Barcelona, 13 de juny de 2008

ANY I. núm.

Nou secretari general de l’URC i director del CEVRE
Benvolguts germans i germanes,
Us escric per comunicar-vos que tenim un canvi a la Secretaria General de l’URC. El germà
Antoni Salat ha estat destinat a Roma i, per aquesta raó, deixa el seu servei com a secretari
general.
La Junta Permanent hem nomenat nou secretari general el germà Lluís Serra, també marista.
En nom de la Junta, i de tots els religiosos i religioses que formem part de l’URC, vull agrair al
germà Antoni Salat el servei que ha realitzat com a secretari general. La seva prudència,
eficàcia i alegria han ajudat moltíssim a la bona marxa de l’URC. De tot cor, gràcies, Toni.
També volem fer arribar el nostre agraïment al germà Lluís Serra, que ha acceptat de bon grat
fer-se càrrec d’aquest servei, i al germà Xavier Barceló, provincial dels Maristes, per la seva
generositat en oferir un altre germà de la seva congregació per ocupar el lloc que deixava buit
Antoni Salat.
A tots ells, els diem MOLTES GRÀCIES, i els desitgem que el Senyor acompanyi les seves
vides, perquè continuïn essent veritables testimonis del seu amor.
Amb afecte,
Ma. Cristina Martínez, stj
Presidenta de l’URC

Nou arxiu a l’URC i al CEVRE
Durant aquest any s’ha organitzat un nou sistema d’arxiu de tota la documentació de l’URC,
per un costat, i del CEVRE, per un altre, per tal d’unificar, amb un mateix criteri, tota la
documentació de què es disposava. La Comissió Permanent agraeix les diferents
col·laboracions que han fet algunes institucions perquè això fos possible.

Calendari provisional de les activitats de l’URC i el CEVRE
Abans de final del mes de juny es publicarà a la pàgina web (http://urc.confer.es) el
calendari provisional de les activitats de l’URC i del CEVRE per al curs 2008-2009, a fi que
el tingueu en compte en el moment de programar les vostres activitats.
Durant els propers dies s’enviarà la programació de les activitats del CEVRE a totes les
comunitats.

Formació Inicial 2008-2009
Com cada any s’ofereix la possibilitat de formació als prenovicis, prenovícies, novicis i
novícies. El programa es desenvoluparà les tardes dels dilluns lectius.
Començarà el dia 6 d’octubre i acabarà el dia 8 de juny.
Les persones interessades podeu trucar a l’URC, al telèfon 93 302 43 67 (tardes).

Formació Permanent 2008-2009
Els dies de la formació permanent per al curs 2008-09 seran els següents:
25 d’octubre: Felicísimo Martínez
15 de novembre: José Cristo Rey García Paredes
14 de febrer: Margarita Bofarull
16 de maig: Francisco Javier Sancho

Cursos
Des del mes d’octubre de 2008 i fins al mes de juliol de 2010, hi ha previst un postgrau
d’Acompanyament espiritual que organitzarà l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i
Barraquer, amb dos cursos de 70 hores, que es faran els divendres, de 18 a 20 h, i els
dissabtes, de 9 a 14 h. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 434 00 01, escriure
un correu a docencia@fvb.cat o consultar la pàgina www.fvb.cat.
Des de la Cova de Sant Ignasi de Manresa s’ofereix el programa de setembre de 2008 a
desembre de 2009. Podeu consultar: http://www.covamanresa.cat/prog_08_09_cat.pdf
També es poden veure els exercicis de juny, juliol i agost d’aquest any, on encara hi ha
places disponibles: http://www.covamanresa.cat/activitats_estiu_2008.pdf

Reunió de delegats i delegada de la Vida Consagrada a Lleida
Els dies 5 i 6 de juny va tenir lloc la trobada de delegats i delegada de la Vida Consagrada a
Lleida per tractar sobre la Vida religiosa i pastoral a partir d’una síntesi que va presentar Mn.
Ramon Prat, de Lleida, sobre les constel·lacions de reptes que ens afecten, el carisma de la
vida religiosa a l’Església diocesana, l’aportació a la pastoral específica de la diòcesi i les
conclusions a les quals es podien arribar, tot això seguit d’un profund diàleg entre tots els
membres que hi van participar.
L’endemà, Mn. Francesc Romeu va parlar sobre joventut, religiositat i vocació, pel que fa a
cadascun dels camps específics. El diàleg final va posar de relleu el testimoni de la nostra
vida i que la nostra és una vida propositiva, no alternativa.
El diàleg sobre diverses temàtiques de la vida religiosa i de les comunitats monàstiques avui
va concloure la trobada.

Exercicis estiu 2008
Del 7 al 13 de juliol tindran lloc els Exercicis al Monestir de Montserrat, dirigits per Ignasi
Fossas, monjo de Montserrat. Comencen el dia 7 després de la missa conventual i acaben
amb el dinar del dia 13.
De l’11 al 17 de d’agost es faran els Exercicis a Montserrat, dirigits per Hilari Raguer, monjo
de Montserrat. Comencen el dia 11 després de la missa conventual i acaben amb el dinar
del dia 17.
Del 21 al 30 de juliol es faran els Exercicis personalitzats amb el P. Ignasi Salat, a la Cova
de Manresa. Encara queda alguna plaça. Comencen el dia 21, entre les 18 i 19 h, i acaben
el dia 30 després d’esmorzar.

Horari d’estiu
La secretaria de l’URC estarà oberta fins al 24 de juliol, en horari de tarda, de 15 a 19 h. Del
25 de juliol al 24 d’agost romandrà tancada.
L’activitat es reiniciarà el dia 25 d’agost, en horari de tarda, de 15 a 19 h.

Agraïment
En acabar el curs volem agrair a totes les persones que, amb seva col·laboració
desinteressada, han fet possible portar endavant les diverses activitats i serveis que al llarg
de l’any s’han desenvolupat. Des de la senzilla activitat d’ensobrar, la minuciosa activitat
d’arxiu, l’organització de les jornades de formació permanent, les assemblees, la formació
inicial, les comissions de preparació de diverses tasques, els tallers generacionals, les
vocalies de joves religiosos i religioses i la pastoral juvenil vocacional, a totes les persones
que representeu l’URC en diferents organismes i estaments, a les que heu dedicat al llarg
de l’any uns moments del vostre temps. A tothom, moltes gràcies, de tot cor, perquè, sense
el vostre ajut, no hagués estat possible dur a terme tot el que s’ha fet. Heu estat moltes les
persones que heu col·laborat i ens heu donat suport en diferents moments.
Moltes gràcies per tot.

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@infonegocio.com / www.urc.confer.es

