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Temps convulsos
viscuts amb esperança
i alegria
Vivim temps convulsos. Només cal esguardar el nostre entorn. Una societat del benestar instal·lada ara en
un profund malestar. Els mitjans de comunicació, dia rere dia, parlen de corrupció, de retallades, d’abús de
poder, de joc brut, d’interessos partidistes. Sembla l’ocàs d’un món que s’esfondra per moments. La
polarització entre rics i pobres arriba a extrems impensables. Les capes de la població amb menys recursos
s’ho passen d’allò més malament. Els fenòmens de l’exclusió i de la marginació adquireixen més relleu. Temps
de ser presents a les perifèries. La fragmentació política reflecteix la recerca d’un nou model, potser no tan
diferent com es pensa. El dret a decidir representa un combat en el camp de la sobirania. La vida religiosa
s’aboca a través dels seus recursos minvants a pal·liar els problemes de les persones, però alhora és conscient
de la seva feblesa. Pèrdua numèrica, reestructuracions que allunyen del nostre territori cúries i decisions.
Piràmides vocacionals de davallada en una Església debilitada. Medicines equivocades de retorn al passat no
solucionen res. L’horitzó té dos noms: esperança i alegria. Actituds indefugibles.
Václav Havel, famós polític i escriptor txec, va afirmar: “L’esperança no és la convicció que les coses sortiran
bé, sinó la certesa que alguna cosa té sentit, sense importar el seu resultat final.” El triomf no és criteri
d’actuació ni implica el reconeixement d’un bon plantejament. L’evangeli ens dóna la clau: “Som uns servents
que no mereixen recompensa: hem fet només el que havíem de fer.” (Lc 17,10). D’això es tracta. L’optimisme
és una altra cosa, tal com ho reconeix el papa Francesc, que posa l’esperança en la persona de Jesús: “Jesús,
l’esperança, ho fa tot nou”. Enmig d’aquest batibull de notícies fosques i preocupants més que mai cal
anunciar la Bona Notícia. El profetisme de la vida consagrada no pot renunciar a portar una paraula i un gest
efectiu en favor dels pobres i de les persones que més pateixen. Hem de gestionar amb intel·ligència els
nostres recursos com institucions religioses, però l’important és el Regne de Déu més que la conservació dels
nostres instruments.
Hem de saber plorar, com diu el papa Francesc: “Si vos no aprendéis a llorar, no sois un buen cristiano!”. El
sofriment genera aquesta reacció. En la seva carta als consagrats, afirma: “On hi ha religiosos hi ha alegria.”
Malgrat tot, existeix la convicció profunda que el bé és més fort que el mal, que les persones volen obrir el
seu cor a la bondat i que Déu és Amor. Zaqueu va rebre Jesús amb alegria. A partir d’aquí es va convertir a la
justícia i a l’amor als pobres.
En fer memòria de l’any 2014, l’URC agraeix a Déu els dons rebuts i vol continuar vivint amb esperança i
alegria, com Maria, “conservant totes aquestes coses en el seu cor”. Tal com diu una expressió francesa, “par
cœur” o catalana, “de cor”, aprendre de memòria vol dir filtrar tots els esdeveniment a través del cor. Esteu
invitats a llegir cordialment aquesta memòria amb esperança i alegria.

Lluís Serra Llansana, fms
Secretari general
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■ Recessos
■ Trobades
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Reflexió i diàleg
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1. Àmbit de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida
Apostòlica (CIVCSVA)
1. Col·loqui de fra José Rodríguez Carballo, ofm, amb els superiors majors
Data: 2 de maig de 2014. Horari: 11.30 – 13.30
Lloc: Sala Claret – Barcelona.
Destinataris: superiors i superiores generals, superiors i superiores provincials, abats i priors,
abadesses i priores, delegades i delegats, vicaris i delegats episcopals de Vida Consagrada. També el
bisbe de Vic.
Tema: resposta a les preguntes formulades amb anterioritat pels assistents sobre l'actualitat de la
vida religiosa.
2. Trobada de fra José Rodríguez Carballo amb la vida consagrada. Eucaristia i conferencia-col·loqui.
Data: 3 de maig de 2014
Horari: 10.00 Eucaristia; 11.00 – 13.00 Conferencia – col·loqui
Lloc: Col·legi del Sagrat Cor a Barcelona
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3. Carta Apostòlica del papa Francesc a tots els consagrats amb ocasió de l’Any de la Vida Consagrada.
Data: Vaticà, 21 de novembre 2014, festa de la Presentació de la Santíssima Verge Maria.
4. Publicacions de la CIVCSVA
 Carta: «Alegreu-vos...». Paraules del Magisteri del papa Francesc. Carta circular als
consagrats i consagrades sobre l’any dedicat a la Vida Consagrada. Roma, 2 de febrer de
2014, Festa de la Presentació del Senyor.
 Carta Circular - Línees orientatives per a la gestió dels béns en els Instituts de Vida
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica. Data: 2 d’agost de 2014.
 “Escruteu. Als consagrats i consagrades en camí sobre els signes de Déu”. CIVCSVA.

2. Àmbit de la Conferència Episcopal Tarraconense
1. Reunió amb la plenària de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) del P. Màxim Muñoz,
president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC.
Lloc: Salardú (Vall d’Aran).
Data: 8 de juliol de 2014.
Tema: presentació dels continguts i programes de l'Any de la Vida Consagrada, així com el primer
número de la col·lecció URC de l’editorial Claret, titulat “Alegreu-vos”.
2. Reunions del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos). Presideix Mons.
Romà Casanova, bisbe de Vic i representant de la CET davant els religiosos. L’integren a més, el
president i vicepresidenta de l’URC; els delegats episcopals de Vida Consagrada de les províncies
eclesiàstiques de Barcelona i Tarragona, i el secretari general de l’URC com a secretari.
Components:
 Mons. Romà Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC, que el presideix,
 P. Màxim Muñoz, cmf, president de l’URC
 Gna. M. Eulàlia Freixas, mic, vicepresidenta de l'URC
 P. Pere Cardona, ofm, vicari episcopal de VC de Tarragona
 Mn. Francesc Prieto, vicari episcopal de VC (activa) de Barcelona
 G. Lluís Serra, fms, secretari general de l’URC, que actua de secretari
Lloc: seu de l’URC a Barcelona
Dates: 5 de febrer, 20 de maig i 27 d’octubre.
Temes: l’alegria de l‘Evangeli: Exhortació apostòlica del papa Francesc i el lema de la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada; religiosos i laics: compartir l’espiritualitat i la missió; la visita de fra
José Rodríguez Carballo, arquebisbe i secretari de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA).
3. Reunió dels delegats episcopals de vida consagrada.
Llista de delegats i delegada episcopals amb les seves diòcesis corresponents:






Arquebisbat de Tarragona
Bisbat de Tortosa
Bisbat de Lleida
Bisbat d'Urgell
Bisbat de Solsona



Bisbat de Vic



Bisbat de Girona






Arquebisbat de Barcelona
Bisbat de Terrassa
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Unió de Religiosos de Catalunya
(URC)

P. Pere Cardona Bé, ofm
Mn. Ramon Labernié
P. Toni Riera, sj
Mn. Jaume Vila Serra
Mn. Joan F. Casals i Cubinsà
Mn. Joan Casas
P. Josep M. Morros Castelltort, SchP - adjunt
Mn. Ramon Alventosa
Mn. Francesc Prieto Rodríguez
Gna. Begoña Fornés, rp
P. Josep Maria Henríquez Farreras, OSB
G. Lluís Serra i Llansana, fms
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Dates: 27 de febrer, 29 de maig i 19 de setembre.
Lloc: dependències de la Cúria del Palau Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona, carrer del Bisbe,
5. Barcelona.
El secretari general de l’URC actua com a secretari del grup.
4. Carta dels Bisbes de Catalunya en l’Any de la Vida Consagrada.
Advent 2014. Data: 30 de novembre de 2014

3. Àmbit de la CONFER
1.

XXI Assemblea general de la CONFER: Madrid, de l’11 al 13 de novembre
Tema: “Vamos a la otra orilla”
2. Reunions del Consell General de la CONFER
El P. Màxim Muñoz, president de l’URC, hi ha participat de forma habitual.
3. Reunió de secretaris i administradors. Madrid, 10 de maig. Participació del germà Lluís Serra,
secretari-administrador.

4. Àmbit de l’URC
4.1. Assemblea general de l’URC
1. 70 assemblea general: 12 de març de 2014
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona
Intervenció del P. Màxim.
Tema de reflexió, estudi i debat: Evangelii Gaudium, exhortació apostòlica del papa Francesc. Crides
a la vida religiosa.
Altres temes: CECAS (Centre Català de Solidaritat), Laïcat XXI, Any de la Vida Consagrada i programa
de la visita a l’URC de fra José Rodríguez Carballo, OFM, arquebisbe i secretari de la CIVCSVA. A més,
aprovació de la memòria 2013, del balanç 2013 i ratificació del pressupost 2014.
2. 71 assemblea general: 22 d’octubre de 2013
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona
Intervenció del P. Màxim.
Tema de reflexió, estudi i debat: a) Teresa de Jesús: una paraula a la vida consagrada? Ponència de
d’Anna Boj Vivó, priora de les Carmelites Descalces de Mataró, i b) l’Any de la Vida Consagrada:
presentació, diàleg en grup i formulació de propostes.
Altres temes: presentació de la Carta Circular de la CIVCSVA: “Línies orientatives per a la gestió dels
béns en els Instituts de vida consagrada i en les Societats de vida apostòlica”, a càrrec del P. Ramon
Olomí, administrador provincial dels Missioners Claretians; situació actual de l’Associació Cintra, a
càrrec del P. Jaume Pallaroles, provincial de l’Escola Pia de Catalunya; i la targeta sanitària de
religioses i religiosos, a càrrec de la Gna. Rosa Olivella, administradora provincial de les Salesianes.
A més, s’aprova el pressupost de l’any 2015.
3. Elecció d’un vocal per a la junta directiva de l’URC
El P. Llorenç Puig, jesuïta, delegat del seu superior general a Catalunya, ha estat elegit vocal de la
Junta directiva tot succeint al G. Pascual Piles, que ha deixat una vacant en finalitzar les seves
responsabilitats com a provincial.

4.2. Junta directiva de l’URC
Membres que la integren:
 P. Màxim Muñoz Duran, claretià, provincial, president (des de març de 2011, vocal des de
març de 2006)
 Gna. Ma. Eulàlia Freixas Farré, provincial, missionera de la Immaculada Concepció,
vicepresidenta (des de març de 2011, vocal des de març de 2005)
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P. Agustí Borrell Viader, carmelita descalç, provincial, vocal (des de març de 2011)
Gna. Pilar Rovira Puig, missionera de la institució claretiana, superiora general (vocal des
d’octubre de 2012)
 P. Pascual Piles Ferrando, orde hospitalari de Sant Joan de Déu, provincial, vocal (des de
novembre de 2010 fins a octubre de 2014). P. Llorenç Puig Puig, delegat del superior general,
companyia de Jesús (vocal des d’octubre de 2014)
 Gna. Rosa Masferrer i Felip, religiosa de Sant Josep de Girona, provincial (vocal des del 23
d’octubre de 2013)
 Gmà. Lluís Serra Llansana, germà marista, secretari general (des de setembre de 2008,
renovat el 2012)
Onze reunions: 7 de gener, 4 de febrer, 4 de març, 1 d’abril, 6 de maig, 3 de juny, 9 de setembre, 30
de setembre (ampliada); 7 d’octubre; 4 de novembre, i 9 de desembre.

4.3 . Junta Directiva Ampliada
En la reunió de la junta directiva ampliada participen les entitats i persones següents:

Junta directiva URC: P. Màxim Muñoz, Gna. Ma. Eulàlia Freixas, P. Agustí Borrell, Gna. Pilar
Rovira, Gna. Rosa M. Masferrer, i G. Lluís Serra

Vicaris i Delegats Episcopals de Vida Consagrada: P. Pere Cardona, ofm

Delegacions Episcopals de Missions: P. Josep Roca, cmf

Secretariat Interdiocesà de Joventut: Gna. Anna Maria Domene, hsc

Consell Presbiteral Diocesà (Barcelona): P. Joan Codina, sdb, i P. Manel Sales, schp.

Consell Presbiteral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): P. Bernabé Dalmau. Osb, i ---
Consell Pastoral Diocesà (Barcelona): Gna. Dolors Albertí Picornell, mic, P. Pere Codina
Mas, cmf., Gna. Colomer Dorgebray, rscj, i G. Lluís Agustí, fms

Consell Pastoral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): G. Santiago Ruiz Gutiérrez, ohsjd, Gna.
Begoña Burguete Musgo, mic, Gna. M. Antònia Tobella Ferrer, mm

Fundació Ramon de Penyafort: P. Màxim Muñoz, cmf

Fundació Escola Cristiana de Catalunya: P. Enric Puig, sj

Associació Cintra: Gna. Ma. Eulàlia Freixas, mic

Representant de l’URC en el Consell de l’Escola Cristiana: P. Joan Prat, schp, Gna. Roser
Galcerán, ccv

Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional: G. Javi Núñez, fsc

Vocalia de Religiosos Joves (JURC): --
Centres Sociosanitaris: Gna. Pilar Rodríguez Villarreal, fmn

Representant de l’URC a CECAS: G. Manel Castillo, fms

Plataforma Immigració (Justícia i Pau): Gna. Consol Palomar

Fundació Vidal i Barraquer: Dr. Carles Pérez

ISCR Don Bosco: P. Jordi Latorre, sdb

Representants de l’URC al CEP: P. Miquel Àngel Calavia, sdb

Antena Fe-Justícia Europa-Àfrica: Gna. Carme Canadell, fma

Catalunyareligio.cat: Sr. Jordi Llisterri

Entitats Socials d’Església: G. Lluís Serra, fms
Dia: 30 de setembre. Lloc: Plaça Urquinaona, 11, 3r
El tema de diàleg: “L’Any de la Vida Consagrada (30 novembre 2014 – 2 febrer 2016): a) presentació
de la motivació i dels objectius en els diversos nivells (CIVCSVA, CONFER, URC). Documentació i
programa; b. conclusions del diàleg amb la Conferència Episcopal Tarraconense; i c. orientacions i
criteris en la celebració.

4.4. Anawim (Trobades de superiores majors)
 Reunió del 3 de març. Lloc: Missioneres de la Immaculada Concepció (Concepcionistes),
passeig Bonanova, núm. 35 08022 Barcelona. Tema: Inquietuds i responsabilitats de govern
i animació.
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 Reunió del 6 d’octubre. Lloc: Monestir de Sant Benet, davant Colònia Puig, s/n, 08199
Montserrat. Tema de reflexió sobre “Alegreu-vos”, carta als consagrats i consagrades amb
motiu de l’any de la Vida Consagrada. Reunió ajornada.

4.5. RAP (Trobades de superiors majors)
 Reunió 121: 21 de maig a Begues (Fills de la Sagrada Família).
 Reunió 122: 29 d’octubre al monestir cistercenc de Solius

4.6. Vocalies
 Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional (PJV). Reunió en periodicitat gairebé mensual i com
a lloc habitual la seu de l’URC. Participació especial a l’Aplec de l’Esperit celebrat a Banyoles
el 7 de juny, per presentar el seu projecte de vida, el seu itinerari com a testimoni.
 Vocalia de Religiosos i Religioses Joves (JURC). Sense activitat.

4.7. Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia
Reunions a la seu de l’URC. Un dimecres a la tarda cada mes.

4.8. Sessions d'estudi i reflexió.
S'han realitzat una sèrie de sessions de reflexió i estudi dirigides a superiors/es majors i a
responsables d'àrees.
 Jornada de formació: L'ús dels mitjans de comunicació, de la tecnologia i de les xarxes socials
en la formació de les persones candidates a la vida religiosa. Data: 13 de gener. Lloc: seu de
l’URC
 Compartir l'espiritualitat i la missió amb els laics. Primera òptica: des de l'espiritualitat. Data:
17 de febrer. Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret a Barcelona.
 Protecció de la infància. Data: 7 de març. Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret a
Barcelona.
 Compartir l'espiritualitat i la missió amb els laics. Segona òptica: des de la missió. Data: 24
de març. Lloc. Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret a Barcelona.

4.9. Relacions amb institucions i organismes
 Fundació Raimon de Penyafort

El dia 20 de març de 1985 es va erigir la Fundació canònica de Sant Raimon de Penyafort, per
ajudar de manera estable a la Facultat de Teologia de Catalunya en les seves activitats.
Aquesta Fundació ha estat promoguda pels bisbats de Catalunya, la Companyia de Jesús, el
Monestir de Montserrat i la Unió de Religiosos de Catalunya. El P. Màxim Muñoz, president
de l’URC, i la germana Eulàlia Freixas, com a vicepresidenta, han assistit a les reunions del
Patronat.
 Fundació Narcís Jubany
La Fundació Narcís Jubany és una entitat creada per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya
i la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) amb la missió de donar continuïtat a escoles
cristianes els titulars de les quals no puguin, per les raons que sigui, mantenir l’exercici
directe de la titularitat.
El president i la vicepresidenta de l’URC assisteixen a la reunió del patronat, com a membres
que en són.
Enguany, la Fundació Narcís Jubany ha assumit la titularitat del col·legi Verge de la Salut de
Sant Feliu de Llobregat.
 Entitats Socials d’Església.
L’URC està representada en l’equip motor de les ESE a través del seu secretari general
a) L’acció social des de les entitats d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya
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Data: 20 de març. Lloc: CaixaForum. Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona)
b) IV Jornada ESE: “El pensament social de l’Església”
Data: 18 d’octubre. Lloc: Centre d’acollida de Sant Joan de Déu. C/ Hort de la Vila, 46
“El pensament social del papa Francesc”. A càrrec de Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar de
Barcelona.
 Associació Cintra

Celebració de l’Assemblea general de l’Associació Cintra. Data: 7 d’octubre, a les 19 h, a
l’Escola Immaculada Concepció, C/ València 252. Ha estat elegit un nou president i una nova
junta. La seu de l’URC esdevé també la seu de l’Associació Cintra.

5. Formació URC-CEVRE i altres activitats
5.1 . Formació inicial
Curs sistemàtic de formació inicial del CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), dependent
de l’URC, adreçat a novicis i novícies. S’imparteix els dilluns, de 15,30 a 19,30.
 Reunions de mestres de novicis i responsables de formació inicial
a) 13 de gener, sessió de formació.
b) 30 de maig, sessió d'avaluació
c) 16 de setembre, sessió de programació
 II Jornada per a responsables de la formació inicial. L’ús dels mitjans de comunicació, de la
tecnologia i de les xarxes socials en la formació de les persones candidates a la vida religiosa.
13 de gener de 2014. Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)
 Programa 2014
Trimestre: 13 de gener a l’11 de març
Lloc: Parròquia de Santa Anna c/ Rivadeneyra, 3, Barcelona
15.30 a 16.25 h
Experiència de vida en comunitat
Josep M. Vallejo
16.25 a 17.20 h
Introducció a l’Antic Testament
Ignasi Ricart
17.40 a 18.35 h
El vot de la castedat
Margarita Borafull
18.35 a 19.30 h
Camins cap a la interioritat
Asun Puche
Trobada – recés – convivència de Quaresma. Data: 29 de març de 2014. Lloc: Monestir Sant
Pere de les Puel·les. Animació: Gna. Roser Caminal i Homar. Tema: “Y comencé a ver...”
Trimestre24 de març al 16 juny
Parròquia de Santa Anna c/ Rivadeneyra, 3, Barcelona
15.30 a 16.25 h
Maduració afectiva i vida consagrada
16.25 a 17.20 h
La pregària
17.40 a 18.35 h
El vot de pobresa
18.35 a 19.30 h
Moral II

Ana Mª Díaz
Roser Caminal i Homar
Pere Cardona
Gaspar Mora

Trimestre: 7 octubre al 16 desembre
Lloc: Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona
15.30 a 16.25 h
Història de les diverses formes de vida fraterna Josep M. Vallejo
16.25 a 17.20 h
Vivència sagraments
Josep Roca
17.40 a 18.35 h
Discerniment vocacional
Maite Valls
18.35 a 19.30 h
Psicologia i espiritualitat
Asun Puche
Inauguració del curs de formació inicial. Data: 13 d’octubre. Lloc: Caputxins de Pompeia.
Ponent: Àngels Dresaire, carmelita descalça de Mataró. Tema: Teresa de Jesús y la alegria.
Teresa de Jesús y el gran contento que da solo de contentar a Dios”.
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5.2 . Jornades de Formació Permanent
 Antropologia i Espiritualitat dels vots religiosos avui. Ponent: Lluís Serra, marista. Data: 8 de
març.
 L'animació vocacional en temps del papa Francesc i de la nova evangelització. Ponent:
Amedeo Cencini. Data: 5 de maig.
 Mística: de la fuga mundi a l’empoderament. El Déu alliberador de Juliana de Norwich.
Ponent: Adelaide Baracco. Data: 8 d’octubre.
 L’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium a la llum de la vida religiosa”. Ponent: Lluís Serra,
marista. Data: 22 de novembre.

5.3 . Exercicis Espirituals
 Monestir de Montserrat. P. Lluís Planas, osb, monjo de Montserrat - del 21 a 27 de juliol.
Tema: “Per formar part de la comunitat joànica, primers passos”.
 Monestir de Montserrat. P. Josep-Miquel Bausset, monjo de Montserrat – de l’11 al 17
d’agost. Tema: “Dones i homes a la recerca de Déu”.
 Cova de Manresa: exercicis oberts a la participació individual de religioses i religiosos.

5.4 . Fundació Claret en col·laboració amb l’URC
 Conferència: ““Com acompanyar el desvetllament vocacional en el creixement de la fe””, a
càrrec de P. Juan Carlos Martos, cmf, responsable del Secretariat General de Pastoral
Vocacional dels Missioners Claretians. Data: 2 de febrer. Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la
Llibreria Claret, Barcelona.
 XVI Simposi de la Fundació Claret. Tema: “El cristianisme en la construcció d’Europa.” Data:
29 de març. Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, Barcelona.
 Conferència del P. Ventura Puigdomènech: “L'Església d'Algèria i Tibhirine a la llum de les
intuïcions de Carles de Foucauld”. 20 de maig. Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret.

5.5 . II Jornada de comunicació
La conferència de María Ripoll: “Com podem comunicar-nos amb els joves?”. Data: 28 d'abril. Lloc.
Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret a Barcelona. Aquesta jornada s’ha de situar com a
expressió d’un grup de reflexió integrat per periodistes responsables, directors de comunicació o
alguna persona que desenvolupa algun treball similar en les congregacions religioses.

5.6 . XXI Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars amb el
suport de l’URC
Data: 22 de novembre. Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona. Ponència amb el títol. “Llavors socials:
signes del Regne de Déu”, a càrrec de Jaume Botey, historiador, teòleg i antropòleg cristià.

5.7 . Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb el suport de l’URC
7a Jornada de Pastoral Educativa - 2014
Tema: “Nosaltres hi som, en l’acció evangelitzadora”
Lloc i dates: Barcelona, divendres i dissabte, 31 de gener i 1 de febrer

5.8 Jornades mundials
 Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrer. Lema: L’alegria de l’Evangeli en la vida
consagrada”
 Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada – 15 de juny. Lema:
“Evangelitzem tot pregant”.
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Contemplativa

5.9 . Projectes intercongregacionals
 Curs sistemàtic de formació inicial. S'imparteix els dilluns de l'any escolar durant quatre
hores. S'estructura en tres trimestres. Va destinat a postulants i novicis de diverses
congregacions. Inclouen dos retirs i una sortida. Es realitzen també tres reunions any de
mestres de noviciat i responsables de formació.
 Col·laboració de més de trenta institucions en l'Associació Cintra, que inclou diversos
projectes dirigits a l'àrea social i solidària, com l'escola Cintra, La Fundació Benallar,
Verdallar…
 Diversos grups intercomunitaris ii intercongregacionals es reuneixen algunes vegades a l’any
per barris, ciutats o altres criteris d’afinitat.

5.10 Publicacions
 Horeb, una cita setmanal amb els nostres lectors, i el Servei de Documentació
Les intervencions més significatives dels actes realitzats per l’URC són recollides en la
publicació de l’Horeb o en el Servei de Documentació.
L'informatiu Horeb, que combina espais d'informació, d'opinió i d’experiències, ha
augmentat el nombre de destinataris col·lectius i individuals i ha sortit, sempre puntualment,
en la cita setmanal els dijous amb els seus lectors. El primer número de l’any va ser el 241 i
l'últim el 283. El Servei de Documentació ha passat del número 37 al 60..
Presència al twitter: @URC_Catalunya i al facebook
 Col·lecció URC
Es reprèn la col·lecció «CEVRE», ara amb el nom d’«URC», que és fruit de la col·laboració
entre l’Editorial Claret i la Unió de Religiosos de Catalunya. Es publicaran diversos
documents, testimonis i materials que ajudin els religiosos i religioses a viure els
apassionants reptes que l’Esperit ens proposa en els temps que vivim, començant per l’Any
de la Vida Consagrada. «Alegreu-vos...» Carta als consagrats i consagrades sobre l’any
dedicat a la Vida Consagrada.
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 Relacions amb els mitjans de comunicació, especialment amb Catalunya Cristiana, Ràdio
Estel, www.catalunyareligio.cat, Signes dels Temps de TV3 i publicacions periòdiques amb
freqüents col·laboracions de tot tipus.

5.11 Reconeixement de l’Església, de la societat i de la política a persones i
institucions religioses pertanyents o vinculades especialment a l’URC
Només a tall d’exemple i amb la impossibilitat de recordar-los a tots, podem esmentar que Núria
Calduch-Benages, religiosa de la Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família, ha estat
nomenada membre de la Pontifícia Comissió Bíblica; Emili Turú, nou membre de la Congregació per
a la Vida Consagrada; Enric Puig i Jofra i Hilari Raguer i Suñer, han rebut la Creu de Sant Jordi; la
Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül i la Fundació Vidal i Barraquer, també la Creu de Sant
Jordi; SICAR cat rep l'XI Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2014; el projecte Dona Kolors del Lloc
de la Dona, de les Germanes Oblates de Barcelona, ha estat premiat pel diari El Periódico, amb la
distinció de millor iniciativa social de 2013; la Gna. Antonia Ortiz ha estat guardonada amb la Paloma
de la Paz de Honor per l’Associació Edad Dorada de Mensajeros de la Paz de Múrcia; la Comunitat
de Religioses Benedictines de Sant Daniel i el Centre Labouré "La Casita" de Salt, guardonats amb
els Premis Sant Fèlix 2013; l’Escola Nostra Senyora de Lurdes, medalla d’Or de Barcelona per la seva
trajectòria de més de 130 anys de treball al barri de Sant Gervasi, servint al país a través de la
pedagogia i obrint nous camins en l’educació espiritual

6. Cronograma
GENER
7
13
18
20
27

dm
dl
ds
dl
dl

URC - Junta directiva
CEVRE - Formació inicial T2 - II Jornada de formadors
Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25)
CEVRE - Formació inicial T2 | CEVRE
CEVRE - Formació inicial T2

FEBRER | 2014
2
3
4
5
10

dg
dl
dm
dx
dl

17

dl

24
27

dl
dj

Jornada Mundial Vida Consagrada
CEVRE - Formació inicial T2
URC - Junta directiva
SIRBIR
CEVRE - Formació inicial T2
Sessió d’estudi i reflexió: Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat
CEVRE - Formació inicial T2
CEVRE - Formació inicial T2
Delegats Episcopals de Vida Consagrada

MARÇ | 2014
3
4
5
7
8
10
12
17
18

dl
dm
dc
dv
ds
dl
dc
dl
dm

24

dl

Grup Anawim: superiores majors | CEVRE - Formació inicial T2
URC - Junta directiva
Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra
Sessió d’estudi i reflexió: “Protecció de la Infància”
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
CEVRE - Formació inicial T2
URC – 70 Assemblea general
CEVRE - Formació inicial T2
Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional
Sessió d’estudi i reflexió: “Religiosos i laics compartint la mateixa missió”
CEVRE - Formació inicial T3
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31

dl

2
5
7
9
13
18
20

dc
ds
dl
dc
dg
dv
dg

28

dl

1
2

dj
dv

3
5
6
12
13
19
25
26
29

ds
dl
dm
dl
dm
dl
dg
dl
dj

CEVRE - Formació inicial T3

ABRIL | 2014
URC - Junta directiva
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
CEVRE - Formació inicial T3
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Diumenge de Rams
Divendres Sant
Pasqua
CEVRE - Formació inicial T3 | II Jornada de Comunicació de l'URC
Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional

MAIG | 2014
Festa del Treball
Trobada del secretari de la CIVCSVA amb els superiors/es majors
Trobada del secretari de la CIVCSVA amb religioses i religiosos: eucaristia i conferència –
col·loqui
CEVRE – Formació inicial T3 | CEVRE – Trobada de formadors
URC – Junta directiva
CEVRE – Formació inicial T3
SIRBIR
CEVRE – Formació inicial T3
Canonització de Joan XIII i de Joan Pau II al Vaticà
CEVRE - Formació inicial T3
Delegats Episcopals de Vida Consagrada

JUNY | 2014
3

dm

Junta Directiva de l’URC

JULIOL | 2014
21-27 dl-dg Exercicis espirituals a Montserrat

AGOST | 2014
11.17 dl-dg Exercicis espirituals a Montserrat

SETEMBRE | 2014
9
16
18
25

dm
dm
dj
dj

URC - Junta directiva
CEVRE - Trobada de formadors
Delegats episcopals de Vida Consagrada
URC - Junta directiva ampliada (16-19 h.)

OCTUBRE | 2014
6
7
13
17
18
20
22
27
29

dl
dm
dl
dv
ds
dl
dx
dl
dx

3
4
10

dl
dm
dl

Reunió Grup Anawim | CEVRE - Formació inicial T1
URC - Junta directiva | Assemblea general de l’Associació Cintra
CEVRE - Formació inicial T1 | Inauguració
SIRBIR
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
CEVRE - Formació inicial T1
URC - Assemblea general
CEVRE - Formació inicial T1
RAP – Solius

NOVEMBRE | 2014
CEVRE - Formació inicial T1
URC - Junta directiva
CEVRE - Formació inicial T1
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11-13
17
22
24
29
30

dm
dl
ds
dl
ds
dg

Assemblea general de CONFER
CEVRE - Formació inicial T1
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
CEVRE - Formació inicial T1
AVC: vetlla de pregària
AVC: obertura de l’Any de la Vida Consagrada

DESEMBRE | 2014
1
2
13
15

dl
dm
ds
dl

CEVRE - Formació inicial T1
URC - Junta directiva
CEVRE - Recés d'Advent
CEVRE - Formació inicial T1

7. Agraïments
L’URC agraeix a totes les persones que han fet possible tirar endavant aquest projecte comú de servei a la
vida religiosa de Catalunya la seva contribució i disponibilitat.
En el cor de Déu estan els seus noms. Gràcies.
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