Barcelona, 30 de maig de 2009

ANY II. núm.

Lleida acull la presentació de l’informe “Al servei de servir”

El Saló de Plens de l’Ajuntament va acollir, el 5 de maig, la presentació de l’estudi sobre la
tasca social dels religiosos. Hi intervingueren el Sr. Àngel Ros, alcalde, la Sra. Montserrat
Coll, directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el G. Lluís Serra,
secretari general de l’URC, la Gna. Cristina Martínez, presidenta de l’URC i el Sr. JosepLluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern de Catalunya.
Dues aportacions van ser noves respecte a la presentació que es va efectuar al Palau de la
Generalitat. El Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida, va demostrar una excel·lent sintonia i un
coneixement complet de la presència de la vida religiosa a la seva ciutat. El G. Lluís Serra
va presentar l’informe afegint un apartat significatiu sobre les comarques de les terres de
Lleida, que reproduïm tot seguit. L’extracció de dades de la seva base així com les
consideracions que l’acompanyen són responsabilitat de la secretaria general de l’URC i les
anotacions que es fan tot seguit no poden ésser atribuïbles a l’equip investigador.
Les ciutats a les que la Direcció General d’Afers Religiosos ha previst fer una presentació
similar són Girona, Tortosa, Tarragona i, possiblement, Manresa.

VISIÓ DE L’INFORME DES DE LA PERSPECTIVA DE LLEIDA
Primer, les dades generals
CATALUNYA
Any 2008
32.106,54

LLEIDA
Any 2008
12.167,66

Percentatge
37,40%

Província de Lleida en relació amb Catalunya

Població

7.364.078

426.872
197.391
131.731

5,80%
46,24%
30,86%

Província de Lleida en relació amb Catalunya
Comarca del Segrià sobre la Província
Ciutat de Lleida sobre la Província

Densitat

229,36

35,08

15,29%

Província de Lleida en relació amb Catalunya

172
45
127

37

21,51%

Província de Lleida en relació amb Catalunya

68
21
47

100%
30,88%
69,11%

Província de Lleida
Província de Lleida
Província de Lleida

776

50
30

6,44%
60,00%

Província de Lleida en relació amb Catalunya
Comarca del Segrià sobre la Província

1139

55

4,82%

Província de Lleida en relació amb Catalunya

Extensió km2

Instituts religiosos
Masculins
Femenins
Comunitats
Masculines
Femenines
Serveis socials

Activitats

Relació d’extensió i població entre Catalunya i Lleida

Extensió km2

Població

Catalunya

Catalunya

Lleida

Lleida

La Província de Lleida representa el 37,40% del territori català i el 5,80% de la seva
població, la qual cosa implica assolir una densitat de 35,08 habitants/km2 a diferència dels
229,36 per Catalunya. Aquest fet, des de l’òptica social, presenta una gran rellevància. La
concentració de població acostuma a produir major conflictivitat social i augmenta els
fenòmens d’exclusió, que no és globalment el cas de Lleida.
La Província de Lleida acull 37 instituts religiosos a través de 68 comunitats, de les quals 47
són femenines (69,11%) i 21 són masculines (30,88).
Els serveis socials inclosos en l’informe sobre la tasca social de les religioses i dels
religiosos són 50 sobre un total de 776 i representen el 6,44% del total, superior a la mitjana
de població, que és el 5,80%.
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Segon, els serveis a les comarques de Lleida

Alt Urgell: 3 serveis
La Noguera: 1 servei
Pallars Jussà: 3 serveis
Pla d’Urgell: 2 serveis
Segarra: 4 serveis
Segrià: 30 serveis
Solsonès: 2 serveis
Urgell: 3 serveis
Val d’Aran: 2 serveis
Total: 50 serveis
La comarca del Segrià representa el 46,24% de la població de la Província i aplega el 60%
dels serveis socials. La major concentració de població acostuma a generar més necessitats
en el camp social.
Tercer, àmbits d’actuació
Nombre
11
8
6
5
4
2

1

0

Lleida %
22
16
12
10
10
8
4
4
4
4
2
2
2
0

Catalunya %
11,0
6,7
12,5
9,5
8,9
4,8
1,8
5,4
1,9
14,4
3,5
5,4
1,7
1,0
0,9
0,9
1,3
1,0
6,3

Tipus
Inserció econòmica i/o social
Geriatria
Sensibilització ciutadana
Beneficència
Salut
Serveis penitenciaris i reinserció
Discapacitació
Altres
Desemparança de menors
Immigració
Educació i formació
Sense sostre
Geriatria / salut
Drogodependències
Inserció laboral i/o social
Inserció econòmica / inserció
laboral
Dinamització comunitària
Educació / inserció econòmica
Educació / inserció laboral

La inserció econòmica i/o social aplega a Lleida un alt percentatge (22%) dins dels àmbits
d’actuació, tot doblant la mitjana catalana. Seguidament, l’àmbit de la geriatria, amb el 16%
a Lleida, duplica àmpliament el percentatge català. El tercer ítem més valorat, la
sensibilització ciutadana, gairebé obté el mateix percentatge que Catalunya, al voltant del
12%. Supera en percentatge Catalunya en àmbits com els serveis penitenciaris i reinserció,
en discapacitació i en desemparança de menors. En canvi, es troba molt lluny i per sota del
14,4% de la immigració en assolir un 4%, també en l’àmbit dels sense sostre,
l’educació/inserció laboral. Caldria observar si aquestes diferències es produeixen també en
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la realitat global entre Lleida i Catalunya, ja que, en aquest cas, es podria parlar de fets
diferencials i, per tant, les polítiques socials els haurien de tenir en compte.
Quart, àmbits d’actuació
Nombre Lleida Catalunya
Tipus d’activitat
11 20,00
7,3 Atenció residencial i/o hospitalària
7 12,72
10,2 Recol·lecció i/o distribució
5
9,09
8,0 Sense precisar
9,09
6,5 Atenció domiciliària
9,09
9,0 Formació en competències diverses
4
7,27
6,4 Foment del voluntariat
7,27
15,1 Altres
7,27
2,8 Equipament socioeducatiu
3
5,45
4,6 Campanyes informatives
5,45
2,1 Habitatges tutelats
5,45
5,3 Acollida temporal
1
1,81
7,7 Classes d’alfabetització
0
0,00
1,6 Assessorament legal
0,9 Suport en la recerca d’habitatge
3,6 Suport en la recerca de feina
2,5 Classes de reforç escolar
4,9 Escolta activa
1,7 Menjador social
55
100
100 TOTAL
L’atenció residencial i/o hospitalària obté el primer lloc entre els tipus d’activitat en assolir el
20% del conjunt de Lleida enfront al 7,3% de Catalunya. Destaca també per damunt de la
mitjana global en la recol·lecció i/o distribució d’aliments, l’atenció domiciliària, l’equipament
socioeducatiu i els habitatges tutelats. En canvi, la diferència més significativa es produeix
en les classes d’alfabetització, que a Lleida és 1,81% mentre que a Catalunya puja al 7,7%.
Aquesta dada sembla coherent amb el major pes que la immigració té en el conjunt del
territori català respecte a la demarcació de Lleida. L’escolta activa, que a Lleida no compta
amb cap activitat, a Catalunya assoleix el 4,9%, més necessària probablement en les
concentracions humanes, que aguditzen la sensació de solitud i la necessitat de
comunicació.

Premi Ensenyament a l’Escola Cintra
El passat dia 29 d’abril a les 7 de la tarda es va lliurar el
segon PREMI ENSENYAMENT a L’ESCOLA CINTRA.
Presidien l’acte Ernest Maragall, Conseller d’Educació,
Salvador Alemany, president del Cercle d’Economia,
Carles Cuatrecasas, president de la Fundació Cercle
d’Economia, i Vicenç Oller, president del Jurat del Premi. Amb la presència d’un grup
nombrós de professors, persones de l’escola i amb una representació d’alumnes i
voluntaris, es va lliurar el premi pel treball realitzat amb alumnes en situació de risc, per tal
de fonamentar el seu futur laboral un cop acabada l’escolarització.
El G. Joan Lluís Casanovas ens informa sobre altres notícies de Cintra:
Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona
En el ple de l’Ajuntament del districte de Ciutat Vella, celebrat el dia 5 de maig, sota la
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Presidència de Sr. Carles Martí, primer Tinent Alcalde, es va aprovar per unanimitat de
totes les forces polítiques la proposta per a la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat
per iniciativa de la Regidora Sra. Itziar González Virós, a l’escola Cintra, i a una altre entitat
del Districte CV. Estem molt contents de rebre aquest guardó oficial com a reconeixement
del treball realitzat durant aquests tretze cursos. Sembla que el lliurament es farà el proper
curs, abans de Nadal.
Curs 2009 – 2010. El dia de St. Jordi,
es van concretar les característiques i
condicions tècniques per al proper curs
amb el Sr. Xavier Valls, director general
de Foment de Ciutat Vella S.A.
(FOCIVESA ), en representació de
l’Ajuntament, el Sr. Javier Sánchez,
director d'obres i Manteniment i el Sr.,
Joan Canals, arquitecte, ambdós
representants del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i en Pere A. Cortiella i en Joan
Lluís Casanovas de Cintra.
Acabarem un curs que ha estat difícil pels problemes personals, socials i familiars del dia a
dia originats pels nostres alumnes. També per tots els problemes i incerteses produïts amb
el tema d’uns nous espais on anar el proper curs 2009 - 2010. Primer no teníem lloc amb
l’amenaça d’haver de tancar, el mes de novembre. La reunió i visita (altre cop) a l'escola
del Conseller d’Educació i la Regidora el desembre originada per la por del tancament. La
previsió inicial des de la Regidoria CV de poder-nos instal·lar al carrer Erasme Janer on
estan els serveis socials del barri i per fi, després de moltes negociacions, reunions i
propostes, la mateixa Regidora, Sra. Itziar González, ens va donar una resposta definitiva.
El proper curs estarem ubicats en unes “cargoleres”, col·loquialment anomenades
barracons, molt a prop d’on som ara, a uns 70 metres, en el carrer Riereta número 19. A
partir de gener 2010, tindrem un nou pati al costat mateix de l'escola ( Riereta 21). Aquest
tema important també va ser tractat i confirmat.
Tot això és una situació provisional pels propers anys. Mentre continuem treballant
intensament per la ubicació de l'escola definitiva, sobre el que informarem properament.
Foment CV i CEB estan treballant per preparar les infraestructures del solar i lloguer dels
mòduls on estarem, per tal de poder posar les cargoleres. Actualment tenim 270 metres
quadrats i passarem a 420. Estaran distribuïdes en dos pisos. Continuarem utilitzant l’espai
cedit per la parròquia del Carme on tenim els tallers. També utilitzarem el menjador del
Centre
Obert
Gavina.
L’Ajuntament per mitjà de
FOCIVESA, i del Consorci
d’Educació es fan càrrec de les
despeses produïdes per les
obres
de
preparació,
la
instal·lació de les cargoleres, la
posada en marxa de totes les
instal·lacions i infraestructures i el
trasllat del mobiliari i material de
Cintra.
El compromís és de lliurar-nos
les claus abans del dia 1 de
setembre per poder posar totes
les coses al seu lloc i tenir-ho tot
a punt per començar les classes,
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en aquests nous espais, el 14 de setembre. Hem deixat molt clar que necessitem poder
entrar i organitzar les coses el mateix mes de juliol i llavors poder donar les claus d'Aurora
13 A, a l'administrador de la finca.

Interioritat de la persona humana i experiència de Déu
Francisco Javier Sancho-Fermín, ocd, director del CITES
d’Àvila (Centre Internacional Teresià Sanjuanista) va impartir
el 16 de maig la jornada de formació permanent sobre “La
interioritat de la persona humana i l’experiència de Déu”.
Els participants a la jornada van
manifestar un gran interès
sobre els temes exposats i van
intervenir per formular les seves
preguntes i punts de vista.
L’URC ha penjat a la web el text
bàsic de la conferència així com els documents audio de les
conferències.
Podeu consultar-ho a l’adreça: http://urc.confer.es/urc/
Si algú desitja informació sobre el CITES, por trobar-la a www.citesavila.org

Calendari del mes de juny
3 Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)
4-5 Reunió de Vicaris i Delegats Episcopals de Vida Consagrada al Santuari Loreto
de Tarragona
7 Jornada de la Vida Consagrada Contemplativa Pro Orantibus
Eleccions europees
9 Reunió de la Comissió Permanent de l’URC
Presentació de l’estudi sobre la tasca social dels religiosos a Tarragona.

Subscripció a HOREB
L’informatiu HOREB és una publicació gratuïta, electrònica i periòdica de l’URC (Unió de
Religiosos de Catalunya). Es va iniciar el gener de 2008 i es tramet per correu electrònic a
les superiores i superiors d’institucions religioses (135) i a les comunitats religioses de les
diòcesis de Catalunya (861).
Totes les persones interessades poden rebre també aquest informatiu a la seva bústia
individual.
Subscripció a la web de l’URC: http://urc.confer.es/urc/

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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