
 

Barcelona, 5 de novembre de 2009                                                                         ANY II. núm.      

XVI Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
 

Els elements fundants de la vida religiosa: alternativa per al món d’avui? 
Data 28 de novembre de 2009, dissabte 
Hora 9.30 a 18 h 
Lloc Seminari Conciliar de Barcelona - c) Diputació, 231 
Programa    9.30 Acolliment 

10.00 Pregària  
10.15 Presentació de la Jornada   
10.45   Taula rodona          
11.45 Descans 
12.30   Treball de grups 
14.00   Dinar 
15.30   Posada en comú i síntesi  
17.00   EUCARISTIA 
            Comiat 

Inscripció Per apuntar-se a la Jornada cal trucar a Carme, al tel. 93 412 15 51, o 
escriure a:  pastoralobrera@arqbcn.cat    
Preu del dinar: 15 €. Per a les persones que no es quedin a dinar, la 
seva aportació serà de 3 €. 

Germanes i germans, novament us tornem a convocar, des del Secretariat Interdiocesà de 
Pastoral Obrera de Catalunya i l’URC, a la Jornada de Religioses i Religiosos en Barris 

Obrers i Populars, una jornada per 
continuar compartint l’experiència i la 
recerca  del tipus de presència que la vida 
religiosa ha de tenir entre la gent dels 
nostres barris, avui.  
En continuïtat amb les Jornades del 2007 i el 
2008, volem mantenir l’actitud d’escolta de 
l’Esperit, per discernir i concretar junts alguns 
accents en l’estil  de la nostra presència entre 
la gent senzilla i pobra d’ara. Volem afrontar 
l’Actuar, després del Veure i el Jutjar fet fins 
ara. De la jornada del curs passat sortia una 
intuïció que es va fent convenciment: els 
elements fundants de la vida religiosa 

continuen sent una veritable alternativa de vida humana i humanitzadora per al nostre món. Aquests 
elements els concretem en una vida comunitària, que implica compartir la pregària i els béns. 
Tres aspectes que poden suggerir que una altra vida és possible més enllà de d’individualisme i la 
massificació, de la superficialitat, el soroll i la desconfiança, de l’acumulació depredadora i 
consumista...  

mailto:pastoralobrera@arqbcn.cat


És per això que partirem d’una taula rodona on tres comunitats ens presentaran les 
vivències i els reptes d’aquells elements fundants de la vida religiosa, i un parell de laics ens 
diran quina vida religiosa esperen de nosaltres.  
En el treball de grups, continuarem aquest diàleg a partir de l’experiència de cadascú. I en la 
posada en comú, intentarem, amb l’ajut del P. Josep M. Rambla, sintetitzar i concretar 
algunes de les propostes que surtin.  
La pregària i l’eucaristia seran moments qualitatius per sentir-nos amorosament 
acompanyats i enviats per Jesucrist a viure joiosament ser signes de la seva vida de 
plenitud, a la qual continua convidant a tothom. 
Us hi esperem!  
 

Jornada inaugural de la formació inicial: Vida religiosa i espiritualitat 
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Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona, va inaugurar el 19 
d’octubre el curs sistemàtic de formació inicial, que s’imparteix al Centre d’Estudis Pastorals, 
amb una conferència sobre La vida consagrada i l’espiritualitat.  

 
Formen actualment el grup, que es veurà incrementat als proper mesos, les congregacions 
següents: Benedictines, Carmelites, Germans de La Salle, Puresa de Maria, Mercedaris, 
Salesians, Carmelites de Sant Josep, Salesianes i Filles de la Caritat. 
La pregària de l’inici, preparada per novícies, amb to meditatiu, va obrir la salutació i 
benvinguda del P. Màxim Muñoz, claretià i vicepresident de l’URC. La Unió de Religiosos de 
Catalunya, a través del CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), realitza un esforç 
intercongregacional per ajudar la formació inicial, no centrada sobre aspectes acadèmics 
sinó sobre dimensions personals. 
El programa atén el que és comú a 
les diverses formes de vida 
religiosa: a) elements essencial de 
la nostra fe (Bíblica, Misteri de 
Déu, Església, Moral); b) 
espiritualitat com a experiència de 
Déu (camins cap a la interioritat, 
litúrgia de les hores); c) encarnada 
en la nostra persona i psicologia 
(de la psicologia a l’espiritualitat, maduració afectiva). Després de considerar la 
intercongregacionalitat com un gran valor i riquesa, agraeix als professors la seva 
disponibilitat. Lluís Serra, secretari general de l’URC, presentà una relació de les institucions 
participants en aquest curs.  
La lliçó inaugural, a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, se centrà en les fons del Concili 



Vaticà II i en l’especificitat 
de la vida religiosa a partir 
de textos bàsics i de 
l’experiència de la vida. 
Al final de la conferència, 
s’obrí un diàleg.  
Quan disposem del text, el trametrem a través de l’Horeb.  
A l’acte, van participar-hi també responsables de la formació de 

les diverses institucions. Un pica-pica festiu va tancar l’acte. 
 

SICAR: una proposta vocacional 
 

De tant en tant, s’acosta a les nostres comunitats un noi o una noia que reconeix quelcom 
de propi en el nostre estil de vida. L’hem convidat a sopar o a la nostra pregària comunitària 
i, de mica en mica, descobreix que el seu desig d’absolut s’assembla al nostre, i que per a 
ell o per a ella, com per a nosaltres, Jesús es postula com el camí, la veritat i aquella vida 
plena que anava cercant des de nen. 
És aleshores que mirem de donar-li eines per a la seva recerca: un acompanyament 
espiritual, un recés, un llibre... Però també és cert que sovint no sabem exactament què 
proposar-li.  
Us volem presentar una eina que dóna una resposta a aquest jove pelegrí de sentit. Una 
resposta eclesial, oberta i ferma. Us estem parlant de SICAR. SICAR és un espai mensual 
per a joves entre 18 i 30 anys que volen posar fil a l’agulla i resoldre aquell neguit 
vocacional que duen a dins.  
És una eina d’Església perquè l’oferim des de la Delegació de Pastoral de Joves, des del 
Seminari Conciliar i des de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC. Però, 
sobretot, és eclesial, perquè vol ajudar a respondre al jove quin és el seu lloc en el si de la 
comunitat cristiana i, per tant, quin és el seu lloc en el món com a batejat. 
En segon lloc, SICAR és una proposta oberta perquè totes les respostes hi són 
presentades i contemplades. Sigui la vida laïcal, sigui la vida religiosa o en el sacerdoci, 
totes són respostes bones i possibles a la gran pregunta que un jove pot fer-se davant de 
Déu: “Senyor, què voleu de mi?” 
Finalment, SICAR es defineix com una resposta ferma perquè vol anar a fons, ofereix 
continuïtat i assegura un acompanyament que 
ajudi a respondre la pregunta vocacional. 
L’hem anomenat SICAR, com aquell poblet de 
samaritans on es trobava el pou de Jacob. Allà, a 
prop de SICAR, Jesús va tenir la conversa amb 
aquella dona i li va fer entendre on calia cercar 
l’aigua de la vida. En efecte, en la vida quotidiana, 
en la conversa personal amb el Senyor, en la 
lectura de les escriptures... trobem les maneres 
per entendre’ns cadascun de nosaltres i com a 
Església. I és això el que volem freqüentar a 
SICAR. Per això, convidem els joves interessats a 
trobar-se un cop al mes, els diumenge, a partir del 
22 de novembre, de 16.30 a 20.30 h, a Sant Pere 
de les Puel·les (Sarrià). Per part dels joves, SICAR 
implica assistir a aquestes trobades mensuals, 
reservar un espai quotidià per a la pregària i seguir 
un acompanyament espiritual durant l’any que 
dura l’experiència. 
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És molt possible que tu coneguis algun jove a qui li cal una eina com SICAR. Ens oferim 
perquè et posis en contacte amb nosaltres o, si ho consideres més oportú, perquè el posis 
en contacte amb nosaltres (experienciasicar@gmail.com).  Fins aviat, en Crist. 

 
Toni Roman. Delegat de Pastoral de Joventut de Barcelona 
Josep M. Turull. Delegació de Pastoral Vocacional de Barcelona 
Ana Maria Domene.  Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC 
David Guindulain. Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC 

 
Medalla de la Ciutat de Mataró per a les Filles de la Caritat  

 

L’Ajuntament de Mataró va concedir el 27 d’octubre la Medalla de la Ciutat a les Filles de la 
Caritat de Sant Vicenç de Paül per la tasca diària portada a terme durant més de cent anys 
a Mataró amb un esperit de modèstia, senzillesa, tolerància i solidaritat (Cf. 
http://www.mataro.cat/) 
El Ple del passat mes de juliol va aprovar per unanimitat la concessió d’aquesta distinció a la 
comunitat. Les Filles de la Caritat han desenvolupat feines d’infermeria a l’Hospital de Sant 
Jaume i Santa Magdalena al llarg de quasi 90 anys i des del 1908 estan al capdavant dels 
menjadors econòmics Sant Joaquim. 

Més d’una trentena d’entitats de la ciutat 
van presentar sol·licitud de suport 
perquè l’Ajuntament atorgués a les Filles 
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül la 
Medalla de la Ciutat. 
La comunitat de les Filles de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül va ser fundada a 
París pel beat Frederic Ozaram i es van 
instal·lar a Mataró el 1898. Des del 1900 
fins al 1987, la comunitat es va fer càrrec 
bàsicament de les tasques d’infermeria 
de l’Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena. 

El 1908 les Filles de la Caritat es van fer càrrec dels menjadors econòmics Sant Joaquim, 
on continuen fins avui preparant el menjar i atenent els usuaris. Aquest any la Fundació 
Sant Joaquim ha celebrat el centenari de la presència de la comunitat al front dels 
menjadors. Les Filles de la Caritat tenen les seves dependències al mateix edifici que els 
menjadors de la Fundació Sant Joaquim, al Camí Ral, 338-340, que recentment s’ha 
rehabilitat. Així, el primer i segon pisos i les golfes han estat condicionats perquè hi puguin 
viure. 
Les obres han estat finançades per l’empresa municipal d’urbanisme, PUMSA, i la 
propietària de l’immoble, la Fundació Sant Joaquim. 
 

Llei d’estrangeria i la vida consagrada  
 

El govern està modificant la llei d’estrangeria amb el principi general de controlar l’entrada 
de la immigració irregular a Espanya. Ha passat pel primer tram i ara cal que resti recolzada 
pel Senat i, un cop superats els tràmits, sigui signada pel Rei, perquè entri en 
vigor. Nosaltres tenim un estatut a part dins de la llei d’estrangeria. Tot el relacionat amb la 
formació dels nostres i el destí a Espanya no resta afectat, ni tampoc la modificació de 
residència d’excepció a treball a residència i treball per compte d’altri en el cas que 
deixi de ser religiós. Nota del germà Jaume Ruiz de castro, cm 
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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 
 
 

Família Dominicana de Catalunya amb els Promotors de l’Orde  
 

La Família Dominicana va estar de gran festa el 
passat 25 d’octubre quan es va reunir per 
trobar-se amb nou Promotors de l’Orde vinguts 
des de Roma, encapçalats per Edward Ruane, 
vicari general del Mestre de l’Orde. Gairebé 100 
persones, entre frares, monges, germanes de 
diferents congregacions i laics, es van reunir a 
la casa de les Dominiques de la Presentació del 
carrer Bellafila de Barcelona. 
Van presidir l’acte Edward Ruane, vicari 
general del Mestre; el P. Juan José Gallego, 

prior del convent de Santa Caterina i president del Secretariat de la Família Dominicana de 
Catalunya, que va moderar les sessions, i la Gna. María 
Fabiola Velásquez, Dominica de la Presentació, 
coordinadora internacional i presidenta de les Dominiques 
Internacionals. 
Els Promotors de l’Orde es reuneixen de tant en tant en 
diferents llocs del món per treballar i compartir cada un 
segons el camp que tinguin assignat pel Mestre de l’Orde: 
vida contemplativa, laics, Internet, informació, Justícia i 
Pau… I aprofiten la seva estada al país per reunir-se amb la 
Família Dominicana del lloc on siguin.  
Així, va iniciar la trobada Juan José Gallego i va donar la 
benvinguda als Promotors, que, tot i el seu volum de feina, 
van voler dedicar aquesta jornada a intercanviar 
experiències i expectatives. Juan José Gallego va explicar el 
funcionament del Secretariat, que existeix des del 1983 a 
Catalunya i està integrat per una representant de les 
monges de vida contemplativa, un representant dels frares 
dominics, una representant de cada una de les diferents 
congregacions de vida apostòlica dominica amb presència a Catalunya i dos representants 
de les fraternitats de dominics seglars. Tenen quatre o cinc trobades de formació i 
convivència a l’any. Aquest secretariat en sessió plenària, periòdicament, escull el president 
i els diferents càrrecs de la junta, que són els qui estableixen i preparen les reunions.  
Després va enumerar els diversos participants a la trobada: el provincial de la Província 
d’Aragó, Esteban Pérez, frares dels tres convents de Dominics de Catalunya, monges dels 
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convents de Sant Cugat i Manresa, 
Dominiques de l’Ensenyament, de 
la Presentació, de l’Anunciata, 
Germanetes i Germanets del 
Corder i les Fraternitats Seglars de 
Barcelona i Manresa.  
Acte seguit va presentar i va 
convidar els Promotors Generals 
que donessin compte de la seva 
funció. Brian Pierce, Promotor 
General de les monges 
contemplatives, va actuar de 
traductor de l’anglès al castellà. 
Les exposicions dels Promotors 

Generals van enriquir els nostres coneixements sobre les diferents tasques que duu a terme 
l’orde. Hi ha 154 congregacions dominiques presents a 113 països amb un total de 25.680 
germanes. Els laics dominics són 144.000. Així que l’arbre de Domingo de Guzmán és viu i 
frondós.  
Amb aquestes exposicions va arribar l’hora de compartir l’eucaristia, que va presidir el vicari 
del Mestre. Va ser molt solemne i participada, els càntics, acompanyats amb guitarra i tam-
tam. L’homilia predicada per Brian Pierce, de profund contingut, va fer reflexionar sobre 
l’Evangeli del cec Bartimeu, que amaga una crida a seguir l’exemple de Jesús que sent el 
crit d’aquest cec quan ningú li fa cas. Jesús s’atura i li pregunta què pot fer per ell. Escoltar 
el clam dels homes va ser una de les característiques de Sant Domènec i ha de ser la 
mateixa per a tots els dominics avui.   
Després de l’eucaristia, vam passar a l’autoservei, que estava preparat a diverses sales. Va 
ser un moment d’intercanvi entre els grups, que es van formar espontàniament. Després del 
cafè, reunió general per continuar el compartir, aquesta vegada amb els diferents convents 
de dominics, monestirs, religioses i laics dominics presents a Catalunya. Cada un va 
expressar el més significatiu del seu carisma i de la seva missió. 
A les cinc de la tarda va acabar l’intercanvi i la jornada amb les vespres, la Salve Regina 
dominicana i una antífona a sant Domènec. 
Tots vam sortir satisfets d’aquest dia de fraternitat. Enriquits per tantes aportacions. Estem 
contents de pertànyer a una família tan nombrosa i amb missions tan diverses i presents 
arreu del món.    
 

G. Martí Sas: noces d’or de la professió monàstica a Montserrat 
 

Dissabte, 31 d’octubre, el G. Martí Sas va 
celebrar 50 anys de la seva professió 
monàstica a Montserrat. Durant la missa 
conventual del Monestir, presidida pel P. Abat 
Josep M. Soler, el G. Martí (Carles) Sas i Masip 
va renovar els vots monàstics davant els seus 
germans de comunitat, familiars i amics. 
En els enllaços següents trobareu la nota de 
premsa del jubileu monàstic i una fotografia del 
moment de la renovació dels vots, que el G. 
Martí va fer durant la missa conventual. 
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Retrobada del Grup Mambré de religiosos joves 
 

Iniciem el curs recuperant “el ritme” i tornant-nos a trobar. Les religioses que formem el grup 
Mambré –grup intergeneracional de joves nascut de la convocatòria de l’URC- ens hem 
retrobat.  
Hem recorregut ja un tros de camí, una història plena d’esdeveniments que ens han ajudat a 
conèixer-nos i anar creant el que anomenem “comunitat del compartir”. 
Des dels inicis ens hem reunit una vegada al mes, la tarda d’un diumenge (a vegades 
dissabte). En alguna ocasió s’ha substituït la reunió per assistir a les jornades del CEVRE o 
participar a la Trobada de Religiosos Joves a Montserrat. 

La trobada ha estat sempre a la comunitat 
d’un dels membres del grup, fet que ens ha 
permès de conèixer diverses comunitats, llocs 
i obres apostòliques. 
Hem treballat i continuarem treballant els 
quaderns de reflexió de la CONFER, aquest 
curs el bloc II: Testigo de la presencia de Dios 
aquí y ahora. A cada trobada comentem el 
tema que hem treballat abans de trobar-nos; 
preguem i compartim! 
Al principi formàvem el grup quatre religioses, 
després s’hi anaren incorporant més, però  no 
s’ha apuntat encara cap religiós. Ara, al 

setembre, hem “patit” les conseqüències “d’ésser del món i de respondre allà on ens cridin”; 
això fa que dues de les integrants del grup hagin estat destinades fora de Catalunya, però 
seguirem en contacte i compartint el procés per correspondència via correu electrònic. 
Us comuniquem la data de la propera trobada per a tots els qui desitgeu incorporar-vos al 
grup: 20 de desembre (diumenge) a Sant Vicenç dels Horts (casa de l’Elsa, salesiana). A 
les 14 h dinarem i després farem la reunió. Ja ens hem trobat dues vegades aquest curs: al 
setembre a les Teresianes (on viu la Merche) i ara a l’octubre al convent de les Carmelites 
Descalces de Mataró (convent on viuen l’Àngels i l’Anna). 
 
Aquí teniu el correu d’algunes de nosaltres on podeu escriure per posar-vos en contacte: 
 Merche: merche_m_m@hotmail.com (teresiana) 
 Àngels: angelsdresartocd@ciornet.com (carmelita) 
 

Cristina Kaufmann, recrear les soledats 
 

El 3 de novembre, al canal 33, "El documental" va emetre Cristina 
Kaufmann, recrear les soledats, dirigit per Francesc Grané. És 
una entrevista inèdita a la carmelita descalça del Carmel de Mataró 
Cristina Kaufmann (nascuda a Baden, Suïssa, el 1939, va arribar a 
Mataró el 1964, va professar l’any 1965 i va morir a Mataró el 18 
d’abril de 2006).  
El seu testimoniatge ens parla del "desig de Déu", de la seva 
manera d’entendre la religió i la fe, així com de molts altres temes 
vinculats a l’actualitat, com el terrorisme (l’oblit i el perdó), els joves i 
el seu allunyament de l’Església o la creença en el més enllà.  
Per poder-lo veure:  
http://www.tv3.cat/videos/1604289
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Primer ressò de l’assemblea general de l’URC 
 

Algunes coses que volen saber els religiosos – Jordi Llisterri (www.catalunyareligio.cat) 
Aquest dimecres s’ha fet l’assemblea general de la Unió de Religiosos 
de Catalunya (URC), amb els representants dels ordes religiosos 
presents a Catalunya: superiors i superiores, abats, provincials, 
delegats... El ple de la vida religiosa. La sessió d’aquest novembre 
l’han volgut dedicar als mitjans de comunicació. Si els preocupa 
l’anunci de la bona nova, també els preocupen els mitjans de 
comunicació. 

Ha obert el tema una exposició més teòrica i brillant d’Oriol Domingo de La Vanguardia i han 
intervingut els responsables de premsa dels ordes religiosos de Catalunya que en tenen: 
Montse Girbau, dels Jesuïtes, Òscar Bardají, de Montserrat, i Sergi Rodríguez, dels 
Salesians. Tres caps de premsa que funcionen més que bé. I també breument he tingut la 
sort de poder presentar el projecte de Catalunyareligió.cat. Alguns religiosos ja hi 
col·laboren, altres ens coneixien, i m’ha semblat veure que a la resta també els ha 
interessat. Hi ha camp per córrer. 
Abans d’arribar ens hem trobat casualment al bar del costat alguns dels qui hem intervingut. 
Parlant del mateix tema (estem malalts del tema) hem constatat que deu fer quinze o vint 
anys que ens lamentem pels mateixos problemes vinculats al món de la comunicació 
i l’Església.   
Però segurament algunes coses han anat canviant. Només la preocupació pel tema ja és 
important. Està bé que avui els màxims responsables de la vida religiosa a Catalunya hagin 
volgut que els expliquessin coses com que comunicar forma part d’un discurs més ampli 
(intern i extern) vinculat als objectius de la institució i no només sortir als diaris; que el 
llenguatge és un factor clau; que avui hi ha molts mitjans per arribar directament a la gent 
sense l’intermediació dels media; que els religiosos són un col·lectiu amb credibilitat 
(missioners, tasca social, espiritualitat de la bona...) i que s’ha d’aprofitar. En definitiva, 
tampoc es tracta que tothom tingui un servei de premsa professionalitzat, però això 
no ha de voler dir renunciar a la comunicació i que és un aspecte que també es pot 
plantejar conjuntament com a Unió de Religiosos pensant en els instituts de vida 
consagrada que ho tenen menys a l’abast. De fet, només millorar la web tampoc costaria 
gaire. 
En tot cas, des de Catalunyareligió.cat, ajudarem amb el que podrem. 
 

Calendari: propers esdeveniments 
Novembre 2009 
 

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. Francesc 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 
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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 

28 Ds XVI Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
 

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 
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