
 

Barcelona, 29 d’octubre de 2009                                                                         ANY II. núm.      

LXI Assemblea general de l’URC reflexiona sobre VR i mitjans  
 

El tema de reflexió de la LXI Assemblea general de 
l’URC, que tindrà lloc a Barcelona el 4 de novembre, 
versarà sobre la vida religiosa i els mitjans de 
comunicació. Si anunciar l’evangeli és la missió, quin 
paper tenen els mitjans de comunicació en aquesta 
tasca? Quina presència té la vida religiosa en els 
mitjans? Com és presentada la vida religiosa als 
mitjans? Com podem utilitzar els mitjans de 
comunicació per evangelitzar avui? Com poden 
formular els instituts religiosos l’objectiu de la 
comunicació? Hi ha servituds i paranys que cal 
evitar? 
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Acollida i lliurament del material 

Eucaristia 

Assemblea general 

1. Tema de reflexió, estudi i debat:  
La vida religiosa i els mitjans de comunicació 
Ponència d’Oriol Domingo (La Vanguardia) 
Comunicacions: Jordi Llisterri (www.catalunyareligio.cat); Òscar Bardají 
(Abadia de Montserrat); Montse Girbau (Companyia de Jesús) i Sergi Rodríguez 
(Salesians) 

Descans 

Col·loqui amb els participants 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació de la memòria 2009-2010 
4. Informe de secretaria general 

Pausa breu 

5. Comunicacions: 
   - CONFER i Cintra (Mª Cristina Martínez) 
   - Unesco (Pilar Claret)  
   - FERSCA (un representant)  
   - Vocalia de PJV (un representant)  
   - Estació d’Enllaç (un/a religiós/a implicat/da) 

6. Informe de presidència 
7. Torn obert de paraula 

Dinar de germanor 

 

http://www.catalunyareligio.cat/


La mística renova el món. El testimoni de sant Pau 
 

S’ha celebrat a Lleida el IV Congrés d’Espiritualitat  
Del 23 al 25 d’octubre s’ha celebrat a Lleida el IV 
Congrés d’Espiritualitat, amb el lema “La mística renova 
el món. El testimoni de sant Pau”. 
El santuari de Santa Teresina de la capital de la Terra 
Ferma ha acollit uns dos-cents cinquanta congressistes 
interessats a reflexionar i dialogar sobre l’espiritualitat 
humana i carmelitana, a la llum del pensament de sant 
Pau, com a cloenda del seu any jubilar. 
Durant el Congrés —organitzat en sessions plenàries, 
treballs per àmbits (joves, adults i religiosos), 
celebracions de l’eucaristia, moments de pregària i un 
acte cultural— han intervingut prestigiosos especialistes, 
com Emilio Martínez, vicari general del Carmel Descalç, 
Juan de Dios Martín Velasco, teòleg, Francesc Torralba, 
filòsof i teòleg, Armand Puig, degà de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, Begonya Palau i Concepció 
Huerta, biblistes, Marcelo Montori, marista, Josep 
Rambla, jesuïta, i Núria Calduch, missionera filla de la 
Sagrada Família de Natzaret, professora de la Pontifícia 
Universitat Gregoriana.  
Nombrosos religiosos i laics han ofert el seu testimoni i 
experiència relacionats amb els temes de debat. En 
l’àmbit de religiosos i preveres, van intervenir en 
diferents moments Jòrdan Faugier, monjo de Solesmes, 
Wilson Srampickal, carmelita descalç de l’Índia, Olga 
Olano, provincial de les carmelites missioneres 
teresianes, David Jiménez, carmelita descalç, Anna Boj, 
carmelita descalça, i Marta Peiró, carmelita missionera, 
així com també el prevere Joan Aragonès.  
Diferents moments del Congrés han estat presidits per 
l’arquebisbe de Tarragona, Mns. Jaume Pujol, i pel bisbe 
de Lleida, Mons. Joan Piris. També l’alcalde de la ciutat, 
Àngel Ros, s’ha fet present per saludar els assistents. 
Els congressistes han tingut l’oportunitat de poder 
assistir a la representació de l’oratori  “Pau i Fructuós”, 
en l’incomparable marc de la Seu Vella de Lleida, 
l’antiga catedral avui feliçment recuperada per a la 
ciutat. El mateix autor, Mn. Valentí Miserachs, del 
Pontifici Institut de Música Sacra de Roma, ha dirigit 
l’Orquestra de Cambra de Vila-seca, les tres corals  
—Cor Ciutat de Tarragona, Cor de la Universitat Rovira i 
Virgili i Cor dels Amics de la Catedral de Tarragona— i 
els solistes que han intervingut en aquest magnífic 
concert de la nit lleidatana. 
El Congrés d’Espiritualitat de Lleida se celebra cada sis 
anys. En les edicions precedents s’havia centrat en les 
figures de sant Joan de la Creu, santa Teresa de Lisieux 
i Edith Stein.  
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Formació permanent: José Antonio Pagola parla de convertir-se a Jesucrist 
 

Jornada de formació permanent URC-CEVRE: CONVERTIR-NOS A JESUCRIST 

Data: 7 de novembre de 2009, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

         L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JAP 
 
 

IV Jornades Matrimoni i Família: La comunicació a la família 
 

Els dies 20 i 21 de novembre de 2009, a l’Auditori Pare 
Manyanet de Barcelona (Les Corts), es desenvoluparan les 
IV Jornades Matrimoni i Família,  dedicades a La 
comunicació a la família.  
Com en les anteriors, es presentaran  6 ponències:  
►La família, un nucli de comunicacions, pel sociòleg Enric 
Subirà; Family-frienddly, a càrrec de la periodista Mar 
Sánchez, mn,  
► Aspectes emocionals en la comunicació familiar, pel 
Doctor en Medicina  Carles Pérez Testor,  
► Envelliment saludable, pel Doctor en Medicina Miquel 
Vilardell,  
► Viure en parella, a càrrec del matrimoni d’Encontre 
matrimonial Toni i Rosi Nou-Ballesteros,  
► Matrimoni, de la paraula a la contemplació, pel matrimoni 
Àngel i Pilar Querol-Cortiella,  
► i una comunicació: Moviment: Encontre Matrimonial, pel 
matrimoni Andreu i Mayte Ferreño-Nerin,  del Moviment 
d’Encontre Matrimonial. 
Un grup de laics, membres de la Junta de les Jornades, 
presentaran els ponents; ells són: Maria Aurora de Santiago, 
Sebastià Seguí i el matrimoni Llorenç i Neus Macías-Borràs. 
El P. Lluís Picazo i Ustrell presentarà les Jornades. Coordina 
les jornades el P. Pere Mas.  

 
 

Bicentenari del Fundador de les Germanes de l’Amor de Déu 
 

Celebració en honor del bicentenari del naixement del venerable 
Jerónimo Mariano Usera,  fundador de les Germanes de l’Amor de Déu, 
el 14 de novembre, dissabte, a les 17 h, a la capella del col·legi (c. 
Teide, s/n, Barcelona). Mariano Nicomedes Usera y Alarcón, conegut 
com a Jerónimo Mariano Usera o el Padre Usera (Madrid, 15 de 
setembre de 1810 - La Havana, Cuba, 17 de maig de 1891), fou religiós i 
missioner, compromès en l’educació i promoció dels infants, l’acció a 
favor de la dona i l’acció a favor de negres, esclaus i camperols. 
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Fundació Arrels: se’ns ha trencat un fil 
 

La Fundació Arrels dedica el seu butlletí trimestral de la tardor 2009 a 
un dels fundador de la seva entitat, el P. Josep Maria Pañella, jesuïta, 
que va morir el passat 3 de setembre a l’Hospitalet de Llobregat.  
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El passat 3 de setembre va morir, a l’edat de 68 anys, Josep M. 

Pañella, veritable pal de paller de l’equip fundador de l’entitat i membre de l’actual patronat. 
Aquest jesuïta amic, rector de la parròquia Mare de Déu de Bellvitge de l’Hospitalet de 
Llobregat, va formar part del grup de persones que a mitjan de la dècada dels vuitanta van 
començar a embastar el projecte d’Arrels. Calia donar resposta a les situacions concretes 
de pobresa i de desatenció en què vivien molts ciutadans de Barcelona. Home discret i 
treballador, sempre va preferir mantenir-se en segon pla. Per als qui no l’heu conegut 
personalment, us volem fer proper el seu esperit a través 
de les paraules que va dedicar a la memòria de l’Emília, 
la persona que va fer el gest d’obrir la porta del primer 
local d’Arrels, el 12 de novembre de 1987: “Ens caldrà 
convertir el nostre cor, que sempre té afany de possessió 
i de prepotència. Ens caldrà comptar molt més amb les 
possibilitats de la persona i creure profundament que 
sempre es pot donar un pas més. Ens caldrà, sobretot, 
descobrir novament, renovadament, que podem ser i 
volem ser senzillament companys de camí, fins on ens permeti la vida. I que, en aquest 
acompanyar, tots acompanyem i som acompanyats, oferint cadascú el que té i és (…) Rep 
una abraçada del teu amic i company d’un tros de camí. Et recordo vivament.” 
Gràcies per tot, Josep Maria. 
 

La vida religiosa i els mitjans de comunicació 
 

Del 20 al 25 d’octubre es van reunir al Centre Sant Enric 
d’Ossó, a Tortosa (Tarragona), els equips provincials 
d’Europa i l’Equip general de la Companyia de Santa 
Teresa. 
Durant el temps de la trobada, es van treballar diversos 
temes: futur dels centres educatius d’Europa, Fundeo 
(ONGD vinculada a la congregació), la Família 
Teresiana, l’Editorial STJ, comunitats, germanes 
grans... La trobada va concloure amb un passeig pel 
Delta de l’Ebre. 

 
Carta pastoral de Mons. Romà Casanova: Un foc encén un altre foc 

 
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i representant de la 
Conferència Episcopal Tarraconense per a la vida religiosa, ha 
escrit una carta pastoral titulada Un foc encén un altre foc i 
dedicada al nou sant Francesc Coll i Guitart, op., prevere i 
fundador de la Congregació de les Germanes Dominiques de 
l’Anunciata. La publicació té una presentació moderna i acurada. 
Adjuntem a l’Horeb aquesta carta pastoral, signada el 17 
d’octubre de 2009, en document pdf.  
Por descarregar-se també a l’adreça següent:  
www.bisbatvic.com/documents/CartaPastoralPareColl2009.pdf 



Professió del Germà Carles Sánchez a Solius 
 

El proper diumenge 1 de novembre, coincidint amb 
la Festivitat de Tot Sants, tindrà lloc a les deu del 
matí al Monestir de Santa Maria de Solius (El Baix 
Empordà) la professió temporal com a monjo i la 
imposició de l'hàbit a Fra Carles Sánchez i García. 
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La revista diocesana de Girona El Senyal va 
demanar al germà Carles un breu article sobre el 
significat de la seva professió com a monjo 
contemplatiu. L'escrit es titula Monjos blancs i el 
reproduïm a continuació: 

"Els “blancs”, com es coneixen els monjos 
cistercencs per tal de diferenciar-se dels “negres” o benedictins, compten amb un més des 
de l'1 de novembre, festivitat de Tots Sants. Després d'haver complert 
amb les etapes del postulantat i noviciat, vaig fer la professió temporal 
com a monjo del monestir de Santa Maria de Solius.  

El meu calendari particular m'assenyala que aviat compliré els seixanta 
anys, edat poc freqüent per professar, sobretot tenint en compte que 
quan es prega per les vocacions es pensa en joves; però això demostra 
que els camins del Senyor són els que són i que la seva crida arriba 
quan arriba; així ho van entendre els meus germans de comunitat quan 
van acollir-me amb total disposició.  

Com recorda la declaració del Capítol general de l’Orde Cistercenc de 
l'any 2000, amb la professió “es dóna resposta a la crida de Déu 
dedicant tota la vida al servei de Crist. De manera que la professió 
constitueix una certa consagració particular de tota la nostra existència”.  

Però, per què consagrar-me com a monjo? Doncs, perquè els 
contemplatius, des d'una vida de soledat, de silenci, mitjançant 
l'escoltament de la Paraula de Déu, l'exercici del culte diví, l'ascesi 
personal i la pregària, intenten donar testimoni d'amor al Senyor i a tota 
la humanitat (VC 8). Testimonis de la necessitat de la gràcia i de la 
pregària. Això fa que sempre, i a tota hora, en diferents racons del món, 
hi hagi unes persones, monges i monjos, que preguen i presenten 
davant el Senyor els sofriments i les angoixes de tothom. No voldria 
deixar de remarcar un altre servei important dels monestirs com és el de 
la seva tradicional i acollidora hospitalitat. Sant Benet ens recorda que 
“tots els forasters que es presenten han de ser acollits com el Crist” (RB 
53).  

Al monestir de santa Maria de Solius hi trobareu una petita comunitat de 
deu monjos “blancs” (cistercencs), sempre atents des del seu àmbit de silenci, soledat i 
pregària, a les vostres necessitats." 
 
El periodista Carles Sánchez va deixar els estudis de televisió i la Delegació de Mitjans de 
Comunicació del Bisbat de Girona, que dirigia, per ingressar al monestir cistercenc de Santa 
Maria de Solius. En una entrevista concedida a Veritas l’any passat, explicava: “Malgrat 
haver sentit la crida a la vida monàstica als 17 anys, no ha estat fins que he complert els 58 
que he pogut entrar en una comunitat de monjos, després de passar per situacions familiars 
diverses i, fins i tot, haver tingut una filla que ara té 32 anys i el visita cada mes”. 
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Calendari: propers esdeveniments 
 
Octubre 2009 
  

30 Dv Eucaristia commemorativa del 150 anys de la Fundació de les Franciscanes 
Missioneres de la Immaculada Concepció, a les 18.00 h., al Santuari de Sant 
Antoni dels Pares Franciscans, carrer Santaló, 80, Barcelona. 

Novembre 2009 
 

3 Dt URC: Comissió Permanent 
4 Dc URC: LXI Assemblea general de l’URC  
5 Dj Reunió de Delegats episcopals de Vida Consagrada 
7 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent: Convertirnos a 

Jesucristo. Ponent: José Antonio Pagola 
  Eucaristia amb motiu de la canonització del P. Francescs Coll. Gnes. 

Dominiques d’Anunciata, província Mare de Déu del Roser de Manresa.  
19.00 h, a la Basílica de Santa Maria de Seu de Manresa 

9 Dl Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC 
  Homenatge al bisbe Joan Carrera, amb l’adhesió de l’URC. Basílica de Santa 

Maria del Mar, Barcelona, a les 19.30 h 
10-12 - CONFER: XVI Assemblea - Madrid 

14 Ds Celebració en honor del bicentenari del naixement del venerable Jerónimo 
Mariano Usera, Fundador de les Germanes de l’Amor de Déu, a les 17.00 h., 
a la capella del col·legi, c) Teide, s/n, Barcelona 

15 Dg Aplec de l’Esperit. Jornada d’animadors a Terrassa 
19 Dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Montalegre 
20 Dv Estació d’enllaç: Reconstruïm Jesús a través del cinema. Escola Tècnica 

Xavier (Xaverianes). 22.00 h. Av. Francesc Cambó, 12, Barcelona 
20-21 - IV Jornades “Matrimoni i Família” – Auditori P. Manyanet, Barcelona 
 

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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