
 

Barcelona, 26 de juny de 2009                                                                                 ANY II. núm.      

Nou impuls a la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
 

El dia 21 de setembre, a les 18.30 h, se celebrarà una reunió de la Vocalia de Pastoral 
Juvenil i Vocacional de l’URC. A partir del nucli de persones que ha participat al darrer curs, 
existeix la voluntat d’incrementar la presència d’altres religioses i religiosos, implicats o 
interessats en la pastoral juvenil i vocacional. Uns i altres són convocats a una reunió àmplia 
i tranquil·la amb dues finalitats: a) posar en comú les inquietuds personals o congregacionals 
sobre la pastoral juvenil i vocacional, i b) cercar una resposta compartida a aquestes 
inquietuds (trobades, experiències…) amb un equip que segueixi aquesta resposta. 
 
La crisi del capitalisme actual, analitzada pel Seminari d’Economia Crítica 
 

TAIFA, Seminari d’Economia 
Crítica, va presentar una 
anàlisi acurada de la crisi del 
capitalisme actual als més de 
60 participants que el 23 de 
maig es van citar al saló dels 
Salesians de Rocafort a partir 
de la convocatòria de l’URC. 
Prèviament, cada persona 
participant va rebre, via correu 
electrònic, una documentació 

força abundant sobre els diverses temes que es van desenvolupar en un horari força 
intensiu, en una jornada de matí i tarda. Les exposicions, esglaonades en quatre sessions 
d’una hora i tres quarts cadascuna, van incloure moments interessants de diàleg i punts de 
vista. 
L’òptica adoptada en aquesta presentació del tema fou la de la persona oprimida i exclosa. 
Les religioses i els religiosos participants, implicats en temes socials i educatius, així com 
també compromesos en tasques de barris, van sintonitzar amb les exposicions realitzades. 
La trobada va començar amb una pregària, de la qual publiquem aquí tres textos patrístics, 
de gran força i contingut. 
 
TEXTOS PATRÍSTICS 
 
1.- HOMILIA XIII DE SANT JOAN CRISÒSTOM (347-407) 
"I parlo així, no perquè la riquesa sigui un pecat; no, el pecat és no repartir-la entre els 
pobres, fer-ne un mal ús. No hi ha res que Déu hagi fet que sigui dolent; tot és bo, molt bo. I 
també les riqueses són bones, sempre que no dominin els qui las posseeixen, sempre que 
posin remei a la pobresa" (Homilia XIII, 5). 



2.- HOMILIA 2 SOBRE EUTROPI 3 DE SANT JOAN CRISÒSTOM (347-407) 
“És cert, hi ha molts que em diuen: —Estàs atacant els rics —però ells sí que ataquen, als 
pobres! Jo ataco els rics? No ataco els rics, ataco els que utilitzen malament la seva 
riquesa. I no em cansaré de repetir que no condemno el ric, sinó el lladre. Una cosa és 

l’opulent i una altra és l’avar. Distingeix les 
coses i no confonguis l’inconfusible. Ets ric? 
Felicitats! Ets un lladre? Et condemno. Tens el 
que és teu? Gaudeix-ho! Prens el que no és 
teu? No em callaré! Vols apedregar-me? Doncs 
vessaré la meva sang si així impedeixo el teu 
pecat!” 
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3.- SANT AMBROSI (340-397) 
“La història de Nabot va passar fa molt de 
temps, però es renova cada dia. Quin ric no 
ambiciona contínuament el que té el veí? Quin 
ric no trama fer fora el pobre del seu tros de 
terra i anul·lar les fites del camp que el 

miserable va rebre dels seus avantpassats? Quin ric s’acontenta només amb el que té? 
Nabot no ha estat l’únic pobre assassinat: cada dia un Nabot cau; cada dia algun pobre és 
assassinat.” (PL 14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Junyent 

 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Ferrer 
 

Josep Manel Busqueta 

Els temes exposats: 
1 CAP A UNA COMPRENSIÓ DE LA CRISI. PONENT: JOAN JUNYENT 
Què entenem per crisi? Diferents intents d’explicar les crisis. El funcionament de la societat 
capitalista. Tres perspectives sobre les causes de les crisis. 
2 LA CREACIÓ DE LA BOMBOLLA FINANCERA. PONENT: FRANCISCO FERRER
Interrelació de diferents crisis. Conceptes bàsics. Com creix el capital fictici. Alguns 
exemples. “Valorització” en l’esfera financera. L’arquitectura financer. Com una economia 
altament líquida expandeix l’economia real. Conseqüències del creixement econòmic real. 
La mare de les crisis. 
3 DES DE L’EXPLOSIÓ ALS INTENTS DE SALVAMENT. PONENT: FRANCISCO FERRER 
Origen de l’explosió. Els primers intents de rescat: “les injeccions de liquiditat”. La caiguda 
dels actius sobrevalorats. Efectes sobre el consum. Esfondrament de les borses. L’etapa 
del salvament. Esfondrament. Els intents de rescat del sistema financer. “Els milers de 
milions”. Valoració dels rescats. Esfondrament del real. Últimes notícies. 
4 LA COMPLEXITAT DE LA CRISI I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES. PONENT: JOSEP MANEL BUSQUETA 
La idea central: veure com la lògica d’acumulació permanent del capitalisme és la causa 
que ha derivat en la conformació d’un model econòmic i social  fracassat que, a més, ha 
col·lapsat ja en el social i en l’ecològic. Les conseqüències de la crisi. Alguns elements per 
començar a plantejar alternatives. 

http://es.wikipedia.org/wiki/340
http://es.wikipedia.org/wiki/397


Un quadre comparatiu, ofert per Francisco Ferrer, sobre 
una sèrie de valors, vistos des de l’òptica de l’Església, de 
la tradició obrera i de l’ultraliberalisme dels anys 80. 
 

VALORS ESGLÉSIA TRADICIÓ OBRERA ULTRALIBERALISME 80 
grup comunitat classe obrera individualisme 
poder servei unitat obrera consellers de les empreses 
consum austeritat compartir sobreviure ultraconsumisme 
relacions fraternitat solidaritat competivitat feroç 
propietat pobresa béns comunals privatització del món 
vellesa comunitat assistència social sistema financer privat 
ritme pau interior ritme de producció mercat marca els temps 
repartiment ajuda al pobre igualtat desigualtats creixents 
sentits vida interior companys, festa forts estímuls externs 
riquesa pobresa millora comuna especulació creixent 
habitatge comunitat aspiració manera d’estalvi especulació 
estalvi permanència estabilitat vellesa especulació creixent 
família comunitat nucli solidari conjunt de consum 
treball servei vida desregulació  
estat col·laboració protecció no intervenció 
militància pel Regne pels drets pel propi poder personal 

formació millora personal millora producció competència individual 
escala 

referents Jesús líders històrics actuals els gestors amb poder i èxit 
cohesió social amor proïsme fraternitat universal mercat (egoisme) 
estranger germà  company mà d’obra variable 
individu fill de Déu ciutadà agent consumidor inversor 
terra recursos do al servei de l’home riquesa per al que treballa apropiació com a inversió 

fronteres universalitat universalitat manera de contenir 
desigualtat 

 
“Talita Kum”, xarxa mundial de religioses contra el tràfic de persones 

 
“Talita Kum”, la xarxa internacional de 
la Vida Consagrada contra el tràfic de 
persones, ha estat una de les 
decisions del Congrés organitzat per 
la Unió Internacional de Superiores 
Generals (UISG) i l’Organització 
Internacional de Migracions (OIM), 
que s’ha celebrat a Roma, del 15 al 18 
de juny. 
El Congrés, convocat per l’UISG, que agrupa 1.900 congregacions, i l’OIM, a la qual estan 
adherits 125 països, ha creat un grup de treball per fer els primers passos envers una 
xarxa internacional capaç d’influir en la societat civil i els governs.  
La proposta, aprovada per unanimitat, també compta amb el suport i impuls de la 
Congregació Vaticana per a la vida religiosa, expressat per la subsecretaria d’aquest 
dicasteri, la germana Enrica Rosanna, que ha participat en el congrés. “Cada vegada són 
més les religioses que treballen en l’assistència psicològica, espiritual i material de les 
dones que hi ha als centres d’acollida. És un panorama ric, testimoni de la caritat profètica; 
un panorama que anima a reforçar cada vegada més la xarxa de bones energies de la 
Vida Consagrada per a un futur ple de fruits a fi de rescatar la dignitat humana”. 
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Aquesta iniciativa, ha assenyalat Peter Scharzer, director de l’OIM a Itàlia, que suposa 
intensificar la col·laboració UISG-OIM, “és el primer exemple de cooperació entre una 
institució eclesial i una laica a escala global, a través de la modalitat de xarxa, per ajudar 
les congregacions religioses a interactuar a escala mundial i regional amb els governs i 
organismes internacionals”. 
Altres iniciatives aprovades en aquest congrés han estat la creació d’una pàgina web 
dedicada a aquest tema; el suport a les iniciatives contra el tràfic de dones que porten 
endavant les religioses de Sud-àfrica, amb motiu del mundial de futbol, i les del Canadà, 
davant els jocs olímpics d’hivern que es faran a Vancouver; i la petició de crear una 
jornada mundial de sensibilització contra el tràfic de persones. 
 

150è aniversari de les Franciscanes Missioneres de la Immaculada  
 
Amb motiu de la celebració del 150è aniversari de la 
fundació de la Congregació de les Franciscanes 
Missioneres de la Immaculada Concepció, el bisbe de 
Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz, va presidir el 24 de 
maig passat una solemne eucaristia a la parròquia de 
Sant Esteve de la Garriga, municipi en el qual va 
néixer aquesta família religiosa. 

  

Les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció remunten els seus orígens a la Garriga 

l’any 1859, quan la 
mestra Anna Ravell, 
juntament amb tres companyes, va fundar la societat Col·legi 
de la Concepció, escola destinada a noies. Les quatre es van 
comprometre per a tota la vida a viure l’esperit de sant 
Francesc d’Assís. La fundadora va morir a Argentona el 1893. 
Amb una espiritualitat franciscana, missionera i mariana, les 
Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció tenen 
fraternitats a Espanya, Marroc, Bolívia, l’Argentina i el Perú.  
L’eucaristia solemne del 24 de maig va ser concelebrada per 
Mn. Santiago Collell, rector de la parròquia, i altres preveres. 
Hi van assistir també la germana Consol Muñoz, superiora 
general de la congregació, la germana Núria Casas, delegada  
episcopal per a la Vida Consagrada, un bon nombre de 
religioses franciscanes, així com el poble fidel, que va omplir 
a vessar el temple.

Monsenyor Saiz va recordar en la seva homilia el carisma de la germana Anna Ravell i la 
seva congregació, centrat en la formació cristiana i l’assistència social i caritativa, dos 
elements constitutius de la vida i la missió de l’Església. Va felicitar les germanes per 
l’aniversari de la fundació i va encomanar al Senyor les vocacions que han de continuar 
l’obra de la germana Ravell (CC). 
 

Enrique Losada dimiteix com a secretari general de CONFER  
 
Enrique Losada, religiós dels Sagrats Cors, va presentar el divendres 29 de maig la seva 
dimissió com a secretari general de la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER). El 
religiós de la congregació dels Sagrats Cors de Jesús i Maria (SS.CC.) va al·legar 
problemes de salut per poder seguir desenvolupant el seu càrrec al davant dels religiosos 
espanyols. Losada va substituir en la secretaria general de CONFER la religiosa de la 
Compassió Leonor García i va ostentar aquest càrrec des del 19 de desembre de 2008.  
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Tarragona: presentació de l’informe sobre el Camp de Tarragona 
 
El dia 9 de juny, a les 7 de la 
tarda, es va presentar 
l’informe sobre la tasca social 
dels religiosos a la ciutat de 
Tarragona, a la sala Pau 
Casals de la Delegació del 
Govern de la Generalitat a 
Tarragona (Sant Francesc, 3). 
Hi intervingueren la Sra. 
Montserrat Coll, directora 
general d’Afers Religiosos de 
la Generalitat de Catalunya; el 
G. Lluís Serra, fms, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya; la Gna. 
Cristina Martínez, stj, presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya; Mons. Jaume 
Pujol, arquebisbe de Tarragona; el Sr. Jordi Tous, director dels serveis territorials d’Acció 
Social i Ciutadania de Tarragona; i clogué l’acte el Sr. Xavier Sabaté, delegat del Govern 
de la Generalitat a Tarragona. 
 
VISIÓ DE L’INFORME DES DE LA PERSPECTIVA DEL CAMP DE TARRAGONA 
 
L’extracció de dades de la seva base així com les consideracions que l’acompanyen són 
responsabilitat de la secretaria general de l’URC i les anotacions que faré tot seguit no 
poden ser atribuïbles a l’equip investigador. 
 
Primer, les dades generals 
 
 CATALUNYA Comarques Percentatge  
 Any 2008 Any 2008  
Extensió km2 32.106,54 538,0 1,67% Alt Camp – Valls  
  697,1 2,17% Baix Camp – Reus  
  650,2 2,02% Conca de Barberà – Montblanc 
  296,2 0,92% Baix Penedès – Vendrell, el   
  468,6 1,45% Priorat – Falset 
  318,9 0,99% Tarragonès – Tarragona 
  2.969,0 9,24% TOTAL 
   
  6.307,78 19,64% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
  
Població 7.364.078 44.178 0,59% Alt Camp – Valls  
  187.403 2,54% Baix Camp – Reus  
  21.161 0,28% Conca de Barberà – Montblanc 
  95.644 1,29% Baix Penedès – Vendrell, el   
  9.869 0,13% Priorat – Falset 
  241.549 3,28% Tarragonès – Tarragona 
  599.804 8,14% TOTAL 
   
  788.895 10,71% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
Densitat 229,36 82,1 Alt Camp – Valls  
  268,8 Baix Camp – Reus  
  32,5 Conca de Barberà – Montblanc 
  322,9 Baix Penedès – Vendrell, el   
  19,8 Priorat – Falset 
  757,5 Tarragonès – Tarragona 
  202,0 TOTAL 
   
  125,07 54,43% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
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Instituts religiosos 172 37 21,51% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
Masculins 45  
Femenins 127  
     
Comunitats  83 100,00% Província de Tarragona 
Masculines  15 18,07% Província de Tarragona 
Femenines  68 81,92% Província de Tarragona 
   
     
Serveis socials 776 68 8,76% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 

  56 7,21%
Delegació de Tarragona en relació amb 
Catalunya 

     
Activitats 1139 81 7,11% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
  65 5,70% Delegació de Tarragona en relació amb 

Catalunya 
 
 
 
 

Relació d’extensió i població entre Catalunya i el Camp de Tarragona 

Extensió km2

Catalunya; 
32.106,54

Del. 
Tarragona; 

2.969,00

      

Població

Catalunya; 
7.364.078

Del. 
Tarragona; 

599.804

          
 

Sis són les comarques que integren el Camp de Tarragona: Alt Camp, capital Valls; Baix 
Camp, capital Reus; Conca de Barberà, capital Montblanc; Baix Penedès, capital el 
Vendrell; Priorat, capital Falset, i Tarragonès, capital Tarragona. La seva extensió de 
2.969 km2 representa el 9,24% del territori català. La seva població puja a 599.804 
habitants, que significa el 8,14% del total de la població de Catalunya. La seva densitat, 
202 habitants/km2, contrasta amb la mitjana catalana, que és de 229,36 habitants per km2. 
 
La Província de Tarragona acull 37 instituts religiosos a través de 83 comunitats, de les 
quals 68 són femenines (81,92%) i 15 són masculines (18,07%). 
 

Immigrants 1998 2008  

Espanya 637.085 5.600.000 El 12% de la població 
espanyola  

Catalunya 1.184.192
El 15,9% de la 
població catalana: 
7.467.423  

 
 
Segon, els serveis del Camp de Tarragona 
 

Alt Camp:      3 serveis –   3 activitats 
Baix Camp:           18 serveis – 17 activitats 
Conca de Barberà:  2 serveis –   2 activitats 
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Baix Penedès:            3 serveis –  4 activitats 
Priorat:   0 serveis  
Tarragonès:           30 serveis – 39 activitats 
Total            56 serveis – 65 activitats 

 
Els serveis socials inclosos en l’informe són 56 sobre un total de 776 i representen el 
1,54% del total, inferior a la mitjana de població, que és el 7,21%. Les activitats són 65 i 
representen el 5,70% del global de Catalunya. La menor densitat de població acostuma a 
generar un menor nombre de necessitats socials. 
 
 
Tercer, àmbits d’actuació  
 

Delegació de Tarragona: percentatge d'àmbits 
d'actuació

Beneficència ; 
17,85

Immigració ; 
17,85

Sensibilització 
ciutadana ; 

17,85

Salut ; 10,71

Geriatria ; 8,92

Altres ; 5,35
Sense sostre ; 

5,35

 
 
 
 
 

Camp de 
Tarragona 
Nombre 

Camp de 
Tarragona 

% 

Catalunya 
% 

Àmbit d’actuació 
Tipus 

10 17,85 9,5 Beneficència (Alt Camp: 1; Baix Camp: 
7; Tarragonès: 2) 

10 
 

10 

17,85 
 

17,85 

14,4 
 

12,5 

Immigració (Baix Camp: 3; Tarragonès: 
7) 
Sensibilització ciutadana (Baix Camp: 5; 
Baix Penedès: 1; Tarragonès: 4) 

6 10,71 8,9 Salut (Alt Camp: 1; Baix Camp: 2; Baix 
Penedès: 1; Tarragonès: 2) 

5 8,92 6,7 Geriatria (Baix Camp: 1; Baix Penedès: 
1; Conca de Barberà: 1; Tarragonès: 2) 

3 5,35 5,4 Sense sostre (Alt Camp: 1; Conca de 
Barberà: 1; Tarragonès: 1) 

3 5,35 5,4 Altres (Tarragonès) 
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2 
2 
2 

3,57 
3,57 
3,57 

1,0 
3,5 
4,8 

Drogodependències (Tarragonès) 
Educació i formació (Tarragonès) 
Serveis penitenciaris i reinserció 
(Tarragonès) 

1 
1 
1 

1,78 
1,78 
1,78 

1,8 
1,7 

11,0 

Discapacitació (Tarragonès) 
Geriatria / salut (Tarragonès) 
Inserció econòmica i/o social 
(Tarragonès) 

 0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,9 
1,3 
0,9 
0,9 
1,0 
6,3 

Desemparança de menors 
Dinamització comunitària 
Inserció laboral i/o social 
Inserció econòmica/inserció laboral 
Educació / inserció econòmica 
Educació / inserció laboral 

56    
 

Els tres primers àmbits d’actuació, que 
són beneficència, immigració i 
sensibilització ciutadana, estan 
notablement per damunt de la mitjana 
de Catalunya. Entre si presenten una 
notable relació interna, ja que la 
immigració comporta habitualment els 
altres dos tipus d’actuació. El mateix 
pot dir-se pel que fa a l’àmbit de la 
salut i de la geriatria. Les comarques 
del Camp de Tarragona ofereixen més 

serveis sobre drogodependències que la mitjana catalana. Cal remarcar la diferència per 
sota en la inserció econòmica i/o social, que assoleix  només l’1,78%, a diferència de 
l’11% del conjunt del territori català. 
 
Quart, tipus d’activitat  
 

Delegació de Tarragona: percentatge de tipus 
d'activitat

Altres; 15,1

Recol·lecció i/o 
distribució ; 

10,2Atenció 
residencial i/o 
hospitalària ; 

7,3

Foment del 
voluntariat ; 6,4

Classes 
d’alfabetització 

7,7

Menjador 
social ; 1,7

Acollida 
temporal ; 5,3

Atenció 
domiciliària ; 

6,5
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Camp de 
Tarragona 
Nombre 

Camp de 
Tarragona 

% 
Catalunya 

% Tipus d’activitat 

11 16,92 15,1 Altres (Baix Camp: 4; Tarragonès: 7) 
8 12,30 10,2 Recol·lecció i/o distribució (Alt Camp: 2; 

Baix Camp: 4; Tarragonès: 2) 
8 12,30 7,3 Atenció residencial i/o hospitalària (Alt 

Camp: 1; Baix Camp: 1; Baix Penedès: 2; 
Conca de Barberà: 1; Tarragonès: 3)  

8 12,30 6,4 Foment del voluntariat (Baix Camp: 4; 
Baix Penedès: 1; Tarragonès: 3) 

8 12,30 7,7 Classes d’alfabetització (Baix Camp: 1; 
Tarragonès: 7) 

5 7,69 6,5 Atenció domiciliària (Baix Penedès: 1; 
Tarragonès: 4) 

4 6,15 5,3 Acollida temporal (Baix Camp: 1; Conca 
de Barberà: 1; Tarragonès: 2)  

3 4,61 1,7 Menjador social (Tarragonès) 
2 
 

2 
2 

3,07 
 

3,07 
3,07 

8,0

4,6
2,5

Sense precisar (Baix Camp i Tarragonès) 
Campanyes informatives (Baix Camp i 
Tarragonès) 
Classes de reforç escolar (Tarragonès) 

1 
1 
1 
 

1 

1,53 
1,53 
1,53 

 
1,53 

1,6
4,9
9,0

3,6

Assessorament legal (Tarragonès) 
Escolta activa (Tarragonès) 
Formació en competències diverses 
(Tarragonès) 
Suport en la recerca de feina (Tarragonès) 

 0 
0 
0 

2,8
0,9
2,1

Equipament socioeducatiu 
Suport en la recerca d’habitatge 
Habitatges tutelats 

65 100 100 TOTAL 
 
L’alt percentatge en atenció residencial i/o hospitalària reflecteix la importància en l’àmbit 
de la salut. Les classes d’alfabetització i el menjador social poden tenir a veure amb la 
immigració, sensiblement per damunt de la mitjana catalana, com també el foment del 
voluntariat i un xic menys les classes de reforç escolar. En canvi, força per sota de 
Catalunya es troba en la formació en competències diverses. Cal observar que en 
aquestes comarques s’ofereixen gairebé el total de les activitats que hi ha a Catalunya. 
 

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
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