Barcelona, 11 de juny de 2009

ANY II. núm.

Una crida de la Fraternitat Missionera Verbum Dei
Fraternitat Missionera Verbum Dei
Una salutació de part de la Fraternitat Missionera
Verbum Dei.
Ens mou a escriure aquesta carta informativa per
exposar-li la circumstància en què es troba
actualment la nostra comunitat de missioneres de
Barcelona.
Fa 16 anys que vivim a l’antiga rectoria de Piera i
ara ens veiem en la situació d’haver de deixar-la
perquè la Parròquia en té necessitat.
Per aquest motiu, li adrecem el nostre escrit a vostè
i li agrairíem que el fes arribar a les diferents comunitats religioses per poder-los explicar la
nostra situació i qui som. Li agraïm la seva atenció i el seu suport.
Antònia Mª. Salvà i comunitat
Ens mou a escriure aquesta carta exposar la circumstància en què es troba actualment la
nostra comunitat de Barcelona.
Fa 16 anys que vivim a l’antiga rectoria de Piera i ara ens veiem en la situació d’haver de
deixar-la perquè la Parròquia en té necessitat. Hem de desallotjar la casa i cercar un altre
lloc on seguir realitzant la nostra tasca missionera. La nostra voluntat és seguir oferint el
nostre carisma de pregària i d’evangelització a la diòcesi i a totes aquelles persones que ja
compten amb nosaltres com a acompanyants de la seva vida espiritual. També estem
obertes a les persones que vulguin animar-se a renovar la seva fe.
Tot seguit, presentem un breu recorregut històric de la nostra Fraternitat.
La Fraternitat Missionera Verbum Dei és una institució de vida consagrada de l’Església
catòlica que va ser fundada l’any 1963 a Mallorca per Mn. Jaume Bonet.
La conformen tres branques: missioneres cèlibes, missioners capellans i matrimonis
missioners. També hi ha un grup de persones que comparteixen la nostra espiritualitat i
missió, la Família Verbum Dei.
Actualment, ens trobem en 31 països (102 diòcesis), repartits pels cinc continents.
La nostra missió és anunciar la Paraula de Déu i difondre el Regne a través de l’oració, el
ministeri de la Paraula i el testimoni de vida evangèlic.
La nostra activitat apostòlica s’arrela en una intensa vida de pregària que renova la vida de
les persones, transformant així les estructures d’aquest món, fent-les més justes i fraternes.
En un món i en una societat que viu de pressa i immersa en el materialisme, el Verbum Dei
intenta integrar la pregària diària en la vida de les persones. És per aquest motiu que, durant

els caps de setmana i en períodes de vacances, oferim espais i temps de pregària més
dilatats que facilitin a la persona prendre consciència de la necessitat del silenci per a
trobar-se amb Jesús, un Déu proper. És de la
mà d’aquest Déu que la persona retorna a la
vida diària amb una fe renovada.
La
Fraternitat
Verbum
Dei
s’estableix
canònicament a Barcelona el dia 13 de febrer de
1968.
Durant aquests quasi 40 anys hem treballat en
l’àmbit Arxiprestal en la formació catequètica
d’adults, infants, confirmants i catequistes. Hem
participat i realitzat recessos, dies de desert,
exercicis espirituals i convivències per a adults,
joves i adolescents. També hem preparat tallers
de pregària, cursets de catequesi, jornades de
formació, trobades parroquials i formació bíblica,
i acompanyem espiritualment joves, adults i
parelles.
Des de l’any 1992, en règim d’usdefruit, a la
Casa d’acollida de Piera
hem realitzat
nombroses i variades activitats: recessos, trobades, tallers de pregària, convivències,
formacions diverses.
Ens agradaria poder disposar d’una casa que complís les funcions d’habitatge i que, alhora,
ens permetés seguir desenvolupant totes les nostres activitats com fins ara.
Per a tals funcions, la casa, a part de la zona d’habitatge per a les 3 missioneres que hi ha
actualment a Barcelona, hauria de disposar d’espai per als grups de pregària, una sala de
reunions i un altre espai per a les activitats adreçades a infants i adolescents, mentre els
pares preguen o participen en alguna activitat.
Com que al llarg de tots aquests anys ens hem anat vinculant a moltes persones d’aquesta
zona, preferim que la ubicació de la casa estigui al Baix Llobregat: Cornellà, Sant Joan
Despí, Esplugues, Sant Feliu, Sant Just Desvern, Pallejà o voltants.
Ens oferim a tenir-ne cura, mantenir l’espai en condicions i col·laborar en les activitats
pastorals de la localitat. La nostra aportació econòmica seria a convenir.
Us agraïm el vostre suport i restem obertes a qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer
arribar.
Els nostres telèfons de contacte són:
93 309 52 77 Barcelona
93 778 90 30 Piera
650 106 866 Gna. Yolanda

Presentació de l’informe a Girona
El dia 25 de maig, a les 7 de la tarda, es va presentar l’informe sobre la tasca social dels
religiosos a la ciutat de Girona, a la seu dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Casa Solterra, carrer dels Ciutadans, 18. Hi intervingueren la Sra.
Montserrat Coll, directora general d’Afers Religiosos; el G. Lluís Serra, fms, secretari
general de la Unió de Religiosos de Catalunya; la Gna. Cristina Martínez, stj, presidenta
de la Unió de Religiosos de Catalunya; el Sr. Josep Viñas, director dels serveis territorials
d'Acció Social i Ciutadania a Girona, i clogué l’acte el Sr. Jordi Martinoy, delegat territorial
del Govern a Girona
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VISIÓ DE L’INFORME DES DE LA
PERSPECTIVA DE GIRONA
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 faré tot seguit no
poden ser atribuïbles a l’equip investigador.

Primer, les dades generals
CATALUNYA
Any 2008
32.106,54

GIRONA
Any 2008
5.905,45

Percentatge
18,39%

Província de Girona en relació amb Catalunya

Població

7.364.078

731.864
175.148
94.484

9,93%
23,93%
12,91%

Província de Girona en relació amb Catalunya
Comarca del Gironès sobre la Província
Ciutat de Girona sobre la Província

Densitat

229,36

123,93

54,03%

Província de Girona en relació amb Catalunya

172
45
127

38

22,09%

Província de Girona en relació amb Catalunya

93
17
76

100,00%
18,27%
81,72%

776

58
27

7,47%
46,55%

Província de Girona en relació amb Catalunya
Comarca del Gironès sobre la Província

1139

87

7,63%

Província de Girona en relació amb Catalunya

Extensió km2

Instituts religiosos
Masculins
Femenins
Comunitats
Masculines
Femenines
Serveis socials

Activitats

Província de Girona
Província de Girona
Província de Girona

Relació d’extensió i població entre Catalunya i Girona
Població

Extensió kms2

Catalunya

Catalunya

Girona

Girona

La Província de Girona representa el 18,39% del territori català i el 9,93% de la seva
població, la qual cosa implica assolir una densitat de 123,93 habitants/km2 a diferència
dels 229,36 per Catalunya. Una dada de gran rellevància sobre la immigració legal a la
demarcació de Girona estableix que, amb data de 30 de setembre de 2008, hi havia un
total de 119.736 persones en aquesta situació, la qual cosa representa el 17% del conjunt
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de la població. Els homes marroquins segueixen essent el perfil d’immigrant més estès,
amb una mitjana d'edat de 31,7 anys i amb una autorització de residència permanent.
La Província de Girona acull 38
instituts religiosos a través de 93
comunitats, de les quals 76 són
femenines (81,72%) i 17 són
masculines (18,27%).
Els serveis socials inclosos en
l’informe sobre la tasca social de
les religioses i dels religiosos són
58 sobre un total de 776 i
representen el 7,47% del total,
inferior a la mitjana de població, que és el 9,93%. Les activitats són 87 i representen un
7,63% del total català.
Segon, els serveis a les comarques de Girona
Alt Empordà:
Baix Empordà:
Garrotxa, la:
Gironès:
Pla de l’Estany:
Ripollès:
Selva, la:
Total

9 serveis
5 serveis
2 serveis
27 serveis
4 serveis
1 serveis
10 serveis
58 serveis

La comarca del Gironès representa el 23,93% de la població de la Província i aplega el
46,55% dels serveis socials. La major concentració de població acostuma a generar més
necessitats en el camp social.
Tercer, àmbits d’actuació
Nombre
11
10
8
6
5
4
3
2
1

0

Girona %
18,96
17,24
13,79
10,34
8,62
6,89
5,17
5,17
3,44
3,44
1,72
1,72
1,72
1,72
0
0
0
0
0

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

Tipus
Inserció econòmica i/o social
Immigració
Sensibilització ciutadana
Salut
Geriatria
Beneficència
Inserció laboral i/o social
Geriatria / salut
Educació i formació
Serveis penitenciaris i reinserció
Altres
Desemparança de menors
Sense sostre
Dinamització comunitària
Discapacitació
Drogodependències
Inserció econòmica/inserció laboral
Educació / inserció econòmica
Educació / inserció laboral
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Els dos primers indicadors tenen una
clara referència als nouvinguts i
acaparen
percentatges
significativament superiors a la
mitjana
catalana.
La
inserció
econòmica i/o social aplega a Girona
un alt percentatge (18,96%) dins dels
àmbits
d’actuació.
Seguidament,
l’àmbit de la immigració, amb el
17,24%. El tercer ítem més valorat, la
sensibilització
ciutadana,
és
lleugerament superior al percentatge
de Catalunya, amb el 13,79%.
Aquests tres àmbits superen en
percentatge Catalunya. Reforça aquesta línia la forta diferència en la inserció laboral i/o
social en assolir el 5,17%, per damunt del 0,9 de la mitjana catalana. N’hi ha d’altres que
també la superen, com els serveis de salut i geriatria, que es poden atribuir a un nivell
superior de benestar. En canvi, la problemàtica de les persones sense sostre és menys
intensa (1,72%) que la mitjana catalana (5,4%).

Quart, tipus d’activitat
Nombre Girona Catalunya
Tipus d’activitat
12
13,79
7,7 Classes d’alfabetització
11
12,64
15,1 Altres
9
10,34
9,0 Formació en competències diverses
8
9,19
6,5 Atenció domiciliària
9,19
7,3 Atenció residencial i/o hospitalària
9,19
10,2 Recol·lecció i/o distribució
7
8,04
6,4 Foment del voluntariat
6
6,89
8,0 Sense precisar
4
4,59
5,3 Acollida temporal
3
3,44
3,6 Suport en la recerca de feina
2
2,29
4,6 Campanyes informatives
2,29
2,8 Equipament socioeducatiu
2,29
4,9 Escolta activa
2,29
0,9 Suport en la recerca d’habitatge
1
1,14
1,6 Assessorament legal
1,14
2,5 Classes de reforç escolar
1,14
2,1 Habitatges tutelats
0
0
1,7 Menjador social
87
100
100 TOTAL
Les classes d’alfabetització obté el primer lloc entre els tipus d’activitat en assolir el
13,79% del conjunt de Girona enfront del 7,7% de Catalunya. Aquesta activitat correspon
a la necessitat d’integrar lingüísticament les persones immigrants. Destaca també per
damunt de la mitjana global en la formació en competències diverses, atenció domiciliària,
atenció residencial i/o hospitalària i foment del voluntariat. En canvi, en la resta d’activitats
el percentatge de Girona és inferior al de Catalunya, tot i que no hi ha cap diferència
significativa.
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Sant Miquel de Cuixà acull una trobada de religioses i religiosos de Girona

El dia 16 de maig va tenir lloc a Sant Miquel de Cuixà una trobada de religioses i religioses
de les diòcesis de Girona i de Perpinyà. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, presidí
l’eucaristia amb el pare Daniel Codina, prior del monestir, els delegats de la vida consagrada
d’ambdues diòcesis i altres capellans. El recinte que ens envoltava va fer que la Paraula,
sempre interpel·lant, i el seu comentari ressonessin dins nostre d’una manera especial.
El pare Daniel Codina ens acompanyà en la visita guiada pel monestir, on vam gaudir
d’aquest conjunt arquitectònic, una de les set meravelles del patrimoni cultural de Catalunya.
Durant el dinar de germanor, al Parc Ducup, Casa d’espiritualitat de la diòcesi de Perpinyà,
vam compartir el pa, l’amistat i la joia de retrobar-nos i de treballar per la mateixa causa.
Després d’un breu descans, el pare Daniel Codina ens acostà a la figura excepcional de
l’abat Oliba, exposant amb gran encert i precisió la seva dimensió espiritual, i s’obrí un
diàleg molt enriquidor sobre la seva figura.
Una vegada que els delegats d’ambdues diòcesis van intercanviar mostres de gratitud i de
reconeixement, de camí cap a Girona, vam visitar la Catedral de Perpinyà, per cloure una
jornada joiosa, rica i plena d’agraïment.

115è aniversari de la fundació del Col·legi Sant Miquel Arcàngel
7.6.09. Molins de Rei.
Amb motiu del 115è aniversari de la fundació del Col·legi Sant
Miquel Arcàngel, benedicció d’unes aules d’ampliació. A la
parròquia, el Sr. Bisbe, Mons. Agustí Cortés, presideix l’Eucaristia
concelebrada pel P. General dels Fills de la Sagrada Família, P.
Lluís Picazo, pel rector, Mn. Joan Soler, i Mn. Xavier Aymerich,
juntament amb nombrosos religiosos de la congregació.

Monument dedicat al Pare Manyanet a Tremp
El dissabte 9 de maig el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra va visitar Tremp amb motiu de
dels actes organitzats per la Parròquia de la Mare de
Déu de Valldeflors i la Congregació dels Fills de la
Sagrada Família.
El mes de febrer de l’any 2004 el Consistori Ordinari
Públic del Vaticà va acordar canonitzar el beat Josep
Manyanet i Vives. Aquesta canonització es va fer
efectiva el 16 de maig de 2004 i es va fixar com a
festivitat en honor a aquest nou sant el dia 16 de
desembre, vigília de la seva mort.
Amb motiu de la canonització, l’Ajuntament de
Tremp, reunit en Ple el dia 11 de maig de 2004, va
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acordar la remodelació de la placeta de l’Església i la instal·lació d’un monument en honor a
la figura del Pare Manyanet.
L’escultura és obra dels mestres Ramon Ferran i F. Xavier Solé i avui, dissabte 9 de maig
de 2009, s’ha inaugurat i beneït en un acte solemne que ha presidit l’Excm. i Rvm. Sr. Enric
Vives, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra.
El Pare Manyanet va néixer a Tremp l’any 1833 en el si d’una família nombrosa i cristiana.
Va ser ordenat sacerdot el 1859. Després de 12 anys d’intens treball a la diòcesi d’Urgell al
servei del bisbe, com a familiar i secretari particular, majordom de palau, bibliotecari del
seminari, sotssecretari de cambra i secretari de visita pastoral, es va sentir cridat per Déu a
fer-se religiós i fundar dues congregacions. El 1864, amb l’aprovació del bisbe, va fundar els
Fills de la Sagrada Família Jesús, Maria i Josep i el 1874, les Missioneres Filles de la
Sagrada Família de Natzaret.

Facultat de Teologia de Catalunya
El 30 de juny és la data límit per rebre les aportacions destinades a la Facultat de Teologia
de Catalunya i canalitzades per l’URC d’acord amb la carta que es va trametre a les
superiores i superiors majors.
Podeu fer l’ingrés al número de compte corrent següent:
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu-hi el nom i el cognom de la institució que fa l’aportació i al costat les lletres FTC.

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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