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Editorial

“La Plenitud del temps”

He escollit aquestes pa-
raules potents per ence-

tar aquesta editorial donat el 
temps d’incertesa angoixant 
que ens ha tocat viure. 

El confinament físic, amb el 
conseqüent aïllament relacio-
nal, ens ha donat l’oportunitat 
de fixar-nos amb més exclu-
sivitat en nosaltres mateixos i 
així poder fer un exercici diari 
d’examen interior, una llarga i 
necessària introspecció. 

Aquest examen diari, si és que 
el fem, ens brinda l’oportuni-
tat de preguntar-nos sobre el 
marge de llibertat que tenim, 
o no, per escollir a què volem 
dedicar el nostre temps doncs, 
les nostres vides pautades per 
condicionants exteriors, incon-
trolables per nosaltres indivi-
dus socials, no ens permeten 
de vegades, massa vegades, 
decidir a què dedicar i com 
viure el temps que tenim. Res-
pecte al que estic reflexionant 
us recomano llegir La plenitud 
del temps de Josep M. Lozano, 
quadern 91 que edita Cristia-
nisme i Justícia.

Si les noves tecnologies tele-
màtiques ens permeten poder 
seguir interconnectats fins i 
tot en les condicions de con-
finament més extremes que 
hem viscut, cal preguntar-nos 
però, si aquest tipus de inter-
comunicació social asèptica, 
que evidentment té totes les 

garanties sanitàries de pre-
venció de contagi de la pesta, 
ha estat també una medi prou 
útil per mantenir el necessari i 
imprescindible contacte humà 
que possibilita captar i com-
partir gestos i mirades, en re-
sum: sentir la proximitat càlida 
de l’altre.

Aquest confinament és absolu-
tament legítim i sanitàriament 
necessari. Però alhora, i sense 
adonar-nos-en, potser estem 
adquirint el perillós hàbit de 
la malfiança com autodefensa 
davant tot allò que ens ve de 
fora. Fins i tot estem aprenent 
a desconfiar dels altres. Qual-
sevol pot ser un perill.

En aquests temps de confina-
ment serà convenient plante-
jar-nos la manera de mantenir 
l’equilibri entre allò que és bo 
fer per “a JO” i allò que puc i 
cal fer per “a TU”, per a ELL, 
per a ELLA...  Segons siguem 
capaços, o no, de viure ade-

quadament i generosa aquesta 
dinàmica, en sortirem ben pa-
rats com a comunitat solidària 
i amable, és a dir, com a comu-
nitat cristiana.

Que Pere Clavé ens il·lumini 
amb el seu exemple de vida: 
ajudar als que sofreixen manca 
de llibertat i malaltia. 

No és el moment més adequat 
però… Bona Festa Major 2020!!

David Tous Moner
President

Il·lustració dels esclaus confinats en el seu viatge  a Cartagena d’Índies.  
Font: www.history.com
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42 Assemblea Amics Sant Pere Claver

El Sr. David Tous dona la benvinguda a tots els as-
sistents. Té una menció pel Pare Portabella que 

ens va deixar el pasat dia 8 d’octubre, en la qual co-
menta que va ser una persona que va treballar mol-
tíssim pel Santuari, que sempre estava disposat i que 
gràcies a ell està completada l’exposició, junt amb un 
nebot, van fer realitat gravar el vídeo de Sant Pere 
Claver que molts visitants poden gaudir fent una 
gran promoció del Sant. La majoria de verdunins co-
neixía el P. Portabella.

A continuació passà la paraula a la tresorera, Imma 
Estadella, que llegeix la relació de les despeses de 
l’any i comenta que ara, un cop cobrades les quotes 
d’aquest any, queden tres mil i pico Euros, dels quals 
es passaran immediatament 1.000 euros a la missió 
jesuïta de Nador, del bisbat de Tànger.

També comentà que el passat any 2018, es van enviar 
a Colòmbia per ajudar a la construcció d’una església 
nova en un poblat amb el nom de ”parroquia de Sant 
Pedro Claver” i que el tenen per patró. 

Per problemes bancaris i de firmes per part seva, els 
1.000 euros van ser retornats; es van tornar a enviar 
a un altre c/c que tenien i tampoc els van poder 
retirar. Per tant, de nou van ser retornats al nostre 
c/c, comportant unes despeses d’envíament i retorn 
bastant elevades. El mossèn que treballa per edificar 
l’església nova és Mn. Raül. Si ve a Espanya es mirarà 
de fer-li el lliurament en efectiu o a través d’un c/c. 
Per tant, aquests 1.000 euros queden reservats. 
Entre els 1.000 del nou donatiu i aquests que estan 
reservats quedarà un romanent d’uns 2.000€, dels 
quals es pagaran els butlletins i altres despeses que 
puguin sorgir. Tot seguit passà la paraula al Sr. Flavià 

Serret, que llegeix l’acta de l’any anterior i pregunta 
si es vol fer algun comentari o al·legació. Tothom ho 
troba conforme per tant es dona l’acta per aprovada.

Tot seguit, el president, Sr. David Tous, passà un 
audiovisual tot comentant les diverses activitats de 
l’any com són: Primera comunió dels nens al Santuari 
i infinitat de visites de molts pelegrins que han passat 
de diferents països del món; això per Verdú és una 
gran satisfacció, que es doni a conèixer arreu del món 
el nostre Sant.

Comentà també que una neboda seva, junt amb 
altres nens, va fer la primera comunió al col·legi 
Claver de Raimat i, d’acord amb el P. Riera, va fer 
entrega del llibre de St. Pere Claver i un goig a cada 
infant, tot fent una explicació a tots com a President 
de l’Associació d’Amics de Sant Pere Claver.

S’agraeix l’assistència del Sr. Soley, de Barcelona, que 
fa anys que està interessat en què Verdú a través de 
Sant Pere Claver pugui entrar a formar part de la ruta 
de l’esclavatge que és mundial i reconeguda per la 
Unesco.

Se li ha comentat que li passaríem el correu electrònic  
dels P. Jesuïtes encarregats de Verdú i refugi, perquè 
poguessin parlar i fer-ho possible. Fa molts anys que 
el Sr. Soley hi està interessat.

El Sr. President agraeix l’entrada a la Junta de la Sra. 
Assumpció Olivé i també de les persones voluntàries 
i col·laboradores, Jaume Llobet i Inés Roca.

I no habent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la 
sessió i es convida a tots a un pica pica al Refugi.

Verdú 16 novembre 2019 
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Activitats al Santuari

Visites
El dia 8 de novembre de 2019 van 
visitar el Santuari acompanyats 
del Pare Carlos Franco S.J. un 
grup de 23 pelegrins que van fer el 
cami Ignasià. Eren de la parròquia 
de San Pedro Claver de Cartagena 
d’Índies (Colòmbia).

No cal dir que els feia una il·lusió 
molt especial poder visitar la casa 
natal del Sant de qui tenen tanta 
devoció. A la seva arribada a Verdú 
el P. Carlos, va demanar que, si era 
possible, volia fer renovació del 
baptisme a cada persona del grup 
a la mateixa pica on fou batejat 
Sant Pere Claver. Evidentment 
es va preparar els estris que va 

sol·licitar i tots feren la renovació 
baptismal amb una gran fe i 
emoció. També als de Verdú que 
els van acompanyar durant la 
seva visita: en Josep Roca Torres, 
Manuel Pont, Anna M. Pijuan i 
Paquita Guiu. El Sr. President 
David Tous i el Pare Riera es van 
disculpar per no poder-hi estar 
presents .

Van fer pregaria tant a l’església 
com davant de la relíquia, poste-
riorment es va visitar la parròquia, 
i de tot van quedar meravellats. 
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Seguidament es van traslladar a 
Montserrat i Manresa i després a 
Barcelona aeroport i cap a Roma. 
Altra gran emoció... allí van ser re-
buts pel Sant pare (també Jesuïta)

* * *

Al febrer d’aquest any 2020 
dos verdunins (el Pere Claver 
i la Montse), també van visitar 
Colòmbia i no cal dir… Cartagena 
d’Índies. Des d’aquí un agraïment 
al Pare Carlos Franco que els va 
rebre i els va fer una visita molt 
explícita. No cal dir el sentiment 

i emoció que van tenir de poder 
estar als peus del nostre Sant.

El Pare Carlos els va fer pujar a 
les golfes i allí va voler fer una 
foto en el lloc que Sant Pere 
Claver mirava al mar, per veure 
si s’apropava algun vaixell ple 
d’esclaus, i anar d’immediat a 
socórrer i atendre’ls. Una gran 

tasca del nostre Sant, que avui la 
podria continuar fent.
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Altres activitats. 
L’assistència i portada de la Relíquia a les Residencies 
de Verdú - Sant Pere Claver i Mare Marcelina. Els avis 
i cuidadors de les dues estan molt agraïts de poder 
celebrar la seva festa major amb la presència de la 
Relíquia.

Fotos: Festa major Residència Sant Pere Claver, 
5 setembre 2019

Fotos: Festa Major Residència Mare Marcelina, 
dia 7 setembre 2019
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Durant l’ofertori es va fer la benedicció de la nova campana dedicada a Santa María de Verdú

Durant el confinament a causa del Covid-19, el 
Santuari i el Refugi van estar tancats al públic.

Pel Refugi, aquest estiu, no han passat pelegrins, 
totes les reserves quedaren anul·lades.

L’església es va obrir el dia 26 de juny per fer la 
tradicional celebració de l’aniversari bateig de Sant 
Pere Claver.

Fotos: Festa major, dia 9 setembre 2019

La campana fou col·locada al campanar el 26-9-19
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Grup de pelegrins de la parròquia de Sant Pedro Claver de Cartagena d’Índies

Aniversari bateig de St. Pere Claver
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El dia 10 d’octubre de 2019, un 
grup de verdunins vàrem anar a 
dir l’últim adéu al Pare Carles Por-
tabella S.J. i en arribar a Verdú, 
després del enterrament, vàrem 
trobar que a la tanca del jardí del 
Santuari estava col·locat el “Mural 
d’Informació” on es fa relació de la 
magnífica trajectòria d’obres pro-
mogudes pel Pare Carles Portabe-
lla (veieu la foto adjunta). 

Casualitat

Casual? Coincidència afortunada? 
Potser si. El cas és que talment 
sembla ser un homenatge dedicat 
a ell. 

Sens dubte el Santuari, li ha 
d’agrair la perseverança en tenir 
cura de fer continus i necessaris 
arranjaments. 

El pare Portabella, al llarg dels 
anys, tot sovint visitava Verdú i si 

hi havia alguna cosa per arranjar, 
tan sols calia dir-li-ho i als pocs 
dies ell ja havia trobat la solució 
adequada.

En podríem citar un llarg llistat 
però entre moltes, n’hi ha tres de 
coses molt importants.

Una, fer desmuntar una “garita” 
construïda pera col·locar els estris 
de neteja que deslluïa molt l’esca-
la. El Pare Portabella ho va fer ar-
reglar amb molt de gust i això, tots 
li agrairem sempre.

Una altra ha estat la constància 
que va tenir en que el seu nebot 
li fes el video de Sant Pere Claver 
que tant èxit ha tingut i que és vist 
per molts visitants, així com pels 
peregrins. Aquest video tothom el 
té al seu abast. 

I per últim, habilitar magnífica-
ment una sala/despatx per a què 
la Junta d’Amics hi puguem tenir 
adequadament guardats els docu-
ments en els nous arxivadors. Així 
mateix dotant la sala de nou i útil. 
A les parets hi va penjar un seguit 
d’interessants fotos.

També és digne de ressaltar que 
va fer infinitat de viatges a Cam-
brils per, junt amb la Germana 
Boleda, aconseguir que la família 
Vidal i Barraquer deixessin una 
magnífica pintura de Sant Pere 
Claver, ara exposat al Museu. Grà-
cies P. Portabella. 

Paquita Guiu       
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Reciclaje Manresa visita Verdú 

El 29 de Febrero, llegábamos a 
la tierra de San Pedro Claver, 16 
 personas que estamos viviendo 
la experiencia de reciclar nuestra 
vida en la Cova de Sant Ignasi, 
Manresa. 

Que alegría poder llegar a este pe-
queño pueblo, rodeado de grandes 
plantaciones frutales, constituido 
por casas muy antiguas y de las 
cuales resaltan algunos talleres 
de alfarería. Tiene pocos habitan-
tes y escasos se ven circular por 
sus calles empedradas, pero este 
pueblecito encierra en sí, el en-
canto de haber recibido en el seno 
de su tierra al gran “esclavo de los 
esclavos negros.”

él. Nos dirigimos hacia la iglesia 
antigua Santa María de Verdú, 
donde fue bautizado Pedro Claver. 
Allí nos encontramos con su es-
tructura medieval, y con diversas 
imágenes de la época del santo, 
especialmente en su lateral dere-
cho, el Cristo crucificado delante 
del que Pedro Claver se arrodilló 
muchas veces a orar.

En esta visita fuimos acogidos por 
el P. Toni Riera, coordinador del 
Santuario Casa Natal San Pedro 
Claver, (Delegado de la Compa-
ñía de Jesús) y dos amigos de la 
Sociedad de Amigos de San Pe-
dro Claver, quienes nos explicaron 
desde la calle central, en vista ha-
cia el castillo antiguo de la ciudad, 
lo que éste significa y algunos 
rasgos de su estructura por den-
tro, ya que no pudimos entrar en 

Caminando por silenciosas calles, 
nos dirigimos hacia unos de los 
talleres de alfarería, valoramos las 
bellas creaciones de cerámicas, 
elaboradas por manos del alfare-
ro. Seguidamente nos dirigimos 
al Santuario. Fue conmovedor 
poder contemplar una habitación 
que contiene parte del techo de la 
antigua casa de San Pedro Claver 
y un relicario con una costilla del 
Santo. En otros espacios observa-
mos diferentes imágenes, varios 
escritos y recopilaciones de fotos 
de la historia del Santo. En este lu-
gar pudimos apreciar como grupo, 
un documental sobre la biografía 
de San Pedro Claver. Finalmente 
participamos en la celebración 
de la Eucaristía en la capilla que 
conserva la pila donde fue bauti-
zado el santo, la cual fue presidida 

por el P. Luis Guillermo Trujillo sj 
(colombiano), miembro de nuestro 
grupo y quien había vivido por va-
rios años en el Santuario dedica-
do a Pedro Claver en Cartagena, 
Colombia. Terminamos nuestra 
anhelada visita por Verdú, con el 
compartir del almuerzo y un re-
corrido libre por algunas de sus 
calles.    

En esta experiencia de reciclar 
nuestras vidas, encontrarnos con 
la historia de San pedro Claver, 
renovó el deseo de nuestro se-
guimiento a Jesucristo, desde los 
más empobrecidos y marginados, 
creando espacios de libertad en 
nuestros encuentros y relaciones 
interpersonales. 
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Estimats Amics de St. Pere Claver,

Salutacions des de Nador !

Com el Roger, sóc un jesuïta de les mateixes ter-
res en les que va créixer St Pere Claver. Tinc a 
sobre de l’escriptori, al costat de la Creu, l’estàtua 
de St. Pere Claver feta pel Cinto que el Roger em 
va regalar ara fa un any després d’una presentació 
al Santuari de Verdú.

Les cadenes que li pengen dels braços em recor-
den les que el mateix Cinto va fer pel monument 
que hi ha a l’entrada de la Recepció del col·legi 
Claver, la nostra escola.

És el pes d’unes cadenes com aquestes el que 
aclapara encara avui als migrants subsaharians 
que sobreviuen als boscos de Nador i que cada 
dia arrisquen la vida a l’espera d’una mà que els 
ajudi. St. Pere Claver els hi va lliurar les mans 
tants cops i de tantes maneres!  El seu testimoni 
es llum i referent d’una manera de gastar la vida 
per aquells que el món rebutja. Algun cop, quan el 
cansament i el desànim punxava, m’he preguntat 
per la fe de St. Pere Claver. També per la seva te-
nacitat i per la seva solitud.

A mi m’omple d’agraïment i d’esperança el vos-
tre gest. I sento que St. Pere Claver s’hi alegraria 
molt de saber que de la seva terra segueix brollant 
el mateix Esperit que el va moure a esdevenir con-
sol per a les víctimes del seu temps.

Moltes gràcies per recordar-vos dels preferits de 
St. Pere Claver. Ells el necessiten i us necessiten.

Que Déu us beneeixi!

Alvaro

Carta d’agraïment 
per l’ajut econòmic a de la nostra Associació a la missió jesuïta de Nador, del bisbat de Tanger, 

on el jesuïta lleidatà, Àlvar Sánchez hi treballa, com un nou sant Pere Claver, 
curant les ferides dels migrants que viuen amagats als boscos del nord del Marroc :
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Programa d’actes religiosos de la Festa Major

Dies 2, 3, 4, 5 i 7 - Preparació de la diada del Sant

— A les 20.00 h. Eucaristia participada al Santuari

DIMARTS, DIA 8

— Al migdia, VOLTEIG DE CAMPANES

— A les 20.30 h. CELEBRACIÓ EUCARISTIA i tot seguit, TRADICIONAL I SOLEMNE 

PROCESSÓ DE LES TORXES
 Al vestíbul del Santuari, es vendran els típics fanalets.

 PRIORS: Associació Cultural Xercavins
 Si alguna està interessat en ser Prior el proper any, ha de fer la petició al President Sr. David 

Tous, abans del 31 de juliol 2021.

DIMECRES, DIA 9

FESTIVITAT DE SANT PERE CLAVER
— A les 11.00 h. a la Parròquia de Santa Maria

SOLEMNE OFICI CONCELEBRAT
 Presidirà l’Eucaristia:  Enric Puiggrós S.J., delegat dels Jesuïtes a Catalunya 
 Interpretació de la Missa a càrrec del Cor d’Homes i Joves de la Parròquia
 Finalitzada la Missa, retorn i Veneració de la Relíquia al Santuari

DIJOUS, DIA 10

— A les 20.00 h, Missa en recordança dels difunts de la vila, al Santuari.

FESTA MAJOR RESIDÈNCIES D’AVIS. Queden suprimides, per prevenció, les misses a 
les  dues Residències degut al moment que estem passant pel Covid-19.  Esperem que el 
proper any puguem celebrar de nou tots plegats.

Nota.- A totes les Eucaristies l’aforament de les esglésies será limitat.  A la processó 
de les  Torxes i a la de retorn de la Relíquia al Santuari, s’han de guardar les 
distàncies de seguretat. No hi haurà veneració de la Relíquia.  Respectem totes les 
normes. Gràcies

Si hi  hagués algun canvi de darrera hora, es farà previ avís.

ES PREGA ENGALANAR I POSAR LLUMS ALS BALCONS 
PELS CARRERS ON PASSI LA PROCESSÓ DE LES TORXES


