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BIOGRAFIA
Àlvar del Portillo va néixer a Madrid el
1914 i es va incorporar a l’Opus Dei el
1935, quan estudiava Enginyeria de Camins.

El 1975 va ser elegit primer successor de
sant Josepmaria. Va impulsar l’expansió del
missatge de l’Obra per diversos països i va
encoratjar la posada en marxa de nombroses iniciatives de caràcter educatiu, científic i de promoció social. Sant Joan Pau II el
va ordenar bisbe el 1991.

Als trenta anys es va ordenar sacerdot i va
esdevenir el col·laborador més directe de
sant Josepmaria, al costat del qual va treballar en la direcció i impuls apostòlic de
l’Opus Dei a tot el món.

Va morir santament tres anys després, el
23 de març de 1994, després de pelegrinar
a Terra Santa. El Papa va voler pregar davant de les seves despulles a la seu central
de l’Opus Dei, com a reconeixement pel
seu servei al Poble de Déu. Va ser beatificat a Madrid el 27 de setembre de 2014.
La seva festa se celebra el 12 de maig.

Va gaudir de l’estima dels papes, des de Pius
XII fins sant Joan Pau II, que van valorar la
seva fe cristiana, la seva tasca com a pastor, la seva preparació intel·lectual i la seva
sensibilitat social. En diverses ocasions, especialment durant el Concili Vaticà II, li van
confiar treballs al servei de l’Església.

Per a més informació: www.alvarodelportillo.org
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AMB PREOCUPACIÓ SOCIAL
des dels seus anys de joventut
Quan el beat Àlvar tenia 19 anys, es va involucrar en activitats de les Conferències de
Sant Vicenç de Paül als barris més pobres
de Madrid. Facilitaven donatius i menjar,
donaven catequesi i ajudaven a menors en
zones desfavorides. Ell va desenvolupar la
seva activitat a la parròquia de sant Ramon
Nonat, al Puente de Vallecas de Madrid.

aprofitava per encoratjar iniciatives socials
i educatives. El beat Àlvar va animar a tenir horitzons amplis i fomentar activitats
que promoguessin l’assistència i el remei
a tants mals del món. Portava a l’ànima la
passió per ajudar els altres i per acostar
a tots la cara amable i misericordiosa de
Crist.

A l’Opus Dei, impulsat per sant Josepmaria, va continuar aquest tipus d’activitats
al voltant de l’Acadèmia DYA. L’amor als
necessitats que va sorgir des de la seva experiència universitària el va acompanyar
tota la vida. El 1981 va escriure: Tots, en la
mesura del possible, hem de posar-nos en contacte amb les persones que pateixen, amb els
malalts, amb els pobres (...), amb els que estan
sols, abandonats. 1

Va promoure i va impulsar més de
quaranta iniciatives socials arreu
del món.
Va promoure i va impulsar més de quaranta
iniciatives socials arreu del món, amb perfils diversos, com la promoció de la dona, el
desenvolupament, l’educació o la investigació mèdica i la salut.
1 J. F. Coverdale, Saxum, vida de Álvaro del Portillo.

En els 198 viatges i visites pastorals que va
realitzar mentre va estar al front de l’Obra,

Palabra, Madrid 2014, p. 237.
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ATENCIÓ AL MALALT
assistència i investigació
A la Universitat de Navarra, de la qual el
beat Àlvar va ser gran canceller durant gairebé vint anys, recorden amb afecte com
va exhortar els professionals de la salut a
partir de 1989 a impulsar la recerca en biomedicina i contribuir a la millora de la salut
i el tracte digne a pacients i familiars.

amb serveis d’odontologia i laboratoris;
més tard també es van incloure l’atenció
clínica i la maternitat, per assistir a dones
en els parts.

Centre Hospitalier Monkole. En el viatge
del beat al Congo, en concret a Kinshasa,
va encoratjar algunes persones que iniciessin un projecte en l’àmbit de la salut,
en comunió amb els desitjos del cardenal
Laurent Monsengwo. Aquest projecte es
va convertir en Monkole, centre que ofereix consultes mèdiques, hospitalització,
atenció a malalties infeccioses i serveis que
promouen el tracte humà en la recerca de
la salut del pacient. www.monkole.cd

Níger Foundation Hospital and Diagnostic Center. El 1989, el beat Àlvar va viatjar
a Nigèria, on va tenir notícia de l’escassa
atenció mèdica a la qual llavors aconseguien accedir moltes persones, sobretot
en l’àrea d’Enugu. Un any després de la
seva visita, va néixer a la zona un hospital
per oferir serveis mèdics a famílies: Níger
Foundation Hospital and Diagnostic Center, on s’atenen prop de 40.000 consultes
anuals. www.nfh.org.ng

Fundació d’Ajuda Familiar i Comunitària
(AFAC). Situada a Quito, Equador, va sorgir
el 1991 com un petit dispensari davant la
crida del beat Àlvar per ajudar els qui pateixen, els malalts i necessitats. El 1995, es
va inaugurar l’edifici definitiu, que compta
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L’EDUCACIÓ COM TREBALL PROFESSIONAL

formació integral de la personalitat
Com indica la doctora María Ángeles Vitoria, el beat Àlvar estava convençut que
el veritable ensenyament, la promoció de
l’educació en la societat, va lligada a la formació integral de la personalitat2. L’educació sosté els fonaments de la vocació professional. Aquesta perspectiva la va deixar
palesa en les nombroses iniciatives a favor
de la formació que va impulsar durant la
seva vida.

el beat Àlvar va plantejar davant més d’un
miler de persones la necessitat de construir un centre que ajudés a la població de
Cebu City a adquirir formació. Dos anys
després es va construir l’edifici de Banilad, que imparteix des de començaments
dels noranta cursos de capacitació i gestió.
www.fptiphilippines.com

Centre Educacional Assistencial Profissionalizante Pedreira. El municipi de
Pedreira fa de barri de l’àrea metropolitana de Sao Paulo, una de les ciutats més
poblades del món. El 1985 aquest centre
va començar a impartir educació als joves
d’aquesta zona per evitar que caiguessin
en delinqüència. El beat Àlvar va impulsar
el naixement d’aquesta iniciativa que ja ha
prestat ajuda a més de deu mil joves. www.
pedreira.org

Centre Educatiu Tècnic Laboral Kinal. Encara que va néixer a la ciutat de Guatemala
el 1961, no va ser fins el 1985 i sota l’impuls del beat Àlvar que es va construir una
seu definitiva, per permetre als joves d’escassos recursos econòmics acabar la seva
formació secundària i de peritatge tècnic.
www.kinal.org.gt

Banilad Center for Professional Development. En el seu viatge a Filipines de 1987,
2 Cfr. M. A. Vitoria, Impronta educativa de la vida y
enseñanzas de Mons. Álvaro del Portillo. Notas y reflexiones.
Edizioni Università della Santa Croce, Roma, pàg. 596.
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PROMOCIÓ DE LA DONA

una constant en la seva tasca social
Metro Achievement Center: a Chicago
(Illinois, EUA), presta servei a joves a través
de programes d’estiu i temps lliure. El beat
Àlvar va fomentar la constitució d’aquesta
associació per ajudar dones estudiants i
dotar-les d’una formació completa. www.
midtown-metro.org/metro

L’anhel del beat Àlvar per promocionar el
paper de la dona en la societat, sobretot
en aquelles zones més desfavorides, va ser
una constant en les seves preocupacions.
Fruit d’aquest desvetllament van néixer
vuit institucions que pretenen, a través de
l’àmbit de l’educació o la capacitació, contribuir a la formació de la dona. Aquestes
en són algunes:
Centre de Capacitació Junkabal: fundat
a Guatemala el 1964 com a centre de capacitació professional per a la dona. Es van
ampliar les infraestructures i l’oferta educativa el 1992 sota l’impuls del beat Àlvar.
Més de 100.000 dones han passat ja per
aquestes aules. www.junkabal.edu.gt

El beat Àlvar va contribuir a
impulsar el paper de la dona
sobretot en zones desfavorides.
Centre de Capacitació Professional per a
la Dona Siramá: a San Salvador. Es remunta a 1971, quan va començar a impartir formació professional a dones. Un terratrèmol
el 1986 va destruir-ne la seu. El beat Àlvar
va proposar la construcció d’una nova seu
el 1988, seguida d’una segona deu anys
després a Soyapango.

Centre d’Educació Bàsica Alternativa: a
Lima, aquesta institució dota dones, adolescents o adultes que no han tingut l’oportunitat d’accedir a educació bàsica, de formació cientifichumanística que els permet
desenvolupar la seva autonomia professional.
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DESENVOLUPAMENT
les obres de misericòrdia com claus del cel
Com escrivia Mons. Javier Echevarría en
una carta pastoral l’1 de juliol de 2014,
per al beat Àlvar “una de les condicions
per obtenir del Cel la gràcia (...) era servir
els altres mitjançant la realització d’obres
de misericòrdia”. Ell mateix va comentar
un dia, al març de 1988: “El contacte amb
la pobresa, amb l’abandonament, produeix
un xoc espiritual enorme. Ens fa veure que
moltes vegades ens preocupem de bajanades que no són més que egoismes nostres,
petiteses”.

Organització Navarra d’Ajuda entre els
Pobles (ONAY). Després de la beatificació
de sant Josepmaria, va sorgir aquesta iniciativa de cooperació i solidaritat. ONAY,
impulsada per universitaris, centralitza
accions solidàries des de la Universitat de
Navarra. Així, col·labora amb el desenvolupament de zones marginals de països com
El Salvador, Guatemala o República Democràtica de Congo. www.onay.org
Aula Social. Situada a Valladolid (Espanya),
també va néixer a l’entorn de la universitat de la ciutat, gràcies a l’interès del beat
Àlvar en què es posessin en marxa iniciatives d’assistència social. Amb el seu treball,
col·laboren amb països i zones necessitades d’Amèrica Llatina i de l’Àfrica subsahariana per promoure vies de desenvolupament en diverses comunitats.

Family Cooperation Health Services
Foundation. En la seva visita a Filipines de
1987, el beat Àlvar va animar els nombrosos assistents a les seves trobades a col·laborar per erradicar la pobresa. D’aquest
desig va sorgir aquesta institució, que proporciona des de llavors diferents cursos,
molts de salut bàsica, a la comunitat de Metro Manila. https://www.famcohsef.org/
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FAVORS
Ajuda en el negoci

quil·la i confiada, i ja no em sentia físicament
malament. Els dies següents van passar coses inusuals que van ajudar a fer que el negoci pogués sobreviure, com la devolució
d’uns diners d’impostos, un proveïdor ens
va regalar productes per vendre (literal)
i així petits favors passaven gairebé cada
dia. El negoci segueix aquí amb els seus petits problemes, però el beat Àlvar continua
ajudant. La novena s’ha prolongat i li reso
cada dia i sens dubte sé que m’ajuda. Li dec
molt perquè m’ha fet entendre moltes coses sobre l’amor a Déu i la confiança en Ell.

Estava molt malament i preocupada amb
un problema gran del meu negoci, teníem
deutes i les vendes no anaven bé. Estava
intranquil·la i el meu estrès va arribar a tal
punt que vaig acabar a la clínica tres vegades per dolors forts al pit i tenia insomni.
Vaig decidir llavors començar una novena
al beat Àlvar, que deien que ajudava molt
també en els temes financers. Li resava per
dues coses, perquè m’ajudés a trobar pau i
perquè el meu negoci millorés. A l’hora de
començar la novena vaig sentir un alleujament immediat i molta pau en el meu cor,
el problema seguia però podia dormir tran-

M.C.R. (Perú)
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Em va aconseguir l’intercanvi

Canvi de país

Des que vaig entrar a la Universitat tenia
la il·lusió d’anar-me’n un semestre d’intercanvi; però en una família de 8 dones, incloent-hi la meva mare que es va quedar
vídua fa gairebé catorze anys, semblava
un somni impossible per la situació econòmica. L’única manera d’aconseguir-ho era
aconseguir beques i suports. Una amiga
em va comentar que quan ella se n’anava a
fer intercanvi li va resar molt al beat Àlvar
i va aconseguir un vol patrocinat; em va dir
que li demanés a ell el que necessités. Vaig
començar a resar una estampa diària. Després de quatre mesos em van informar que
seria beneficiària d’una beca del govern,
la qual era un suport molt gran, però no
suficient. Vaig cercar una altra beca i vaig
continuar demanant-li ajuda al beat Àlvar,
li deia el que significava per a mi aconseguir
aquesta beca. Dos mesos després, em van
confirmar que en seria beneficiària i vaig
aconseguir un suport per al transport. Estic
a uns dies de l’inici del meu intercanvi i no
tinc cap dubte i estic molt agraïda envers la
seva intercessió.

Una família tenia una nena amb síndrome de Down, vivien en un país que consideraven que no tractaria degudament la
seva nena quan creixés i van decidir traslladar-se a Espanya per cuidar millor de la
seva filla.

M.F.R. (Mèxic)

Jo em vaig encarregar de tramitar la seva
residència i es va complicar el trasllat amb
moltes traves; com que no sortia, li vaig
demanar al beat Àlvar que ho solucionés i
finalment ho han aconseguit. Jo vull agrair
aquest favor al beat Àlvar; li tinc molta devoció, va ser un home excepcional avançat
al seu temps.
G.F. (Espanya)
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TESTIMONIS
Cardenal Stanislaw Dziwisz

crec que les lliçons que ens va donar, de saber
relacionar-se amb uns i amb altres, de tenir
una enorme serenitat en moments difícils...
Crec que és una lliçó que a l’Església hem
d’agrair.

Secretari personal del papa Sant Joan Pau II

Pat Anderson
Col·laboradora en la direcció de l’Opus Dei.

Venia D. Álvaro amb freqüència a dinar amb
el Sant Pare. El Papa d’una banda volia parlar
sobre diferents qüestions i també volia agrair
la participació de l’Opus Dei a la vida de l’Església. Què em cridava l’atenció? Sobretot la
gran responsabilitat per la vida de l’Església,
per l’Església mateixa, voler acompanyar amb
totes les accions a l’Església a través de l’oració, a través de la fidelitat a la doctrina.
Cardenal Carlos Amigo Vallejo
Arquebisbe emèrit de Sevilla

Recordo que quan va viatjar a Terra Santa, al
març de 1994, quan estava a punt de marxar,
ens va dir entre altres coses que el Sant Pare
volia que l’Opus Dei anés a Kazakhstan. Ens
va dir: filles meves, no sé el que passarà, necessitem un miracle, però el Sant Pare vol això. Per
tant, hem de fer-ho. És una de tantes manifestacions en la seva vida del servei a l’Església.
Vittorio Messori
Escriptor i autor d’ “Opus Dei. Una investigación”

Vaig veure un home senzill, amable, piadós.
D’aquestes persones amb les que un està a
gust, no es cansa de parlar-hi. I per descomptat un mestre, un mestre de moltes coses. Jo
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TESTIMONIS
Recordo a don Álvaro com una figura paterna,
una figura cortesa i afectuosa. El recordo com
un veritable sacerdot.
Joaquín Navarro-Valls
Portaveu de la Santa Seu 1981-2006

Estic segura que és al cel. Perquè ell ha combatut un bon combat i ens ha ensenyat a posar el
Senyor a tot arreu, a través de les nostres activitats, com cim de les nostres activitats. I estic
segura que avui mereix la recompensa que el
Senyor ha preparat per a tothom.
Leon Tshiolo
Director mèdic de l’Hospital Monkole

La presència de don Álvaro era com contínua,
des del pontificat de Pius XII fins al pontificat
de Benet XVI. Aquesta presència i la talla moral i intel·lectual de don Álvaro era una constant de la qual tots els pontificats s’han beneficiat.
Colette Kenmogne
Mestressa de casa de Camerun

L’origen de l’hospital Monkole es remunta al
viatge pastoral de Mons. del Portillo al Congo a l’agost de 1989. Per això, a nosaltres
ens agrada dir que és un regal de don Álvaro.
Actualment està en fase final de construcció
de la nova ala amb 160 llits. Un dels centres
de Monkole, el CTA, té la missió específica de
lluitar contra el virus de la SIDA/AIDS, des de
la prevenció fins a l’atenció de les persones
afectades.
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ORACIÓ

Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar,
bisbe, la gràcia de ser, amb l’ajut de la Mare de Déu, un
pastor exemplar en el servei a l’Església i fill i successor
fidelíssim de sant Josepmaria, fundador de l’Opus Dei:
feu que jo sàpiga també respondre amb fidelitat a les
exigències de la vocació cristiana, transformant tots els
moments i les circumstàncies de la meva vida en ocasió
d’estimar-vos, i de servir el Regne de Jesucrist. Digneuvos atorgar la canonització del beat Àlvar, i concediume per la seva intercessió el favor que us demano...
(demaneu). Amén. Parenostre, avemaria i glòria.

SABIES QUÈ?
Des de la seva beatificació, el 12 de maig es celebra la festa del beat Àlvar del Portillo.
A Guayaquil (Equador), es troba des de 2015 la primera església dedicada al beat.
Hi ha una nova versió de l’aplicació mòbil beat Àlvar.
Pots pregar amb el llibre “Pregar amb Àlvar del Portillo”, descarregable gratuïtament a
internet.
Els ornaments litúrgics de la cerimònia de beatificació s’han donat a les comunitats
cristianes perseguides de Bagdad.

Aquest Full informatiu es distribueix gratuïtament. Els que desitgin ajudar, amb les seves almoines, a les despeses
d’edició d’aquesta publicació, poden enviar donatius per gir postal a l’Associació de Cooperadors de l’Opus
Dei, carrer Alcántara 59, 6è D. 28006 Madrid. També es poden enviar per transferència al compte bancari
de l’Associació de Cooperadors de l’Opus Dei amb IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 i BIC,
CAIXESBBXXX a CaixaBank o per altres mitjans.
www.alvarodelportillo.org – correu electrònic: ocs.es@opusdei.org
Disseny, maquetació, redacció i coordinació: Abascal Comunicació.

