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 Comencem un nou trienni
Acabem d’entrar en una nova etapa de la vida
de la província, plena de reptes, que volem
afrontar amb una actitud d’esperança, de
compromís i de col·laboració mútua. El capítol
provincial, celebrat al nostre convent de Palafrugell els dies 26 a 29 d’abril, ha marcat les
pautes per a una reestructuració que les circumstàncies actuals fan imprescindible.
El dimarts 26 d’abril, a les 12 del migdia, es va
iniciar el capítol amb la celebració de l’Eucaristia. Hi eren presents tots els capitulars convocats: Agustí Borrell, Joan Badia, Jesús Sans, Lluís Romagosa, Camil Garriga, Pere Martorell, Àngel M.
Briñas, Gabriel Isal, Jordi Fontanellas, Josep Castellà, David Jiménez i Miquel Balle. Ens hi
acompanyaven també el P. Manuel Bonilla, provincial dels Carmelites (OCarm), i el G. Joan. Després
de l’eucaristia, el P. Agustí va prendre possessió com a provincial per al nou trienni. El P. Bonilla ens
va convidar a ser coratjosos i oberts a l’Esperit de Déu amb una actitud esperançada.
A la tarda, el P. Agustí va presentar l’informe sobre la vida de la província durant el trienni passat.
També es va presentar la informació econòmica, amb la col·laboració del Sr. Miquel Lara, a qui tenim
confiades les gestions comptables i fiscals de la província.
L’endemà es va dedicar en gran part a les informacions sobre cada una de les cases. També vam
dialogar sobre la col·laboració mútua amb la província de Manjummel (India), que es va considerar
positiva per a totes dues províncies. Els capitulars van valorar amb realisme i amb seriositat la situació
de la província. Un dels temes de debat va ser la proposta de reestructuració del Carmel ibèric. El
capítol va acceptar de participar en aquest procés, que s’haurà de concretar durant aquest trienni.
El dijous 28 va continuar el diàleg sobre les nostres possibilitats actuals, i el capítol va veure la
necessitat de reduir les presències per tal d’assegurar la vida comunitària i pastoral en les comunitats
que es mantinguin. Es va decidir de buscar nous usos per a les cases de Matadepera i Palafrugell.
La sessió de la tarda va començar amb una interessant trobada amb diversos laics associats a les
nostres comunitats i del Carmel Seglar, en la qual es va renovar la voluntat d’intensificar la col·laboració i la vivència conjunta de l’esperit carmelità. Tot seguit es va procedir a l’elecció dels nous
consellers provincials, que seran: Àngel M. Briñas, Jesús Sans, Joan Badia i Wilson Srampickal.
El divendres es va incorporar al capítol el P. Wilson, i es van continuar votant les determinacions
operatives per a la planificació de la província que restaven pendents.
Al migdia, hi va haver una trobada fraterna amb la presidenta i les quatre conselleres de la Federació
Mare de Déu de Montserrat de les carmelites descalces. Ens van explicar la situació de les quatre
comunitats que formen la federació i el procés de reestructuració tan interna com externa en el qual
estan treballant les carmelites descalces de la Península. La trobada va finalitzar amb un dinar de
germanor. A la darrera sessió capitular, es van escollir els priors de les diferents comunitats:
Barcelona: Joan Badia; Badalona: Àngel M. Briñas; Lleida: Josep Castellà; Palma de Mallorca: Miquel
Balle; Tarragona: Pere Martorell. Tot seguit van ser elegits com a soci al capítol general el P. Josep
Castellà i com a substitut el P. Gabriel Isal.
Un cop signades les actes del capítol, el P. Agustí Borrell va exhortar a portar un missatge d’esperança
a les comunitats i va donar per conclòs el capítol provincial. Donem gràcies a Déu. Amén.
(Més informació i fotografies a www.carmelcat.cat)

 Exercicis espirituals
Durant els dies 4 al 8 d’abril, la casa de pregària de Matadepera va ser altra vegada la seu dels
exercicis espirituals dedicats als religiosos de la província. El pare Àngel Briñas va ser el conductor de
les reflexions sobre els capítols dedicats al Parenostre en el Camí de Perfecció.
El mateix pare Àngel, del 21 al 26 de març, havia dirigit els exercicis espirituals dels frares de la
província d’Aragó-València al Desert de Les Palmes.

 Capítol dels Carmelites (OCarm)
El Capítol de la Província de Catalunya dels Carmelites (que agrupa les quatre cases de Barcelona,
Olot, Tarragona i Terrassa) es va reunir de l’11 al 13 del passat mes d’abril. El nou govern provincial
queda constituït de la següent manera: prior provincial: P. Manuel Bonilla Gutiérrez; primer conseller:
P. Joan Güell i Casademont; segon conseller: P. Gaspar Borda i Bori; tercer conseller: P. Pere Soler i
Anglada; quart conseller: P. Carles Lloig i Rodó.
El nostre provincial va fer la reflexió introductòria del capítol, i ell mateix i el prior de Barcelona van ser
convidats a la conclusió de la trobada.

 Formació carmelitana
Aquest mes de maig, amb la xerrada dels dies 23 (Barcelona i Badalona) i 24 (Lleida), sobre el tema
“Els fruits de la pregària” a càrrec del pare Àngel Briñas, es tancarà el cicle de trobades d’enguany
sobre el “Camí de Perfecció” de santa Teresa de Jesús.

 Breus
— El dia 14 d’abril, a Ciutat de Mallorca, va morir el senyor Llorenç Balle, germà del pare Miquel Balle
de la nostra comunitat mallorquina.
—Segons La Vanguardia, la Bíblia, en la seva recent edició, va ser el cinquè llibre de no ficció més
venut en la diada de sant Jordi. El pare Agustí va ser un dels impulsors d’aquesta edició popular.



Monges

—Organitzat per les Carmelites Missioneres amb motiu del bicentenari del Pare Palau, i per
rememorar l’estada del religiós carmelita al Prat de Llobregat, es va celebrar en aquesta ciutat una
taula rodona el dia 6 d’abril. Juntament amb altres ponents, va participar en el col·loqui el pare Agustí
Borrell.

 A qui hem de felicitar pel maig?
Aniversari de naixement:
—Dia 1: Darwin Marakamveettil (37)
—Dia 12: Marià Rosanas (78)
—Dia 14: Gabriel Isal (66)
—Dia 27: Pere Màrtir Llivina (62)
Aniversari de professió
:
—Dia 21: Josep M. Juncosa (50)
Aniversari d’ordenació:
—Dia 1: Juli González (29)

—— Carmelites Descalços de Catalunya i Balears ——

