Barcelona, 17 de setembre de 2009

ANY II. núm.

La Comissió Permanent de l’URC reprèn l’activitat
La Comissió Permanent de l’URC
s’ha reunit el 9 de setembre a la
Casa d’Exercicis Sant Ignasi de
Sarrià. Està integrada pels membres
següents (segons la foto, d’esquerra
a dreta): Josep Martí, lasal·lià; Mª
Eulàlia
Freixas,
concepcionista;
Màxim Muñoz, claretià i vicepresident;
Jacint Durant, caputxí; Cristina
Martínez, teresiana i presidenta;
Carmen García, religiosa de Sant
Josep de Girona, i Lluís Serra,
marista i secretari general.

Reunió de la Comissió Permanent Ampliada

Sempre, a l’inici de curs, se celebra la reunió de la Comissió Permanent Ampliada de l’URC,
que aplega els representants de la Unió en diversos organismes eclesials i diocesans.
 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional: Anna Maria Domene
 Vocalia de Religiosos Joves (JURC): Santi Muñoz
 Vicaris i Delegats Episcopals de Vida Consagrada: Pere Cardona
 FERS: Anna M. Oliveras
 Secretari General de la Fundació Escola Cristiana: Enric Puig
 Representant de l’URC en el Consell de l’Escola Cristiana: Marian Federico
 Fundació Vidal i Barraquer: Carles Pérez
 ISCR Don Bosco: Jordi Latorre
 Consell Presbiteral Diocesà (Barcelona): Agustí Borrell
 Consell Pastoral Diocesà (Barcelona): Dolors Albertí
 Consell Pastoral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): Benjamín García
 Representant de l’URC a CECAS (Centre Català de Solidaritat): Enric Castells

 Plataforma Immigració (Justícia i Pau): Montserrat Baró
 Representants de l’URC al CEP: Miquel Àngel Calavia i Lourdes Taberner
 Antena Fe-Justícia Europa-Àfrica: Maria Rosa Maymí
Enguany, la reunió ha tingut lloc a la Casa d’Exercicis Sant Ignasi de Sarrià (Barcelona) el 9
de setembre. S’ha presentat la memòria 2008-2009, el calendari del nous curs i les activitats
previstes en el CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat).
Cada representant ha realitzat un informe de la seva àrea, tot començant per les dues
vocalies. Especial èmfasi s’ha posat sobre la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional, atesa
la importància del tema per a la vida religiosa, i s’esperona els instituts religiosos a
participar-hi activament.
Es valora la visió del conjunt que s’arriba a assolir després de veure la realitat des de
perspectives diferents. El dinar ha tancat la sessió matinal.
La Comissió Permanent continua la reunió a la tarda.

CatalunyaReligió.cat
El Sr. Jordi Llisterri, director del nou portal CatalunyaReligió.cat,
participa a la reunió per explicar el projecte que versa sobre
l’actualitat religiosa a Catalunya, del qual lliura una documentació
en cinc fulls.
L’objectiu cerca resoldre la mancança de presència pública de
l’Església (ad intra i ad extra), sobretot a Catalunya. Es tracta d’un
moment de sumar esforços. L’important és posar l’accent sobre el
40% del que tenim en comú.
El portal s’inaugurà el passat 11 de setembre.
Demana:
1. Simpatia pel projecte.
2. Suport de l’URC com a plataforma per difondre el portal.
3. Suport institucional com a URC.
4. Suport en el capítol del finançament.
La institució que hi ha al darrere és una associació que rep per nom Cercle d’Estudis
Conciliars.
La Comissió Permanent invita el Sr. Jordi Llisterri a presentar una informació de
Catalunyareligio.cat a la propera assemblea general de l’URC:

Missa funeral pel germà Joan Lluís Casanovas
La Comunitat de Germans de La Salle Comtal i la seva germana Clotilde us comuniquem
que la missa funeral pel nostre germà Joan Lluís Casanovas i Mañà tindrà lloc el proper
dimecres dia 30 de setembre, a les 19.00 hores, a la Parròquia del Carme de Barcelona,
ubicada al carrer Bisbe Laguarda, número 10.
Ens agradaria molt poder compartir amb tots els seus amics aquest moment.
Una abraçada,
Germans de La Salle Comtal, Germans de La Salle Catalunya i Clotilde Casanovas i
Mañà
Data
Hora
Lloc

30 de setembre de 2009, dimecres
19.00
Parròquia del Carme, carrer Bisbe Laguarda, número 10, Barcelona
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Una crida al voluntariat per fer classes a immigrants
El Centre Ekumene del Raval demana ajuda voluntària per fer classes de castellà a
immigrants. Es troba al carrer Aurora, 10, bx 1a.
Les necessitats que s’han de cobrir són les següents:
- De dilluns a divendres, de 10 a 11, per a un grup d’homes (conversa)
- De dilluns a divendres, d’11 a 12, per a un grup de dones (conversa)
- Dilluns i dimecres, de 5 a 7 de la tarda, per a un grup d’homes (conversa)
Seria interessant que fos una mateixa persona tots els dies,
però, si no, també és possible apuntar-se dies solts.
L’encarregada del centre és Ana i els telèfons de contacte són
93 442 00 23 i 608 442 419.

Marifé Ramos: María nos conduce al centro de nuestro ser
La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent
de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau
fer-vos arribar aquesta informació.
MARÍA NOS CONDUCE AL CENTRO DE NUESTRO SER
a càrrec de Marifé Ramos
Data
Hora
Lloc
Preu
Inscripcions
Pagament:

17 d’octubre de 2009, dissabte
9.45-13.30 i 15.30-17.30 h
Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)
L1 Rocafort i L3 Poblesec
20 €
UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores)
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 MR.

Celebració de l’Any Batllori
El 9 de febrer del 2003 va morir el P. Miquel Batllori i Munné, als 93 anys, al Centre Borja
de Sant Cugat del Vallès, on vivia d’ençà que es va retirar de la seva activitat com a
professor. La seva figura ha estat qualificada com la d’un gran humanista, amb una
extensa obra que l’ha dut a ser considerat com un dels intel·lectuals catalans més
rellevants a escala internacional de tots els temps.
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Entre les iniciatives que es duran a terme durant l’Any
Batllori, destaca l’acte d’inauguració del curs acadèmic
2009-2010 de la Facultat de Teologia de Catalunya, que
tindrà lloc el proper 7 d’octubre, on la lliçó inaugural
versarà sobre el P. Batllori. A més, la Institució de les
Lletres Catalanes editarà un llibre que homenatjarà el P.
Miquel Batllori i que portarà per títol La saviesa cordial
del P. Batllori, de l’Editorial Barcino. També s’està
preparant una pel·lícula sobre el gran historiador de la
cultura catalana. S’iniciarà el 2 d’octubre al Palau de la
Generalitat, acte sobre el qual s’informarà més endavant.
En els darrers mesos s’han publicat a Catalunya
Cristiana una sèrie d’articles escrits pel P. Josep M.
Benítez que han ajudat a introduir la celebració de l’Any
Batllori. En aquests escrits, l’autor ha analitzat la figura
del P. Batllori des de quatre vessants, «com a estudiós,
com a historiador de la cultura, com a historiògraf de la
historiografia i com a home que tenia una dialèctica intel·lectual que passava de la
dispersió (geogràfica, temàtica o d’idees) a la unificació sapiencial».

El P. Josep Massot rep la Medalla d’Or del Consell de Mallorca
El P. Josep Massot i Muntaner (Ciutat de Palma, Mallorca, 1941) va rebre dissabte
passat, 12 de setembre, la Medalla d’Or del Consell de Mallorca durant l’acte institucional de
la Diada de Mallorca, que va comptar amb la presència de les
principals autoritats de l’illa, a més del P. Abat de Montserrat,
Josep M. Soler, que també el va acompanyar. Juntament amb
el P. Massot, també van rebre aquest guardó el sacerdot
Jaume Santandreu Sureda, el periodista Miquel Vidal Perelló,
l’entitat Amics del Poble Sahrauí i la Cambra de Comerç de
Mallorca. D'altra banda, el Consell de Mallorca nomenà
igualment el compositor i pianista Jaume Mas-Porcel fill
predilecte, mentre que l’arxiduc Luis Salvador es va convertir
en fill adoptiu.

Nova Guia de les Escoles Cristianes de Catalunya
“La Guia que teniu a les mans informa sobre totes les escoles
que formen part del Col·lectiu d’Escoles Cristianes integrades en
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i ho fa amb
pretensions operatives: facilitar el coneixement de la diversitat
de centres i titularitats i la seva ubicació en el territori. Aquesta
Guia no vol ser, només, una mena de cens, sinó una eina útil i
utilitzada que permeti aprofundir en la realitat de l’escola
cristiana concertada i en el seu arrelament en la seva implicació
social. És una expressió de la convicció que una societat és
forta i dinàmica en proporció directa a la força i el dinamisme de
la seva iniciativa social, en el nostre cas de tantes institucions
compromeses en oferir una resposta cristiana a les necessitats
educatives”.
Fragment del Pròleg
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Obrir el ulls: noves realitats, noves respostes
Les Escolàpies, en l’àmbit de totes les escoles de l'Estat espanyol, han
organitzat el II Simposi d'Educació, que es celebrarà a Cullera
(València) els dies 12, 13 i 14 de febrer de 2010.
Aquest simposi convida a “Obrir els ulls”.
Els objectius són il·luminar les noves realitats que afecten els centres,
compartir les experiències innovadores que es realitzen a les obres i
altres presències educatives; provocar una reflexió conjunta sobre
l’actualitat del carisma en el món d’avui i renovar la il·lusió educadora
com a família escolàpia, sabent-se part important en la transformació de
la societat. Més informació: www.escolapias.org

Ofertes de formació contínua
Al menú principal de la web de l’URC, es poden trobar les ofertes de formació permanent
que hi arriben i són considerades d’interès per als membres dels instituts religiosos.
Destaquem:
► Fundació Joan Maragall
► Curs de Franciscanisme a la Facultat de Teologia
► Pastoral Sanitària
► Activitats El Miracle
► Teresianes: Tortosa
► Trobades d’Animació Bíblica
► Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia: http://www.fespinal.com

Racó de lectura
► Séan Sammon, fms. (2009), En los brazos o en su corazón. María, nuestra
Buena Madre y María nuestra fuente de renovación. Roma: Circular del
Superior general. La nova publicació té dos propòsits. El primer: Ayudarnos
mutuamente a profundizar en la relación que tuvo el fundador con la Virgen
María, para que también nuestra relación con ella ocupe un lugar preferente
en nuestras vidas (p. 20). I el segon: Que lleguemos a aceptar la Madre del
Señor como auténtica fuente de renovación para el Instituto hoy (p. 20).
► José I. González Faus, sj. (2009), Por de Jesús, Barcelona: Quaderns CJ, 163

Properes reunions
21 dl

Reunió de mestres de (pre)novicis/es i responsables de la formació inicial
Reunió per impulsar la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional

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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