
 

Assemblea general de l’URC 
 

 

Se celebra a Barcelona, a la Casa d’Exercicis de Sant Ignasi, 
la LIX Assemblea general de l’URC amb la participació de més 
de 70 superiores i superiors majors (generals, provincials, 
abats i abadesses, priores, delegades i delegats, delegada i 
delegats episcopals de Vida Consagrada). S’inicia amb la 
pregària, que inclou l’oració de Charles de Foucauld. 

 

La Gna. Cristina Martínez, presidenta de l’URC, obre 
l’assemblea amb un record molt especial per la Gna. Mª 
Presentación López, de les Religioses de Sant Josep de 
Girona, ferida al Congo, i pels jesuïtes Otto Messner i Victor 
Betancourt, morts a Rússia. Comunica els nomenaments de 
nous superiors i superiores majors i delegats/des.  

 

El tema de reflexió i estudi corre a càrrec del G. Jaume Pujol, 
fsc, que presenta El servei de l’autoritat i l’obediència, 
Instrucció de la Congregació per als Instituts de vida 
consagrada i les Societats de vida apostòlica. Fa una anàlisi 
del document punt per punt, centrant-se en els aspectes més 
fonamentals. Posteriorment, s’obren torns d’intervenció per 
comentar, preguntar i comunicar experiències en aquest camp. 
La documentació es pot trobar a la web de l‘URC 

 

El P. Màxim Muñoz, vicepresident de l’URC, presenta la 
proposta de la Junta Permanent, a partir del segon esborrany, 
sobre la reforma dels Estatuts de la CONFER. Informa sobre 
els aspectes incorporats que cal mantenir en la redacció final 
així com les esmenes relacionades amb el nivell diocesà i nivell 
de zona. La reforma d’Estatuts serà abordada en la pròxima 
reunió de la CONFER que tindrà lloc a Madrid de l’11 al 14 de 
novembre. 

 

El germà Joan Lluís Casanovas, fsc, acompanyat pel Sr. Pere 
A. Cortiella, presenta un informe del Centre Cintrà sobre les 
darreres actuacions per als nous locals, sense els quals la 
continuïtat del projecte es veuria amenaçada. L’Associació 
Cintra està integrada per 28 congregacions religioses, incloses 
les 11 fundacionals, i impulsa un projecte de reconstrucció amb 
adolescents del quart món.  
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Jaume Castro, amb motiu de la celebració dels 40 anys de la 
comunitat de Sant’Egidio i com a membre d’aquesta comunitat, 
agraeix a l’URC poder presentar aquesta història d’amistat dins 
de l’eclesiologia de comunió, que aplega a tothom. Comenta 
algunes iniciatives: DREAM, acrònim de Drug Resource 
Enhancement against AIDS and Malnutrition, és un programa 
d’enfocament global per tractar la sida a África; Jornada de 
“Ciutats per a la Vida, Ciutats contra la pena de mort” (30 de 
novembre), Jornada de la Pau (1 de gener), amb recordatori de 
tots els llocs del món on encara hi ha guerra. 

 

El G. Jaume Ruiz, paül, explica a través d’un PowerPoint 
aspectes de la Llei d’Estrangeria que afecten la vida 
consagrada respecte a la formació inicial i permanent, la 
participació de religioses i religiosos estrangers a assemblees 
o capítols generals i provincials o també destinats a Espanya, 
residència, visats d’estudiant... Temes de força actualitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es presenta la Fundació Narcís Jubany, promoguda per la 
FECC (Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya) i l’URC, 
per assumir la titularitat d’aquelles escoles que es consideri i la 
necessitat de continuïtat i que siguin viables. Els presents 
dialoguen sobre les implicacions que això comporta a l’URC, 
tant des del vessant econòmic com jurídic, i es dóna llum verda 
a la Comissió Permanent per tal d’endegar les gestions 
adequades amb el rigor que mereixen. 
L’assemblea, a proposta de la Comissió Permanent, ratifica el 
G. Lluís Serra com a nou secretari general de l’URC. 
Altres temes: el pelegrinatge a Tarragona, la protecció de 
dades, l’estudi sobre la tasca socials dels instituts de vida 
consagrada i les societats de vida apostòlica a Catalunya, 
l’informatiu Horeb, el CEVRE, les vocalies i els grups de treball 
(tallers intergeneracionals), la XV Jornada de Religioses i 
Religiosos en Barris Obrers i Populars, la Xarxa Àfrica-Europa, 
Fe-Justícia… 

  

L’Eucaristia és l’acte de cloenda de l’assemblea, la font de 
l’espiritualitat, de la fraternitat i de la missió. 
Es va destacar especialment la professió de fe, com a resposta 
generosa i compromesa a la crida del Senyor. 

 

Testimonis religiosos en temps de guerra 
 

28 d’octubre 
Les comunitats de la República Democràtica del Congo (Rubare i Goma) pateixen a causa 
dels conflictes bèl·lics que han esclatat a la zona. Aquest matí una bomba ha caigut a la 
zona on viuen les germanes de Rubare i ha ferit als peus la germana Presentación López, 
que és atesa a l’hospital, acompanyada de les seves germanes de comunitat. 
29 d’octubre 
La germana Presentación segueix el curs normal d'un postoperatori, però una mica feble. 
No es poden descartar complicacions. S’està pendent de la possibilitat d'evacuació de la 
germana. El Ministeri d'Afers exteriors d'Espanya, l'Ambaixada d'Espanya a Kinshasa, el Sr. 
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Bisbe de Goma i tota la vida religiosa estan donant suport 
a les Germanes. 
30 d’octubre 
A les cinc de la tarda han arribat les germanes 
Presentación i Urbana a l'Hospital Milpark a Pretòria. Les 
esperaven a l'aeroport membres de l'ambaixada 
d'aquesta ciutat que les ha acompanyades fins a l'hospital 
on la germana Presentación ha arribat cansada i amb una 
mica de febre. Allí li han realitzat un tac i faran tot el necessari perquè pugui ser traslladada 
a Espanya en les millors condicions possibles. Les tres germanes que es van haver de 
quedar a Rutshuru estan bé.  
 

Franciscanes Missioneres: 150 anys 
 

El dia 30 d’octubre, amb una Eucaristia d’acció de gràcies, les Franciscanes 
Missioneres de la Immaculada Concepció van començar a Barcelona els 
actes de la celebració del 150è aniversari de la fundació de la seva 
Congregació. Aquesta va ser fundada per la Mare Maria Anna Ravell i 
Barrera, el 30 d’octubre de 1859. La germana Consol Muñoz n’és 
actualmente la superiora general. 

 

Entitats solidàries 
 

Fundacions i ONGD, vinculades a 
congregacions religioses i adscrites a 
REDES, s’han reunit el 6 de novembre 
a Barcelona per intercanviar punts de 
vista, afavorir el mutu coneixement i 
impulsar una  campanya sobre Àfrica. 
Hi ha participat també el secretari 
general de l’URC. En aquesta primera 

reunió s’hi han fet presents FISC (Fundació Internacional de Solidaritat, Companyia de 
Maria), Fundación Siempre Adelante (Concepcionistes), PROIDE (Promoció i 
Desenvolupament - La Salle), SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament – Germans 
Maristes), Fundación Somasca Emiliani (Pares Somascs) i FUNDEO (Fundació Enric 
d’Ossó – Teresianes). La convocatòria va partir de les mateixes entitats, que volen també 
coordinar-se amb l’URC, així com obrir-se a noves adhesions d’organitzacions solidàries a 
Catalunya vinculades a congregacions religioses. 
 

Nomenaments des de la darrera assemblea 
 

► Lluís Magriñà, elegit provincial dels Jesuïtes 
► Milagrosa Bazán Ocón, reelegida com a superiora general de les Serventes de Jesús 

del Cottolengo del Pare Alegre. 
► Margarita Bofarull Buñuel, reelegida com a superiora provincial de les Religioses del 

Sagrat Cor. 
► Jacint Duran Boada, reelegit com a superior provincial dels Caputxins. 
► M. Eulàlia Freixas Farré, reelegida com a superiora provincial de les Missioneres de la 

Immaculada Concepció. 
► Montserrat Gualda Heras, delegada de l’URC de les Darderes. 
► Mª Dolores Liberal Goñi, delegada de l’URC de les Dominiques de l’Ensenyament. 
► Mª Dolores Ortiz de Pinedo Salazar, delegada de l’URC de les Marianistes. 
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Vocalia de Joves 
 

Estan programant la V Trobada de religioses i religiosos joves a Montserrat per als dies 14 i 
15 de març de 2009. El lema serà «Reptes de la Vida religiosa». 
Més endavant s’ampliarà la informació. 
 

El P. Adolfo Nicolás, superior general dels Jesuïte s, visita Catalunya 
 

Del 12 al 15 de novembre, el P. Adolfo Nicolás, superior general dels Jesuïtes, visitarà 
Catalunya i participarà en dos actes commemoratius a ESADE i al Centre d’Estudis Joan 
XXIII de l’Hospitalet de Llobregat. Amb motiu d’aquesta visita, el P. Adolfo Nicolás mantindrà 
una trobada amb la premsa. 
 

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, a partir d’aquest nou curs, aquest 
informatiu a la seva bústia individual.  
Subscripció a la web de l’URC: http://urc.confer.es/urc/ 
 

Tramesa d’informacions a l’Horeb  
 

Horeb és un espai de comunió. Cada congregació, institut, orde... es responsabilitza de fer 
arribar a la seu de l’URC, a través de l’adreça electrònica horeb.urc@gmail.com, les notícies 
referents al seu àmbit i que es vulguin compartir. Convé adjuntar també, si és possible, 
material gràfic com fotografies. 
 

Calendari mes de novembre 
 

11-14 XV Assemblea General de CONFER a Madrid 
12 Trobada de l’Antena de Barcelona: Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia 
15 Jornada de Formació Permanent:  José Cristo Rey García Paredes – El servicio 

de la autoridad y la obediencia 
17 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
25  Comissió Permanent URC 
27 SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 

Contacta amb nosaltres  

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb 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 
www.urc.confer.es 

 


