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Nota de premsa  

data: 28/9/2016 

 
Els jesuïtes elegiran un nou Superior General 

 El proper 2 d’octubre comença a Roma la Congregació General 36 de la Companyia de 
Jesús, en la que l’actual Superior General, el jesuïta espanyol Adolfo Nicolás, presentarà 
la seva renúncia i serà elegit el seu successor. 

 Participaran 215 jesuïtes de tot el món, entre ells 9 jesuïtes de la Província d’Espanya.  

 La Congregació General, màxim òrgan de govern d’aquest orde religiós, abordarà també 
la situació de la Companyia de Jesús al món i el reptes que ha d’afrontar. 

215 jesuïtes de tot el món es reuniran a Roma a partir del 2 d’octubre de 2016 per participar a 
la Congregació General 36 (CG 36) de la Companyia de Jesús i elegir el seu nou Superior 
General, que rellevarà l’actual P. General Adolfo Nicolás, que ja ha anunciat que presentarà la 
seva renúncia.  

La Congregació General és el màxim òrgan de govern de la Companyia de Jesús que només es 
convoca a la mort o renúncia del Superior General o per tractar temes d’especial importància. 
En ella participen jesuïtes de tot el món. Alguns d’ells hi van pel càrrec que ocupen, encara que 
la majoria han estat elegits a cadascuna de les províncies de la Companyia de Jesús, el que fa 
de la Congregació General un òrgan representatiu del conjunt dels jesuïtes del món.  

A l’inici de la Congregació, el P. Adolfo Nicolás, de 80 anys d’edat, presentarà la seva 
renúncia. Encara que es tracta d’un càrrec vitalici, les Constitucions de la Companyia 
contemplen la possibilitat de renunciar, si el General ho considera convenient, en consciència.  

El P. Adolfo Nicolás ha estat al capdavant de la Companyia de Jesús des de 2008, quan va ser 
elegit per la Congregació General 35. Abans havia estat Superior Provincial dels jesuïtes del 
Japó i president de la Conferència de Provincials Jesuïtes de l’Extrem Orient.  

Elecció del Superior General 
 
La primera part de la CG es dedicarà a l’elecció del nou Superior General. En aquest procés no 
existeixen candidatures ni campanyes. Per preparar la sessió d’elecció, a l’inici de la 
Congregació General es presenta un examen de la situació actual de la Companyia de Jesús i 
els principals reptes a afrontar. Aquest diagnòstic permet als electors tenir en compte el perfil i 
les aptituds desitjables per al nou General. Després s’inicien uns dies d’intercanvi i converses 
entre els participants –el que s’anomena murmuracions- fins el moment de l’elecció, que es 
realitza per votació secreta.  
 
Una vegada elegit el nou Superior General i un cop s’hagi informat el Papa Francesc, es farà 
públic el seu nom. El Papa Francesc coneix bé el procés, ja que ell mateix va assistir a dues 
Congregacions Generals, la CG 32 (1974-1975) i la CG 33 (1983). Després de l’elecció, es 
celebrarà una Missa d’Acció de Gràcies a l’Església de l’Esperit Sant, prop de la Cúria.  
 
A la segona fase de la Congregació General, els delegats dirigiran la seva atenció a temes 
d’importància que hauran de ser debatuts. La celebració d’una CG és un esdeveniment 
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excepcional per la Companyia de Jesús. A més del treball que s’hi desenvolupa i que marca el 
futur d’aquest orde religiós, posseeix el valor de ser una trobada de persones procedents de 
contextos geogràfics, socials, culturals i fins i tot religiosos molt diversos.  
 
La Congregació General 36 s’iniciarà la tarda del 2 d’octubre amb una Missa celebrada pel P. 
Bruno Cadore, Mestre General de l’Orde dels Dominics, a l’Església del Gesù. La primera sessió 
plenària tindrà lloc el dia següent a l’Aula de la Congregació General, recentment renovada, a 
la Cúria General de la Companyia de Jesús a Roma, a pocs passos del Vaticà.  
 
La data de la seva conclusió es desconeix i està en mans de la mateixa CG.  
 

Ampliació 
 

 Dossier de premsa Congregació General 36 [descarregar] 

 Dossier de premsa La Companyia de Jesús avui (2016) [descarregar] 

 Web de la Congregació General 36 [aneu al web] 

 Imatges d’anteriors Congregacions Generals [veure imatges] 
 

Contactes premsa durant la Congregació General 
 
Oficina de Premsa de la Cúria Jesuïta a Roma 

 P. Patrick Mulemi SJ – tel. +39-06-698 68 287 / 289 – infosj-dir@sjcuria.org 
 
Oficina de Comunicació de la Província d’Espanya de la Companyia de Jesús 

 Elena Rodríguez Avial (Madrid) – tel. 915 344 810 – 653 862 810 – 
prensa@jesuitas.net  

 Xabier Riezu (Bilbao) – tel. 662 508 606 – xriezu@sjloyola.org  

 Montse Girbau (Barcelona) – tel. 686 541 295 – mgirbau@jesuites.net  

 

http://www.jesuites.net/sites/default/files/cg36_premsa_dossier_cat.pdf
http://www.jesuites.net/sites/default/files/dossier_cat_jesuites_2016.pdf
http://gc36.org/es/
https://www.flickr.com/photos/gc36/albums
mailto:infosj-dir@sjcuria.org
mailto:prensa@jesuitas.net
mailto:xriezu@sjloyola.org
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