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Canvis al web de Catalunya Religió

Els lectors habituals de Catalunya Religió hau-
reu notat aquest dimecres alguns canvis en la 
presentació del nostre web. Són modificacions 
que externament es noten poc, però que han 
representat una remodelació total d’aquest es-
pai. Hem modificat de dalt a baix el sistema que 
tenim per gestionar el web, allò que no es veu 
des de fora.

Aquest canvi és un pas més per poder fer créi-
xer el projecte de Catalunya Religió. L’anterior 
sistema requeria una actualització per millorar 
la gestió, edició i producció dels articles que 
publiquem al portal. Alhora, no ens permetia 

modernitzar algunes funcions com la gestió de 
la publicitat per fer-la més professional, el sis-
tema d’enviament dels butlletins per fer-lo més 
ràpid, el sistema per a rebre donatius perquè 
fos més senzill i flexible, o l’entorn dels usuaris 
registrats per poder-vos oferir una atenció més 
personalitzada.

Aquest dimecres hem implantat la nova ver-
sió del web en la qual hem estat treballant els 
darrers mesos. La nova versió que afecta tant a 
la versió d’escriptori com l’accés des del mòbil. 
Això ens obre noves possibilitats que anireu 
veient pròximament. Però també, com en totes 
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les transicions, és possible que hi detecteu al-
guna errada. Us demanem una mica de pacièn-
cia en aquest impàs.

Des que Catalunya Religió va néixer el 2009 és 
la tercera renovació a fons que fem del portal 
per no quedar-nos enrere. Un canvi necessari 
poder continuar oferint àgilment el millor ser-
vei als lectors i per mantenir-nos com l’espai de 
més difusió de la informació religiosa des de 
Catalunya.

Com en les versions anteriors, continuem tre-
ballant amb un programari de codi obert, Dru-

pal. Així, posem a disposició de tota la comu-
nitat la inversió que hem fet en desenvolupar 
aquest entorn informàtic i ajudem a fer-lo créi-
xer en la seva versió en català.

Una vegada més el vostre imprescindible su-
port ho ha fet possible. Agraïm especialment 
el suport d’entitats religioses, patrocinadors i 
donants particulars. Moltes gràcies a tots per la 
vostra confiança!”.

cr | llegir al web +

https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_de_codi_obert
https://www.catalunyareligio.cat/ca/canvis-web-catalunya-religio
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Imaginen que es casi el seu fill i no puguin anar 
a la seva boda? O que vulguin conèixer el seu 
net però no puguin agafar un avió per fer-li una 
visita? Potser pensen que això només passa 
en països llunyans, però no, també passa avui 
a tan sols quinze quilòmetres de la frontera 
amb Ceuta, i és que si vens del Marroc, per 
exemple, i no tens molts diners al banc això 
no serà possible. Ara, que des d’aquí fem una 
escapada de cap de setmana per visitar Nador 
no serà cap problema si tenim passaport eu-
ropeu. D’aquests temes i d’altres referents a 
la migració, el racisme, els prejudicis i la inte-
gració parla el llibre Mira’m als ulls, de la con-
sultora de comunicació i activista antiracista, 
Míriam Hatibi. La sessió del juliol del club de 
lectura ‘Amb fe de llibres’ ha comentat la seva 
obra, publicada l’any 2018 pel segell editorial 
Rosa dels Vents. 

Hatibi en el seu llibre posa d’exemple com la 
seva mare amb algunes amigues van arribar 
a Espanya fa dècades. Ho van fer amb ajuda 
col·lectiva de veïns, una proposta de feina i un 
títol de modista però poc podien imaginar ales-
hores que canviar de país es convertiria amb 
els anys en un procés burocràtic ple de traves, 

Míriam Hatibi: “Les traves ara per arribar 
a Europa són inhumanes”

https://www.claret.cat/ca/llibre/MIRA-M-ALS-ULLS-NO-ES-TAN-DIFICIL-ENTENDRE-NS-841693047
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racisme, dobles vares de mesurar i en molts 
aspectes mancat de drets humans. “Les traves 
ara per arribar a Europa són inhumanes”, afir-
ma Hatibi durant el diàleg del club de lectura. 
Un exemple recent ho és la massacre a la tanca 
de Melilla. 

El llibre parla de temes que afecten no només 
als migrants del Marroc sinó a qualsevol mi-
grant que surt del seu país i que sovint no surt 
perquè vol. És un llibre en format quasi con-
versa, planer, i molt fàcil de llegir. La Míriam 
ha explicat que en cap cas volia fer cap estudi 

sobre el tema de la migració o el racisme, ni 
cap llibre teòric, “sinó plantejar que si algú vol 
saber sobre el tema i té recança per preguntar 
amb el llibre se soluciona i és com si parléssis 
amb la Míriam”. 

I és que malgrat la publicació té quatre anys 
de vida, el llibre posa de relleu un tema trans-
versal i social, que “el desconeixement és font 
de prejudicis i el coneixement de l’altre ens 
apropa”. Sovint escoltar el col·lectiu oprimit, 
reconeix Hatibi, passa per reconèixer “que tu 
ets l’opressor, i això no és còmode d’escoltar”. 

Malgrat els avenços socials i col·lectius que 
s’han fet amb els anys i la presència, Hatibi 
explica que “no hi ha cap espai on la feina ja 
estigui feta en aquest aspecte, tots els espais 
segueixen sent font de discriminació, en un 
eix o en un altre, s’ha de seguir treballant i se-
guir oferint converses i escoltant”.

Podeu recuperar la resta de sessions del club de 
lectura d’aquest curs al blog del club de lectura.

cr | llegir al web +

Voleu rebre per WhatsApp
les notícies imprescindibles de cada setmana?

Apunteu-vos a la llista informativa
de Catalunya Religió!

Com? Guardeu el número 693 715 339 a la llibreta 
de contactes com a ‘Llista Catalunya Religió’.

I envieu-hi un missatge de WhatsApp 
que digui ALTA i el vostre nom.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nike-fa-piu-ricco-il-liverpool-nuovo-sponsor-248751
https://www.catalunyareligio.cat/ca/miriam-hatibi-traves-ara-arribar-europa-son
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Omella: “Obrir canals per a acollir i integrar 
és un motor de transformació”

El cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan 
Josep Omella, ha participat en el Seminari In-
ternacional ‘Immigració a Europa i l’Agenda del 
Treball Digne de la OIT’ que ha acollit la Uni-
versitat Abat Oliba CEU. En la seva intervenció, 
ha destacat el paper de la universitat per a un 
objectiu com “obrir canals per a acollir, acom-
panyar i integrar”. Un objectiu que és “motor 
de transformació” per al cardenal. Joan Josep 
Omella també ha expressat la seva satisfacció 
per l’acció conjunta que realitzen les entitats 
presents al seminari.   

abat oliba ceu | llegir al web +

Pettrini, Zervino i Reungoat, escollides 
per al Dicasteri de Bisbes

L’Oficina de Premsa del Vaticà ha publicat 
aquest dimecres el nomenament de les tres do-
nes que formaran part del Dicasteri dels Bisbes. 
El papa Francesc ha escollit la secretària ge-
neral de la Ciutat del Vaticà, Raffaella Petrini; 
l’anterior superiora general de les Filles de Ma-
ria Auxiliadora, Yvonne Reungoat; i la presi-
denta de la Unió Mundial de les Organitzacions 
Femenines Catòliques, María Lía Zervino. Es 
tracta de la primera vegada que un Papa nome-
na dones per al discasteri encarregat del procés 
d’elecció dels nous bisbes.

vatican news | llegir al web +  

La formació de Càritas Terrassa en el sector de 
la neteja aconsegueix un 60% d’inserció laboral

“Ajuda a revalorar de nou la professió”. Per al 
José Miguel, el curs de neteges industrials que 
impulsa Càritas Diocesana de Terrassa ajuda que 
les empreses “valorin molt més” la feina que rea-
litzen els professionals d’aquest sector. Enguany 
el curs ha acabat amb una valoració molt positi-
va i amb un èxit del 60% d’inserció laboral. La 
professionalització del sector de neteges ha ten-
dit a desvalorar-se per l’aparent facilitat en dur a 
terme les tasques sense un aprenentatge i una 
formació prèvia. Però cursos com el de Càritas 
ajuden a revalorar de nou la professió.

càritas terrassa | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/omella-obrir-canals-acollir-integrar-es-motor
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-anuncia-nomenara-dues-dones-en-dicasteri-dels
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-anuncia-nomenara-dues-dones-en-dicasteri-dels
https://www.catalunyareligio.cat/ca/pettrini-zervino-reungoat-escollides-dicasteri
https://www.catalunyareligio.cat/ca/formacio-caritas-terrassa-en-sector-neteja
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Aquest curs la comunitat lasal·liana de Congrés 
s’ha constituït formalment i ja és una més de la 
Xarxa de Comunitats Lasal·lianes. Un projecte 
comunitari format exclusivament per laics de 
l’escola que té entre els seus molts objectius el 
de “garantir el carisma lasal·lià al centre malgrat 
que la comunitat de germans ja no hi viu”.

La Salle Congrés es va fundar l’any 1959. Com 
a les altres escoles lasal·lianes de l’època, va 
ser animada i dirigida per la comunitat de ger-
mans fins el 2006, any en què la comunitat de 
germans va tancar les seves portes definitiva-
ment. Aquest fet no va suposar la desaparició 
del carisma lasal·lià de l’escola. La manera de 
fer dels germans de La Salle es va mantenir a 
través dels educadors que havien compartit 
dedicació i vocació educadora. Així ho explica 
Pere Vivancos, el fins ara director de l’escola La 
Salle Congrés i membre de la nova comunitat 
lasal·liana de Congrés. 

“Després d’un procés llarg de reflexió i gestació, 
el curs passat vam sol·licitar al Germà Visita-
dor la incorporació de la comunitat a la xarxa”. 
Aquesta petició va ser resolta favorablement 
en el Consell de Districte de juny de 2021. La 

La comunitat La Salle de Congrés, 
“un projecte en què laics garanteixen el carisma”
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voluntat  de la comunitat era clara: que el ca-
risma lasal·lià no abandonés mai l’escola de La 
Salle Congrés, i per fer-ho van creure que l’exis-
tència d’una comunitat lasal·liana que promou 
explícitament l’espiritualitat i el carisma lasal-
lià “era indispensable”. 

L’espiritualitat i el carisma, 
els eixos de la comunitat

La comunitat lasal·liana de Congrés actual-
ment està formada per tretze persones, tots 
laics. Des de la comunitat expliquen que el 
seu objectiu no és només garantir el carisma 
lasal·lià al centre. “La comunitat és, també, un 
espai que ajuda als seus integrants, ja sigui per 
créixer en la fe com per ajudar a donar sentit al 
seu ministeri com a educadors cristians”. Un 
espai que la seva directora, la Daphne Sanz, re-
sumeix en “un espai de fraternitat, de família 
on donar-nos suport els uns als altres i on fem 
explícit el suport més gran, el de Déu”.

El projecte comunitari el defineixen com a 
“senzill, però alhora profund”. Cada dijous es 
troben per pregar a l’acabar les classes (quarts 
de tres). Aquesta pregària és preparada de ma-
nera rotativa pels diversos educadors que hi 
participen. De vegades, expliquen, s’hi afegei-
xen alguns alumnes, ja que “és una activitat 
oberta a tothom”. Un cop al trimestre també 
ofereixen un espai de reflexió on aprofundir 
algun aspecte, ja sigui lasal·lià, de l’evangeli o 
educatiu, així com sortides de caràcter lúdic i 
de convivència. Les reunions comunitàries les 
fan els dimarts cada dos mesos. En aquestes re-
unions s’organitzen per preparar les trobades, 
es posen d’acord per poder participar a les di-
verses crides de la Xarxa de Comunitats, o dia-
loguen sobre diversos punts de vista. 

La missió compartida

I al final aquesta iniciativa de comunitat a 
Congrés, que se suma a d’altres comunitats la-

sal·lianes ja creades en diferents punt de tot el 
districte ARLEP de La Salle respon al punt de 
fons de la missió compartida que promou des 
de fa anys l’Institut de La Salle. “Els laics al fi-
nal ens anem corresponsabilitzant d’aquesta 
missió, no només és compartida sinó que ets 
protagonista de tirar-ho endavant si et compro-
mets”, reconeix Vivancos. “Una forma de fer-ho 
és a través de la comunitat, afegint-se a la crea-
da o fomentant-ne una”. 

Sobretot també és, recorda la Daphne Sanz, 
“anar normalitzant la nostra vida de compro-
mís”. Si fan pregària els dijous, explica, s’obren 
a tothom. “El professorat i l’alumnat està cridat 
també a participar-hi, però en cap cas és qües-
tió de nivells”. Ho fan per evitar el perill de que 
la comunitat es vagi tancant en ella mateixa i 
amb la ferma convicció “que la crida al compro-
mís és per a tothom”. 

glòria barrete –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/comunitat-salle-congres-projecte-en-laics
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Una de les paraules que més ha repetit el gene-
ral dels jesuïtes en la seva estada a Barcelona 
ha estat la col·laboració. Arturo Sosa creu en el 
treball conjunt amb els altres. Un treball que no 
només fa possible la missió de la Companyia de 
Jesús, sinó que la fa millor. Així ho ha defensat 
aquest dijous en la inauguració del Congrés In-
ternacional d’Antics Alumnes dels jesuïtes que 
aquesta setmana reuneix prop de tres-centes 
persones d’arreu del món a l’escola de Sant Ig-
nasi de Sarrià a Barcelona.

“No ha estat fàcil per als jesuïtes compartir 
allò que vam arribar a creure que era exclusiu 
per a nosaltres”, ha reconegut en la ponència 
d’obertura a la sala d’actes de l’escola. Sosa ha 
assenyalat que “Déu és pacient”, que són “la 
mínima Companyia” -15.000 jesuïtes arreu del 
món- i que han necessitat “temps per entendre 
que les obres i les escoles podien ser millors si 
altres religiosos i laics s’unien al nostre treball i 
compartien els seus dons”.

Garantir l’educació de qualitat a tothom

En aquest sentit ha parlat també de la necessi-
tat de “mantenir el vincle” i de “compartir ins-

Arturo Sosa: “Les possibilitats de col·laboració 
dels antics alumnes dels jesuïtes són immenses”

https://www.jesuitsalumnibcn2022.org/actualidad/
https://www.jesuitsalumnibcn2022.org/actualidad/


Dv, 15/07/2022 | Catalunya Religió | núm. 17511 | EDUCACIÓ

piració” d’acord a les preferències apostòliques 
de la Companyia. Sosa ha demanat ser “agents 
d’esperança i reconciliació”, treballar per la jus-
tícia, i respondre als grans reptes del món, com 
són les migracions, l’ecologia i el reconeixe-
ment de la dona a l’Església. En aquest servei 
considera que “les possibilitats de col·laboració 
dels antics alumnes són immenses”, però que 
també “exigeix passar de la mentalitat de la 
meva associació a sentir-se comunitat global”.

El parlament ha recordat el compromís de les 
obres jesuïtes amb el Pacte Educatiu Global 
que promou el papa Francesc. Sosa ha fet un 
subratllat alhora de garantir el dret a l’educació 
de qualitat a tothom, especialment de les per-
sones més vulnerables. “No hi ha millor mane-
ra d’agrair la qualitat de l’educació rebuda que 
compartir-la amb altres i treballar per què totes 
les persones puguin accedir a una educació de 
qualitat”, ha afirmat.

Ho ha il·lustrat recordant una conversa amb 
una jove refugiada del conflicte del Sudan del 
Sud. Estant de visita en un camp a Nairobi, li 
va demanar que no deixessin “d’oferir educa-
ció als camps de refugiats” perquè era “l’única 

oportunitat de sortir d’aquí i ser algú”. Segons 
l’Informe del Servei dels Jesuïtes als Refugiats, 
les persones refugiades passen una mitjana de 
17 anys en els camps.
 
Els exercicis, l’eina més poderosa

El pare general ha parlat també del discerni-
ment i l’espiritualitat ignasiana. “Les associ-
acions d’antics alumnes heu d’acompanyar 
processos per a ser persones”, els ha dit. I ha 
parlat del que considera “l’eina més poderosa 
de l’espiritualitat ignasiana”: “Us imagineu que 
tots els alumnes que han passat per les nostres 
escoles oferíssiu exercicis espirituals a algú al-
tre?”, ha suggerit

Per a Sosa, aquest treball interior demana re-
núncia i generositat. I que, d’acord al que va 
viure sant Ignasi, passa per “reconèixer el pas 
de Déu en allò que es viu”. En aquest sentit els 
ha animat a viure des d’aquesta actitud, recor-
dant que “el fer de sant Ignasi era la resposta a 
un nou ser”.

A l’acte d’inauguració s’han fet presents, entre 
d’altres, el secretari d’educació de la Compa-

nyia de Jesús, José Alberto Mesa, el consiliari 
de WUJA, William Muller, el delegat de la Pla-
taforma Apostòlica de Catalunya, Enric Puig-
gròs, i el fins ara director de Jesuïtes Educació, 
Enric Masllorens.

El veneçolà s’ha reunit també amb una seixan-
tena de joves participants al Congrés. En diàleg 
amb ells i elles, i responent a les seves pregun-
tes, els ha demanat que siguin actius i creatius, 
que no tinguin por i plantegin propostes per 
trobar espais d’encontre i col·laboració. 

El X Congrés Mundial d’Antics Alumnes va co-
mençar dimecres al vespre amb una eucaristia 
a Santa Maria del Mar i s’allargarà fins diumen-
ge, amb xerrades i tallers  amb experts en àm-
bits diversos. La jornada d’aquest dijous ha 
comptat amb sessions dedicades a l’ecologia, a 
les migracions, i al paper de la dona en l’Esglé-
sia. Els participants també realitzen activitats 
diverses, com la possibilitat de visitar i conèi-
xer de prop la tasca de les entitats socials de la 
Companyia de Jesús a Catalunya. 

laura mor –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/pacte-educatiu-global
https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/santa-maria-mar-acull-inici-congres-antics-alumnes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/santa-maria-mar-acull-inici-congres-antics-alumnes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/arturo-sosa-collaboracio-antics-alumnes-jesuites


L’ESPAI MAKER  
ÉS LA CLAU  

DEL PROJECTE

La nostra  
nova proposta  

per a l’ESO



Dv, 15/07/2022 | Catalunya Religió | núm. 17513 | SANTUARIS URBANS

Caminar pel claustre del monestir de Pedralbes 
és endinsar-nos en una història on les dones 
són les protagonistes. La primera i la principal 
és la reina Elisenda de Montcada, que va ser la 
darrera esposa del rei Jaume II d’Aragó. Quan es 
van casar ella tenia 30 anys, el rei 55 i varen ins-
tal·lar-se al Palau Reial de Barcelona. Us propo-
sem un nou santuari urbà per descobrir.

Els cronistes esmenten que va ser una reina 
culta i pietosa, i que quan el rei conegué el seu 
desig de fundar un monestir pels voltants de la 
ciutat de Barcelona va voler complaure-la amb 
prestesa: era un home gran i malalt.

El febrer del 1328, en morir un any abans el 
seu espòs, la reina es traslladà al palau que 
s’havia fet construir al costat del cenobi que 
seguia alçant-se. En aquest palau hi va viure 
trenta-set anys i va participar en els afers de la 
comunitat religiosa tot i que mai va ser monja. 
En morir, el 1364, l’enterraren en un sepulcre 
–esculpit en vida– que s’enlaira vers el cel per 
damunt de dos dels pisos del claustre; en els 
seus pinacles hi ha les imatges de santa Clara i 
de sant Francesc d’Assís. Aquesta elecció ens 
parla de quines van ésser les seves fonts d’ins-

El claustre del monestir de Pedralbes, 
un temple femení

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/santuaris-urbans
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piració. Després de la seva mort la comunitat 
va heretar la propietat del monestir.

Mentre caminem per aquest gran claustre, po-
dem recular en el temps i parlar d’una segona 
protagonista, santa Clara d’Assís. Clara, el 19 de 
març de 1212, va fugir de casa seva i es va anar 
a refugiar on vivia sant Francesc, anomenat el 
pobrissó. Diuen que ell mateix va tallar-li els 
cabells i li posà el vel monàstic per iniciar-la en 
la vida com a religiosa. Al cap de poc temps ja 
eren un grup de dones les que vivien en comu-
nitat a la rodalia d’Assís, prop de l’església de 
Sant Damià.

La primera regla de la comunitat van ser unes 
senzilles instruccions dictades pel mateix sant 
Francesc, les quals recomanaven mantenir-se 
en l’estricta pobresa, dedicar-se a la pregària, 
la contemplació i estar al servei dels altres. El 
1218, Gregori IX va formular una nova regla 
molt més rígida que establia la clausura per a la 
comunitat. Aquest text el va revisar la mateixa 
Clara i Innocenci IV el va ratificar el 1253, dos 
dies abans de la mort de Santa Clara. Cal resse-
nyar que aquesta és l’única regla d’un orde reli-
giós escrita per una dona.

Podem retornar ara al magnífic i gran claustre 
de Pedralbes. Passejant-hi ens podem topar 
amb alguna de les sis monges clarisses que ac-
tualment hi viuen i recordar que aquest és un 
espai que ha estat regit per religioses des de fa 
set-cents anys.

Recordem que el claustre gòtic del monestir de 
Pedralbes és un dels més grans d’Europa. Ser-
via perquè les religioses es desplacessin entre 
els diferents espais del monestir, com ara l’es-
glésia, la sala capitular, el refetor... Actualment 
és un espai que es visita i forma part del Mu-
seu del Monestir de Pedralbes, resultat d’un 
acord signat el 1972, entre les Clarisses i l’Ajun-

tament de Barcelona, pel qual es construiria 
un nou convent al nord del claustre, i aquest 
i altres dependències serien d’accés públic. 
Un cop acabades les obres del nou convent, 
el monestir es va obrir com a museu el 1983. 
Doncs bé, ara passegem per un espai museït-
zat però que segueix respirant vida, quietud, 
silenci i espiritualitat.

Els claustres també eren un espai per a la pre-
gària i la contemplació i per afavorir aquests 
objectius eren rics en simbolisme. Només cal 
fixar-nos que els quatre camins que s’unei-
xen amb la font central: són una representació 
dels quatre rius del jardí de l’Edèn esmentats 
al Gènesi. La vegetació dels claustres també 
contenia un simbolisme genuí: les flors blan-
ques dels tarongers feien pensar en la puresa 
de Maria, l’esveltesa dels xiprers, en una llàntia 
que prega i s’enlaira vers el cel, els rosers sense 
espines, en la Mare de Déu...

Caminar pel claustre permetia a les religioses, i 
ara sls visitants, sentir el pas de les estacions i, 
en els mesos primaverals i estivals, gaudir dels 
perfums i dels colors de les flors que creixien i 
que evoquen el paradís perdut.
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Dins de l’actual procés de millora del monestir 
de Pedralbes com a museu, s’han recuperat re-
centment els anomenats horts petits, situats a 
la façana sud, fora del claustre, però dins dels 
murs del recinte. Aquest era l’espai proper a les 
procures i a la cuina que, des del segle XIV, ser-
via per conrear i recollir les verdures i els fruits 
que alimentaven la comunitat religiosa.

Després d’anys d’abandonament, darrerament 
l’han recuperat i torna a ser un hort actiu amb 
una òbvia voluntat didàctica: fer coneixedors 
els visitants de com era l’alimentació d’aquells 
anys tan reculats. El títol de la proposta és ben 
explícit d’aquesta voluntat: L’hort medieval 
del monestir de Pedralbes. Història, ecologia i 
comunitat.

El seu objectiu es plantar i recollir espècies 
d’abans de l’arribada dels nous vegetals pro-
vinents d’Amèrica i Àsia. Per establir quines eren 
aquestes espècies s’han consultat tractats medi-
evals sobre agricultura, la documentació de l’ar-
xiu del monestir i s’ha realitzat una intervenció 
arqueològica sobre l’antic abocador de la cuina. 
El resultat és molt estimulant i s’ha guanyat per 
mèrit propi fer la visita guiada que es promou 
des del Museu del Monestir de Pedralbes.

Acabarem la nostra passejada pel claustre par-
lant i llegint poesia d’una altra gran dona, Mercè 
Anzizu i Vila, que va perdre els pares de petita, 
que estava emparentada amb la família Güell 
i que va decidir entrar al monestir el 1889 on 
va viure fins la seva mort el 1916, deixant una 
interessant petjada com a historiadora, traduc-
tora i escriptora. El mateix Jacint Verdaguer va 
ésser-ne mentor literari i, fins i tot, l’esmenta en 
dos poemes seus del llibre Roser de tot l’any.

Mentre caminem, amb tota la calma que ens re-
gala el monestir, podem llegir una versos d’un 
dels poemes més coneguts de Mercè Anzizu: 
Fredor, que ens parla de la pèrdua, de la solitud 
i l’enyor:

“Un trist moment passaren
per ensenyar-me a amar,
i encar, l’amor de mare
no he pogut sebre mai...
isc sempre d’enyorança,
de fred al cor plorant,
i diuen que en la terra
hi ha lloc per escalfa’m?”

 

Esperem que aquesta passejada pel claustre 
del monestir de Pedralbes i per la història d’al-
gunes de les dones que l’han inspirat i donat 
vida ens hagi ofert l’escalf necessari per cami-
nar arrelats a la terra, a la història, a un espai 
projectat i regit per dones intenses, treballado-
res... i que el fet que sigui així, ens obri i enlairi 
la ment i la mirada.

josep gordi –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/claustre-monestir-pedralbes-temple-femeni
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Barcelona acull el Congrés Mundial 
d’Antics Alumnes Jesuïtes

A partir del proper dimecres 13 de juliol i fins el 
diumenge 17 de juliol tindrà lloc a Barcelona el 
X Congrés Mundial d’Antics Alumnes Jesuïtes. 
El Congrés comptarà amb la participació del 
Superior General de la Companyia de Jesús, el 
P. Arturo Sosa SJ, que pronunciarà la ponèn-
cia d’obertura. La trobada està organitzada per 
la Unió Mundial d’Antics Alumnes Jesuïtes 
(WUJA) i l’acull l’Associació d’Antics Alumnes de 
Sarrià-Sant Ignasi. 

  

jesuïtes | llegir al web +

Nélida Andrés Castroviejo, nova Superiora 
Provincial de la Companyia de Maria

L’Equip General de la Companyia de Maria ha 
comunicat aquest dilluns el nomenament de 
Nélida Andrés Castroviejo com a Superiora 
Provincial de la nova Província del Mediterra-
ni per als pròxims tres anys. La nova Província 
comença la seva singladura el pròxim dia 31 de 
juliol, festivitat de Sant Ignasi de Loyola, amb 
el desig d’ampliar la mirada i el cor més enllà 
de les fronteres que fins ara han conformat les 
Províncies d’Espanya i Europa.   

companyia de maria | llegir al web +

El documental ‘El Camí Ignasià’ arriba
als cinemes

Els Cines Bages Centre de Manresa acolliran la 
première del documental El Camí Ignasià, pro-
duït per Animaset i dirigit per Jordi Roigé, el 
proper 19 de juliol a les 19 hores. La producció 
es podrà veure en cinemes a partir del 22 de ju-
liol. La pel·lícula es presentarà als Cinemes Gi-
rona de Barcelona el 20 de juliol a les 19 hores i 
al Cine Paz de Madrid el 21 de juliol a les 18:30 
hores. L’estrena es va fer al Vaticà amb les con-
selleres de Justícia i Acció Exterior i l’alcalde de 
Manresa.
 

animaset | llegir al web +

https://www.jesuitsalumnibcn2022.org/ca/barcelona/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-acull-congres-mundial-antics-alumnes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nelida-andres-castroviejo-nova-superiora
https://www.catalunyareligio.cat/ca/documental-cami-ignasia-arriba-als-cinemes
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Diverses entitats i comunitats religioses ja han 
signat el nou acord ‘Religions per la llengua’ 
que impulsa la Direcció General d’Afers Religi-
osos. Les primeres adhesions d’aquesta “decla-
ració col·lectiva i transversal” s’han concretat 
aquest dimarts en un acte que ha encapçalat el 
president Pere Aragonès i que s’ha celebrat al 
Palau de la Generalitat.

“Les comunitats religioses de Catalunya ens 
comprometem a promoure l’ús social del ca-
talà en els nostres àmbits, ja sigui introduir-lo 
en aquelles comunitats on gairebé encara no 
és present, augmentar-lo on és incipient o 
enfortir-lo en la nostra acció quotidiana”, diu 
l’acord. Un text de caràcter general, que s’em-
marca dins el Pacte Nacional per la Justícia 
impulsat pel Departament de Justícia i que 
està obert a noves adhesions de les entitats 
religioses i altres entitats vinculades a les tra-
dicions de Catalunya.

Què puc fer pel català?

La Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR) 
ha publicat també un llistat d’iniciatives amb el 
títol ‘Què puc fer pel català?’. Des de la retolació, 

Les religions es comprometen 
a “promoure l’ús social del català”

fotografia: presentació de l’acord ‘religions per la llengua’ | departament de justícia.

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/acord-religions-per-la-llengua.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7PC2B9lXO7hBrRwJRPZh4wpUQzQ3SzdBNTUzTDBBVktKRFY1MlBDOVpIOC4u
https://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/recursos/foment-del-catala-entre-les-entitats-religioses/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/que-puc-fer-pel-catala.pdf
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la traducció de textos litúrgics, la publicació de 
textos a webs i xarxes socials, l’ús del català en 
les celebracions religioses o la col·laboració en 
les activitats d’altres entitats que promoguin la 
llengua i la cultura catalanes. Són alguns dels 
exemples i suggeriments que el Govern propo-
sa a les religions per fomentar el català.

Cada entitat impulsarà les actuacions que con-
sideri que poden tirar endavant dins de les 
seves possibilitats d’acció. La DGAR s’encar-
regarà de recollir les adhesions que es facin 
a través del web i de fer seguiment i acom-
panyament, si cal, de les actuacions que em-
prenguin les entitats.

Amb aquesta mesura el Govern vol garantir 
que tota la ciutadania pugui exercir el dret fo-
namental a la llibertat religiosa i de consciència, 
i que viure en català sigui un element quotidià 
en la praxi d’aquesta llibertat.

El català, llengua de pregària

Junt amb el president Aragonès, a l’acte també 
hi han participat la consellera de Justícia, Lour-
des Ciuró, i la directora general d’Afers Religio-

sos, Yvonne Griley. La trobada ha esdevingut 
un espai de diàleg entre els representants de 
les diferents comunitats religioses i el Govern 
de la Generalitat, per tal d’aprofundir en les re-
lacions i reflexionar conjuntament al voltant 
del paper de les confessions en la societat ca-
talana. Hi han assistit els membres del Grup 
de Treball Estable de les Religions (GTER), del 
Consell Interreligiós de Catalunya i represen-
tants de les principals confessions religioses 
presents a Catalunya. La consellera de Justícia 
ha destacat “el paper cabdal de les diferents 
religions en el manteniment de la llengua i la 
cultura catalana”.

La consellera Ciuró ha defensat la llengua com 
a vehicle de connexió amb l’espiritualitat. “Ne-
cessitaríem que es pogués percebre que el ca-
talà és llengua de trobada”. D’aquesta manera, 
considera, “col·laborem a que una llengua prò-
pia del país sigui també llengua de pregària”. En 
el seu discurs, la  ha destacat “els esforços de la 
Direcció General d’Afers Religiosos del Depar-
tament de Justícia pel que fa a l’impuls del di-
àleg interreligiós, la convivència i l’entesa entre 
les diferents opcions i creences, com a element 
essencial de la cohesió de país”. I ha apuntat la 

vocació compartida de les religions en superar 
fronteres idiomàtiques a favor de l’entesa entre 
persones.

L’objectiu de l’acord ‘Religions per la llengua’ és 
que les entitats religioses i altres entitats vincu-
lades a les tradicions de Catalunya s’adhereixin 
a aquest acord i assumeixin un conjunt d’ac-
tuacions concretes en funció del seu context 
lingüístic. El Departament ha constat que hi ha 
entitats en què la presència del català encara és 
incipient i d’altres que ja en fan un ús en alguns 
àmbits i cal que facin un pas més i hi incorporin 
d’altres.

“Avui fem pas endavant en el nostre compro-
mís en la defensa de l’ús social de la llengua 
catalana”, ha dit Aragonès. El president ha re-
cordat que “teníem totes les condicions perquè 
llengua hagués desaparegut fa molt de temps, 
però no ha passat gràcies a la perseverança i 
compromís de la societat catalana”. Per aquest 
motiu, ha agraït el suport manifestat pels parti-
cipants a l’acte.

laura mor –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/govern-impulsara-acord-religions-llengua
https://www.catalunyareligio.cat/ca/religions-compromis-catala
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L’editora Núria Mañé i Puerto és la nova di-
rectora de les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat (PAMSA). Fins ara n’era editora i 
col·laboradora directa del monjo Josep Mas-
sot, que n’havia estat el director des de 1970 i 
que va morir el passat 24 d’abril. Núria Mañé 
treballa des de fa 15 anys a l’editorial montserra-
tina, i en feia 30 que col·laborava amb Massot. 
Considera que l’encàrrec del Monestir és “una 
mostra de confiança al treball fet al costat del 
pare Massot”. “He vist com treballava, el rigor i 
la serietat en la feina; evidentment que ni puc 
ni vull imitar-lo, però la seva manera de fer és 
present a l’editorial i hi continuarà estant”, diu.

“És una nova etapa que començo amb mol-
ta il·lusió i conscient de la responsabilitat que 
implica posar-se al davant d’una editorial que 
funciona des de 1499”, afirma la nova directo-
ra de PAMSA. Per a ella, el fet que Publicacions 
de l’Abadia tingui sis segles d’història no vol dir 
que no sigui una editorial actual. “I ho ha de ser 
encara més”, afirma. “No volem canviar la nos-
tra personalitat, però sí que podem avançar i 
innovar en les línies editorials on sempre ens 
hem mogut i on ens sentim còmodes”, avança 
Núria Mañé en referència al futur de l’editorial. 

Núria Mañé, nova directora de Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-pare-massot-puntal-aportacio-montserrat


Dv, 15/07/2022 | Catalunya Religió | núm. 17522 | CULTURA I ART

D’altra banda, el Monestir de Montserrat ha no-
menat el periodista i escriptor Francesc-Marc 
Álvaro com a cap del consell de redacció de 
la revista Serra d’Or. Fins ara, Francesc-Marc 
Álvaro, que és columnista de La Vanguardia i 
professor de la Facultat de Comunicació i Rela-
cions Internacionals Blanquerna de la Universi-
tat Ramon Llull, era membre del propi consell, 
del qual n’és secretària Elisenda Marsal.

Autora, traductora i coordinadora

Nascuda a Vilanova i la Geltrú l’any 1964, Nú-
ria Mañé és Llicenciada en Documentació a la 
Universitat Oberta de Catalunya (2008) i Diplo-
mada en traducció a l’Escola Universitària de 
Traductors i Intèrprets de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (1987).

Ha coordinat els col·laboradors externs a 
l’enciclopèdia Gran Larousse Català dirigida 
per Josep Corredor-Matheos a Edicions 62 
(1988-1991), ha transcrit i elaborat els índexs 

topogràfics i onomàstics de tots els volums de 
Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Ca-
talunya, a cura de Josep Massot i Muntaner. Ha 
treballat en l’edició conjunta, amb Josep Mas-
sot, de Memòries de Josep Puig i Cadafalch, 
d’Índexs de les Obres de Jordi Rubió i Balaguer 
i, amb Albert Soler, de De Ramon Llull al Dicci-
onari de Fabra. Acostament lingüístic als monu-
ments de les lletres catalanes, de Germà Colón. 
Ha fet igualment traduccions del francès i de 
l’alemany de diversos contes i novel·les juve-
nils. És autora dels contes infantils La carta als 
Reis i En un poble de pessebre. Des de l’any 2007 
treballa d’editora a Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat.

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

L’activitat de Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat (PAMSA) s’inicia l’any 1499, quan l’abat 
Garcías Jiménez de Cisneros va instal·lar una 
impremta pròpia al monestir, que va treballar 
fins el 1524. Des del segle XX, l’activitat edito-

rial del monestir augmenta amb la constitució 
empresarial, tant amb publicacions en llengua 
catalana, com també en castellà, llatí i en les di-
verses llengües d’Europa. PAMSA compta amb 
un fons editorial de més de 3.000 títols publi-
cats. Les principals matèries que abasta són: 
la història, l’art, l’assaig, els estudis de llengua 
i literatura, la religió, l’ensenyament de músi-
ca i de català, i el llibre infantil i juvenil. A més 
de l’edició de llibres, també publica cada quin-
ze dies o cada mes les revistes Serra d’Or, Do-
cuments d’Església, Studia Monastica, Randa, 
Caplletra i Piu-piu.

abadia de montserrat | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/nuria-mane-nova-directora-publicacions-abadia
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Un miler de crucifixos a l’escenari 
del Liceu en contra del fanatisme 
religiós
DC, 13/07/2022 | ARA

La Seu de Manresa haurà de destinar 
una part del nou conveni a reparar 
un arc gòtic que va cedir
DL, 11/07/2022 | REGIÓ 7

Lleida celebra a Montserrat els 75 
anys de les Romeries
DV, 15/07/2022 | SEGRE

Set de cada deu gironins atesos per 
Càritas pateixen exclusió digital
DC, 13/07/2022 | DIARI DE GIRONA

500 conductors s’encomanen a sant 
Cristòfol de Manresa
DS, 09/07/2022 | REGIÓ 7

El Papa urgeix els joves a menjar 
menys carn “per salvar el medi 
ambient”
DM, 12/07/2022 | EL PAÍS

El copríncep Vives es mostra contrari 
a l’avortament enmig de la polèmica 
amb el copríncep Macron
DG, 10/07/2022 | VILAWEB

Nou comboi amb 22 ambulàncies 
de sor Lucía a Ucraïna
DM, 12/07/2022 | REGIÓ 7

https://www.ara.cat/cultura/musica/miler-crucifixos-escenari-liceu-fanatisme-religios_1_4432172.html
https://www.regio7.cat/manresa/2022/07/11/seu-haura-destinar-part-nou-68191329.html
https://www.segre.com/noticies/guia/2022/07/14/lleida_celebra_montserrat_els_anys_les_romeries_177528_1111.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/07/12/set-deu-gironins-atesos-per-68242462.html
https://www.regio7.cat/fet-divers/2022/07/09/500-conductors-s-encomanen-sant-68143068.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-07-11/el-papa-urge-a-los-jovenes-a-comer-menos-carne-para-salvar-el-medio-ambiente.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-coprincep-vives-es-mostra-contrari-a-lavortament-enmig-de-la-polemica-amb-el-coprincep-macron/
https://www.regio7.cat/manresa/2022/07/11/nou-comboi-amb-23-ambulancies-68201395.html
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