
 

Barcelona, 3 de juliol de 2009                                                                                 ANY II. núm.      

La JURC (Vocalia de Joves) celebra la darrera reunió de curs 
 

Divendres passat, 26 de juny, 
la comissió permanent de la 
JURC es reunia per fer una 
avaluació del curs 2008-2009.
Hi estaven presents Òscar 
Fuentes, Ana Monjas, Gadi 
Pons, Núria Montells i Santi 
Muñoz. Es va començar la 
reunió amb una revisió de 
l'activitat més important que 
cada any organitza aquesta 
comissió, la Trobada de 
Religiosos i Religioses Joves 

a Montserrat, celebrada durant els dies 14 i 15 de març de 2009. La impressió general va ser 
molt positiva i es va recordar la necessitat de proposar més temps de treball en equip i diàleg 
entre els participants. També es va insistir en la importància de cuidar més el moment de 
l'Eucaristia, sobretot fent-la més participativa. Els responsables van concloure que en els 
moments de distensió seria positiu fomentar la convivència i fer-se presents entre els 
participants al marge que hi hagi o no activitats lúdiques organitzades. Tots aquests 
aspectes ens ajudaran, sens dubte, a realitzar una millor convivència en la trobada del 
proper curs. Pel que fa als fons sobrants de la trobada es va decidir guardar-los per a 
despeses de gestió de l’URC. 
Un altre dels temes abordats va ser la trobada estatal de religiosos joves, que aquest curs es 
realitzarà a Madrid. La comissió va prendre com a responsabilitat pròpia la motivació a la 
participació en aquest esdeveniment. A partir de setembre s’hi començarà a treballar. 
Davant els imminents canvis i les variacions de comunitats, alguns membres de la comissió 
van comunicar la seva baixa per a l’any vinent. Aquests són Ana Monjas i Òscar Fuentes. 
Unit a aquestes raons, sorgia la necessitat d’incorporar nous membres a la comissió. Alguns 
membres de l’equip van quedar encarregats de fer propostes concretes a germans i 
germanes coneguts. Davant la baixa de l’actual coordinador, es veu la necessitat d’escollir 
un nou coordinador o coordinadora per al proper curs. Després de propostes i diàlegs, 
s’escull per a aquest servei Santi Muñoz Sanahuja, salesià, com a coordinador de la JURC 
per al curs 2009-2010. Lluís Serra, el secretari general de l’URC, va participar en un moment 
de la reunió en què es van comentar les línies bàsiques i la coordinació de la JURC amb la 
dinàmica general de la Unió de Religiosos.  
Ens posem una tasca per a l’estiu. Aquesta consisteix a anar pensant el lema de la trobada 
de Montserrat 2010 així com la possible estructura de la trobada, tenint en compte les 
possibilitats de temps i espai. Sense res més i desitjant-nos un bon estiu, ens acomiadem 
fins al proper curs 2009-2010. 



Salutació del coordinador entrant, Santi Muñoz Sanahuja (salesià) 
Benvolguts germans i germanes de Catalunya, el passat 26 de juny en la reunió de la 
coordinadora de la JURC, vaig sortir escollit com a nou coordinador d’aquesta secció de 
l’URC per al curs 2009-2010. La meva experiència religiosa per aquestes terres és escassa. 
Us conec poc i em coneixeu poquíssim, però confio que el temps i les trobades ens aniran 
acostant. Accepto aquest servei amb total disponibilitat i amb ganes d’ajudar en tot el que 
sigui possible. He demanat al Senyor que vivifiqui en nosaltres el do que ens dóna en la 
vocació i que ens faci disponibles a la missió comuna. Espero estar a l’altura que necessiteu 
i no dubteu a proposar tot allò que considereu oportú. De moment us desitjo a tots un bon 
estiu, ple de fruits pastorals, experiències d’intimitat amb Déu i moments de trobada amb les 
persones, en fi de tot allò que ens fa créixer com a persones, cristians i religiosos. Estarem 
en contacte a l’inici del proper curs, setembre de 2009. 
 

Manifest: «Com la crisi afecta als exclosos socials» 
 

Durant aquest curs, el Secretariat de Marginació del Bisbat 
de Barcelona ha estudiat el tema «Com la crisi afecta als 
exclosos socials». Com a resum de tot el treball que s’ha 
realitzat, s’ha elaborat un manifest. En aquest document 
hem sintetitzat algunes —no totes— realitats que actualment 
es veuen en el món de la marginació, així com alguns 
dèficits que, segons el nostre criteri, hi ha en el tractament 
d’aquest tema en l’Administració pública. 

 
El Secretariat  de Marginació del Bisbat de Barcelona ha dedicat les  
seves sessions d’aquest curs a estudiar «Com la crisi afecta als exclosos 
socials». Han estat moltes les realitats que s’han contemplat, els testimonis 
de persones que viuen en la marginació, les reflexions presentades per 
experts, les experiències viscudes per voluntaris que treballen en 
organitzacions eclesials dedicades a acompanyar i ajudar els marginats. En 
finalitzar el curs, hem cregut convenient fer arribar a les comunitats cristianes 
i a la societat en general el manifest següent (Barcelona, 25 de juny de 
2009). La nostra intenció és ser la veu dels que no tenen veu.   

Els marginats són un col·lectiu que no tenen cap capacitat d’organitzar-se per reivindicar els 
seus drets; no participaran en cap manifestació pública, només tenen com a mitjà de denúncia 
la seva presència en els nostres carrers o les cues que formem davant les portes  de  les 
institucions d’auxili social. Per als creients en Jesucrist, són com Llàtzer al costat de la nostra 
porta. Com a ciutadans, és la trista constatació d’un fracàs del nostre estat del benestar. 
La realitat de la marginació és molt ampla i difícil de tipificar, ja que cada persona porta al 
seu darrere una vida singular. Enumerem, a tall d’exemple, algunes situacions concretes, 
conscients que la situació és molt més gran.  
 
Constatem: 
 

1. La crisi afecta totes les capes de la societat, però d’una forma especialment punyent els 
exclosos socials. En aquests darrers temps, les seves condicions de vida s’han vist molt 
deteriorades i  ens adonem que el nombre que viuen al marge ha anat augmentant de forma 
significativa.  

2. A l’exclusió social s’hi arriba o bé per naixement, és a dir, per reproduir la situació familiar 
viscuda des de la infantesa, o després de tot un procés de degradació de la persona. Les 
causes són moltes: pèrdua de la feina, de l’habitatge, trencaments familiars, alcoholisme, 
drogoaddicció, etc. El procés va sempre acompanyat de la progressiva pèrdua de 
l’autoestima i al final comporta veure’s com un estrany en la societat. 
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3. Especialment greu és aquesta situació en els homes i dones,  
que són víctimes del «tràfic de persones». Dones i joves que 
han estat enganyades i ara es veuen obligades a exercir la 
prostitució. 

4. Hi ha un col·lectiu que és molt vulnerable, persones que surten 
de la presó sense cap mena de recolzament, no disposant  
d’habitatges dignes, sense cap lligam familiar o amics que els 
ajudin en aquesta nova etapa. 

5. I potser un dels més esfereïdors és el dels menors que han 
arribat a casa nostra i no tenen ni lloc ni família i cauen en la 
delinqüència com un únic recurs per a la seva pobresa. Potser 
només ens molesten els seus robatoris i les molèsties que 
originen, però les seves vides no estan ateses suficientment.   

6. Ens manca, a tots en general, sensibilitat i bon criteri davant el 
fet de la marginació. Sovint tractem el marginat com un 
delinqüent o una persona perillosa. 

 
 
Denunciem 
 

1. Que els ajusts socials aportats per les administracions 
públiques, a escala estatal, autonòmica i municipal, no han 
crescut en la mateixa proporció que han augmentat les 
necessitats. En l’actualitat manquen menjadors socials, llocs dignes per passar la nit, netejar-
se i canviar-se de roba. Hi ha poblacions de més de 50.000 habitants que no disposen de 
cap alberg o tenen places molt insuficients (de vegades només amb dos o tres llits 
disponibles). 

2. Malgrat que són més les persones que viuen l’exclusió social, les administracions públiques 
no han augmentat les plantilles d'assistents socials que ajudin personalment els que viuen al 
marge de la societat. En el millor dels casos s’ha incrementat la vigilància en els nostres 
carrers, ja que preocupa més la repercussió social, desagradable, que tenen aquestes 
persones en la via pública, i no tant el patiment i les necessitats dels exclosos socials. Potser 
les partides destinades a qüestions que ens podrien avergonyir, com és els armaments 
venuts a països del Tercer Món, o els sous que es multipliquen amb la burocràcia haurien de 
ser un tema d’estudi en moments de crisi com aquest. 

3. Denunciem el tractament informatiu dels mitjans de comunicació: diaris i televisió. 
Darrerament, han estat molts els reportatges periodístics que han tractat d’una forma 
esbiaixada i injusta el tema de la marginació. Se subratlla tot el que comporta de perillositat 
social, la presència «desagradable» als carrers dels marginals, sense fer cap mena de 
reflexió al drama personal i a les causes que els hi han portat. Especialment denunciable, 
però no només, és  amb  la «morbositat» que es presenta  el fenomen de la prostitució. 

4. Falta molt camí per recórrer, perquè els centres penitenciaris siguin llocs de rehabilitació i no 
només de reclusió. I manquen  mitjans d’ajuda (habitatge, feina, centres de reinserció) per 
als reclusos que surten de la presó, bé sigui amb permís penitenciari o en llibertat. 

  
Demanem a les institucions públiques i a la societat en general 
 

1. Un augment de diners destinats a la reinserció social. En els pressupostos, que aquest sigui 
un apartat significatiu. 

2. Que les normes de convivència ciutadana tinguin com primer objectiu ajudar de manera 
eficaç els marginats i no només posar l’accent en normes punitives destinades a donar «una 
bona imatge pública de la ciutat». 

3. Programes que siguin efectius per ajudar aquestes persones a sortir de la marginació. 



4. Un treball conjunt de totes les entitats que treballen a favor dels exclosos socials. Elaborant 
plans comuns, buscant complicitats i complementarietats. 

5. Als mitjans de comunicació que tinguin un codi deontològic, on no es denigri ningú, que es 
perseveri la «bona fama» de tothom, no fent judicis paral·lels. Posin més l’accent en el 
patiment de les persones i no en la morbositat de les situacions. 
 

A les parròquies i comunitats cristianes 
 

1. Sensibilitat davant de la marginació. Només Déu coneix el cor de les persones. Ells són 
germans nostres, Fills de Déu, salvats en Jesucrist. Encara que no entrin en les nostres 
temples, ells són també membres de l’Església. 

2. Recordar que l’Eucaristia només es pot celebrar dignament, si no ens oblidem del més 
marginats. 

3. A la mesura de les possibilitats de cada comunitat, treballar conjuntament amb altres realitats 
eclesials o laiques per ajudar eficaçment aquests col·lectius. 

4. Que en les parròquies s’organitzin grups de voluntaris que atenguin els més marginats. 
 
Carta del P. Pascual Chávez: 150 aniversari de la fundació dels salesians 

 
Pascual Chávez Villanueva, 
sdb, rector major dels salesians 
ha escrit el 24 de juny de 2009 
una carta dins de l’Any Jubilar 
2009, en el qual es 
commemora el 150è aniversari 
de la fundació de la 
congregació. La carta porta per 
títol Tot recordant Don Rua. El 
moment culminant de l’any 
jubilar serà el 18 de desembre. 
En una celebració solemne, a 
escala local, es renovarà la 
professió religiosa, tot cercant 
la implicació dels joves, dels 
laics, de les famílies, dels bisbes salesians i els diversos grups de la família salesiana. El 
Consell general tindrà aquesta celebració a la basílica de Maria Auxiliadora de Torí. 
L’any 2010 es dedicarà especialment a la memòria del beat Miquel Rua, amb motiu del 
centenari de la seva mort, el 6 d’abril de 1910. Rua fou el primer successor de Don Bosco. 
Del 29 d’octubre a l’1 de novembre de 2010, se celebrarà al Salesianum de Roma el 
Congrés Internacional de la Congregació Salesiana sobre el tema Don Miquel Rua en la 
història. 
 

CONFER: la germana Blanca García, coordinadora de Zones 
 

Alejandro Fernández Barrajón, OdeM, president de CONFER, en la 
seva carta a les Juntes Directives de les CONFER regionals i de les 
CONFER diocesanes, informa que la germana Blanca García, de la 
Congregació del Sant Àngel, s’ha integrat a l’Equip Directiu com a 
Coordinadora de Zones. Des de la seu es van fent passos per 
respondre, quan sigui el moment, a les exigències dels futurs estatuts. 
S’incorporarà definitivament al mes de setembre. 
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Manresa, presentació de l’informe sobre la Catalunya Central 
 

El 22 de juny, a les 7 de la tarda, e es va presentar l’informe sobre la tasca social dels 
religiosos a la ciutat de Manresa, a la sala d’actes del Palau Firal de Manresa (Pol. Ind. 
Els Dolors, s/n). a la seu de la Delegació del Govern a la Catalunya Central. Hi 
intervengueren 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, Mn. David Compte, vicari general de la diòcesi de Vic, i el Sr. Jordi Fàbrega, 
delegat territorial del Govern a la Catalunya Central.  
 
VISIÓ DE L’INFORME DES DE LA PERSPECTIVA DE LES COMARQUES DE LA 
CATALUNYA CENTRAL 
 
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 32.106,54 866,3 2,69% Anoia – Igualada  
  1.299,1 4,04% Bages – Manresa  
  1.184,9 3,68% Berguedà – Berga 
  1.260,1 3,92% Osona – Vic   
  1.001,2 3,11% Solsonès – Solsona 
  5.611,6 17,47% TOTAL 
  
Població 7.364.078 114.810 1,55% Anoia – Igualada  
  181.346 2,46% Bages – Manresa  
  41.488 0,56% Berguedà – Berga 
  150.139 2,03% Osona – Vic   
  13.685 0,18% Solsonès – Solsona 
  501.468 6,80% TOTAL 
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Densitat 229,36 132,5 Anoia – Igualada  
  139,6 Bages – Manresa  
  35 Berguedà – Berga 
  119,1 Osona – Vic   
  13,7 Solsonès – Solsona 
  89,36% TOTAL 
     

Serveis socials 776 53 6,8%
Comarques de la Catalunya Central en relació 
amb Catalunya 

     
Activitats 1139 70 6,1% Comarques de la Catalunya Central en relació 

amb Catalunya 
 
 
 
                

Relació d’extensió i població entre Catalunya i les comarques de la Catalunya Central 

 
 Població

Comarques 
Centrals

6%

Catalunya
94%

Entensió

Comarques 
Centrals

15%

Catalunya
85%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensió km2 Població Densitat Comarques 
866,3 114.810 132,50% Anoia – Igualada  

1.299,1 181.346 139,60% Bages – Manresa  
1.184,9 41.488 35,00% Berguedà – Berga 
1.260,1 150.139 119,10% Osona – Vic   
1.001,2 13.685 13,70% Solsonès – Solsona 
5.611,6 501.468 89,36% TOTAL 

   
32.106,54 7.364.078 
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Les comarques de la Catalunya Central representen el 17,47% del territori català i el 
6,80% de la seva població, la qual cosa implica assolir una densitat de 89,36% 
habitants/km2, a diferència dels 229,36 per Catalunya.  
 

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  

 

229,36% Catalunya 
 



 
 

   

   

El percentatge de persones estrangeres empadronades al territori català amb data 1 de 
gener de 2008 és del 15,4% de la població, estant 2,6 punts per sobre respecte a l’1 de 
gener de 2006. Aquest gràfic ens mostra molt clarament el que comentàvem anteriorment 
sobre l’augment percentual que s’està donant en les demarcacions de Terres de l’Ebre, 
Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i el darrer any a l’àmbit de Ponent. 
 
També podem observar que 
el percentatge de població 
estrangera empadronada té 
més pes a les demarcacions 
de Girona i a Terres de 
l’Ebre i menor en la 
demarcació de les 
comarques centrals. 
 
Els serveis socials inclosos en l’informe sobre la tasca social de les religioses i dels 
religiosos són 53 sobre un total de 776 i representen el 6,8% del total, igual que la mitjana 
de població. Les activitats són 70 i representen el 6,1% del global de Catalunya. 
 
Segon, els serveis a les comarques de la Catalunya Central 
 

Anoia:     8 serveis 
Bages:            15 serveis 
Berguedà:      7 serveis 
Osona:           21 serveis 
Solsonès:     2 serveis 
Total            53 serveis 
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Les comarques de la Catalunya Central representen el 6,80% de la població de Catalunya 
i apleguen el 6,8% dels serveis socials. Malgrat que la major concentració de població 
acostuma a generar més necessitats en el camp social, aquí observem una 
correspondència entre percentatge de població i de serveis. 
 
Tercer, àmbits d’actuació  
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Percentatge d'àmbits d'actuació

Geriatria / salut
2%

Inserció 
econòmica i/o 

social
7%

Altres
9% Salut

11%
Immigració

11%

Geriatria
13%

Sensibilització 
ciutadana

19%

Beneficència
18%

Desemparança 
de menors

4%

Sense sostre
2%

Educació i 
formació

2%
Discapacitació

2%

 
Catalunya 

Central 
Nombre 

Catalunya 
Central 

 % 

Catalunya 
% 

Àmbit d’actuació 
Tipus 

10 18,8 9,5 Beneficència 
9 19,9 12,5 Sensibilització ciutadana 
7 13,2 6,7 Geriatria 
6 
6 

11,3 
11,3 

14,4 
8,9 

Immigració 
Salut 

5 9,4 5,4 Altres 
4 7,5 11,0 Inserció econòmica i/o social 
2 3,7 1,9 Desemparança de menors 
1 
1 
1 
1 

1,8 
1,8 
1,8 
1,8 

1,8 
3,5 
1,7 
5,4 

Discapacitació 
Educació i formació 
Geriatria / salut 
Sense sostre 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,3 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
6,3 
4,8 

Dinamització comunitària 
Drogodependències 
Inserció laboral i/o social 
Inserció econòmica/inserció laboral 
Educació / inserció econòmica 
Educació / inserció laboral 
Serveis penitenciaris i reinserció 

 



La beneficència aplega a les comarques de la Catalunya Central un alt percentatge 
(18,8%) dins dels àmbits d’actuació, que dobla 
gairebé la mitjana catalana, el mateix que succeeix 
en l’àmbit de la geriatria i de la desemparança de 
menors. Notablement alta es troba la sensibilització 
ciutadana. En canvi, en la immigració es troben per 
sota de la mitjana catalana, atès probablement el 
menor pes immigratori. Set serveis que tenen alguna 
atenció a Catalunya no compten amb cap oferta a 
les Comarques Centrals, especialment en la inserció 

laboral i/o econòmica, l’educació, així com en les àrees més conflictives de la 
drogodependència i els serveis penitenciaris. Les atencions a les persones sense sostre 
ocupen en percentatge una tercera part de les que es proporcionen a Catalunya. Les 
menor concentracions de població faciliten les atencions bàsiques al personal. 
 
Quart, tipus d’activitat  
 
 

Les nou activitats més freqüents

Recol·lecció i/o 
distribució; 10

Atenció 
residencial i/o 
hospitalària; 8

Foment del 
voluntariat; 8

Atenció 
domiciliària; 7

Sense precisar; 
6

Classes 
d’alfabetització; 

4

Escolta activa; 3Campanyes 
informatives; 3

Altres; 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalunya Central 
Nombre 

Catalunya Central 
% 

Catalunya 
% Tipus d’activitat 

10 14,28 15,1 Altres 
10 14,28 10,2 Recol·lecció i/o distribució 

8 11,42 7,3 Atenció residencial i/o hospitalària 
8 11,42 6,4 Foment del voluntariat 
7 
6 

10,00 
8,57 

6,5
8,0

Atenció domiciliària 
Sense precisar 

4 5,71 7,7 Classes d’alfabetització 
3 
3 

4,28 
4,28 

4,6
4,9

Campanyes informatives 
Escolta activa 

2 
2 
2 
2 

2,85 
2,85 
2,85 
2,85 

5,3
1,6
2,8
2,1

Acollida temporal 
Assessorament legal 
Equipament socioeducatiu 
Habitatges tutelats 

1 1,42 1,7 Menjador social 
1 
1 

1,42 
1,42 

2,5
9,0

Classes de reforç escolar 
Formació en competències diverses 

0 0 3,6 Suport en la recerca de feina 
0 0 0,9 Suport en la recerca d’habitatge 

70 100 100 TOTAL 
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menor pes de la immigració. 

Els serveis són més concentrats en les Comarques 
Centrals, però a la vegada el seu ventall d’activitats és més 
ampli. La recol·lecció i/o distribució d’aliments, l’atenció 
residencial i/o hospitalària, el foment del voluntariat i 
l’atenció domiciliària es relacionen més fàcilment amb els 
àmbits de la immigració i de la salut, que presenten una 
necessitat més marcada. Les classes d’alfabetització es 
relacionen amb el 
 

Flaixos 
 
► S’han penjat a la web les activitats de la Cova de Sant Ignasi de juliol 2009 a setembre 
de 2010. Vegeu www.covamanresa.cat Aquests dies s’està enviant el programa imprès. Si 
no l’heu rebut i us interessa, el podeu demanar a: recepcio@covamanresa.cat. 
► L’Abadia de Montserrat, la Companyia de Jesús a Catalunya, el CSIC i la Universitat 
Pompeu Fabra han signat un conveni de col·laboració per mitjà del qual les quatre 
institucions desenvoluparan un projecte d’investigació conjunt que té com a objectiu fer 
accessibles a la comunitat científica internacional i a la societat en general els fons 
documentals de les col·leccions papirològiques Roca-Puig i Palau Ribes. El projecte 
preveu catalogar, digitalitzar, estudiar i editar ambdós fons, propietat de l’Abadia de 
Montserrat i de la Companyia de Jesús, respectivament, unes col·leccions que es poden 
considerar com les més importants de l’Estat espanyol. La nota de premsa amb la 
informació detallada del conveni es pot trobar a: 
http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/convenipapirs.doc
 

Racó de lectura 
 
► Ramon Puig Massana, sj, és l’autor del llibre Quin rostre adorem?, que el 30 de juny fou 
presentat a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret pel P. Josep M. Benítez, sj. 
►El quadern 3/2009, vol.106, de la revista Vida religiosa tracta de manera monogràfica el 
tema Espiritualidad y reorganización. 
Nota.- El racó de lectura vol proporcionar informacions sobre llibres escrits per religioses o 
religiosos, així com llibres i revistes dedicats a la vida consagrada. Qualsevol informació en 
aquest sentit serà ben rebuda i convenientment divulgada per Horeb. 
 

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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