
 

Temes d’actualitat en l’Assemblea General de l’URC 
 

LX Assemblea General  
El proppassat 4 de març s’ha celebrat, a la 
Casa d’Exercicis de Sant Ignasi 
(Barcelona), la LX 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).  
 

Obertura de l’Assemblea 
La Gna. Cristina Martínez, presidenta de l’URC, obre l’assemblea tot recordant l’acte 
celebrat el dilluns 2 de març a l’auditori del Palau de la Generalitat, on es va presentar 
l’informe Al servei de servir. La tasca social dels instituts de vida consagrada i societats de 
vida apostòlica. 
Seguidament, llegeix els darrers nomenaments de nous superiors i superiores majors i 
delegats/des: Maria Aguadé Costabella, elecció de la superiora provincial de les Dominiques 

de la Presentació; Yvonne 
Reungoat, elecció de la superiora 
general de l’Institut de les Filles de 
Maria Auxiliadora; i Montserrat Solà 
Pessas, elecció de la superiora 
general de les Missioneres 
Germanes de Betània. 
Presenta l’oportunitat de tractar el 
tema econòmic a través del 
Seminari d’Economia Crítica Taifa, 
atesa la situació social en la qual 
ens trobem. 

Dóna la benvinguda a Mn. Francesc Prieto, en la seva primera assemblea, que hi assisteix 
com a delegat episcopal de vida consagrada (vida activa) de l’arxidiòcesi de Barcelona. 
  
Reelecció de la Gna. Maria Eulàlia Freixas 
La Gna. Maria Eulàlia Freixas, provincial de Catalunya de les Missioneres de la 
Immaculada Concepció, ha estat reelegida per a un segon quadrienni com a 
vocal de la Comissió Permanent de l’URC.  
Gràcies i felicitats! 

Barcelona, 13 de març de 2009                                                                            ANY II. núm.        
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Tema de reflexió, estudi i debat: L’economia als darrers 
anys. Conseqüències socials de la crisi 
El Sr. Francisco Ferrer, membre del Seminari d’Economia 
Crítica Taifa i treballador de l’àrea d’automoció Nissan, és 
el ponent. En dues hores, exposa el tema L’economia als 
darrers anys. Conseqüències socials de la crisi. El material 
presentat comprèn cinc documents: 

1.   a) Condicions prèvies necessàries de l’estructura 
productiva i de propietat de les empreses que van 

possibilitar els fluxos des del capital industrial al capital financer, així com les 
desregularitzacions i liberalitzacions que van fomentar una manera concreta de 
produir i estalviar. 
b) Canvis que van anar produint en els valors socials com a reflex de la nova 
manera d’entendre el capitalisme: l’ultraliberalisme que va imperar des dels anys 80. 
S’inclou un quadre comparatiu de valor en tres columnes: església, tradició obrera i 
ultraliberalisme dels anys 80. 

2.   Fets significatius des de març de 2007 a novembre de 2008.  
3.   Un text titulat Entendre la crisi financera en un món que va oblidar el valor.  
4.   Conseqüències econòmiques, socials i jurídiques, així com les que es produeixen 

sobre els valors socials, el medi ambient i el paradigma econòmic. 
5.   El text bíblic del llibre de Jonàs. 

La seva exposició, molt clara i entenedora, 
versa sobre un aclariment terminològic inicial 
(treball, riquesa, diners, crèdit, estalvi, 
productes financers, derivats financers...) i 
desenvolupa la bombolla financera des de la 
perspectiva del treballador. Desplega el circuit 
del capital i el paper dels bancs. El capital 
industrial dóna origen al capital financer i 
culmina en l’enginyeria  financera, que és 
l’expressió màxima del capital fictici en 
allunyar-se dels valors reals, que es 
desprenen del treball. Reflexiona sobre el sou com a forma de cobrir les necessitats 
bàsiques, però que en determinats moments esdevé sou de pobresa, perquè no arriba a 
cobrir-les, malgrat generi plusvàlues.  
Finalment, concreta la seva intervenció en les conseqüències socials d’aquests fets, que 
han provocat la crisi econòmica. 
En determinats moments, s’obren espais al debat i a les intervencions dels presents. 
 

La meva experiència en la investigació de l’informe  
Clara Fons i Duocastella, sociòloga, membre del grup de recerca 
ISOR, Investigacions en Sociologia de la Religió (Universitat 
Autònoma de Barcelona), ha participat en l’elaboració de l’informe 
i sobre aquest tema fa la seva comunicació: “La meva 
experiència en la investigació de l’informe Al servei de servir 
sobre la tasca social dels religiosos i religioses a Catalunya”. 
Inicia la seva intervenció tot esmentant la seva experiència infantil 
sobre una religiosa de la seva família que treballava a missions, 

de les qüestions que es formulava en veure les seves fotografies i de l’oportunitat que la 
recerca li ha suposat de posar-se en contacte amb la vida consagrada des d’una 
perspectiva sociològica. La dificultat primera en fer les trucades es concretava en el fet que 
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les persones interlocutores de la vida consagrada no donaven cap importància al fet de la 
seva dedicació a tasques socials. Posteriorment, en concretar serveis, la investigació es va 
desblocar. Va observar que tot estava fet amb discreció i humilitat, tenint en compte que el 
col·lectiu aplega més de 7.000 persones. Comunica els valors que ha anat descobrint i 
l’impacte que aquest treball ha produït en ella mateixa, en l’equip d’investigació i en les 
seves amistats. Una altra dificultat feia referència a la definició de tasca social, que es va 
concretar en activitats en benefici de la societat i de les necessitats no ateses, des del servei 
gratuït. Els resultats de la investigació proporcionen una fotografia del moment actual, que 
anirà canviant. 
Clara Fons és l’autora de l’article El futur dels altres, publicat a Dialogal. 
 
El compromís inajornable amb Àfrica 
La Gna. Begoña Iñarra, Missionera de Ntra. Sra. d’Àfrica, 
coordinadora del Secretariat RAEFJ Brussel·les, presenta un informe 
sobre la Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia.  
Tracta els punts següents: la inspiració d’AEFJN (sigla en anglès de 
la Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia); el seu origen; compromís 
cristià: una crida per construir un món nou; el valor afegit; els 
integrants de la xarxa; el pla d’acció de 2009; alguns guanys; AEFJN, 
una altra manera de viure el compromís amb Àfrica. 
El que podeu fer vosaltres perquè els objectius d’AEFJN es 
compleixin: 

1. Com a congregació, interessar-vos en AEFJN i participar en les accions.  
a) Enviar els documents als seus membres a Àfrica i Europa.  
b) Conèixer els temes del Pla d’Acció d’AEFJN. Participar en un grup de treball 

en un tema del vostre interès.  
c) Oferir una reflexió teològica sobre la justícia i Àfrica. 

2. Designar a cada província una persona com a enllaç amb AEFJN.  
a) Invitar-la que participi i col·labori amb Antena donant el seu temps i la seva 

experiència. 
b) Serà l’enllaç entre AEFJN i les comunitats, a les quals passarà la informació i 

convidarà a participar en les acciones d’Antena.  
c) Participar en activitats AEFJN i donar-les a conèixer en altres grups. 

Representar Antena en organitzacions que treballen en els temes d’AEFJN.  
3. Invitar les germanes d’Àfrica a:  

a) participar en grups de justícia i pau, justícia econòmica, organitzacions no 
governamentals que treballen aquests temes;  

b) passar la informació dels problemes locals d’injustícia econòmica i altres a la 
congregació i la Secretaria d’AEFJN;  

c) enviar informació de situacions que demanen una "acció urgent".  
En un proper Horeb, publicarem aquesta ponència de manera més exhaustiva. 
Si voleu connectar amb Antena de Barcelona: Maria Rosa Maymí mrmaymi@hotmail.com, 
tel. 93 268 26 15 i aefjn.bcn@hotmail.com 
 

L’Aplec de l’Esperit de 2010 
Presenten la informació Mn. Josep Montfort, de la diòcesi de 
Terrassa, i Francesc Figueras, Secretari del SIJ (Secretariat 
Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i les 
Balears), organisme creat per la Conferència Episcopal 
Tarraconense i els bisbes de les Balears per a la coordinació 
i suport a la Pastoral de Joventut. Desenvolupen les línies 
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mestres del IX Aplec de l’Esperit, convocat pels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, 
que tindrà lloc a la ciutat de Terrassa el 22 de maig de 2010. Aplega més de 5.000 joves a 
partir dels 16 anys. L’eix d’animació serà un dia normal en la vida d’un jove cristià. El lema 
“Amb vosaltres, cada dia” (Mt 28,20). Existiran dues convocatòries prèvies a Terrassa, que 
seran els dies 31 de maig (de 12 h a 18 h) i 15 de novembre (de 10 h a 16 h). Es demana 
que en les agendes dels instituts religiosos no es programin activitats alternatives que 
dificultin la participació a l’Aplec. Es vol elaborar una base de dades d’animadors cristians. 
 
Aprovació del balanç 2008 i dels pressupostos 2009 
El G. Lluís Serra presenta el balanç de 2008 en comparació amb el pressupost de 2008 així 
com el pressupost de 2009. Expressa que ara cal emmarcar les informacions econòmiques 

en el nou model d’administració de la CONFER, de caire centralitzat. 
Els comptes consolidats només corresponen a l’entitat central i a les 
zones (i/o diòcesi) es reserva el funcionament ordinari d’entrades i 
sortides, així com alguns aspectes de les inversions, que han de ser 
aprovades per la CONFER. La seu central cobra de manera unificada 
per tots els religiosos i religioses i distribueix les aportacions en funció 
de la solidaritat, segons el criteri de nombre de religiosos per km2. 
Això significa que l’URC aporta més del que rep, tal com succeeix en 
la societat civil. L’URC està facultada per cobrar una quota 
complement que, enguany, no seria necessària, però que 

segurament pot ser-ho al proper any. La trobada jubilar a Tarragona ha deixat un superàvit 
de 600 €, que la Comissió Permanent ha destinat a les accions socials proposades per 
l’arxidiòcesi de Tarragona, tal com va anunciar-ho al seu moment la presidenta.  
Després d’alguns comentaris sobre diverses partides, l’assemblea aprova tant el balanç 
2008 com el pressupost 2009. 
 
Cap als Estatuts de Zona i Reglament de la CONFER 
  

La presidenta informa dels nous estatuts de la CONFER, que modelaran totes les seves 
unitats territorials (de zona i diocesanes). Comenta els canvis previstos en el seu articulat.  
Explica el nou model de finançament. En aquests moments, els Estatuts estan a Roma per 
obtenir la seva aprovació. Actualment, s’està en fase de redacció del reglament de zona i de 
diòcesi. El 13 de març hi ha la propera reunió. L’URC vol continuar amb la seva fórmula 
sobre l’Assemblea General i la seva composició. Caldrà reformular el nostres estatuts per 
fer les adequacions pertinents, tot intentant conservar les peculiaritats pròpies de l’URC.  
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 Línies d’acció impulsades per la Comissió Permanen t 
 

La Comissió Permanent, reunida el 10 de març, ha tractat diversos 
assumptes, entre els quals cal remarcar el diàleg amb el Dr. 
Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), 
ja que l’URC és membre del patronat de l’esmentada facultat.  
Exposa la situació actual de la FTC sobre el total d’alumnes 
matriculats en cadascun dels tres cicles i en altres activitats 
acadèmiques i no acadèmiques, i sobre el professorat que pertany 

a congregacions religioses, que arriba a més de la tercera part del conjunt del claustre. 
Posteriorment, el diàleg versa sobre els tres pilars fonamentals de la FTC: a) acadèmic; b) 
recerca (actualment, Església, Jesús i Pau, ètiques religioses i laiques); i c) institucional i 
pastoral. Explica les dades més significatives del 
pressupost i sol·licita una col·laboració econòmica que 
apunti a reforçar la institució, perquè els diversos 
projectes concrets són més fàcils que puguin ser 
assumits per fundacions, entitats bancàries, etc. 
S’agraeix al Dr. Armand Puig la seva presència i les 
seves informacions. 
Decisions de la Comissió Permanent: 

1. Es decideix fer una col·laboració econòmica, que es concretarà més endavant. 
2. La presidenta escriurà una carta a les superiores i superiors per motivar l’atenció a 

aquesta sol·licitud econòmica i donarà el compte bancari de l’URC, al qual poden 
ingressar diners amb aquesta finalitat. 

3. Una vegada es comptabilitzin els ingressos, la Comissió Permanent fixarà la quantitat 
que aportarà l’URC. 

 

Es tracten diversos aspectes de l’informe d’Afers Religiosos sobre la tasca social dels 
religiosos i religioses a Catalunya. 

1. Valoració molt satisfactòria de l’acte de presentació.  
2. La CONFER ofereix la possibilitat d’elaborar un fullet, Con Él, sobre aquest tema.  
3. Publicació de l’informe. Cal preveure una edició impresa en un llibre de la col·lecció 

CEVRE, en continuïtat amb els números anteriors.  
4. Web: s’han d’informatitzar tant l’informe com els discursos i penjar-los a la web. 
5. Difusió de l’informe. S’enviarà a qui ho sol·liciti, especialment a la premsa. 
6. Sessions territorials, que es faran a les diòcesis que ho demanin. En aquestes 

sessions, s’informarà especialment dels serveis recollits en l’informe corresponent a 
la zona afectada. 

7. Procés d’investigació. Possible constitució d’un grup que arribi a unes conclusions 
que es podrien presentar a la propera Assemblea General, prevista al novembre de 
2009. 

 

 XXV Capítol General de la Congregació Religioses P uresa de Maria 
 

El proper 1 d’abril, la Congregació de les Religioses de la Puresa de Maria 
començarà al Noviciat, limítrof amb la Casa general de Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona), el XXV Capítol general.  
La congregació, de Dret pontifici, fundació mallorquina i dedicada a 
l’educació d’infants i joves, reunirà en el seu Capítol general 35 germanes 
d’arreu d’Espanya, Roma, Nicaragua, Colòmbia, Veneçuela, Panamà i la 
República Democràtica del Congo. 
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En el Capítol general, a més d’elegir la superiora general i el seu consell, es discerniran els 
suggeriments als quals, en l’àmbit comunitari i personal, hagin arribat a partir de l’estudi 
sociològic que ha servit de preparació per a aquest esdeveniment.  
 

Annexos: un recull de documents 
 

Aquest número d’Horeb presenta un adjunt amb quatre documents annexos: 
1. La Vanguardia: article dominical d’Oriol Domingo. Data: 8 de març de 2009 
2. Bloc del periodista Oriol Domingo. Data: 9 de març de 2009 
3. Catalunya Cristiana: Portada. Núm. 1.538. Data: 12 de març de 2009 
4. Catalunya Cristiana: Pàgina 17. Núm. 1.538. Data: 12 de març de 2009 

 

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

Tramesa d’informacions a 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 març 
 

14-15 V Trobada de Religioses i Religiosos Joves a Montserrat 
16 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 

20-21 Jornades de Pastoral Educativa 
 

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 
http://urc.confer.es 

 


