
 

Barcelona, 8 d’octubre de 2009                                                                         ANY II. núm.      

Els responsables de la formació inicial comparteixen il·lusions i projectes 
 

Mestres de noviciat i responsables de la formació 
inicial de diverses instituts i congregacions religioses 
es van reunir el 21 de setembre a la seu de l’URC 
per ultimar el programa del curs de formació 
sistemàtica que s’imparteix cada any a les persones 
que fan el noviciat i el postulantat.  
Hi van participar Vicente Zamora, mercedaris; Mª 
Assumpta Maymó, benedictines; Maria Arrese, 
Companyia Filles 
de la Caritat; 
Begoña Fornés, 

Puresa de Maria; Milagros López, Serventes de la Passió; 
Francisca Ubierna, Carmelites de Sant Josep; Teresa 
Margarita, Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes); Josep 
Maria Pons, La Salle; Rafel Gasol, Salesians, a més de 
Cristina Martínez, presidenta de l’URC, i Lluís Serra, 
secretari general.  
Els temes tractats foren els següents: calendari, 
assignatures, professorat, aspectes pedagògics, organització del curs, inauguració, trobades 
de reflexió i pregària, aspectes econòmics, seguiment del curs. 
Es va determinar la participació com a grup al X Aplec de l’Esperit, que se celebrarà a 
Terrassa el 22 de maig de 2010. 
 

La formació inicial comença curs 
 
S’han iniciat les classes del primer trimestre el 5 d’octubre a una aula del CEP (Centre 
d’Estudis Pastorals), carrer Rivadeneyra, a Barcelona.  
Cada dilluns, en horari de tarda, s’imparteixen quatre matèries, que canvien cada 
trimestre. 
Han començat 17 alumnes, que al llarg del curs s’aniran incrementant en funció de la 
incorporació de nous candidats, que arriben a 7 més. 
Benedictines, 1; Carmelites de Sant Josep, 2; Germans de les Escoles Cristianes, 1; 
Puresa de Maria, 11; Salesianes, 1 ; Salesians, 1. Futures incorporacions : Filles de la 
Caritat, 1, Mercedaris, 4; i Nostra Senyora de la Consolació, 2. 
Durant el primer trimestre, la matèria Espiritualitats encarnades anirà a càrrec d’un 
representant de cadascuna de les institucions que aporten postulants o novicis, en la qual 
parlarà del carisma propi. Una visió de la riquesa eclesial que representa la vida religiosa 
en les seves múltiples facetes. 
 



 
Programa previst per al curs 2009-2010 
 

Experiència de vida 
en comunitat 

De la psicologia a 
l’espiritualitat 

 

Introducció a l’Antic 
Testament 15.30 a 16.25 h 

Josep M. Vallejo Joan Mª Bovet Mª del Claustre Solé 

Església viva El misteri de Déu Sociologia juvenil 
16.25 a 17.20 h  

Adelaide Baracco Lluís Serra Toni Torrelles 
17.20 a 17.40 h Pausa Pausa Pausa 

Camins cap a la 
interioritat Lectura de la realitat Maduració afectiva en 

la vida consagrada 17.40 a 18.35 h 
Asun Puche Eulàlia Jubany Evelio José Ferreras 

Espiritualitats 
encarnades Litúrgia de les Hores Moral 

18.35 a 19.30 h 
Col·lectiu Wilson Srampickal Gaspar Mora 

  
 

Inici de l’Any Batllori al Palau de la Generalitat 
 
El president Montilla, acompanyat pel conseller Tresserras, ha presidit l’acte que s’ha 
celebrat el divendres 2 d’octubre a l’Auditori del Palau de la Generalitat. Agustí Alcoberro, 
Josep Maria Benítez, Eliseu Climent, Cristina Gatell, Valentí Gómez, Hilari Raguer, Glòria 
Soler i Josep Solevicens han glosat la figura de Batllori i la seva dedicació a la cultura i al 
país.  
Els assistents han rebut la publicació La saviesa cordial de Miquel Batllori. Semblances en 
el centenari del seu naixement, editada especialment per a l’ocasió per la Fundació 
Carulla - Editorial Barcino i la Institució de les Lletres Catalanes amb la col·laboració del 
Museu d’Història de Catalunya i la Companyia de Jesús.  
Miquel Batllori (Barcelona, 1909 – Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 2003) va ser 
historiador, teòleg i assagista. El gruix de la seva obra gira entorn de l’estudi de la figura 
de Ramon Llull i la seva influència a Europa, l’Humanisme i el Renaixement, la cultura 
dels jesuïtes al segle XVIII i altres moments rellevants de la cultura catalana i europea.  
L’acte ha estat organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i el Museu d’Història de 
Catalunya i compta amb la col·laboració de la Fundació Lluís Carulla i de la Companyia de 
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Jesús a Catalunya. Aquest reconeixement institucional ha estat el tret de sortida de les 
diferents activitats que s'han preparat per fer un balanç de què ha significat Miquel Batllori 
per a la cultura catalana.  
 

 
 

El salesià Francesc Riu obté el Premi Catalunya d’Educació 2009 
 

 3

El salesià Francesc Riu és un dels quatre guardonats amb el Premi Catalunya d’Educació 
2009, segons ha fet públic aquest migdia el conseller d’Educació, Ernest Maragall. L’anunci 
s’ha produït justament avui, data declarada per la UNESCO com a Dia Mundial del Docent. 
 

La resta de guardons, que es lliuraran a Barcelona el dia 9 de novembre, han estat per a 
l’Escola de Mestres Blanquerna, en la categoria d’institucions; l’Institut Esteve Terradas de 
Cornellà, en la de centres educatius; i Anicet Cosialls, en la de professorat (Premi Marta 
Mata). 
 

El Jurat, que tenia Laura Bonet com a secretària, ha valorat la trajectòria del P. Riu com a 
formador del personal directiu i del professorat de centres escolars a Catalunya, així com la 
seva participació en la fundació de l’Escola Universitària Blanquerna i la seva direcció de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya. 
 

En referir-se al P. Riu, que ha rebut el Premi en la seva categoria extraordinària, fet poc 
habitual en les 8 edicions 
celebrades, el conseller Maragall 
ha reconegut que aquest 
reconeixement “s’hauria d’haver 
produït fa temps”. També ha 
manifestat que “significa un 
reconeixement no només a la 
gestió d’un sistema, sinó a la 
realització d’una tasca docent”, tot 
i que “és arriscat intentar resumir 
la seva trajectòria”. Ha afirmat 
alhora que “Catalunya pot estar 
orgullosa de comptar amb 
persones com vostès”. 



 

Francesc Riu i Rovira de Villar (Sant Esteve de Palautordera, 1935) és salesià des del 
1952. Va obtenir el títol de Magisteri l’any 1954, estudiant Teologia a Melchet Court 
(Anglaterra) i Martí-Codolar (Barcelona) els anys 1957 i 1961, quan seria ordenat sacerdot. 
L’any 1966 es llicenciava en Físiques a la Universitat de Barcelona. 
 

Entre els anys 1973 i 1976 va exercir de vicari provincial de la Inspectoria Salesiana de 
Barcelona. El 1975 va ser escollit responsable de formació permanent de l’Escola 
Universitària Blanquerna, càrrec des del qual va promoure unes jornades de treball sobre el 
paper actual de l’educació catòlica. El seu fruit va ser creació del Secretariat de l’Escola 
Cristiana de Catalunya, l’any 1977, del qual va ser el secretari general fins a l’any 2005 
(convertit ja en Fundació, que ell mateix va promoure). 
 

També ha estat membre del Consell General de l’Educació Catòlica i del Consell Pastoral 
Diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona, delegat general d’Educació Cristiana del mateix 
Arquebisbat i, entre els anys 1995 i 2004, director del Secretariat Interdiocesà per a 
l’Ensenyament de la Religió a Catalunya. 
 

Actualment, entre d’altres, el P. Riu és el superior de la Comunitat Salesiana de Sarrià 
(Barcelona), el director de Relacions Institucionals de la Fundació Edebé i el president del 
patronat de la Fundació Rinaldi. 
 

Tres claus d’una celebració emotiva 
 

El funeral de Joan Lluís Casanovas, germà de La Salle, va anar 
més enllà del record i de la memòria. Es posaren en evidència:  
► la intercongregacionalitat  
La parròquia del Carme, plena de gom a gom, aplegava, tant en 
els celebrants com en els assistents, un gran ventall de carismes 
de vida religiosa. El compromís compartit en el projecte Cintra 
enforteix els lligams entre les diverses congregacions, així com ha 
obtingut, fins i tot, el reconeixement del conseller d’Educació, 
Ernest Maragall, present a l’acte. 
► la marginació 
La força que la marginació té d’unir resulta impressionant. El 
poder divideix. La feblesa, la pobresa, la marginació, apleguen en 
allò que és essencial. 
► la plenitud vocacional 
La quantitat de grups diversos que han confluït en el funeral 
expressa la riquesa de la vocació religiosa al si de l’Església i de 
la societat.

 

 
El Conseller Ernest Maragall i la 
regidora del Districte al costat 

de la presidenta de l’URC 

L’Eucaristia concelebrada fou 
presidida per l’abat de 

Montserrat. Moment de les 
ofrenes 

EL G. Josep Martí, provincial de 
la Salle Catalunya, adreça unes 

paraules al final de la missa 
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Els maristes completen el consell general amb un altre català 
 
El 21è Capítol general dels Germans Maristes, reunit a Roma del 8 de 
setembre al 10 d’octubre, van elegir el germà Emili Turú com a superior 
general i el germà Joseph Mc Kee com a vicari seu, per un període de 
vuit anys. Posteriorment, com a consellers generals, han estat elegits 
els germans Antonio Carlos Ramalho de Azevedo (Brasil Centre-Nord), 
Ernesto Sánchez Barba (Mèxic Occidental), Eugène Kabanguka (Àfrica 
Centre Est / Central East Africa), John Klein (Estats Units d’Amèrica), 
Josep Maria Soteras Pons (L'Hermitage) i Michael De Wass (Sud Àsia). 

 5

 

Josep Maria Soteras. Va néixer el 1958 a Igualada (Barcelona), 
Espanya, i pertany a la Província marista de L’Hermitage. Va fer els 
seus primers estudis a l’escola marista de la població. Després de la seva formació 
marista a Les Avellanes, va professar el 1979. Posteriorment, va estudiar Magisteri (1982) 
i va obtenir la llicenciatura en Sagrada Escriptura (Roma, 1990). Ha desenvolupat el seu 
apostolat escolar a Catalunya i també ha estat director d’escola a Barcelona (1984-1986) i 
Mataró (1991-1994). Actualment, concentra la seva activitat al servei de la Província de 
L’Hermitage, en diferents tasques de coordinació, animació i govern, i en la formació 
bíblica, especialment del professorat de religió. Membre del Consell provincial des del 
1992, resideix actualment a Barcelona. 
 

Inauguració del curs de les Facultats de Teologia i de Filosofia 
 

El 7 d’octubre, a les 11.15
Magna del Seminari Concilia
231 - Barcelona), la inaugur
la Facultat de Teologia d
Superior de Litúrgia de B
Teologia Fonamental i de l
Catalunya (URL), que ha c
dels bisbes de les diòcesis ca
 Durant l’acte, els deg
eclesiàstiques, Joan Martí

 h,ha tingut lloc a l’Aula 
r de Barcelona (Diputació, 
ació de l’any acadèmic de 
e Catalunya, de l’Institut 
arcelona, de l’Institut de 
a Facultat de Filosofia de 
omptat amb la presència 
talanes. 
ans de les facultats 

nez Porcell (Facultat de 
Filosofia de Catalunya de la URL) i Armand Puig (Facultat de Teologia de Catalunya) han 
presentat les novetats del curs que comença i, tot seguit, el Dr. Jaume 
Aymar, professor de la FFC (URL) ha impartit la lliçó inaugural, que 
porta per títol Fra Ramon Pané i l’univers Taí. 
L’acte ha estat presidit pel gran canceller de les facultats eclesiàstiques i 
cardenal de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach. 
La vida religiosa hi està molt present en la dimensió institucional i en el 
claustre de professorat.  
En el transcurs de l’acte, el Gran Canceller ha lliurat la medalla de la 
FTC al professor cap del Departament de Bíblia, Dr. Enric Cortés, 
caputxí, que enguany passa a la condició d’emèrit.  
 

El llegat espiritual de Maria Gay Tibau perdura 125 després 
 

Les tres comunitats de Barcelona de les Religioses de Sant Josep de Girona van celebrar, 
el dia 4 d’octubre, a la seva parròquia de Sant Miquel dels Sants, els 125 anys de l’entrada a 
la casa del Pare de la seva Mare fundadora: Maria Gay Tibau. 
Les grans festes comencen la vigília, per això, el dissabte 3 d’octubre, a les 20.45 h, en 
acabar l’Eucaristia, van veure María Gay Tibau, 125 años de legado. 
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l carisma.  

El diumenge 4 d’octubre, a les 12.30 h, van 
celebrar l’Eucaristia d’Acció de gràcies pel 
llegat espiritual de la seva Mare i pels 50 anys 
de consagració de la Gna. Dolores Taravillo. A 
l’Eucaristia hi van concelebrar tres sacerdots, el 
Mossèn Joaquim, Màxim Muñoz, provincial dels 
claretians, i el P. Gomis. Va cantar, a més, la 
coral Sant Miquel dels Sants, de la qual formen 
part les germanes Carmen García i Dolores 
Taravillo, i al final ens van delectar amb uns 
goigs.  
Va ser el moment oportú per recordar el llegat 
que Maria Gay Tibau va transmetre a l’Església 

i a l’Institut: una vida entregada a alleujar el dolor i sembrar la pau al cor dels qui pateixen 
amb dues actituds característiques: servir i vetllar. 
I seguint aquest llegat les Religioses de Sant Josep de Girona es van fer presents al barri de 
Gràcia el 1924. Al juliol, les germanes començaven el seu servei abnegat i misericordiós 
amb els malalts de la Clínica del Remei. 
En aquests 85 anys de servei volem prolongar en la història i en el temps l’acció guaridora i 
pacificadora d’aquesta dona valenta i decidida que ens va deixar fa 125 anys i que ara, des 
del cel, intercedeix per tots nosaltres. 
La Gna. Dolores Taravillo, com a filla fidel i 
continuadora de l’obra de  Maria Gay Tibau, 
al llarg dels seus 50 anys de vida 
consagrada al Senyor ha entregat la seva 
vida per alleujar el dolor i sembrar la pau al 
cor dels qui pateixen, fidel a
Avui, ella ens recorda que val la pena donar 
la vida pels germans amb l’entrega diària a 
les nostres tasques apostòliques, amb el 
nostre servei. És el nostre desig que 
l’Església ens concedeixi aquella confirmació 
pública amb l’esdeveniment desitjat de la 
seva beatificació.  
Al pati de la parròquia es va compartir un piscolabis al qual es va convidar a tots els 
assistents —les comunitats religioses, feligresos i amics—, una presència que ens va omplir 
de joia.  
Les Religioses de Sant Josep de Girona celebraran un tridu d’oració per les vocacions 
els dies 21, 22 i 23 d’octubre, contemplant les seves virtuts: l’abnegació, la caritat ardent i la 
humilitat, preparant el dia del seu naixement el 24 d’octubre. 
 

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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