
    

Sínode dels Bisbes – XIII Assemblea General Ordinària 

La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana 
 

La propera Assemblea General 
Ordinària del Sínode de Bisbes versarà 
sobre La nova evangelització per a la 
transmissió de la fe cristiana.  

El tema és de cabdal importància i 
actualitat per al poble de Déu. La vida 
consagrada no en pot ser aliena, ja que 
un element específic de la mateixa és 
l’anunci de la Bona Notícia a través 
dels carismes propis de cada institució. 

En aquests moments, estem en la fase 
de preparació mitjançant el debat i reflexió dels anomenats Lineamenta, és a dir, les grans 
línies que configuren el contingut del Sínode. Podem fer-hi aportacions que, en la mesura 
de la seva valoració, podran ser introduïdes en el text posterior, anomenat Instrumentum 
Laboris, és a dir, el document de treball que farà servir l’assemblea. 

L’URC participa en aquesta reflexió i s’obre a fer-hi aportacions que seran trameses a les 
instàncies superiors de la vida religiosa. Per això, 
en aquests quatre propers números de l’Horeb, 
enviarem com a documents annexos les parts 
bàsiques dels Lineamenta amb uns qüestionaris 
que poden ser contestats individualment o en 
comunitat i, oportunament, tramesos a la seu de 
l’URC (urc.info@gmail.com) per a la seva 
tramitació posterior. 

La vida religiosa es troba a l’avantguarda de 
l’Església en el camp de l’evangelització i sembla 
coherent fer sentir la seva veu per millorar la 
reflexió sobre un tema que s’endinsa en el nervi 
pastoral de cada institució. 

Tot seguit, afegim dos documents. El primer, amb 
l’índex dels Lineamenta. El segon, amb un 
esquema per veure quin és el procés que segueix 
un Sínode. 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 23 de juny de 2011                                                                    ANY IV. núm.    

mailto:urc.info@gmail.com
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LINEAMENTA 

ÍNDICE 

Prefacio 
 
Introducción 
1. La urgencia de una nueva evangelización 
2. El deber de evangelizar 
3. Evangelización y discernimiento 
4. Evangelizar en el mundo de hoy, a partir de sus 
desafíos  
Preguntas 
 
Primer Capítulo 
Tiempo de “nueva evangelización” 
5. “Nueva evangelización”. El significado de una definición  
6. Los escenarios de la nueva evangelización 
7. Como cristianos frente a estos nuevos escenarios 
8. “Nueva evangelización” y deseo de espiritualidad 
9. Nuevos modos de ser Iglesia 
10. Primera evangelización, atención pastoral, nueva evangelización 
Preguntas 
 
Segundo Capítulo 
Proclamar el Evangelio de Jesucristo. 
11. El encuentro y la comunión con Cristo, finalidad de la transmisión de la fe 
12. La Iglesia transmite la fe que ella misma vive 
13. La Palabra de Dios y la transmisión de la fe 
14. La pedagogía de la fe 
15. Las Iglesias locales, sujetos de la transmisión 
16. Dar razón: el estilo de la proclamación 
17. Los frutos de la transmisión de la fe 
Preguntas 
 
Tercer Capítulo 
Iniciar a la experiencia cristiana 
18. La iniciación cristiana, proceso evangelizador 
19. El primer anuncio como exigencia de formas nuevas del discurso sobre Dios  
20. Iniciar a la fe, educar en la verdad 
21. El objetivo de una “ecología de la persona humana” 
22. Evangelizadores y educadores en cuanto testigos  
Preguntas 
 
Conclusión 
23. El fundamento de la “nueva evangelización” en María y en Pentecostés 
24. La “nueva evangelización”, visión para la Iglesia de hoy y de mañana 
25. La alegría de la evangelización 
 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html#Prefacio
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html#Introducci%C3%B3n
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html#Primer_Cap%C3%ADtulo
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html#Segundo_Cap%C3%ADtulo
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html#Tercer_Cap%C3%ADtulo
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_sp.html#Conclusi%C3%B3n
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Sínode dels Bisbes 

Origen Vaticà II - Pau VI el crea el 1965 per mantenir la col·legialitat episcopal. 

Participants 
Bisbes del món, elegits proporcionalment per la Conferència Episcopal 
de cada nació. Més de 10 superiors generals sacerdots, confirmats per 
la Seu Apostòlica. El Papa nomena altres participants i auditors. 

Periodicitat 

Assemblees generals 
ordinàries 

Cada tres anys. 

Assemblees generals 
extraordinàries 

Es tracten assumptes que requereixen una 
solució urgent. 

Assemblees especials  En funció de les regions per a les quals es 
convoca la reunió sinodal. 

Preparació 

Consulta Possibles temes a l’Episcopat amb caràcter 
universal, actualitat, urgència pastoral. 

Elecció del tema El Papa l’elegeix després de consultar el 
Consell de la Secretaria del Sínode (15 bisbes, 
12 dels quals són elegits per l’assemblea 
anterior i 3 pel Papa). 

Lineamenta Lineamenta (grans línies) elaborat per 
especialistes. S’envien a les Conferències 
Episcopals. Durada: al voltant d’un any. 

Instrumentum laboris Instrumentum laboris (document de treball). Es 
publica i envia a participants. 
Consell + Comissió 

Celebració 

Durada Al voltant de quatre setmanes. 

Assemblees plenàries Dues primeres setmanes 
Relació del secretari general 
Relació del relator general 
Panoràmica sobre el tema a tractar a partir del 
document Instrumentum laboris 
Etapa de discussió oberta 
Intervencions amb un màxim de vuit minuts 

Treball de grups Etapa del treball en grups lingüístics. 
Els relators de cada grup presenten la reducció 
de propostes a l’assemblea general que el 
Sínode presenta al Papa perquè l’ajudin en 
l’Exhortació apostòlica sobre el tema del 
Sínode. La llista torna als grups. 

Votació final Una comissió prepara un esborrany del 
Missatge del Sínode, sotmès a l’aprovació de 
l’assemblea, igual que les Proposicions que 
seran presentades al Papa. 
Votacions i elecció dels membres del Consell 
de la Secretaria general del Sínode. 

Clausura Conclou amb una concelebració amb el Papa. 

Exhortació 
apostòlica 
postsinodal 

 
Elaborada pel Papa 

Síntesi elaborada per Lluís Serra a partir d’una introducció de Camilo Maccise 



 
4 

 

 

Clara Fernández, presidenta de la Federació de Clarisses de Catalunya, 
Castelló i Menorca: «Qui sap si serem llavors d’una nova aurora clariana» 

 
Catalunya Cristiana – 19 juny 2011 - Carme Munté 
 

Els nou convents aplegats a la Federació de Germanes Clarisses de Catalunya, Castelló i 
Menorca celebra els 800 anys de la seva fundació amb el lema «800 anys de vida pel camí 

de les benaurances». Clara Fernández és 
germana de la Fraternitat de Santa Clara de 
Vilobí d’Onyar (diòcesi de Girona) i presidenta de 
la Federació de Germanes Clarisses de 
Catalunya, Castelló i Menorca. 
 

Quins trets de Clara d’Assís, una dona del segle 
XIII, la poden fer atractiva per als joves d’avui? 
La profunditat de la seva espiritualitat i de la seva 
vida, il·luminada per la Paraula, i viscuda en 
fraternitat, senzillesa i total lliurament a la intuïció 
primera, la intuïció del cor. Santa Clara va seguir 
el camí de les benaurances, des de l’absoluta 
certesa que aquest era el projecte de Déu en 
fraternitat, pobresa i contemplació. 
Santa Clara resumeix molt bé la fraternitat amb 
aquesta frase: «Si una mare estima i nodreix la 
seva filla carnal, molt més amorosament cadascuna 
ha d’estimar i nodrir la seva germana espiritual.» 
Veure que podem viure en comunitat i que ens 
estimem ha d’impactar els que viuen immersos en 
un ambient d’individualisme i competitivitat, que 
amb freqüència és present en la nostra societat. 
Pel que fa a la pobresa (humilitat - compartir), pot 

ser un signe de l’amor de Déu enmig d’un món marcat per l’afany de poder i on les riqueses 
estan mal repartides.  
La contemplació és la font d’on brolla la força de la nostra vida. Santa Clara ens diu que 
«hem de ser miralls que reflecteixin la imatge de Jesús». No podem transmetre allò que no 
coneixem, per la contemplació de l’Evangeli ens anem amarant de les actituds de Jesús i 
mantenim una relació amorosa amb Déu. Això és el que ens impulsarà a viure amb 
autenticitat la nostra vida de Germanes Pobres de Santa Clara. 
 

Clara d’Assís no va tenir por de lluitar pel que realment volia. D’on li naixia aquesta 
voluntat tan ferma? Era una revolucionària del seu temps? 
La força de santa Clara naixia de la seva absoluta confiança en el Pare de les Misericòrdies 
i en sant Francesc d’Assís. Clara no va ser una revolucionària, simplement visqué la seva 
vida guiada per l’Evangeli de nostre Senyor Jesucrist, obrint el seu cor, la seva intel·ligència 
i la seva vida, a la llum i la força de l’Esperit del Senyor, que és l’única cosa que les 
germanes «hem anhelat posseir». Això va fer que ella descobrís que existia una manera 
diferent de viure l’evangeli com a dona i com a creient, una forma de vida articulada des de 
la «veritable fraternitat » (totes les germanes som filles de Déu, sigui quin sigui el nostre 
origen social); i «en santa unitat», que no té res a veure amb la unicitat, sinó que promou i 
potencia que cada germana pugui desenvolupar els seus propis dons, per créixer com a 
persona i enriquir la fraternitat. 



 
5 

 

 

Què va significar per a ella el model i el suport de sant Francesc? Va ser una relació 
de complementarietat o va ser una relació a l’ombra d’ell? 
Des del meu punt de vista, sant Francesc i la seva forma d’encarnar l’Evangeli va suposar 
per a santa Clara un alliberament espiritual. Ella, des de sempre, havia sentit predilecció per 
l’experiència de vida de Jesús a Natzaret (vida senzilla, de família, de servei...) i Francesc 
d’Assís li va obrir el camí. Es va arribar a establir entre ells una profunda relació, i diria que 
única, de complementarietat, fent possible que la persona (entesa home- dona) pugui viure 
l’Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist en igualtat de condicions humanes i espirituals. 
 
Com hem d’entendre l ’expressió «la petita planta de 
sant Francesc»? 
Des del respecte, l’admiració i la profunda valoració que 
despertà en santa Clara una persona que, com Francesc 
d’Assís, va viure l’Evangeli i el seu missatge de pau, 
d’igualtat, de gratuïtat; des d’una realitat personal 
compromesa amb els més pobres i marginats de la seva 
societat, i alhora, respectuós amb els més poderosos i rics...  
 
Clara no va optar per una vida de submissió a cap 
home, i d’això fa 800 anys. Quin exemple podem 
extreure’n les dones d’avui?  
L’exemple que en podem treure les dones d’avui és senzill: 
tenir clara la meta on volem arribar, i a poc a poc, sense 
deixar que res ni ningú ens desviï de la nostra intuïció 
primera, com va fer santa Clara, caminar vers la meta, amb responsabilitat, assumint els 
riscos que això pot comportar i també rectificant quan calgui. És important en aquest camí 
ser molt respectuoses, però al mateix temps fermes. L’enfrontament mai pot crear res 
positiu, però tampoc podem permetre que decideixin per nosaltres. La nostra vida i, en el 
nostre cas, la nostra vocació, la vivim nosaltres, les germanes clarisses, i com a tals, som 
les que hem de decidir per on volem marxar com a cristianes i com a consagrades.  
 
Quina és la transcendència en l’espiritualitat de santa Clara de la imatge del Crist 
pobre? 
No parlaria de transcendència, sinó de tarannà. Aquesta experiència espiritual del Crist 
Pobre ha fet de l’orde franciscà-clarià una família, on tots i totes necessitem les germanes i 
els germans: el pobre sap que no té res i que necessita els altres. Fa que visquem en una 
actitud de gratuïtat i en una acció de gràcies contínua pel do de la nostra mare terra, pels 
estels, pel vent... perquè tot ha estat creat per gaudir i compartir, no per dominar i posseir. 
 
La Regla de Vida escrita per santa Clara segles enrere és vigent avui dia, o bé 
necessita una revisió en qüestions com la pobresa? 
No, perquè la nostra forma de vida és el Sant Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist, per tant 
és una vida vàlida per al segle XIII i per al segle XXI. Quant al tema de la pobresa, és 
important no oblidar que per a l’espiritualitat franciscana parlar de pobresa és parlar de 
desapropiació, que és molt més que la simple pobresa material. La desapropiació toca la 
medul·la de la persona, de manera que fa viure en una actitud contínua de pelegrinatge, 
sense res més que allò vital i imprescindible per fer el camí. Clara d’Assís ens diu a les 
germanes que visquem com a pelegrines en aquest món. Per la desapropiació, les 
germanes estem sempre obertes i disponibles, sense restar subjectes ni lligades per les 
pròpies conviccions, projectes... la nostra vida és compartida i viscuda en fraternitat. 
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Té sentit avui dia la vida contemplativa? Per què manquen 
joves que vulguin abraçar aquest tipus de vida? 
Té molt sentit, perquè és una vida a la qual ens lliurem per 
vocació. Com a vocació humana, té ple sentit. Si parlem de la 
dimensió espiritual molt més. Tota persona ha de cercar en la 
vida aquell camí que omple el seu cor, i la vida consagrada 
contemplativa omple plenament el cor i la ment de la persona, 
perquè és una vida viscuda en i des de l’amor, la gratuïtat, la 
noutilitat... Quan parlem de manca de vocacions, hi pot haver 
moltes respostes i molts estudis que intenten donar una 
justificació raonable a aquesta realitat. Crec sincerament que, no 
tan sols manquen joves o persones que abracin aquesta «forma» 
de vida, sinó que manca molt el valor de la fidelitat a la paraula 
donada, que manca la voluntat de restar en la vida escollida, 
encara que hi hagi dificultats... Estem en el món de la comoditat, de la immediatesa, de la 
superficialitat, i aleshores, no és que no hi hagi vocacions per a la vida contemplativa, sinó 
que manquen vocacions per a la vida humana/ maduresa/creixement.  
 

Com s’imagina l’actuació de santa Clara en el món d’avui? Quines regles trencaria? 
Igual que al segle XIII, compromesa amb la vida, fins a les últimes conseqüències. Crec 
que no trencaria cap regla, simplement viuria, i potser això li comportaria la no-acceptació 
d’algunes estructures de la vida religiosa actual, com va fer també en el seu moment. De 
fet, continua atraient molta gent jove, el nostre orde és el més nombrós i el més vital en 
l’Església i arreu del món. Cert que a les nostres terres no és així, però qui sap si serem 
llavors d’una nova aurora clariana.  
 

Com veu el fenomen de Lerma, on, precisament en un temps de manca de vocacions, 
trobem tantes noies joves que abracen la vida contemplativa? 
Deixo que els esdeveniments i la història parlin. El temps dirà, no ens toca a nosaltres de 
jutjar-ho, el llibre dels Fets dels Apòstols diu: «Desentengueu-vos d’aquesta gent, deixeu-
los anar. Perquè, si allò que fan o es proposen ve dels homes, es destruirà tot sol; però si 
és  de Déu, no aconseguireu pas res. I alerta que no us trobéssiu lluitant contra Déu!» (Ac 
5,39) «La força de santa Clara naixia de la seva absoluta confiança en el Pare de les 
Misericòrdies i en sant Francesc d’Assís»  
 

Benet XVI parla de santa Clara d’Assís 

 
AUDIENCIA GENERAL, Miércoles 15 de septiembre de 2010  
 

Queridos hermanos y hermanas: 

Una de las santas más queridas es sin duda santa Clara de Asís, que vivió en el siglo XIII, 
contemporánea de san Francisco. Su testimonio nos muestra cuánto debe la Iglesia a 
mujeres valientes y llenas de fe como ella, capaces de dar un impulso decisivo para la 
renovación de la Iglesia.  

¿Quién era Clara de Asís? Para responder a esta pregunta contamos con fuentes seguras: 
no sólo las antiguas biografías, como la de Tomás de Celano, sino también las Actas del 
proceso de canonización promovido por el Papa sólo pocos meses después de la muerte de 
Clara y que contiene los testimonios de quienes vivieron a su lado durante mucho tiempo.  
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Clara nació en 1193, en el seno de una familia aristocrática y rica. Renunció a la nobleza y 
a la riqueza para vivir humilde y pobre, adoptando la forma de vida que proponía Francisco 

de Asís. Aunque sus parientes, como sucedía entonces, 
estaban proyectando un matrimonio con algún personaje de 
relieve, Clara, a los 18 años, con un gesto audaz inspirado 
por el profundo deseo de seguir a Cristo y por la admiración 
por Francisco, dejó su casa paterna y, en compañía de una 
amiga suya, Bona de Guelfuccio, se unió en secreto a los 
Frailes Menores en la pequeña iglesia de la Porciúncula. Era 
la noche del domingo de Ramos de 1211. En la conmoción 
general, se realizó un gesto altamente simbólico: mientras 
sus compañeros empuñaban antorchas encendidas, 
Francisco le cortó su cabello y Clara se vistió con un burdo 
hábito penitencial. Desde ese momento se había convertido 
en virgen esposa de Cristo, humilde y pobre, y se consagraba 
totalmente a él. Como Clara y sus compañeras, innumerables 

mujeres a lo largo de la historia se han sentido atraídas por el amor a Cristo que, en la 
belleza de su divina Persona, llena su corazón. Y toda la Iglesia, mediante la mística 
vocación nupcial de las vírgenes consagradas, se muestra como lo que será para siempre: 
la Esposa hermosa y pura de Cristo.  

En una de las cuatro cartas que Clara envió a santa Inés de Praga, la hija del rey de 
Bohemia, que quiso seguir sus pasos, habla de Cristo, su Esposo amado, con expresiones 
nupciales, que pueden ser sorprendentes, pero conmueven: «Amándolo, eres casta; 
tocándolo, serás más pura; dejándote poseer por él eres virgen. Su poder es más fuerte, su 
generosidad más elevada, su aspecto más bello, su amor más suave y toda gracia más 
fina. Ya te ha estrechado en su abrazo, que ha adornado tu pecho con piedras preciosas… 
y te ha coronado con una corona de oro grabada con el signo de la santidad» (Carta I: FF, 
2862). 

Para Clara, sobre todo al principio de su experiencia religiosa, Francisco de Asís no sólo 
fue un maestro cuyas enseñanzas seguir, sino también un amigo fraterno. La amistad entre 
estos dos santos constituye un aspecto muy hermoso e importante. De hecho, cuando dos 
almas puras y enardecidas por el mismo amor a Dios se encuentran, la amistad recíproca 
supone un estímulo fuertísimo para recorrer el camino de la perfección. La amistad es uno 
de los sentimientos humanos más nobles y elevados que la gracia divina purifica y 
transfigura. Al igual que san Francisco y santa Clara, también otros santos han vivido una 
profunda amistad en el camino hacia la perfección cristiana, como san Francisco de Sales y 
santa Juana Francisca de Chantal. Precisamente san Francisco de Sales escribe: «Es 
hermoso poder amar en la tierra como se ama en el cielo, y aprender a quererse en este 
mundo como haremos eternamente en el otro. No hablo aquí del simple amor de caridad, 
porque ese deberíamos sentirlo hacia todos los hombres; hablo de la amistad espiritual, en 
el ámbito de la cual dos, tres o más personas se intercambian la devoción, los afectos 
espirituales y llegan a ser realmente un solo espíritu» (Introducción a la vida devota III, 19). 
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Después de pasar algunos meses en otras comunidades monásticas, resistiendo a las 
presiones de sus familiares, que inicialmente no aprobaron su elección, Clara se estableció 
con sus primeras compañeras en la iglesia de san Damián, donde los frailes menores 
habían arreglado un pequeño convento para ellas. En aquel monasterio vivió más de 
cuarenta años, hasta su muerte, acontecida en 1253. Nos ha llegado una descripción de 
primera mano de cómo vivían estas mujeres en aquellos años, en los inicios del 

movimiento franciscano. Se 
trata de la relación admirada 
de un obispo flamenco de visita 
a Italia, Jaime de Vitry, el cual 
afirma que encontró a un gran 
número de hombres y mujeres, 
de todas las clases sociales, 
que «dejándolo todo por Cristo, 
huían del mundo. Se llamaban 
Frailes Menores y Hermanas 
Menores, y el Papa y los 
cardenales los tienen en gran 
consideración… Las mujeres… 
viven juntas en varias casas, 
no lejos de las ciudades. No 
reciben nada, sino que viven 
del trabajo de sus propias 

manos. Y se sienten profundamente afligidas y turbadas, porque clérigos y laicos las 
honran más de lo que quisieran» (Carta de octubre de 1216: FF, 2205.2207). 

Jaime de Vitry captó con perspicacia un rasgo característico de la espiritualidad franciscana 
al que Clara fue muy sensible: la radicalidad de la pobreza, unida a la confianza total en la 
Providencia divina. Por este motivo, ella actuó con gran determinación, obteniendo del 
Papa Gregorio IX o, probablemente, ya del Papa Inocencio III, el llamado Privilegium 
paupertatis (cf. FF, 3279). De acuerdo con este privilegio, Clara y sus compañeras de san 
Damián no podían poseer ninguna propiedad material. Se trataba de una excepción 
verdaderamente extraordinaria respecto al derecho canónico vigente y las autoridades 
eclesiásticas de aquel tiempo lo concedieron apreciando los frutos de santidad evangélica 
que reconocían en el modo de vivir de Clara y de sus hermanas. Esto demuestra que en 
los siglos de la Edad Media el papel de las mujeres no era secundario, sino considerable. 
Al respecto, conviene recordar que Clara fue la primera mujer en la historia de la Iglesia 
que compuso una Regla escrita, sometida a la aprobación del Papa, para que el carisma de 
Francisco de Asís se conservara en todas las comunidades femeninas que ya se iban 
fundando en gran número en su tiempo y que deseaban inspirarse en el ejemplo de 
Francisco y de Clara.  

En el convento de san Damián Clara practicó de modo heroico las virtudes que deberían 
distinguir a todo cristiano: la humildad, el espíritu de piedad y de penitencia, y la caridad. 
Aunque era la superiora, ella quería servir personalmente a las hermanas enfermas, 
dedicándose incluso a tareas muy humildes, pues la caridad supera toda resistencia y 
quien ama hace todos los sacrificios con alegría. Su fe en la presencia real de la Eucaristía 
era tan grande que, en dos ocasiones, se verificó un hecho prodigioso. Sólo con la 
ostensión del Santísimo Sacramento, alejó a los soldados mercenarios sarracenos, que 
estaban a punto de atacar el convento de san Damián y de devastar la ciudad de Asís. 
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También estos episodios, como otros milagros, cuyo recuerdo se conservaba, impulsaron 
al Papa Alejandro IV a canonizarla sólo dos años después de su muerte, en 1255, 
elogiándola en la bula de canonización, en la que se lee: «¡Cuán intensa es la potencia de 
esta luz y qué fuerte el resplandor de esta fuente luminosa! En verdad, esta luz se 
mantenía encerrada en el ocultamiento de la vida claustral y fuera irradiaba fulgores 
luminosos; se recogía en un angosto monasterio, y fuera se expandía en todo el vasto 
mundo. Se custodiaba dentro y se difundía fuera. Clara, en efecto, se escondía; pero su 
vida se revelaba a todos. Clara callaba, pero su fama gritaba» (FF, 3284). Y es 
exactamente así, queridos amigos: son los santos quienes cambian el mundo a mejor, lo 
transforman de modo duradero, introduciendo las energías que sólo el amor inspirado por 
el Evangelio puede suscitar. Los santos son los grandes bienhechores de la humanidad. 

La espiritualidad de santa Clara, la 
síntesis de su propuesta de santidad 
está recogida en la cuarta carta a santa 
Inés de Praga. Santa Clara utiliza una 
imagen muy difundida en la Edad 
Media, de ascendencias patrísticas: el 
espejo. E invita a su amiga de Praga a 
reflejarse en ese espejo de perfección 
de toda virtud que es el Señor mismo. 
Escribe: «Feliz, ciertamente, aquella a 
la que se concede gozar de estas 
sagradas nupcias, para adherirse desde 
lo más hondo del corazón a aquel [a 
Cristo] cuya belleza admiran 
incesantemente todos los dichosos 
ejércitos de los cielos, cuyo afecto apasiona, cuya contemplación conforta, cuya benignidad 
sacia, cuya suavidad colma, cuyo recuerdo resplandece suavemente, cuyo perfume 
devuelve los muertos a la vida y cuya visión gloriosa hará bienaventurados a todos los 
ciudadanos de la Jerusalén celestial. Y, puesto que él es esplendor de la gloria, candor de 
la luz eterna y espejo sin mancha, mira cada día este espejo, oh reina esposa de 
Jesucristo, y escruta continuamente en él su rostro, para que de ese modo puedas 
adornarte toda por dentro y por fuera… En este espejo refulgen la bienaventurada pobreza, 
la santa humildad y la inefable caridad» (Carta IV: FF, 2901-2903).  

Agradeciendo a Dios que nos da a los santos que hablan a nuestro corazón y nos ofrecen 
un ejemplo de vida cristiana a imitar, quiero concluir con las mismas palabras de bendición 
que santa Clara compuso para sus hermanas y que todavía hoy custodian con gran 
devoción las Clarisas, que desempeñan un papel precioso en la Iglesia con su oración y 
con su obra. Son expresiones en las que se muestra toda la ternura de su maternidad 
espiritual: «Os bendigo en vida y después de mi muerte, como puedo y más de cuanto 
puedo, con todas las bendiciones con las que el Padre de las misericordias bendice y 
bendecirá en el cielo y en la tierra a su hijos e hijas, y con las que un padre y una madre 
espiritual bendicen y bendecirán a sus hijos e hijas espirituales. Amén» (FF, 2856). 
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La comunitat de Montserrat 

comptarà amb dos sacerdots i dos diaques nous 

Dijous, 23 de juny, a les 16.30h, Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, presidirà la 
cerimònia d’ordenació a la Basílica de Santa Maria 

 
Els GG. Josep Miquel Bausset i Manel Gasch seran ordenats preveres, mentre que 
els GG. Sergi d’Assís Gelpí i Carles Xavier Noriega rebran el sagrament del diaconat 

Montserrat, 20 de juny de 2011. Dijous, 23 de 
juny, a les 16.30 h, tindrà lloc a la Basílica de 
Santa Maria la cerimònia d’ordenació de dos 
preveres i de dos diaques, tots ells membres de 
la comunitat benedictina de Montserrat. Els 
candidats, Josep Miquel Bausset i Manel Gasch, 
com a preveres, i Sergi d’Assís Gelpí i Carles 
Xavier Noriega, com a diaques, seran presentats 
a l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, 
que presidirà la cerimònia, pel P. Abat de 
Montserrat, Josep M. Soler, que és qui els ha 
escollit per a aquest ministeri, d’acord amb el 
seu Consell. 

L’administració del sagrament, que tindrà lloc dins la celebració de la missa, trobarà el seu 
punt culminant en la imposició de les mans i la pregària d’ordenació; prèviament, hi ha la 
presentació i l’elecció dels candidats i el seu interrogatori per part del bisbe. Posteriorment, 
els nous diaques i els nous preveres rebran els signes propis del seu ministeri: la dalmàtica 
i l’evangeliari per als diaques, i la casulla, el calze i la patena, als sacerdots, a qui també 
s’ungeixen les mans amb el crisma. 

 
Els nous preveres i diaques 
 

Josep-Miquel Bausset i Verdú va néixer a 
L’Alcúdia, arxidiòcesi de València, el 24 
d’octubre de 1955. És llicenciat en 
Biologia. La professió solemne la va fer el 
8 de setembre de 1990 i la seva ordenació 
de diaca el 8 de desembre de 2006. 
Actualment és adjunt del mestre de 
novicis. 

 

Manel Gasch i Hurios va néixer a Barcelona el 5 de setembre de 1970. És llicenciat en Dret 
i en Teologia. La professió solemne la va fer el 3 de febrer de 2002 i la seva ordenació de 
diaca també va ser el 8 de desembre de 2006. És professor de Teologia Dogmàtica a 
l’Escola Teològica de Montserrat. 
 

Sergi d’Assís Gelpí i Abradó va néixer a Malgrat de Mar el 25 d’agost de 1975. És llicenciat 
en Filologia Catalana. La professió solemne va tenir lloc el 15 de maig de 2005 i actualment 
és el prefecte de l’Escolania. 
 

Carles Xavier Noriega i Merino va néixer a Barcelona el 14 de maig de 1964. És enginyer 
de telecomunicacions. La professió solemne la va realitzar el 8 de desembre de 2007. ha 
acabat recentment la llicència en Teologia monàstica a Roma. 
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USG-UISG: Seminari d’estudi sobre el món de l’educació 

La Comissió d’Educació de les Unions de Superiores i Superiors Generals 
(UISG/USG) invita els encarregats generals d’aquesta àrea dels instituts a participar en el 
proper Seminari d’aprofundiment i estudi” que està preparant, i que es centrarà en “la 

formació dels educadors, religiosos i laics, al 
servei de l’educació en un món en canvi”. 

Conscients de la importància d’aquest tema 
per a les congregacions religioses, es vol 
aprofundir en la capacitat de resposta als 
reptes educatius que tenim plantejats en els 
diversos contextos mundials. Al seminari es 
tindrà l’oportunitat de treballar sobre els 

elements centrals d’aquest repte formatiu, des d’una recerca comuna. No es 
tracta simplement de tenir una trobada, sinó de teixir una xarxa. Es vol iniciar un procés de 
mútua col·laboració entre les nostres Institucions, per tal de potenciar la nostra reflexió 
comuna i la nostra col·laboració en el desenvolupament de la tasca educativa.  

El seminari està destinat als Responsables d’Educació de les Cúries Generals dels 
nostres ordes i congregacions. Us comuniquem les dades fonamentals d’aquesta 
trobada de treball i us convidem amb tot el nostre interès a participar-hi. 

•    Seminari sobre La formació dels educadors, religiosos i laics, al servei de l’educació en 
un món en canvi 
•    Dia: 11 de novembre de 2011 
•    Horari: de 09.30 a 18.00 h 
•    Lloc: Casa General dels Germans Maristes (Pz.le Marcellino Champagnat 2, 00144-
ROMA) 

Al setembre s’enviaran les dades pròpies d’aquest seminari, juntament amb la convocatòria 
oficial perquè es puguin fer les inscripcions, així com l’instrumentum laboris que servirà 
de base per a la nostra reflexió. L’organització, per ara, només demana una cosa senzilla 
però important: confirmar, via correu electrònic, l’interès a participar en aquest seminari. Els 
interessats poden enviar aquesta confirmació al correu electrònic del secretari de la 
Comissió, Juan Miguel Anaya (jmanaya@fms.it · Aquesta adreça electrònica està 
protegida contra spambots. Cal activar Javascript per visualitzar-la). Envieu la resposta 
abans del proper dia 30 de juny.  

Masdecerca.com – Fernando Prado, cmf 

José Ignacio González Faus, sj 

“No es eso, muchachos (Segunda carta al 15M)” 

No, de ninguna manera, muchachos. Os avisaba en la carta anterior con la frase del Nuevo 
Testamento de obrar nuestra salvación “con temor y temblor”, porque estabais expuestos al 
veneno de todos los saboteadores, de todos los egoístas aprovechados y de todo ese 
izquierdismo al que el mismo Lenin calificó como “una enfermedad infantil”. De momento 
habéis perdido serias dosis de crédito. Vuestra fiabilidad ha bajado más que el IBEX 35. 
Por mucho que os hayáis desmarcado, todos los beneficiarios de la democracia irreal han 

mailto:jmanaya@fms.it
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aprovechado las violencias de estos días para desacreditaros globalmente (y, si no, mirad 
la prensa de hoy 16 de junio). 

No olvidéis nunca que todo lo que nace en la historia con color de promesa y de futuro lleva 
un virus de inmunodeficiencia que se transmite tanto como el del SIDA. Por eso hay que 
actuar siempre en la cosa pública con mucha castidad política (y no digamos castidad 
económica, que esta tiene “menos enmienda que la jodienda”, como dice el refrán). Hace 
ya más de un siglo, el compañero de aventuras del “barbudo innombrable” (K. Marx por si 
no os suena), el llamado Friedrich Engels escribía con tino que, en cuanto aparece en la 
historia una corriente movida por vientos de libertad y de redención, inmediatamente se 
apuntan a ella todos los frustrados egoístas, los inventores sin éxito, picapleitos sin oficio, 
viudas sin arrimo… y acaban desvirtuando la causa. Engels veía ahí una amenaza seria 
para el comunismo naciente; y añadía, no sin razón, que eso mismo le ocurrió al 
cristianismo primitivo. Personalmente pude percibir algo de eso tras la victoria de Allende 
en Chile y, sobre todo, cuando triunfó en Nicaragua la revolución sandinista. Y recuerdo 
que, en los años de la transición española, tras la revolución de los claveles en Portugal, la 
Facultad de Teología de Cataluña publicó una larga Declaración muy radical en sus 
propuestas pero en la que, no obstante, se leía: “los claveles son hermosos, pero son 
absolutamente insuficientes”. 

Yo creo que vosotros os dormisteis un poco “en los claveles”: vuestro fallo, que en parte 
propició el desastre violento de ayer, fue alargar demasiado las acampadas. El toque de 
atención ya estaba dado; y el no desmontar las tiendas más o menos a los 10 ó15 días de 
aquel venturoso 15M no hizo más que ir bajando 
poco a poco el volumen de vuestro grito inicial 
hasta hacerlo casi inaudible y convencer a unos 
pocos destarifados de que hacía falta el estampido 
de ayer. “Ay pena, penita, pena”. 

Os faltó agilidad para los pasos siguientes. La 
propuesta de fijar una fecha para que todo el 
mundo fuera a los Bancos a sacar 150 € era 
imaginativa pero fracasó: una cosa es conseguir 
que la gente aplauda y otra que se mueva y se moje. Y eso que estaba bien dirigida: 
porque lo que hace más irreal nuestra democracia es que los políticos (los indignos y los 
dignos) son en realidad rehenes de una dictadura económica. Y entre los primeros gestores 
de esa dictadura están los Bancos. El dinero que tienen es nuestro y sólo nuestro, pero 
hacen con él lo que quieren. Con sólo que el salario medio de un país fuera equivalente en 
porcentaje a lo que ellos nos cobran por cada transferencia o cada pago, viviríamos todos 
casi en la Arcadia económica. Y sin embargo la gente… ¡les tiene miedo! Como suele 
pasar con todos los dictadores. 

Ojalá pues que no olvidaseis dos cosas: la primera es que vuestro enemigo principal está 
en la economía aún más que en la política (por muchas personas siniestras e indignas que 
encontréis en ésta). El capitalismo actual es una especie de “apartheid” económico 
semejante al racial que instauró Sudáfrica durante siglos. Los argumentos que escucho hoy 
entre los defensores de nuestro neoliberalismo loco tienen la misma música que los que 
daban antaño los blancos de Sudáfrica para justificar el apartheid (la misma música y a 
veces, incluso, casi la misma letra). Y una batalla de este tipo pide tiempo, mucho estudio, 
mucha cautela, muchos sacrificios y una resistencia a prueba de bomba. Vuestras 
acampadas fueron como gritos sonoros de dolor que dicen: me duele mucho y no puedo 
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más. Pero ahora ha de seguir el diagnóstico y el tratamiento médico. Sin pausas. Aunque 
sin excesivas prisas. 

Porque además vosotros, ya desde los primeros días, teníais una serie de propuestas muy 
dignas de consideración: reforma de la ley electoral, listas sin imputados por corrupción, 
tasa Tobin, reforma fiscal que favorezca a los que tienen menos, reforma de la ley 
hipotecaria para que la entrega de la vivienda cancele la deuda cuando no se puede pagar 
la hipoteca, energías renovables, nacionalización de aquellas entidades a las que deba 
rescatar el estado con nuestro dinero… Es hora de ver cómo hay que plantear el partido 
contra cada uno de estos rivales: si podéis dividiros las tareas o si hay que ir todos juntos y 
por orden a cada una de esas metas. Sin olvidar también diversas formas de mantener la 
concienciación cuando el sistema trata de narcotizarnos con sobredosis de Nadal, de la 
roja, de Jorge Lorenzo o del Barça…. 

En segundo lugar, creo que no debéis olvidar un objetivo de tipo ético que es decisivo. Lo 
podemos personificar en la figura de Nelson Mandela. Ninguno de vosotros estará 27 años 
en la cárcel (o al menos eso os deseo). Probablemente, ninguno de vosotros saldría de ella 
con aquella capacidad de perdón con que salió el líder negro. Y qué difícil será imitarle en 
su llegada al poder cuando lo primero que hizo fue buscar la reconciliación entre todos los 
africanos y encontrar una meta para ella, que no caía muy bien a los negros: el mundial de 
rugby. Sé que a Mandela le metieron algunos goles (precisamente en la economía), pero 
eso son lecciones que se pueden aprender para el futuro. De momento, si no la habéis 
visto, iros a ver la película Invictus y pensad si puede enseñaros algo. 

Hubiese querido acabar este escrito con más calma pero me surge una visita imprevista y 
tengo que dejaros a lo bruto porque me parece importante colgar esto en la red hoy mismo. 
Otro día intentaré pulirlo académicamente. Os dejo tarareando viejos cantos queridos como 
“No. No, no nos moverán” y “We shall overcome”. 
 

Recessos i tallers a la Cova del Pare Palau 
 

Agost 
► 24-31 Exercicis Espirituals a la Cova del P. Palau: Introducción a la oración 
contemplativa, a càrrec de la Gna. Fernanda Villanueva, cmt. 
  

Setembre 
► 9-11: Taller - recés d’Introducción a la oración contemplativa de la mano de Teresa 
de Jesús, a càrrec de la Gna. Fernanda Villanueva, cmt. 
► 16: Xerrada: Francisco Palau, profeta y místico. Nuevo modo de entender y ser 
Iglesia, a càrrec de la Gna. Josefa Pastor, cmt. 
► 23-25: Taller a la Cova: Escuchar los mensajes de 
mi cuerpo, com a eina per al coneixement propi.  
 

Octubre 
► 8: Xerrada: La Nueva Jerusalén de Francisco 
Palau, a càrrec del P. José Carlos Gimeno, ocd. 
► 21-23: Eneagrama, a la Cova del P. Palau.  
            

Novembre: 
► 26: Retiro de Adviento a la Cova del P. Palau. 
 

Número de contacte: 973794883 
 
 



 
14 

 

 

Taller EFT (Tècnica d’Alliberament Emocional) 
 

A càrrec de Teresa Forcades i Vila, metgessa      
L’EFT té un component MECÀNIC fix i un component VERBAL que cal 
adaptar a cada persona.                   
Treballarem en grup la part mecànica (percussió amb els dits de 
determinats punts d’acupuntura) i demanaré VOLUNTARIS per 
exemplificar amb casos concrets la part verbal (com donar nom als 
problemes i com identificar-ne l’arrel).     
A les webs www.eftuniverse.com i www.eftmx.com trobareu informació 
detallada sobre l’EFT i podreu baixar-vos gratuïtament el MANUAL EFT 
complet en anglès o en castellà. 

 
Data  dissabte 25 de juny - places limitades   
Lloc  Monestir de Sant Benet de Montserrat      
   www.benedictinescat.com - tel. 93 835 0078 
Horari  9:30 – 1:00 matí       2:30 – 6:00 tarda           
Matrícula 150 euros per persona, es pot demanar beca   
Per inscriure’s teresa@benedictinescat.com                                           
 
 

I Centenari de la mort de Carmen Sallés y Barangueras, fundadora de les 
Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament  

 

El dia 25 de juliol se celebrarà una Eucaristia 
de clausura del Centenari 
 
Madrid, 20 de juny de 2011 (IVICON).- El 
proper 25 de juliol es compleixen cent anys de 
la mort de la Beata Carmen Sallés, esdevinguda 
a Madrid, en el núm. 19 del carrer Princesa, en 
el lloc que avui ocupa l’Oratori dedicat a ella. 
 

Com a celebració d’aquest Centenari, en tota la 
Congregació de les Concepcionistes 
Missioneres de l’Ensenyament s’han organitzat 
trobades, conferències, temps de pregària, 
estudi…, i l’objectiu educativopastoral de tots 
els centres educatius, ha estat orientat per 
aquest esdeveniment. La 
finalitat ha estat conèixer i 
aprofundir en el llegat 
espiritual de la Beata 
Carmen Sallés.  

La commemoració conclourà 
amb una solemne 

Eucaristia, a la Capella del col·legi de les Missioneres 
Concepcionistes, carrer Princesa, 19, de Madrid, presidida per 
l’Excel·lentíssim Sr. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo. 
 

http://www.benedictinescat.com/
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XX Capítol General de les Mares de Desamparats i Sant Josep de la 
Muntanya 

 

Es celebrarà al Santuari de Sant Josep 
de la Muntanya de Barcelona, durant el 
mes de juliol de 2011 
 
Madrid, 20 de juny de 2011 (IVICON).- El 
Santuari de Sant Josep de la Muntanya de 
Barcelona és una de les Cases de la 
Congregació més significatives, ja que hi 
va morir la seva Fundadora, la Beata Petra 
de San José (1845-1906), i va ser una de 
les seves obres principales. 
 

La Congregació va néixer el Nadal de 
1880, a la diòcesi de Màlaga (Espanya), amb les paraules del Bisbe, D. Manuel Gómez 
Salazar: “Filles heu nascut amb el Nen Jesús”.  
 

La seva Fundadora es va distingir per un gran amor a l’Eucaristia, a la Verge Maria, en la 
seva advocació de Mare dels Desemparats, i a Sant Josep, de qui es va convertir en 
apòstol josefí del segle XIX. 
 

 Per carisma, la seva missió principal és ser, com la Verge, “mares”, per als infants, joves i 
ancians necessitats, d’empar material i espiritual, en tot món, amb una disponibilitat total. 
 

La Congregació compta a l’actualitat amb 350 membres distribuïts en els països següents: 
Espanya, Itàlia, EUA (Nova York i Puerto Rico), Guatemala, Mèxic, Colòmbia, Argentina i 
Xile. 

 

El Capítol aprofundirà el tema Comunió de vida i 
missió.  Les 43 capitulars pretenen una reflexió i 
presa de decisions profundes, per donar respostes 
al nostre món, des d’unes comunitats vives i 
eucarístiques, en las quals la comunió sigui la font 
de la missió. Aquest esdeveniment serà per a la 
Congregació i per a tota l’Església font de renovació 
espiritual.  
 

La Congregació us convida a tots a unir-vos amb la 
vostra pregària i afecte fratern. 
 

II Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes 

Congrés Europeu sobre la història del monacat femení  
 

El 4 i el 5 de juliol el Monestir de les Avellanes és convertirà en el centre més 
important sobre l’estudi del monacat femení durant l’edat mitjana. 
 
Tant a Catalunya com a Europa s’han realitzat pocs estudis sobre el monacat femení, a 
diferència dels realitzats sobre les comunitats religioses masculines.  
Amb l’objectiu d’obrir noves vies d’investigació sobre el monacat femení a nivell europeu i 
de donar a conèixer les investigacions dutes a terme fins ara, els propers 4 i 5 de juliol el 
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Monestir de les Avellanes acollirà la segona edició de les Jornades d’Història sota el títol “El 
monacat femení a l’Europa medieval”.  
 

Les Jornades reuniran el principals investigadors i especialistes sobre el monacat femení a 
l’Edat mitjana, procedents de diversos països i regions europees (Alemanya, Anglaterra, 
Gal·les, Irlanda, Dinamarca, França, Espanya, Itàlia, Romania, Catalunya i també Estats 
Units d’Amèrica). La trobada pretén analitzar quins són els nivells d’investigació en cada 
país sobre el monacat femení, per tal d’establir una relació entre estudis locals i 
internacionals. A més s’ha dissenyat un programa interdisciplinar perquè és vol obtenir una 
visió més completa sobre el monacat femení, és per això que es tractaran temes com la 
història, l’art i l’arquitectura, l’espiritualitat, l’arqueologia, 
l’estudi de les fonts documentals, etc. 
 

Aquest ambiciós programa s’ha aconseguit gràcies a la 
incorporació en la direcció científica de les Jornades de 
la Dra. Karen Stöber (Aberystwyth University) i la 
professora Janet Burton (University of Wales), 
juntament amb el catedràtic Flocel Sabaté (Universitat 
de Lleida).  
 

Durant les Jornades s’analitzaran i es posaran en debat 
qüestions que ens ajudaran a entendre com es 
desenvolupava la seva vida comunitària femenina, 
quines ordres es desenvoluparen arreu d’Europa, 
perquè ens territoris desaparegueren i en altres 
acumularen gran poder, com s’organitzaven 
internament, quina relació tenien amb les comunitats 
masculines, quin simbolisme tenia l’art i l’arquitectura 
dels monestirs femenins en la religió, els projectes 
d’espiritualitat, etc.  
 

Els organitzadors esperen una important assistència de 
participants, tant de persones de la Noguera i el seu 
entorn, com d’estudiants i professors interessats en la temàtica, i en aprofitar l’oportunitat 
de conèixer la història medieval i la vida del món religiós femení de la mà dels millors 
especialistes europeus.  
 

Dilluns 4 de juliol de 2011 
9:00 Recepció dels assistents 
9:30 Inauguració de les II Jornades 
 
FUNDACIÓ, IDENTITAT I AUTORITAT 
10:00 Primera sessió 

 Dr. Guido Cariboni (Università Cattolica del Sacro Cuore). Monges cistercenques 
al nord d'Itàlia. Varietat de fundacions i la construcció d'una identitat.  

 Prof. Goya Cavero (Universidad de León). Monacat femení espanyol: els convents 
familiars femenins i la seva evolució (segles XI-XII). 

Pausa-cafè 
12:00 Segona sessió 

 Prof. Janet Burton (University of Wales Trinity Saint David). Les comunitats 
religioses femenines i l’autoritat masculina. 
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 Prof. Michèle Gaillard (Université de Lille Nord de France, UDL 3, CNRS UMR 
8529 IRHiS), Monestirs femenins de l’Edat Mitjana entre el Sena i el Rin (França). 

Debat  
 

EL MONACAT FEMENÍ REGIONAL EUROPEU 
16:00 Tercera sessió 

 Dra. Anna Rapetti (Università di Venezia). Dones i la vida monàstica a 
Venècia, segles X-XII.  

 Prof. Brian Golding (Southampton University). Les formes de la “cura 
monialium” a l’Anglaterra dels segles XII i XIII.  

Pausa-cafè 
18:30 Quarta sessió 

 Prof. Brian Patrick McGuire (Roskilde Universitet). Les monges cistercenques 
en la Dinamarca i Suècia medievals: lluny del soroll? 

 Dra. Núria Jornet Benito (Universitat de Barcelona). L’espiritualitat mendicant 
en femení en terres catalanes: el naixement de les primeres comunitats 
clarisses.  

 
Dimarts 5 de juliol de 2011 
 
ART, ARQUITECTURA I ARQUEOLOGIA 
9:00 Cinquena sessió 

 Dra. Tracy Collins (University College Cork). Convents medievals d’Irlanda: una 
arqueologia? 

 Dr. Michael Carter (Courtauld Institute). La bossa de seda o l’orella de porc? 
Swine Priory i l'art i l'arquitectura dels convents cistercencs del nord d’Anglaterra al 
final de l'Edat Mitjana 

Pausa – Cafè 
11:30 Sisena sessió 

 Dra. Carmen Florea (“Babes-Bolyai” University, Cluj). “Perquè ens volia al seu 
servei...” Vida monàstica femenina a la Transsilvània medieval.  

 Prof. Hedwig Röckelein (Georg-August-Universität Göttingen). FemMoData-A. 
Una base de dades sobre els monestirs medievals fenenins a Europa 

Debat 
 
ESPAI SIMBÒLIC 
16:00 Setena sessió 

 Dra. Erin Jordan (University of Northen Colorado). Ni home ni 
dona en Crist: Gènere, espai i convents de monges cistercenques 
a la Flandes del segle XIII. 

 Dra. Anne Müller (University of Wales Trinity Saint David) 
Significat simbòlic de l'espai en la tradició monàstica femenina. 

 Prof. Matthias Untermann (Universität Heidelberg). L’ubicació del cor en les 
esglésies de convents femenins. 

 
Aquestes Jornades compten amb el suport de l’URC 
 

Més informació: Web: 
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-
jornades-historia - a/e: amicsmonestir@maristes.cat 

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-jornades-historia
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/amicsmonestir/activitats/segones-jornades-historia
mailto:amicsmonestir@maristes.cat
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

EE1 Dates: 3 a 9 de juliol 

 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan" 
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar  
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE2 Dates: 7 a 13 d’agost  

 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Josep Vilarrúbias, claretià 
Inici: 7 d’agost, diumenge, amb el sopar  
Final: 13 d’agost, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció  
Reserva i pagament: URC 
 

 
Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic: 

1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça 
postal, correu electrònic i telèfon de contacte. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
 
Organitza: URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 

 

Els 4.682 documents de l’Arxiu Requesens se sumen a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya. La Companyia de Jesús ha cedit els documents 

 

Els 4.682 documents del Arxiu Requesens que s’han sumat a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya constitueixen una font inigualable per 
entendre la història de l’edat mitjana i moderna, un fons que el 
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va definir com “un dels més 
importants del país”. Mascarell, que va presidir ahir l’acte de dipòsit 
de l’arxiu, es va referir a la Companyia de Jesús –que ha cedit els 
documents– per agrair-li la generositat i la confiança, i destacar la 
“magnífica tasca de conservació” dels documents. Va afegir que 
amb aquest acord es ramifica el domini públic d’aquest material, 
que “passarà a disposició dels investigadors i de tothom que vulgui 
conèixer la història catalana”. Els historiadors consideren que es 

mailto:urc.info@gmail.com
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tracta del fons nobiliari més important de Catalunya, consta de 690 lligalls, vuit caixes de 
privilegis reials i pontificis, 329 manuscrits medievals i moderns, 3.622 pergamins, i 33 
segells de cera procedents de privilegis reials i papals. Es tracta d’un fons documental que 
va pertànyer als comtes de Sobradiel. / Redacció de La Vanguardia, 18 juny 
 

XX Capítol General 

Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció 
 

Les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció celebrarem, si Déu vol, el nostre XX 
Capítol General a la Garriga (Barcelona). Està 
previst que sigui entre els dies 5 al 23 del proper 
mes de juliol, amb el lema “Fiadas en su palabra, 
mantenemos nuestra esperanza”. 
 

Els 3 primers dies tindrem un recés dirigit per 
l’arquebisbe de Tànger, Mons. Santiago Agrelo. 
 

Demanen al Senyor que infongui el seu Esperit 
en les Germanes Capitulars, a fi que les seves 
decisions siguin font abundant de renovació, 
per a totes les Germanes i Apostolats de la 
Congregació. 
 

El nostre agraïment per als qui ens acompanyin 
amb les seves pregàries. 

Gna. Consol Muñoz 
 

Descans, convivència, reflexió... per a tothom 
 

 
 

ÓN        Centre d’espiritualitat i de trobada d’infants, joves, etc. 
LLOC        El Brull – “Casademunt” – Religioses de Jesús-María 
QUAN      juliol i agost 
PREU        a convenir 
CONTACTE Gna. Mª Dolores Teixidor (mdteixidor@gmail.com) (mòbil: 676571922) 
 

mailto:mdteixidor@gmail.com
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Biografia de Maria Carme Raventós i Espona (Carme del Sagrat Cor), 
carmelita descalça del Carmel de Mataró 

 

S’acaba de publicar la biografia de Maria Carme 
Raventós i Espona (Carme del Sagrat Cor), 
carmelita descalça (Vic, 1927 – Mataró, 2010) del 
Monestir de la Immaculada Concepció del Carmel 
de Mataró. El 8 de desembre de 1998, amb motiu 
dels 50 anys de vida monástica, va afirmar: 
“Jesús és el Senyor de tot el meu ésser i de tota 
la meva vida, i vull que ho sigui. Li he dit sempre 
que no faci cas de les meves resistències ni 
mancaments; que ell segueixi fent en mi la seva 
obra”. 

 

Calendari URC – CEVRE 2011-2012 
 

Podeu incloure a la vostra agenda les dates d’interés com, per exemple, les jornades de 
formació permanent, etc. 
 

    SETEMBRE 
1 dj Junta Directiva URC 16.00 

12 dl Reunió mestre novicis i responsables de formació 

14 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

27 dm Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00 + berenar 

30 dv CONFER: Jornada sobre la nova evangelització 

      

    OCTUBRE 
3 dl Trobada de Superiores Majors / Inici classes Formació inicial 

4 dm Junta Directiva URC 16.00 

7 dv Constitució d'Entitats socials d'Església - CEP - 18 h. 

19 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    NOVEMBRE 
3 dj Reunió d'Abats i Provincials (RAP) 

4 dv Junta Directiva URC 16.00 

8 dm Assemblea Associació Cintra - Llúria, 13 - 18.30 h. 

9 dx 65 Assemblea general de l'URC / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 dm Assemblea general de CONFER 

16 dx Assemblea general de CONFER 

17 dj Assemblea general de CONFER 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

26 ds Reunió de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 

27 dg Primer diumenge d'Advent 

      

    DESEMBRE 
13 dm Junta Directiva URC 16.00 

14 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 
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    GENER 2012 
10 dm Junta Directiva URC 16.00 

11 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

      

    FEBRER 
2 dj Jornada Mundial Vida Consagrada 

7 dm Junta Directiva URC 16.00 

8 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

11 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

27 dl Reunió de Superiores majors 

      

    MARÇ 
6 dm Junta Directiva URC 10.00 

7 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

14 dx 66 Assemblea general de l'URC 

      

    ABRIL 
11 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

17 dm Junta Directiva URC 10.00 

21 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    MAIG 
7 dl Exercicis espirituals de l'URC 

8 dm Exercicis espirituals de l'URC 

9 dx Exercicis espirituals de l'URC / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

10 dj Exercicis espirituals de l'URC 

11 dv Exercicis espirituals de l'URC 

12 ds Exercicis espirituals de l'URC 

13 dg Exercicis espirituals de l'URC 

15 dm Junta Directiva URC 10.00 

      

    JUNY 
3 dg Jornada Pro Orantibus 

12 dm Junta Directiva URC 11.00 + dinar 

13 dx Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

      

    JULIOL 
2 dl Exercicis espirituals de l'URC 

3 dm Exercicis espirituals de l'URC 

4 dx Exercicis espirituals de l'URC 

5 dj Exercicis espirituals de l'URC 

6 dv Exercicis espirituals de l'URC 

7 ds Exercicis espirituals de l'URC 

8 dg Exercicis espirituals de l'URC 

      

    AGOST 

   Cap esdeveniment previst a hores d’ara 
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Noces d’Or de l’ordenació sacerdotal del P. José Arlegui, salesià 

 

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 

 

mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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