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En el 500è aniversari del naixement de Santa Teresa 
de Jesús, l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Vic vol afegir-se a les múltiples mostres d’agraïment i 
d’honor que l’Església, i especialment la gran família 
carmelitana, ofereix enguany.

No podíem deixar escapar l’oportunitat per a donar 
a conèixer amb més profunditat una dona extraordi-
nària que s’avançà al seu moment històric, que sabé 
traspassar les barreres d’una certa mentalitat eclesi-
al i que aconseguí ser mestra d’espiritualitat i de pre-
gària, transformant la vida interna de la comunitat 
cristiana i deixant perdurar la seva rica influència en 
el temps. La seva profunda experiència personal ha 
estat, sortosament, comunicada a través dels seus 
llibres i de les seves fundacions, de manera que po-
dem apropar-nos amb fiabilitat a ella.

Per a aquesta tasca, tenim la sort de comptar amb el 
Dr. Agustí Borrell, carmelita descalç i gran coneixe-
dor de la santa, que ens transmetrà el seu vast co-
neixement des del rigor que el caracteritza. Ell és, a 
més, doctor en Sagrada Escriptura i professor de la 
Facultat de Teologia de Catalunya.

A més ens aproparem a la vessant més històrica de 
la fundació en el nostre país. El primer convent car-
melità fou obert a Barcelona ja a finals del s. XVI, per 
tant, des de ben a l’inici de la nova fundació, Cata-
lunya ha gaudit de la influència de l’orde. Tindrem 

18.00 Presentació de la jornada

18.15 Teresa de Jesús: vida i missatge,  a càrrec 
del Dr. Agustí Borrell, carmelita descalç i 
professor de la FTC

19.15 Descans

19.30 L’influx de Teresa de Jesús a Catalunya, a 
càrrec de la Llicda. Mercè Gras, arxivera de 
l’Arxiu de carmelites descalços de Catalu-
nya i Balears

20:30 Preguntes i respostes

Coordinació: Begonya Palau (ISCRVic) 
Lloc de realització: Seminari de Vic

el plaer de conèixer-ne els esdeveniments de la mà 
de la historiadora Mercè Gras, arxivera dels carme-
lites descalços de Catalunya i Balears, que té un ric 
coneixement del tema.

Des d’aquí fem arribar el nostre agraïment a la Fun-
dació Girbau, la col·laboració de la qual ha permès 
organitzar aquesta Jornada.

N’esteu tots cordialment convidats!


