Barcelona, 23 d’abril de 2009

ANY II. núm.

Festa de Sant Jordi: una rosa i un llibre
Sant Jordi, Patró de Catalunya, dia del llibre i de la
rosa, símbol de la sensibilitat i de la cultura,
embranzida d’amor i de coneixença, representa una
crida per als instituts de vida consagrada i societats de
vida apostòlica a fer arribar la Bona Notícia en les
claus preferents del poble català: apropament amorós
a la gent i diàleg de la raó i de la intel·ligència.
A més d’unes notícies que van al final del butlletí,
regalem aquesta flor virtual als nostres subscriptors
així com oferim uns suggeriments de lectures sobre la
vida religiosa en llibres d’actualitat. Una selecció
bibliogràfica que cadascú pot ampliar. Tothom que
llegeixi un llibre d’interès sobre vida religiosa, en els
seus trets específics, ens pot fer arribar la referència bibliogràfica així com un petit
comentari del llibre. Podem anar-los publicant en els propers butlletins.

Racó de lectures
Bianchi, Enzo. No som pas millors. Una visió renovada de la vida
religiosa. Barcelona: Editorial Claret, 2008, 322 p., Col·lecció Savieses, 8
Els monjos i els religiosos són uns batejats iguals que els altres, cridats a
la santedat i a la caritat com tots els cristians, però alhora compromesos en
testimoniar la radicalitat de l’Evangeli en el celibat i en la vida en comunitat.
D’aquestes pàgines, fruit també d’un intens ministeri de predicació en
comunitats monàstiques masculines i femenines, brota una visió renovada
de la vida religiosa, que s’alimenta a les fonts de la tradició del primer
mil·lenni cristià i és habitada per una lectura pregada de la Paraula de Déu:
una vida fraterna cridada a esdevenir autèntica paràbola de l’amor de Déu, un espai de
llibertat i d’amor al servei de l’Església i del món.
Bianchi, Enzo. Otra forma de vivir. Paradojas de la vida monástica. Madrid:
Editorial Narcea, 2008, 104 p., Col·lecció Espiritualidad
La vida dels monjos ens produeix als qui no ho som certa curiositat i
perplexitat, en gran part, pel desconeixement. Enzo Bianchi contesta les
preguntes de G. Caramore i ens exposa les característiques d’aquesta
forma de viure, plena de dinamisme, que no té res a veure amb els murs,
generalment vetustos, en què viuen.

Klein Maguire, Nancy. L’eternitat de les hores. Barcelona: Pagès Editors,
2008, 170 p., Col·lecció Guimet
Cinc nois ingressen, entre 1960 i 1961, com a novicis a la Cartoixa de
Parkminter, al Regne Unit, i, al llarg de més de quaranta anys, la seva
evolució tant personal com espiritual haurà estat diferent. L’eternitat de les
hores narra els canvis interiors de cadascun d’ells a partir de converses
directes amb l’autora, cartes, diaris personals, visites i documentació
diversa. Nancy Klein aconsegueix, mitjançant un treball de periodisme de
profunditat i d’acostament antropològic, establir un retrat molt ajustat de què és allò que
pensen aquells cinc joves novicis. També narra què passa dins d’un monestir de cartoixans,
de quina manera hi viuen els monjos i com veuen i senten la seva vocació. Amb un estil que
emociona i que no s’allunya mai ni de la vida quotidiana ni dels sentiments més
transparents, l’autora escriu un llibre brillant sobre la vida dins d’una Cartoixa, exactament
igual com la que apareix a la pel·lícula El gran silenci.
Longeat, Jean-Pierre. Veinticuatro horas de la vida de un monje.
Barcelona: Kairós, 2008, 144 p., Col·lecció Sabiduría Perenne
Veinticuatro horas de la vida de un monje ens mostra l’art de viure en la
contemplació i la serenor, tal com està exposat a les regles que governen
tant la jornada com l’existència sencera dels monjos, posant de relleu el
sentit essencial del monasticisme: una vida consagrada a la recerca de
Déu; una saviesa que deixa en els lectors i les lectores profundes
empremtes de misticisme i d’humanitat.
Raguer, Hilari. Mecanoscrit sobre els monjos de Montserrat. Qui són, què
fan, com viuen. Barcelona: Editorial Base – Flor Edicions, 2008, 168 p.
La vida quotidiana de la comunitat ens és descoberta de manera minuciosa
per Hilari Raguer, monjo de Montserrat des de fa molts anys. Ens parla de
quants monjos hi ha, del seu origen, de la vida familiar, de les deliberacions
comunitàries, de la democràcia interna, del servei del santuari, del museu,
de l’Escolania, dels monjos i la política, dels estudis, de la vida musical, de
les ermites i dels ermitans.
Por un Cartujo. Felices los que creen. Burgos: Monte Carmelo, 2009, 140 p.
En aquest llibre es recullen alguns sermons llegits per Dom Juan Bautista
Porion a la comunitat de la Cartoixa de Valsainte (Suïssa). Plens
d’ensenyaments i vivències espirituals vàlides per a tot cristià, aquests
sermons conserven, en la seva profunditat i altura, aquell sabor de
senzillesa expressiva que tant agrada als seus germans cartoixans. És
difícil trobar, com ho fem aquí, tanta elevació i tanta simplicitat
harmònicament unides.
Fernández Barrajón, Alejandro. Utopía en sandalias. Madrid: Editorial Paulinas, 2008, 274 p.
La Vida Consagrada no pot quedar-se mirant al cel, esperant alguna cosa
que no vindrà. Aquest temps és d’urgents reptes per a la vida de comunitat,
per a la missió, per a les diverses presències, per a les estructures, per a
l’opció per l’exclusió… És urgent recuperar la mística i la profecia,
desmuntar bastides, deixar de tapar esquerdes i afrontar amb audàcia la
novetat que Déu i la humanitat més dolençosa ens presenten cada dia. Cal
buscar com ser bona notícia, llum i sabor per a aquest món d’avui, gaudint
de tantes coses bones com ens presenta. Intentant que reneixi el cor de
l’espiritualitat que dóna sentit a la crida.
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Aday, Jesús María. ¿Es profética la vida consagrada? Barcelona: Editorial
Claret, 2009, 294 p.
En aquest volum, editat pel P. Jesús María Alday, es recullen les
interessants i profundes aportacions de l’últim Conveni anual de Vida
Consagrada organitzat per l’Institut Teològic de Vida Consagrada
«Claretianum» (Roma). Tot i que la vida consagrada és profètica, la profecia
no es redueix a la vida consagrada. Per això, molts es pregunten: segueixen
essent avui profetes els religiosos i les religioses? Què queda del vertader
profetisme? Què fa de la vida religiosa una vida realment profètica?
Les persones consagrades saben bé que no hi ha profecia autèntica sense
el primat de la fe, sense el primat de Déu. Hi haurà vertadera profecia si se sap donar
testimoni de l’amor apassionat de Déu, anunciant el seu designi meravellós i denunciant el
que atempta contra ell. Així, les persones consagrades exerceixen el seu ministeri profètic,
juntament amb tot el poble de Déu, de manera simbòlica, crítica i transformadora.
Estrada, Juan Antonio. Religiosos en una sociedad secularizada. Madrid:
Trotta, 2008, 304 p.
La vida religiosa està enfrontada a una profunda crisi que no és conjuntural
sinó estructural; el seu model actual ha quedat obsolet i resulta inviable. La
present obra advoca per un canvi de model de la vida religiosa, per
respondre els nous reptes que es plantegen en societats de cristiandat que
han deixat de ser-ho.
Es parteix d’una revisió de la base exegètica, històrica i espiritual sobre la
qual s’ha assentat el model teològic tradicional dels religiosos. A la llum de
l’evolució teològica cal qüestionar alguns dels tòpics fonamentals sobre els quals s’ha
construït teològicament i històricament el monacat, en un primer moment, i els models
posteriors medievals, de la Contrareforma, moderns i contemporanis.
En aquest marc cal fer referència també a la complementarietat de la vida contemplativa i
activa, com també al paper dels instituts seculars i les associacions laïcals que es
diferencien dels religiosos des d’un projecte evangèlic radical. Però aquest estudi va més
enllà i, centrant-se en la situació actual, vol ajudar a la renovació dels religiosos des de la
perspectiva dels laics. La teologia actual de laïcat pot oferir moltes contribucions per a una
redefinició de la vida religiosa i de les seves tasques. Si en el passat es va donar una
monaquització del laïcat, avui es aquest últim el que pot aportar nous horitzons als
religiosos. Es busca així desenvolupar una eclesiologia de comunió i una nova missió
cristiana en el context de la globalització, la secularització i la postmodernitat.
Molins, Maria Victòria. A los pobres los tendréis siempre entre vosotros.
Barcelona: STJ, 2009, 143 p., Col·lecció Testimonios
Un dia em vaig preguntar com havia arribat a la meva vida aquesta vocació
i aquest atractiu especial per una tasca que, en moltes ocasions, es pot fer
dura i fregar la sensació d’impotència absoluta. I com, en arribar a una
edat, som molt més propensos a reviure els records, vaig començar a
donar voltes al meu passat i a descobrir les arrels d’aquest anhel meu fet
realitat en l’edat madura, propera a la vellesa que ara visc. En aquest
recorregut per la meva vida al costat dels pobres o marginats, vaig trobar
una cosa que em va impressionar. Les paraules que Jesús va adreçar a Judes davant la
crítica que fa a la dona que malgasta el perfum: «Els pobres, els teniu sempre amb
vosaltres». Potser el que insinuava Jesús era que aquest detall preciós que aquella dona
tenia amb Ell, un detall ple de tendresa, podríem dedicar-li sempre quan el tinguéssim amb
els més pobres i marginats. I analitzant els meus records vaig veure aquests «pobres» que
vaig trobar en el meu camí, fent efectiva la paraula de Jesús: «Els teniu sempre amb
vosaltres».
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Martínez, Felicísimo. ¿Adónde va la vida religiosa? Madrid: Editorial San
Pablo, 2008, 344 p.
Aquesta obra recull un conjunt d’assaigs que són fruit del diàleg en
múltiples trobades i que giren bàsicament al voltant de tres nuclis
essencials de la vida religiosa: l’espiritualitat, els vots i la missió. Així,
l’autor pretén donar una mica de llum sobre la realitat i el futur de la vida
religiosa, una vida que segueix inquieta, o millor dit, segueixen inquiets
molts dels seus membres. Això pot ser un bon senyal. Pot significar que
segueix buscant i procurant la seva pròpia identitat i missió. Però també pot
ser un mal senyal. Ho serà per als qui viuen aquesta inquietud com a sotsobre i
desassossec, com a malestar anguniós, com a sentiment de culpa. La conclusió és clara:
la vida religiosa necessita religiosos i religioses cada vegada més responsables i menys
atrapats pel sentiment de culpa.
Pujol i Bardolet, Jaume. Hacia el futuro de la vida consagrada. Madrid:
Editorial San Pablo, 2008, 256 p.
La societat, l’Església i també la vida consagrada es troben en una cruïlla.
Una nova onada de pensament ha originat una manera diferent de pensar i
de comportar-se. S’han trencat motlles antics, fet que en ocasions ha estat
causa de desorientació. El que iniciaren algunes generacions joves avui
regeix ja amb normalitat en persones adultes. D’aquest fenomen sorgeixen
diferents interrogants sobre el futur de les congregacions religioses, ja que
el celibat ha perdut al·licient en la nostra societat i a les noves generacions
no els ve de gust una institucionalització, que creuen privar-los de llibertat. Tot això
contribueix que a les institucions religioses es creïn llocs de reflexió i creativitat. Sembla
evident i signe dels temps que els laics participin en aquest caminar envers el futur de la
vida consagrada. Amb aquesta intenció, l’autor presenta en aquesta obra un conjunt de
reflexions que ajuden en aquest caminar.
Tenace, Michelina. El servicio de los superiores. Madrid: Editorial San
Pablo, 2009, 176 p.
En aquest llibre, testimoni de l’experiència de persones consagrades que
viuen amb autenticitat la profecia de la vida religiosa o monàstica, l’autora
analitza el govern a les comunitats religioses, i ho raona segons una lògica
diferent: en el si de la realitat sapiencial, governar significa pensar amb la
Saviesa, és a dir, participar de la visió que Déu va tenir quan creà el món i
ens cridà a cada un de nosaltres a l’existència. Des d’aquesta perspectiva,
governar vol dir servir a la salvació, obrar de manera que aquesta pugui
realitzar-se i arribar a les persones que li són confiades. La rica tradició de l’Església indica
diferents fisonomies possibles per a aquesta figura, per la complexitat dels carismes. Avui,
la teologia trinitària ens ajuda a comprendre millor el seu fonament cristològic i
pneumatològic i a treure-hi més fruit.
Partint d’aquesta base, l’autora s’endinsa en l’estudi d’aspectes com l’autoritat o
l’obediència i tracta la necessitat de l’existència dels superiors i la seva funció com a
guardians de la saviesa i les benaurances.
Skudlarek, William. Célibes y libres para amar. Santander: Editorial Sal Terrae, 2008, 168
p.
Quan sant Benet va compondre la seva Regla per als Monestirs a les primeres dècades
del segle VI, el codi monàstic budista tenia ja al voltant de nou-cents anys d’existència. Per
als budistes, el celibat, acompanyat de la reflexió profunda sobre les seves reaccions
personals davant aquest, és un mitjà de desprendre’s de la inclinació al plaer sensorial.
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celibat consisteix a respondre el Déu que ens estima i expressar un amor desinteressat
pels altres. Servint-se del diàleg monàstic interreligiós, Skudlarek reflexiona sobre la visió
budista del celibat, sense mitificar-la com a resposta a una crida divina o com una manera
sobrehumana de vida. Examina la visió que tenen d’ell com a camí envers la llibertat, la
pau i la felicitat. Quan els cristians prenen consciència dels beneficis del celibat en monjos
que l’observen sense referència a l’Evangeli, poden apreciar encara més la seva
importància i valor per a tots els qui desitgen seguir Crist com a cèlibes i, d’aquesta
manera, ser partícips de la llibertat dels fills de Déu. En aquest sentit, l’experiència de
Thomas Merton, que l’autor coneix a la perfecció, resulta summament il·luminadora.

Reunió de la Comissió Permanent
La Comissió Permanent s’ha reunit el 14 d’abril a la seu de l’URC per tractar els assumptes
de la direcció i gestió de la Unió de Religiosos de Catalunya. Extractem aquí els temes de
major interès.
Diàleg amb representants de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars
Assistents: Pepe Rodado León, com a delegat de Pastoral Obrera de Barcelona i director de
Pastoral Obrera de Catalunya; Carme Rodríguez Pérez, com a secretària de Pastoral
Obrera; Júlia Sánchez i Rectoret, religiosa de les Germanetes de l’Assumpció; i Eugènia
Curto Pérez, religiosa de les Serventes de Sant Josep.
Lliuren el document Reptes i prioritats,
que resumeix la darrera jornada, que
va tenir lloc el 8 de novembre de 2008 i
que es trametrà en un futur Horeb. Es
dialoga sobre alguns punts del mateix
(la Vida Religiosa com a alternativa, la
pregària, la dimensió econòmica, els
treballs sobre les causes de la situació
econòmica, la confluència amb altres
realitats que promou l’URC, com la jornada de formació amb el Seminari d’Economia Crítica
Taifa o Antena de Barcelona...) i s’arriba a les conclusions següents:
1. Caldrà incloure la reunió de la propera jornada dins del calendari de les activitats de
l’URC. Possibles dates: 14 o 21 de novembre.
2. S’inclourà a Horeb tant una referència a la convocatòria de la reunió com de la
crònica que se’n derivi.
Es dedicarà properament un número monogràfic d’Horeb a difondre les línies bàsiques de
les religioses i religiosos en barris, que són lògicament compartides per l’URC.
Diàleg amb Catalunya Cristiana i Ràdio Estel
Mn. Jaume Aymar, director, i Òscar Corominas,
gerent, participen a la reunió per part de Catalunya
Cristiana i de Ràdio Estel.
S’està seguint una política de petits passos en una
bona direcció: unificació de Catalunya Cristiana i
Ràdio Estel en una única plantilla amb una cap de
redacció de les dues realitats unificades; remodelació en una web única del material de
Catalunya Cristiana i Ràdio Estel; s’està treballant en el redisseny de Catalunya Cristiana;
s’està elaborant, per part de personal professional, una auditoria de Ràdio Estel; es vol fer el
pas d’una ràdio amable (pauta musical) a una ràdio de servei. També es vol allargar la
franja del matí; s’està treballant per resoldre el tema de les freqüències, que presenten
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algunes deficiències territorials; existeix l’edició digital de
Catalunya Cristiana...
Es dialoga àmpliament sobre aquests i altres punts.
Posteriorment, es concreta la possibilitat de col·laboració des
de l’URC en ambdós mitjans:
1. Catalunya Cristiana pot dedicar a cada número una
pàgina que estaria a disposició de l’URC, en el sentit
que s’hi podrien incloure entrevistes, reportatges,
articles... que partissin de la Vida Religiosa. Es tractaria
d’elaborar una llista de persones i institucions que
podrien col·laborar de manera programada al setmanari.
També poden obrir-se possibilitats de fer-se present a la
ràdio.
2. L’URC, tot col·laborant amb la nova línia adoptada,
podria afavorir les inscripcions al setmanari, convidant que entrés, a més de les
comunitats, a les sales de professors del centres educatius i altres llocs.
Es mantindrà obert el contacte per anar concretant les vies de col·laboració.
La Comissió Permanent, a proposta del secretari general, dóna llum verda a la convocatòria
d’una reunió dels caps de premsa dels instituts de vida religiosa que en tinguin per tractar:
a) la col·laboració amb Catalunya Cristiana i Ràdio Estel; b) la nova web de l’URC; c) els
criteris informatius i el desplegament que se’n pot fer des de l’URC; d) punts de col·laboració
intercongregacional.
Accions sobre Al servei de servir
Dos punts importants:
1. Presentació de l’informe.
a. La Direcció general d’Afers Religiosos han palesat l’interès de fer la
presentació de l’informe comptant amb la seva participació a Lleida, Girona,
Tarragona i Tortosa.
b. Cal encara que comuniquin l’agenda. Ells són qui gestionaran locals públics.
c. Es vol fer una presentació de les dades de forma descentralitzada i adaptada
al lloc de presentació.
2. Edició dels textos en català
a. S’està gestionant fer-ne una edició en castellà a través del fulletó Con Él (que
s’encarta a Vida Nueva) i una edició pròpia en català.
b. S’adopta el criteri d’obrir la difusió dels textos més enllà dels circuits típicament
comunitaris. Això podria fer augmentar el nombre d’exemplars sol·licitats.
Seminari d’Economia Crítica Taifa: sessió el 23 de maig, dissabte
El 23 de maig, dissabte, és la data elegida per fer la formació que impartirà el Seminari
d’Economia Crítica Taifa a Barcelona. S’adopta el criteri d’obrir-lo a seglars compromesos
en tasca d’economia, de gestió i de direcció en obres vinculades als instituts religiosos.
A la darrera setmana d’abril, es farà arribar el full de convocatòria.

Els recessos de l’estiu
La tanda d’exercicis espirituals a Montserrat, del 6 a 12 de juliol, predicats pel P. Xavier
Poch i Farré, benedictí, està plena. Resten poques places per a la segona tanda a
Montserrat, del 10 al 16 d’agost, predicada pel P. Joan Mª Mayol i Fàbregas, benedictí.
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Finalment, reproduïm la informació sobre els exercicis a la Cova de Manresa, ja que
contenia unes errades que s’han corregit i que ara correspon a la mateixa que conté la
web de la Cova.

EE2

Dates: 21 a 30 de juliol
VUIT DIES COMPLETS D’EXERCICIS ESPIRITUALS
A LA COVA DE MANRESA
P. Pere Borràs, jesuïta, anterior president de l’URC
(s’ofereix «personalització» a les persones que la demanin)
Inici: dimarts 21 juliol (18 h)
Final: dijous 30 juliol (9.30 h)
Preu: 250 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció

Forma d’inscripció:
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)
2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte
3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia
sol·licitud de plaça.
4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h
5. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1
(Montserrat, 6-12 juliol), EE2 (Manresa, 21-30 juliol) o EE3 (Montserrat, 10-16 d’agost)
Organitza: URC-CEVRE

Avançant amb renovada esperança
Les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu iniciaran, ajudant Déu,
el seu XV Capítol General el dia 27 del proper mes d'abril. El
celebrarem a la Casa d'Espiritualitat de La Immaculada, de La Garriga.
Amb el lema: AVANÇANT AMB RENOVADA ESPERANÇA i amb
l'esperit que des de sempre ens ha mogut de servir Crist necessitat i
sofrent en els pobres, volem posar de manifest el desig de sentir-nos
membres vius de l'Església i restar obertes a les necessitats més
urgents del món d'avui.
Com a congregació nascuda a Barcelona sota el signe de la Santa
Creu i de l'empar de Maria Immaculada, us ho fem saber perquè ens ajudeu a donar
gràcies al Senyor aixecant la veu de la pregària comuna a fi que l'Esperit Sant mogui, en tot
moment, els nostres actes per procedir amb gran seny i amb esperit de saviesa i
discerniment.
L'obra no és nostra. L’obra és del Senyor, qui la començà. Per tant, és Ell qui l’ha de dur a
terme. Per endavant, en nom de tota la congregació, us quedo molt agraïda.
La cloenda serà el dia 7 de maig.
Anna Maria Oliveras Saurina
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Nomenaments
Nova superiora provincial de les Carmelites Missioneres Teresianes de la Província
de Sant Elies
En el XIV Capítol Provincial de la Província de Sant Elies que s’ha celebrat al Centre
d’Espiritualitat P. Francesc Palau de Tarragona, del 29 de març al 7
d’abril, ha estat elegida superiora provincial la Gna. Maria Olga Olano
Eguiluz.
Nascuda a Amorebieta (Biscaia) el 12 de març de 1959, va professar a
la congregació el 6 de setembre de 1987. És llicenciada en Medicina i
ha portat a terme la seva tasca com a metge a la presó de Torrero
(Saragossa) i, posteriorment, a Palma de Mallorca.
També ha treballat com a voluntària als camps de refugiats de la
República Democràtica del Congo, atenent els infants amb problemes
de nutrició i altres malalties, i ha estat de missionera a Macarapana (Veneçuela). A més,
ha dirigit la residència de joves estudiants a Saragossa i més tard desenvolupà una tasca
social al barri Actur de la mateixa ciutat, patrocinat per Càritas.
Actualment, era la directora de la Residència Santa Teresa de gent gran a Valls
(Tarragona) i formava part del govern provincial com a consellera.
Nova elecció de la provincial de les Carmelites de la Caritat – Vedruna (Província de
Girona)
Des del proppassat 4 d’abril, Maria Busquets Jordà ha pres el relleu a M. Dolors Sitjes Vila
en l’equip provincial de les Carmelites de la Caritat – Vedruna (Província de Girona).
Aquest nomenament és per a tres anys i pot ser renovable per a tres més. A més, han
estat elegides consultores Teresa Carrió i Pilar Casanova.
Nova elecció de la provincial de les Carmelites de la Caritat – Vedruna (Província de
Barcelona)
Montserrat Espinalt ha estat nominada Provincial. Són membres del seu consell Lola
Magrinyà i Conxita Baños.

Canonització de Joana Jugan
Benet XVI anuncià que, el diumenge 11 d’octubre de 2009, procedirà a diverses
canonitzacions. Entre aquestes hi ha la de la religiosa Maria de la Creu (Joana)
Jugan, francesa, fundadora de la Congregació de les Germanetes dels Pobres,
una congregació ben present a la nostra terra i que fa una gran labor social al
servei dels ancians i ancianes més necessitats.
Felicitats!

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
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