
 

Barcelona, 29 de gener de 2009                                                                               ANY II. núm.      

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
 

El dia 2 de febrer, dilluns, se celebra la 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 
Heus ací les arrels d’aquesta celebració, 
instituïda pel Papa Joan Pau II el 2 de febrer 
de 1997 i la seva finalitat principal: 
 1. Lloar amb el Senyor i agrair-li el do 
de la Vida Consagrada. 
 2. Promoure en el poble fidel el 
coneixement i l’estimació vers la Vida 
Consagrada. 
 3. Invitar les persones consagrades a 
celebrar juntes les meravelles que el Senyor 
hi ha obrat. 
 4. Contemplar la icona de Maria i 
Josep en la Presentació de Jesús al temple 
«per oferir-lo al Senyor» (Lc 2, 22). 
 
El lema d'enguany, plasmat al pòster, és: «Si 
per a tu viure és Crist, manifesta-ho» (Fil 
1, 21) i «Els consagrats, testimonis al món 
de l’amor de Déu». 
 
Dins la celebració del segon mil·lenari del 
naixement de Sant Pau, recollim la seva 
emblemàtica afirmació sobre el sentit 

totalitzador de la seva vida: Jesucrist, que el portem al cor i ens anima a donar-ne testimoni 
amb valentia. La composició del pòster és presidida pel rostre de Crist, del pintor jueu 
d’origen francès Marc Chagall, que el 1951 va expressar-hi tot el dolor i horror de la Segona 
Guerra Mundial. El lema de la Jornada Mundial d'enguany hauria de ser una plasmació del 
programa de tota la nostra vida. I tampoc podem oblidar que la vida del Crist ens arriba a 
través de la Paraula. 
Que la nostra vida consagrada, com Maria, desvetlli en nosaltres l'actitud de l'escolta de la 
Paraula, de la comunió i de l'anunci. 
 
Principals celebracions previstes a les diòcesis catalanes: 
Arquebisbat de Tarragona: el dia 1 de febrer, diumenge, Eucaristia a la catedral, a les 11.00 

hores. 
Bisbat de Tortosa: el dia 1 de febrer, diumenge, Eucaristia a la casa d’espiritualitat de les 

Teresianes a Jesús-Tortosa, a les 16.30 hores. 



Bisbat de Lleida: el dia 2 de febrer, dilluns, Eucaristia a la parròquia Sant Ignasi de Lleida, a 
les 17.00 hores. 

Bisbat d’Urgell, cada comunitat d’acord amb el rector de la parròquia. 
Bisbat de Solsona, el dia 1 de febrer, diumenge, a la catedral, a les 19.00 hores; a Súria, a 

les 12.00 i, a Cervera, a les 20.00 hores. 
Bisbat de Vic: Vic, 1 de febrer, Eucaristia a l’església del Remei, a les 17.00 hores; Bages i 

Anoia, el dia 31 de gener a les Caputxines de Manresa, amb motiu dels 400 anys de la 
mort de la fundadora, a les 18.30 hores. 

Bisbat de Girona: el dia 2 de febrer, dilluns, Eucaristia a la catedral, a les 18.30 hores. 
Arquebisbat de Barcelona: el dia 2 de febrer, dilluns, Eucaristia a la catedral, a les 19.00 

hores. 
Bisbat de Terrassa: el dia 1 de febrer, diumenge, acte previ i Eucaristia al Casal Borja dels 

Jesuïtes de Sant Cugat, a les 17.00 hores. 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: el dia 2 de febrer, dilluns, Eucaristia a la catedral, a les 

19.00 hores. 
 

El Jubileu de l’URC a Tarragona 
 

La Trobada Jubilar 
Set autocars i alguns cotxes, és a dir, al voltant de 360 religioses i religiosos, des de 
diversos indrets de Catalunya han sortit de bona hora per arribar Tarragona convocats per 
a la celebració del Jubileu de Sant Fructuós, Auguri i Eulogi. La pluja inicial, a poc a poc, 
ha donat pas al sol. 
 

• 10.00 h  Acollida al Seminari Pontifici de Tarragona i al portal de Sant Antoni. 
Visita de tres llocs jubilars: la catedral primada i metropolitana, la 
capella de sant Pau del claustre del seminari i la capella major del 
seminari 

• 11.00 h  Missa a la catedral presidida per l’arquebisbe Jaume Pujol 
• 12.30 h Camí del quart lloc jubilar, l’amfiteatre 
• 13.00 h Amfiteatre: lectura de les actes martirials 
• 14.00 h Desplaçament amb autocars al col·legi La Salle de Tarragona 
• 14.30 h Dinar  
• 16.00 h Moment de compartir, animat pel germà Toni Torrelles 
• 17.00 h Tornada 
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editerrani.  

La reflexió – article publicat a Catalunya Cristiana el 22 de gener 
 
Vivim en una societat de sigles. L’URC correspon a la Unió de 
Religiosos de Catalunya, que aglutina els més de 6.000 religiosos 
i religioses que viuen i treballen al territori català. El 10 de gener 
passat, més de 360 membres de l’URC van celebrar a Tarragona 
el Jubileu dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi, en la 
commemoració dels 1.750 anys del seu martiri. Aquest Any 
Jubilar, que ja s’acaba, ha acollit milers de creients, normalment 
en grups de parròquies o entitats diferents, que beuen de les 
arrels de la seva fe cristiana. Moltes religioses i religiosos l’havien 
celebrat amb les seves institucions, però l’URC n’ha volgut 
simbolitzar el compromís espiritual, el sentit intercongregacional, 

la fidelitat als orígens, la missió d’evangelitzar, la recerca de les fonts d’inspiració. Com a 
les carreres de relleus, es tracta de recollir el testimoni dels que han estat predecessors 
per continuar anunciant amb la vida la paraula de Jesús. 
La vida religiosa viu moments de dificultat pel que fa a la 
incorporació de noves vocacions, però continua sent un missatge 
de servei i d’esperança en la societat i en l’Església d’avui. La 
consciència de la seva fragilitat no l’impulsa a la nostàlgia 
d’èpoques passades d’esplendor, sinó que la situa als orígens de 
la radicalitat, de la maduresa personal i de l’esperit de fe. La 
confiança en els seus recursos cedeix el seu lloc a 
l’abandonament a les mans de Déu. El governador Emilià, segons 
consta a les Actes del Martiri, recorda a Fructuós, Auguri i Elogi 
que els emperadors van ordenar donar culte als déus. La 
resposta no es fa esperar: «Jo adoro l’únic Déu.» El pelegrinatge del Jubileu ajuda a 
desmantellar totes les idolatries basades en el poder, en el prestigi i en els diners. En 
aquest entossudiment, es pot perdre la vida però mai la pau interior. Les dues últimes 
frases de Fructuós van ser: «He de tenir en el pensament l’Església catòlica, d’Orient a 
d’Occident» i «Mai més no us mancarà pastor ni us mancarà la promesa fidel del Senyor, 
ni ara ni en el futur. Això que contempleu avui és una senzilla feblesa passatgera.» Avui, 
1.750 anys després, les paraules continuen vigents. Les religioses i religiosos de l’URC 
així ho han sentit a l’amfiteatre romà en la lectura pública de les Actes del Martiri, quan el 
sol generós ha vençut els núvols i la pluja al mateix temps que la línia de l’horitzó ha unit 
en blau els espais del cel amb les aigües del M
Abans els pelegrins van visitar els altres tres llocs jubilars: la capella de sant Pau del 
claustre del seminari, la capella major del mateix lloc, i la catedral primada i metropolitana, 
on es va celebrar l’eucaristia, presidida per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de la diòcesi 
de Tarragona, que no només va rebre un per un a tothom a la porta de la catedral sinó que 
va acompanyar el grup a l’amfiteatre i en el dinar de germanor que es va celebrar al 
col·legi de La Salle de la ciutat. Cristina Martínez, presidenta de l’URC, amb un missatge 
esperançador, va obrir un moment festiu de cant, pregària i signes participatius que van 
servir de clausura a la jornada jubilar. 
 



Els moviments discrets de la vida religiosa no acostumen a atraure la llum dels focus ni a 
ocupar les pantalles de la televisió. Amb tot, si els religiosos deixessin d’intervenir en 
l’àmbit social el forat seria inabastable. Són ungüent per als que pateixen, pont per als 
immigrants, afecte per als abandonats, medecina per als malalts, espiritualitat per als 
cercadors, advocats per a les víctimes, consciència per als despistats, educació per als 
nens i els joves, referent per als marginats, sentit de Déu, tot i els seus límits, per als que 
rastregen els signes del misteri i la transcendència. L’esperit de Fructuós, Auguri i Eulogi 
continua bategant a través de la seva vida. 
 

400 anys de la primera Fundació de Maria Ward 
 

L’Institut de la Benaurada Verge Maria i la Congregació de Jesús 
celebren 400 anys (1609-2009) de la Fundació de Maria Ward a Saint 
Omer (França). 
Per entendre la importància d’aquesta fundació, cal recordar el 
moment històric i les circumstàncies que van acompanyar aquest fet. 
Maria Ward va néixer a York (Anglaterra) el 1585, al si d’una família 
catòlica que va patir les conseqüències de la persecució precisament 
per ser catòlics. 
En aquest ambient va anar percebent la crida de Déu a la vida 
religiosa; el seu desig era «pertànyer enterament a Déu» («To be 
wholly God’s»). 
En aquella època no era possible entrar en un orde religiós a Anglaterra, així que, després 
de superar alguns obstacles, va decidir entrar a les Clarisses de Saint Omer (1606). 
Aquesta ciutat pertanyia als Països Baixos i dista uns 40 km de Calais, la qual cosa 
facilitava l’acollida dels refugiats anglesos. 
Durant tres anys, l’Esperit va portant Maria Ward per altres camins que no eren la vida de 
clausura: Déu li demana «quelcom diferent».  
El 1609, va fundar amb les primeres companyes el nou Institut. La finalitat seria dedicar-se a 
l’apostolat directe, a la propagació de la fe i, sobretot, a l’educació de les nenes i joves. Part 
de la seva tasca educativa estarà orientada a ajudar les joves a descobrir què espera Déu 
d’elles. 
L’espiritualitat per al nou Institut serà la d’Ignasi de Loiola (1611) i les tres virtuts que 
donaran vigor  a aquesta vocació seran la veracitat, la justícia i la llibertat (1615).  
L’experiència de Maria Ward era plena de valentia; la seva vocació és una resposta de 
fidelitat al que va considerar la voluntat de Déu per a la seva vida. En aquella època era 
impensable que les dones poguessin realitzar apostolat directe (si no era sota la tutela dels 
homes) i encara menys servir l’Església en situacions de frontera.  
Maria Ward va creure en la capacitat de la dona per «realitzar totes les obres bones que 
s’hauran de fer en aquest món». 
Aquesta commemoració anima les germanes de l’Institut Benaurada Verge Maria i de la 
Congregació de Jesús a treballar amb l’esperit de Maria Ward, als cinc continents, afavorint 
el diàleg i la cooperació entre els pobles, per fer present l’Evangeli de Jesús en els diferents 
àmbits de les cultures.  
           Ana Gimeno, CJ 
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Nou Govern Provincial de les Dominiques de la Presentació 
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En el Capítol de les Dominiques de la 
Presentació que es va celebrar a la 
Casa Provincial (Barcelona) del 27 de 
desembre al 2 de gener es va escollir 
el nou govern provincial:  
- Provincial: Maria Aguadé Costabella 
- Conselleres: M. Dolores García 

Maquívar, Ángela Anta Martín, Marta Elena Vélez Betancur i Gemma Morató i Sendra.  
 

Formació inicial al CEVRE – Segon trimestre 
 

S’han iniciat les classes del segon trimestre, destinades a la formació inicial de qui està en 
fase de postulantat i noviciat. Aquesta oferta intercongregacional aplega més de 12 
congregacions diferents amb un total de 28 alumnes. Les matèries impartides són: El 
seguiment de Jesús, Toni Torrelles; Consagració i vots, Lluís Serra; Vivència de 
sagraments, Elena Andrés, i Psicologia de la religió, Maite Valls. 
 

XV Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
 

Crides que l’Esperit ens va fer en la XV Jornada 
de Religioses i Religiosos en barris obrers i 
populars, celebrada el 8 de novembre de 2008. 
 

Som un grup de religioses i religiosos que des 
de fa més de 25 anys ens reunim habitualment 
per reflexionar i aprofundir diversos aspectes de 
la vida religiosa dels barris obrers i populars, on 
vivim i treballem.  
 

Des de fa 15 anys, al novembre, organitzem una jornada, on ens trobem els diferents ordes i 
congregacions religiosos, al voltant d’un tema concret. En la jornada del passat dia 8 de 
novembre ens vam reunir per «Acollir les crides que Déu ens fa, avui». Hem volgut 
continuar escoltant l’Esperit i discernir els accents de la nostra vida religiosa entre la gent 
senzilla, des d’una espiritualitat d’encarnació.  
 

Previ a la jornada, les diverses comunitats 
vam treballar el VEURE, partint d’una anàlisi 
existencial dels nostres barris: «La presència 
de la Vida religiosa en uns barris en canvi». 
 

El P. Josep M. Rambla ens va ajudar 
donant-nos pistes per al JUTJAR, amb 
l’Esperança que siguin Llum i Força en el 
nostre caminar, amb un estil de vida 
senzilla, austera i amb esperit de recerca. El 
treball de grups ens va portar a formular les CRIDES següents: 
- Volem deixar-nos seduir novament pel Déu de les benaurances, pel Déu que estima el món.  
- Volem que l’encarnació de Jesús ens dugui a ser un de tants, de manera significativa, 

essent propers, acollidors, senzills i entregats, i participar en les associacions i 
institucions del barri.  



- Volem viure la vida religiosa com un més des de la centralitat de Jesucrist.  
- Les nostres pobreses comunitàries de número i edat de les persones, lluny de ser un 

obstacle, volem que siguin una possibilitat per treballar amb laics i en xarxa amb altres 
institucions i congregacions.  

- Davant la situació actual de la «crisi» que afecta les famílies dels nostres barris, ens 
plantegem viure més austerament, participar en manifestacions reivindicatives, escoltar 
més a la gent i denunciar les injustícies que hi ha. 

- Volem fer possible que la veu dels pobres i dels treballadors arribi a altres sectors de 
l’Església i de la societat 

 
Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants  

 

Consol Palomar, germaneta de l’Assumpció, 
succeeix Montserrat Baró, també de la mateixa 
congregació i destinada recentment a Roma, com a 
representant de l’URC en la Plataforma d’entitats 
cristianes amb els immigrants.  

 
El camí de l’Esperit 

 
El camino del Espíritu, aquest ha estat el títol del curset de Nadal de l’Escola Regina 
Apostolorum a Madrid, que dirigeixen els claretians. Han estat tres dies, del 27 al 29 de 
desembre, on, a través de diferents ponències i experiències de les persones que 
presentaven els diferents temes del contingut del curs, hem vist i llegit el procés de la vida 
consagrada d’avui. 
Hem estat pelegrins de la vida que ens marca 
la història. Som pelegrins de la vida interior que 
l’Esperit promou en nosaltres. Conèixer el 
context en què ens movem ens capacita per 
identificar millor els signes d’espiritualitat que 
floregen als nostres dies. Reflexionar sobre les 
etapes del camí de l’Esperit ens ajuda a 
caminar a un bon ritme en el nostre itinerari 
espiritual. 
Hem estat més de 100 persones. Vam 
participar també  l’Anna Boj (Carmelita Descalça de Mataró) i Merche Mañeru (Companyia 
de Santa Teresa de Jesús) del grup Intergeneracional de l’URC Mambré: l’Anna també va 
exposar la Setena Morada pròpia de Las Moradas de Santa Teresa, nucli de l’espiritualitat 
teresiana. 
Ha estat una trobada nadalenca, on, en un ambient ben divers i plural, ens hem unit a 
l’escolta de l’Esperit. 

Anna i Merche
 

65 anys de Vida Religiosa 
 

La revista Vida Religiosa, editada pels Missioners Claretians de Madrid sota la direcció de 
Luis A. Gonzalo Díez, ha complert 65 anys. Agraïm el gran servei que aquesta publicació ha 
fet i està fent a la vida religiosa. 
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La vida religiosa a l’Espai de Formació de Santa Coloma de Gramenet 
 

Canvis de la vida religiosa 
després del Concili Vaticà II 
ha estat el tema 
desenvolupat per Lluís 
Serra el 19 de gener a 
l’Espai de Formació de 
Santa Coloma de 
Gramenet, que és una 
iniciativa de les parròquies. 
Aquesta ciutat, segons 

estadístiques de 2007, compta amb 112.063 habitants, el 21,80% dels quals han nascut fora 
de l’Estat espanyol i pertanyen a 116 nacionalitats diferents, entre les quals predominen la 
Xina, el Marroc i l’Equador. El dia 26, en el mateix context i moderat pel ponent esmentat, ha 
tingut lloc una taula rodona amb presència de les sis comunitats religioses que hi ha a la 
ciutat. Hi han participat Eulalia Asián, Carmelites Missioneres; Moisès Planas, Germans 
Maristes; Coro Muñoz, Filles de la Caritat; Rosa Maria Barber, Germanetes de l’Assumpció; 
Elsi Venbergen, Germanetes de Natzaret; i Concha García, Dominiques de l’Anunciata. Han 
presentat la seva comunitat, el seu fundador o la seva fundadora, el carisma, l’espiritualitat i 
la missió. Diverses preguntes del públic han permès apropar un estil de viure l’evangeli des 
del compromís social i des de l’atenció a situacions d’exclusió. Gairebé una hora i mitja que 
s’ha fet curta. 

 
Xarxes solidàries 

 
S’ha celebrat, a la seu de l’ONGD PROIDE, la segona reunió de Xarxes Solidàries (versió 
catalana de REDES). Es tracta d’associacions o fundacions socials vinculades a 
congregacions religioses. En aquesta sessió s’ha aprofundit el coneixement mutu i s’han 
començat a formular les primeres propostes de treball conjunt en les àrees de 
sensibilització, projectes i voluntariat. Cada ONG o fundació s’ha compromès a presentar un 
projecte a desenvolupar a l’Àfrica per tal d’escollir-ne un que pugui ser compartit per totes 
les entitats. 
 

Nou secretari general a CONFER 
 

El 20 de gener, a la seu de la CONFER, s’ha fet la presentació del P. Enrique 
Losada, religiós de la Congregació dels Sagrats Cors, com a nou secretari 
general. Nascut a Madrid el 1950, és llicenciat en Història i en Estudis 
Eclesiàstics. De 1994 a 2006, ha estat superior general de la seva 
congregació. Substitueix en el càrrec la germana Leonor García, religiosa de 
la Compassió. 

 7



Discerniment vocacional 
 

El SIJ (Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut), amb vista a l'Aplec de l'Esperit, vol 
reunir una llista de llocs reals i/o virtuals on qualsevol jove es pugui adreçar per discernir la 
seva vocació. Qualsevol aportació, treball, web o correu electrònic, per molt senzill o petit 
que sigui, val la pena que surti al material. Aquesta llista, com és evident, és també de gran 
interès per a l’URC a fi d’informar les persones que sol·liciten aquest tipus de discerniment. 
Envieu el més aviat possible les vostres informacions a urc.info@gmail.com o truqueu a 
l’URC, de 3 a 7 de la tarda. 
 

Calendari mes de febrer 
 

2 Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
2 CEVRE: Formació Inicial – segon trimestre 
5 Associació Cintra: assemblea general ordinària, carrer Aurora, 13 A (Barcelona) a 

les 6 de la tarda 
10 Comissió Permanent de l’URC 
11 Reunió de la Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia 
13 Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
14 Jornada de Formació Permanent: Dra. Begoña Román. Sobre ètica cívica i morals 

religioses 
16 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
23 Trobada de Superiores Majors i Abadesses 
26 Reunió de vicaris i delegats de la Vida Consagrada 

 
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
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