Barcelona, 2 de març de 2009

ANY II. núm.

Quaresma
El Missatge de Benet XVI per a la Quaresma del 2009 reflexiona
sobre aquesta cita evangèlica: «Jesús dejunà quarenta dies i
quaranta nits, al final tenia fam» (Mt 4,2). S’inicia amb aquest primer
paràgraf:
En començar la Quaresma, un temps que és un camí de preparació
espiritual més intens, la Litúrgia ens torna a proposar tres pràctiques
penitencials a les quals la tradició bíblica cristiana confereix un gran
valor —la pregària, el dejuni i l’almoina—, per disposar-nos a
celebrar millor la Pasqua i, d’aquesta manera, fer experiència del
poder de Déu que, com escoltarem a la Vigília pasqual, «purifica els
pecats, renta les culpes, fa innocents el caiguts, torna l’alegria als
entristits, dissipa els odis, restableix la concòrdia, converteix les
nacions» (Pregó pasqual).

Testimoniatge de Presen
Les religioses Missioneres de Natzaret van organitzar el 14 de febrer una jornada de
pastoral juvenil al Col·legi Jesús, Maria i Josep. La Gna. Presentación López va ser
invitada a donar testimoni de la seva vocació missionera compromesa fins a les darreres
conseqüències i va fer una crida als joves a seguir Jesús, a no tenir por, perquè Ell dóna
sentit a la vida, al que som, al que fem i sentim.
A partir de la seva experiència personal els va comunicar com n’era, de feliç, en la seva
vocació consagrada i que, tot i les dificultats que patit en la missió de Rubare (R.D.
Congo), podia ser testimoni de Déu Provident que mai ens abandona.

Cintra esguarda el futur amb inquietud, però amb esperança
El dia 5 de febrer de 2009, a les 18 h, al carrer Aurora, 13 A, de Barcelona, es reuní
l'Assemblea General Ordinària de l'Associació Cintra, presidida per Cristina Martínez, que
remarcà la importància de donar suport a Cintra en uns moments de dubtes, interrogants i
plantejaments diversos per l’actual estat dels locals de l’escola.
Pere A. Cortiella, en nom de la Comissió de recerca de nous locals (de la qual forma part
juntament amb Joan Lluís Casanovas, Albert Callís, Fede Carrero, Javier Rodríguez i
Francesc Mañà), sintetitzà el procés partint dels punts ja exposats l’acta anterior. Després
d’un diàleg interessant, es finalitza el tema amb tres decisions:
1. Barracons com a solució immediata per al proper curs.
2. Fer un estudi de possibles avals o crèdits per tal de fer una opció de compra des de
l’associació d’uns futurs locals del carrer Joaquim Costa. Veure, en aquest estudi,
què implicaria a cada congregació.
3. Trucar a la porta de la Fundació Casa de Misericòrdia per proposar la possible
compra de l’edifici d’Aurora, 13 A, o de Riereta, 10, que és el lloc oficial de la finca.
Enric Sevilla, nou director pedagògic de Cintra, expressà que la gratificació de treballar a
Cintra es concreta a llarg termini veient com l’alumne va inserint-se en el món laboral i pot
afrontar esperançat el seu futur.
Joan Lluís Casanovas comentà les dades estadístiques de l’alumnat actual, veient amb els
diferents paràmetres quina és la dura situació personal, social i familiar de l’alumnat de
Cintra.
Pilar Rodríguez s’encarregà de la informació referent al Projecte d’intervenció educativa
«Llar Caliu», al qual l’assemblea donà llum verda considerant-lo molt positiu i altament
necessari per la situació d’abandó en què viu un elevat nombre d’alumnes de Cintra.
Ana Royo explicà la temàtica referent a la Fundació Benallar. Assenyalà com incideix en el
seu funcionament la situació actual de crisi, que fa que sigui més alta la necessitat d’acollir
persones, amb l’augment considerable del percentatge d’impagats, i que cal acollir
persones sense treball, condició que fins al moment no es contemplava per entrar als
pisos, ja que s’acceptaven sense papers, però amb treball.
Es presentà el nou secretari, Lluís Magriñà, que substitueix Pere Borràs, a qui s’agraeix el
servei prestat durant aquests anys.

Comissió Permanent
La Comissió Permanent de l’URC s’ha reunit el 10 de febrer. Els temes principals han estat:
1. Informe i valoració de la Trobada Jubilar a Tarragona. Es valora molt favorablement
la participació i el desenvolupament de la jornada. El romanent econòmic es dedica
a projectes socials del Jubileu, tal com s’havia previst.
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2. CONFER: estatut marc de la zona i reglament general de la CONFER. S’estudien
els esborranys.
3. Informe d’Afers Religiosos: Al servei de servir. Informe sobre la tasca social dels
instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica de Catalunya, que
serà presentat el 2 de març al Palau de la Generalitat, a les 7 de la tarda. Es vol
afavorir la participació de les persones interessades a assistir a la presentació.
Sentit de l’informe: no és tant un informe clàssic de continguts com una recollida de
dades sobre la intervenció social dels religiosos i religioses.
4. Programació del segon trimestre. De manera breu, es fa un repàs d’algunes de les
activitats previstes al segon trimestre:
a. Reunió del vicaris i delegats episcopals de VC: 12 de febrer
b. Reunió del SIRBIR: 13 de febrer
c. Jornades de formació permanent: 14 de febrer, amb Begoña Roman
d. LX Assemblea General de l’URC: 4 de març. Es repassa un possible ordre
del dia amb alguns punts com ara la renovació de membres de la Comissió
Permanent; es proposa com a tema de reflexió la crisi econòmica i la manera
com els religiosos i religioses podem fer-hi front, especialment en el seus
impactes socials, balanç econòmic de 2008 i pressupost de 2009
e. Recés de religiosos joves a Montserrat (JURC): 14 i 15 de març, amb la
participació del P. Josep Maria Soler, abat de Montserrat.
f. Recessos d’estiu. La informació ha estat publicada a Horeb i ja s’han obert
les inscripcions.

Delegats episcopals de Vida Consagrada
Els delegats episcopals de Vida Consagrada s’han reunit a Barcelona el 12 de febrer,
juntament amb el secretari general de l’URC.
La llista actualitzada de delegats episcopals és la següent:
Arquebisbat de Tarragona: P. Pere Cardona, ofmcap
Bisbat de Tortosa: Mn. Enrich Aymerich
Bisbat de Lleida: Mn. Vicenç Ros
Bisbat d’Urgell: Mn. Jaume Vila
Bisbat de Solsona: P. Josep Sesma, OdeM
Bisbat de Vic: Mn. Joan Casas i, com adjunt, P. Josep M. Morros, SchP
Bisbat de Girona: P. Jaume Avellí, sj
Arquebisbat de Barcelona: Mn. Francesc Prieto (vida activa) i Mn. Josep Anton Arenas (vida
contemplativa)
Bisbat de Terrassa: Gna. Núria Casas, odn
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: P. Josep Roca, sf
Alguns dels punts tractats:
1. Es valora molt favorablement la celebració de la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada. Com a criteris de la celebració es plantegen de forma ideal els
següents, sempre que es tingui en consideració la realitat de cada diòcesi: fer la
celebració el mateix dia 2 de febrer, a la catedral i amb el bisbe, oberta a tothom. Es
pot potenciar la celebració tot convidant-hi el capellà de la comunitat, els
col·laboradors més propers... Cal gestionar amb el Centre de Pastoral Litúrgica la
conveniència de preparar un full que s’enviï a les parròquies. Es recorda la propera
celebració de la Jornada de la vida contemplativa.
3

2. La propera reunió tindrà lloc al Santuari de Nostra Senyora de Loreto (Tarragona) els
dies 4 i 5 de juny. Es dedicarà un temps a la reflexió sobre la lectio divina, tema que
connecta amb el Sínode de la Paraula de Déu.

SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)
El 13 de febrer de 2008, divendres, s’ha celebrat la reunió del SIRBIR (Secretariat
Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) a la seu de l’URC. Hi ha participat Mons.
Romà Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC, la Gna. Cristina Martínez, stj,
presidenta de l’URC, el P. Màxim Muñoz, cmf, vicepresident de l’URC, el P. Pere Cardona,
ofmcap, vicari episcopal de VC de Tarragona, Mn. Francesc Prieto, vicari episcopal de VC
(activa) de Barcelona, i el G. Lluís Serra, fms, secretari general de l’URC
Entre els temes més importants tractats en aquesta reunió, cal remarcar els següents:
1. Situació actual i camins de col·laboració en les relacions bisbes i religiosos.
2. Jubileu de la VC a Tarragona.
3. Celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
4. Document dels bisbes catalans Pau, apòstol del nostre poble.
Es fan diversos comentaris sobre el document, que fa una presentació ben actual de
sant Pau. Cal ajudar a fer una lectura, també a través de la formació, que és un
dèficit que cal cobrir. La
biografia paulina parteix de la
experiència del Crist que va
marcar la seva vida. Es
comenta també la polaritat
unitat-pluralitat,
reflexió
continguda en la tercera part
del document, un tema que es
produeix ja en les primeres
comunitats cristianes. El bisbe
com a punt de comunió. Cal
també que la comunitat
cristiana se senti implicada. Fer el que puguem encara que no sempre estigui
contemplat en el pla de pastoral. S’esmenten els quatre punts de la conclusió del
document així com la conveniència de recuperar la figura de sant Pau.
5. Darrera reunió de la Conferència Episcopal Catalana (3-4 de febrer). Mons. Romà
Casanova informa de la darrera reunió de la CET: reflexió sobre la crisi econòmica,
avortament, codi civil, nou catecisme Jesús és el Senyor, Aplec de l’Esperit, que
tindrà lloc el 22 de maig de 2010, ordenació de Mons. Sebastià Taltavull Anglada el
21 de març, a les 11.30 h, a la catedral de Barcelona, Mons. Pardo es dedicarà a la
pastoral obrera i als joves i Mons. Taltavull, a la comunicació social. Ha estat renovat
com a vicesecretari de la CET el diaca Aureli Ortín.
6. Resposta de l'Església (bisbats, religiosos, institucions...) davant la crisi econòmica.
La propera assemblea de l’URC, que tindrà lloc a Barcelona el 4 de marc, farà una
reflexió sobre aspectes referents a la crisi econòmica. S’esmenta que el Govern de la
Generalitat fa, respecte a l’Església, dues polítiques diferents i contraposades, però
que, especialment, està interessat en el paper eclesial en el camp social i en l’àmbit
de patrimoni.
7. Informe i difusió de l’estudi Al servei de servir .
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Sobre ètica cívica i morals religioses
S’ha celebrat el 14 de febrer de 2009 una jornada de formació permanent,
impartida per la Dra. Begoña Román i titulada Sobre ètica cívica i morals
religioses. Alguns punts tractats: la importància dels noms i de les
definicions (moral i ètica). La relació entre mínims i màxims morals: històries
de malentesos. La resposta a la pregunta: es pot educar només amb mínims
morals? Propostes per a la
salvaguarda de mínims i màxims:
reflexions des de Kant. El tema
és de profunda actualitat i ha
estat molt gran la satisfacció de
les persones que hi ha participat.
Podeu trobar un article de la
ponent en la nostra pàgina web:
http://urc.confer.es/urc/

Trobada de superiores majors: compromís davant la crisi
El passat dia 23 ens van reunir les Superiores Majors de l’URC a Vic, a
la Casa d’Espiritualitat Claret.
Al matí van compartir el seu pensament, les seves experiències i els
seus dubtes i expectatives amb referència al tema de la crisi que estem
vivint.
La nostra reflexió va partir de l’article Davant la crisi: esperança,
solidaritat i acció comunitària, fruit de la trobada de Moviments Obrers
Cristians de Catalunya i Balears, que es pot trobar a la web de l’URC.
Com a resum d’aquesta estona de compartir fem nostre el compromís
que l’article esmentat més amunt ens ofereix:
Davant la crisi volem posar l’accent en l’ESPERANÇA, la
SOLIDARITAT i l’ACCIÓ COMUNITÀRIA. I per això ens
comprometem i convidem a:
- Promocionar:
o el bé comú davant els interessos particulars
o una altra manera de mirar-se l’economia: al servei de totes les persones
o un consum responsable i el comerç just
o un altre estil de vida més auster i solidari
- Acompanyar les víctimes perquè puguin defensar els seus drets i no empitjorin les
seves condicions de vida.
- Ajudar a prendre consciència del problema amb xerrades, fulls parroquials,
manifestos…
- Enfortir les organitzacions ciutadanes per a la defensa i promoció d’una vida digna
per a tothom, tenint cura preferent de les persones que més pateixen la
precarietat i les injustícies socials (joves, immigrants, dones).
- Participar en campanyes i accions al carrer per reivindicar l’increment d’ingressos
per als més febles.
- Realitzar gestos simbòlics que aportin un alè d’esperança.
Després de dinar, acompanyades pel P. Josep Vilarrubias, van visitar el Museu Claret i la
cripta on està el sepulcre de Sant Antoni Mª Claret.
Amb la celebració de l’eucaristia conclogueren la trobada.
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Calendari mes de març
2
4
10
14-15
16
20-21

Presentació estudi Al servei de servir al Palau de la Generalitat
LX ASSEMBLEA GENERAL URC
Comissió Permanent URC
V Trobada de Religioses i Religiosos Joves a Montserrat
Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional
Jornades de Pastoral Educativa

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb

sec.urc@confer.es
urc.info@gmail.com
horeb.urc@gmail.com

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com
http://urc.confer.es
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