
 

LXII Assemblea general de l’URC 
 

 
 

Prop de 80 superiores i superiors majors es van reunir el dimecres 3 de març a la Casa 
d’Exercicis de Sant Ignasi de Sarrià de Barcelona per celebrar la LXII Assemblea general de 
l’URC, dels quals 10 són superiors generals, 29 provincials i la resta delegades, delegats, 
vida contemplativa i monàstica, delegats episcopals de vida consagrada... 
La jornada es va iniciar amb l’Eucaristia, presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic 
i enllaç de la Conferència Episcopal Tarraconense amb l’URC. En l’homilia, comenta 
l’Evangeli del dia i esperona tots els presents a viure a fons el seguiment del Crist, des de la 
senzillesa i el servei. 
 

La Gna. M Cristina Martínez, presidenta de l’URC, obre l’assemblea 
 

La Gna. Mª Cristina Martínez, presidenta 
de l’URC, agraeix la presència al P. Elías 
Royón, sj, president de la CONFER, que 
participa a l’Assemblea, així com també a 
la Gna. Blanca García, germana del Sant 
Àngel, coordinadora de les CONFER 
regionals i diocesanes. Llegeix uns 
fragments del Manifest dels Superiors 
d’Europa.  
Felicita els provincials reelegits: el P. 
Màxim Muñoz, provincial dels claretians i 
vicepresident de l’URC, i Immaculada 
Tuset, provincial de Jesús Maria. 
S’informa dels vuit provincials que 

participen per darrera vegada a l’Assemblea perquè han arribat al final del seu mandat, 
sense possibilitat de renovació.   
El G. Lluís Serra, secretari general, actua de moderador. Es procedeix a la lectura i a 
l’aprovació de l’acta, que rep el suport de l’assemblea. 

Barcelona, 11 de març de 2010                                                                       ANY III. núm.    
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Conferència del P. Elías Royon, president de la CONFER: 
“Criterios para una reestructuración de Provincias” 

 
El P. Elías Royón és el provincial dels jesuïtes d’Espanya, que 
compta en l’actualitat amb cinc províncies. A partir de la seva 
experiència, presenta una sèrie de reflexions sobre els criteris 
per realitzar la reestructuració de províncies. El punt clau no és 
unir províncies, sinó crear un nou projecte apostòlic, que 
s’aglutini en una nova realitat. Cal saber quin és el moment 
crític per endegar aquest projecte, per no arribar massa d’hora, 
però tampoc per no arribar massa tard. Parla del procés seguit 
i de les condicions necessàries, entre les quals està 
l’aprovació i el suport del govern central així com la 
socialització del procés entre totes les comunitats i els laics. És 
necessària una informació precisa i clara. Enumera les 
dificultats teòriques que sorgeixen en un procés d’aquest tipus. 
La revitalització espiritual és un altre punt clau. Descriu el 

procés seguit des de 2008, que culminarà l’any 2016. Detalla les condicions jurídiques i 
organitzatives. Descriu les plataformes apostòliques, que juntament amb la revitalització de 
la vida i la missió així com els sectors apostòlics configuren els tres eixos estratègics. 
Després d’una pausa, s’obre un interessant col·loqui en el qual s’aborden temes cabdals de 
la seva conferència. 
El text de la conferència i 
del col·loqui seran 
publicats íntegrament 
quan s’hagin extret de la 
gravació i s’hagi garantit 
una lectura per part del 
ponent. Properament és 
publicaran aquests textos 
de màxim interès a 
Horeb. 

 
Balanç 2009 – Pressupostos 2010 

 
El G. Lluís Serra, en qualitat d’administrador, presenta el 
pressupost 2009, el balanç 2010 i el pressupost 2010 en el capítol 
d’ingressos i de despeses. Explica les línies bàsiques del nou 
model econòmic de la CONFER, en el qual l’economia de l’URC 
està plenament integrada, especialment després de l’Assemblea 
general celebrada a Madrid l’any 2008. Els apunts comptables 
s’introdueixen on line a través d’un programa de CONFER i han 
de correspondre als moviments bancaris. L’URC disposa de dos 
comptes de La Caixa. El primer va destinat al cobraments i el 
segon als pagaments. En el pressupost de 2010 es contempla 

una partida en la secció d’ingressos, dedicada a la celebració del 30è aniversari, que 
coincideix exactament en la seva quantitat amb una altra de la secció de despeses. El criteri 
bàsic respon a l’autofinançament de les activitats per evitar una càrrega significativa sobre la 
marxa normal de l’URC. 
L’assemblea aprova el balanç 2009 i el pressupost 2010 sense cap vot en contra. 
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Programa del 30è aniversari de la creació de l’URC 
 

Es presenta un esborrany de programa per celebrar el 30è aniversari de la creació de 
l’URC. La Comissió Permanent haurà de concretar-ne els detalls, després de rebre la llum 
verda de l’Assemblea. Publiquem aquí les seves línies bàsiques: 

Inici: 29 d’abril de 2010 – Final: 2 de febrer de 2011 
 

OBJECTIUS 

 1. Fer memòria de la presència i de l’acció de l’URC en aquests 30 anys 
2. Celebrar, des de la pregària, amb agraïment el do de la vocació 
3. Aprofundir la reflexió sobre l’actualitat i el futur de la vida religiosa 
4. Celebrar un acte central intercongregacional com a signe de fraternitat 
5. Projectar a la societat aspectes centrals de la nostra identitat  
6. Prendre un compromís intercongregacional 

  

Memòria Trenta anys d’història (recull d’aportacions de presidents, secretaris...) 

Pregària 
29 abril: eucaristia a les comunitats i parròquies 
Missa a Montserrat (Comissió Permanent i membres de les anteriors juntes) 
2 de febrer, dossier de pregària especial  

MEMÒRIA 

Festa Acte celebratiu central  
 

Institució 
Reunió de la CET i l’URC, SIRBIR, Conferència del president de la 
CONFER a l’assemblea general, reunió conjunta: Comissió Permanent i els 
delegats episcopals de la VC, Afers religiosos, Assemblea de la CONFER, i 
relacions amb entitats col·laboradores o afins:  

Publicacions 
Llibre: autors religiosos de Catalunya sobre la vida religiosa 
Recull d’aportacions dels religiosos a la cultura 
Inauguració de la nova web 
Pòster commemoratiu i logo actual enriquit per la referència dels 30 anys 

PROJECCIÓ 

Mass media 

TV3: programa Signes dels temps, pàgines centrals de Catalunya Cristiana, 
ràdio: entrevistes a diferents emissores, articles a diaris, informacions 
específiques a www.catalunyareligio.cat, Vida Nueva, Vida Religiosa, i fulls 
dominicals de les diòcesis catalanes... 

 

Reflexió 
El llibre abans esmentat, possible simposi o jornada de formació permanent 
específica, conferències... 

Vocació 
Vocalies: trobades específiques de pastoral vocacional i de joves 
Recull de testimonis vocacionals 
Els carismes de la vida religiosa viscuts des dels laics 

PROFECIA 

Compromís Assemblea de l’URC al novembre: un compromís intercongregacional 

 
Xavier Pomés: Assistència sanitària de cobertura pública 

 
El Sr. Xavier Pomés, director de la Relacions Institucionals i Estratègia 
de la Cúria Provincial d’Aragó dels Germans de Sant Joan de Déu i 
delegats de centres de la Cúria General dels Germans de Sant Joan de 
Déu per a l’Amèrica Llatina, exposa les línies bàsiques de 
l’avantprojecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec del Servei Català de la Salut. Aquesta cobertura 
s’amplia “a uns col·lectius que suposen, aproximadament, el 0,7% de la 
població, i inclouen fonamentalment els professionals liberals que no 
tenen obligació de cotitzar a la Seguretat social i les persones que 

siguin membres de congregacions religioses”. 
Com s’ha fet una tramitació per via d’urgència, potser que ens dos mesos aquest 
avantprojecte de llei estigui aprovat i pugui, posteriorment, entrar en vigor. Es tracta d’una 
llei administrativa de procediment. 

http://www.catalunyareligio.cat/
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Glòria Abad: Trobada Internacional de la Pau (Sant’Egidio) 
 

Glòria Abad, pertanyent a la comunitat de Sant’Egidio, 
informa sobre la propera Trobada Internacional de la Pau, 
que tindrà lloc a Barcelona del 3 al 5 d’octubre de 2010. 
S’ha previst una Eucaristia a la Sagrada Família i un acte 
al Palau de la Música. 
Podeu ampliar informació a www.santegidio.org o 
demanar-ne a info@sanegidio.es 

 
Infermeries intercongregacionals i Associació Cintra 

 
Mª Cristina Martínez, presidenta de l’URC, presenta dos temes d’interès: 
1. Infermeries intercongregacionals 
Existeix la possibilitat de trobar solucions conjuntes per atendre 
adequadament les religioses i religiosos que requereixen atencions 
especials en el camp sanitari. S’obre un diàleg força participatiu a partir 
del qual s’amplia el tema amb altres possibilitats com centres de dia o 
la gestió d’infermeries. 
Es creu convenient estudiar el tema, fer un sondeig i obrir un procés de 
reflexió. 
2. Associació Cintra 

Al mes d’abril, se celebrarà l’Assemblea general de l’Associació, que s’ha ajornat en 
aquesta ocasió per les circumstàncies que han envoltat l’escola Cintra, trasllat inclòs. 
Actualment, s’està funcionant a les Cargoleres. 
El tema més important que s’ha de resoldre amb vista al futur, malgrat que ara s’hagi 
plantejat de manera provisional, fa referència a la funció de la representació de la titularitat, 
vacant des de la mort del G. Joan Lluís Casanovas. 
 

Blanca García, coordinadora de Regionals i Diocesanes de la CONFER 
 

Palabras de saludo a la Asamblea de la URC 
 
Gracias por invitarme a vuestra Asamblea. Estoy entre vosotros en 
calidad de Coordinadora de Regionales y Diocesanas. Una  nueva 
función creada desde el Proyecto “Pensar Confer”, aunque en el 
origen con el nombre de  “Coordinadora de Zonas”.   
Se trata de un servicio que me pone en relación con la vida 
consagrada presente en cada Iglesia particular, con cada Confer 
Regional y Diocesana. Mi deseo es realizarlo en estrecha 
colaboración con vosotros, Superiores/as Mayores, miembros de la 
URC,  que en estos momentos tenéis la hermosa, pero nada fácil 
tarea, de acompañar a vuestros hermanos/as animando su vida e 

impulsando su misión apostólica. Deseo, también, colaborar con todos los que formáis la 
Junta Directiva, entregando lo mejor de vosotros mismos para animar la vida consagrada, 
en Cataluña. Mi profunda gratitud a todos y a todas. 
Todos los que trabajamos en Confer Nacional entendemos nuestro servicio como 
acercamiento a cada Confer local, sea Regional o Diocesana, con el único propósito de 
sumar esfuerzos, de potenciar recursos, de intuir caminos, de acoger e impulsar lo nuevo 
que está emergiendo en la vida religiosa, como respuesta a los desafíos que el mundo 
actual presenta a nuestra vida y a nuestra misión. 

http://www.santegidio.org/
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Es tiempo de trabajar en red, de conexión, de interacción en este despertar de conciencia 
planetaria en la que todos formamos parte de un todo. Es tiempo de crear vínculos, encuentro 
y comunión. También nosotros, religiosas/os, debemos acoger este nuevo signo de los 
tiempos, no sólo en el interior de nuestras propias Congregaciones, también a escala 
intercongregacional,  en la Iglesia  y en la sociedad en la que estamos. Aquí es donde yo sitúo 
esta nueva función de la Coordinación de Regionales y Diocesanas que me ha tocado en 
suerte, en un momento nada fácil y bastante incierto para el futuro de la vida religiosa actual.  
Al conocer el proyecto “Pensar Confer” comprendí que no sólo pretendía una renovación de 
estructuras, una nueva configuración, sino que buscaba dar respuesta a la pregunta de 
fondo que sustentaba sus búsquedas: ¿Qué animación debe ofrecer Confer hoy a la vida 
consagrada? ¿Qué vida religiosa animar? 
Cuando se viven momentos de cambios profundos y  de serias crisis como son los nuestros, 
es preciso buscar respuestas que no se queden en reformas superficiales, de mera cirugía 
estética, sino que lleguen a los fundamentos, a las fuentes y manantiales que nutren nuestra 
identidad, el ser, la raíz de nuestra consagración.  
¿Y cómo acertar? Posibilitando búsqueda común, discernimiento conjunto para encontrar  
caminos de verdadera conversión que nos lleven, con la fuerza del Espíritu, hacia una vida 
consagrada más mística y profética, más solidaria y samaritana, más abierta e inclusiva, 
más universal, inculturada e inserta. Una vida consagrada  testimonial, signo de comunión, 
de evangelio y honda humanidad, convencidos de que nuestra sociedad secular y 
secularizada, plural y compleja, exigente y no pocas veces desconcertada, no necesita tanto 
palabras persuasivas sino testigos del Evangelio, hombres y mujeres apasionados por 
Jesús y su causa. 
Pienso que por aquí tiene que ir nuestro servicio de animación a la vida consagrada que, 
expectante y a veces perpleja, se adentra en  este cambio de época en la que estamos. 
En este momento, Confer trabaja el tema de los Objetivos y Líneas de Acción para los 
próximos tres años. Estos orientarán nuestro quehacer. Por mi parte, a través de las 
funciones que Confer atribuye al Coordinador/a de Regionales y Diocesanas, quiero poner 
todo el entusiasmo y empeño en secundarlos, contando siempre con vuestra imprescindible 
y valiosa colaboración. 

Blanca García, Coordinadora de Regionales y Diocesanas
 

Final de l’assemblea, dinar i reunió de la Comissió Permanent 
 

 
Es recorda que hi haurà una reunió de superiors/es majors i/o d’administradors generals o 
provincials sobre la Llei dels centres de culte, al CEP de Barcelona, d’11 h a 13 h, en la qual 
participarà Antoni Matabosch, delegat d’economia de l’arxidiòcesi de Barcelona. 
Es clausura l’assemblea, que s’ha celebrat en sessió única, i tot seguit, a les 3 de la tarda, 
es comparteix el dinar de germanor. 
Posteriorment, la Comissió Permanent es reuneix amb els representants de la CONFER: el 
P. Elías Royón, president, la Gna. Margarida Bofarull, vicepresidenta, i la Gna. Blanca 
García, coordinadora de regionals i diocesanes. És un intercanvi molt profitós de les 
relacions entre l’URC i la CONFER, en el qual s’analitzen els punts de major actualitat. 
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Estació d’Enllaç: Evangeli anònim 
 

19 de febrer. 22 h. Diluvia a Barcelona. Les Xaverianes ens 
obren les seves portes per acollir la Bona Notícia. 
L’escenari ja està a punt. Raúl dóna els últims tocs a 
l’ordinador. Els musics preparats. I els joves van arribant. 
Pocs. La nit no convida. La proposta d’avui d’Estació 
d’Enllaç és trobar-nos amb l’Evangeli de la mà d’Albert 
López amb el seu monòleg “Evangeli anònim”. I comença 
la nit amb un parell de cançons que ens conviden a 
descobrir en Jesús la Bona Notícia. Bona Notícia que uns 
joves, gravats per Mar, ens descriuen com a quelcom 

important que cal viure en el dia a dia des de tots els àmbits de la vida tant a escala 
personal com comunitària. 
I s’obre el teló. Una taula escriptori, gerros de terrissa, llànties, fruita, pa, vi... tot ambientat al 
segle I després de Crist. I l’ambientació i la paraula de 
l’Albert ens porta de la mà fins a l’època dels primers 

seguidors d’un tal Jesús de 
Natzaret. I durant 45 minuts 
escoltem el relat d’una vivència, 
d’una trobada, d’una mirada, d’una 
carícia, d’una presència que 
transformà per sempre la vida del 
personatge. Paraula a paraula, 
gest a gest, l’Albert ens va portar 
fins al cor de la Bona Notícia: la 
trobada personal amb Jesús. 
Després del monòleg establim un ric diàleg amb l’actor, on ens va 
anar explicant el perquè del guió, com se sentia... i on cadascun dels 

presents vam poder expressar les nostres inquietuds. Va ser interessant i enriquidor.  
I en aquest punt, un jove, Raúl Juan, va donar testimoni de com ell és avui Bona Notícia per 
als altres. Amb senzillesa, amb profunditat, amb serenitat ens va obrir els ulls a tants i tants 
joves que en el seu dia a dia són Evangelis anònims que fan realitat el Regne. Quina acció 
de gràcies va sortir dels nostres cors!  
Acció de gràcies que es va convertir en cant i aclamació de la mà de Toni Torrelles. 
 

Gerard Guerra, salesià
 

Germanes Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre  
 

Com vam sorgir 
 

La Congregació de Germanes Servidores de Jesús del 
Cottolengo del Pare Alegre va néixer a Barcelona (Espanya) 
l’any 1939, fruit de la fusió de l’obra Cottolengo del Pare 
Alegre, que començà el 1932, i la d’un grup de dones, 
Servidores de Jesús, que sota la direcció d’un sacerdot 
jesuïta, el P. Joan Guim, desitjaven viure l’Evangeli servint 
els malalts. De la unió: malalts pobres que es sentissin 
acompanyats i estimats i la d’unes dones amb vots i sota el 
guiatge del P. Guim, sorgeix, amb la força de l’Esperit, la realitat de la Congregació de 
Germanes Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre, que ha anat creixent i avui 
dia compta amb nou cases. 
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I què vol dir la paraula “Cottolengo”? 
És el cognom d’un sant italià, San José 
Benito Cottolengo, que a Torí començà una 
obra de la qual el Cottolengo del Pare 
Alegre és tan sols una branca. 
El Pare Alegre va conèixer la “Píccola Casa” 
de San José Benito Cottolengo i va pensar 
que era el que ell volia per als malalts de 
Barcelona. 
 
A què ens dediquem 
Les Germanes volem viure el seguiment a 
Jesucrist tal com se’ns proposa en 
l’Evangeli, formant una família amb el 
germà malalt més necessitat, sense temors 

ni desconfiances, recolzades únicament en la paraula de Jesús: “Busqueu primer el Regne 
de Déu i la seva justícia, i tota la resta se us donarà de més a més.” (Mt 6,33) 

On estem 
En l’actualitat tenim nou cases, sis d’elles a Espanya: Barcelona, València, Madrid, Santiago 
de Compostel·la, Fragosa (Las Hurdes) i Alacant, una a Lisboa (Portugal) i dues a 
Colòmbia, concretament a Bonaventura i Popayán. 
Barcelona és la Casa Mare, on actualment està el 
noviciat i on es realitza la formació. 
 
Com ens formem 
La formació de la Germana Servidora de Jesús 
consta de diferents etapes, per mitjà de les quals 
ens endinsem en l’aventura apassionant de la vida 
evangèlica seguint els passos de Jesús en la Casa 
de la Divina Providència. 
La formació consta d’un període que anomenem 
Aspirantat, en el qual mútuament l’aspirant coneix 
la congregació i la congregació coneix l’aspirant. La durada d’aquest període és variable. 

Seguidament s’inicia l’etapa del Prenoviciat, on la persona que ha 
estat escollida pel Senyor consolida la seva crida mitjançant 
l’acompanyament d’una germana i formació humana i espiritual; 
per altra banda, es dedicarà al servei dels pobres i els malalts i a 
estudis programats. 
L’etapa posterior en aquesta aventura és el Noviciat, la durada del 
qual és de dos anys, i és on la novícia coneix de forma més radical 
la congregació, la vida de seguiment a Jesús, l’espiritualitat que 
ens caracteritza, i la vivència dels vots religiosos i el vot 
cottolenguí. La formació s’enfocarà al coneixement de les 
Sagrades Escriptures, Teologia, Litúrgia, Història de l’Església, 
Història de la Congregació, Constitucions de l’Institut, etc. A partir 
d’aquests dos anys de coneixement recíproc, si realment la crida 

rebuda pel Senyor és al Cottolengo, es realitzen els vots temporals, que en la nostra 
Congregació tenen una durada de sis anys, denominant a aquest temps Juniorat. 
 
Durant el període que segueix, la Germana continua la formació en el seguiment de 
Jesucrist, en relació amorosa amb Ell i amb un major coneixement de la Congregació i de la 
tasca apostòlica que ens caracteritza, per preparar-nos per al nostre Sí definitiu al Senyor. 
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Passada aquesta etapa, i amb més d’un retir espiritual i oració, fem la nostra Professió 
Perpètua, la nostra consagració a Jesús per sempre. 
 
Com vivim 
Vivim sota l’empara de la Divina Providència. En la nostra família religiosa sabem i 
experimentem que Déu és amor i que Ell ens va estimar primer; per això la nostra resposta 
és d’amor filial descobrint el designi providencial del Pare en totes les 
circumstàncies. 
Formem amb les persones que tenim acollides una família, que és 
gran, on compartim el que som i el que tenim, fent renéixer en la 
persona malalta i pobra el sentiment que és estimada, apreciada i 
respectada. 
 
Col·laboren voluntaris en la vostra organització? 
La casa està organitzada de tal forma que si no hi hagués cap 
voluntari l’atenció al malalt estaria coberta, però, gràcies a Déu, tenim 
molts i molt bons voluntaris de totes les edats, classes i formació. És 
molt enriquidor per a ells i per a nosaltres. 
 
El nostre primer quefer 

El Cottolengo és una casa d’oració, així ho deia San 
José Cottolengo: “L’oració és el primer i més 
important quefer de la Píccola Casa”; com a 
característica tenim l’adoració constant del misteri 
eucarístic per mitjà de la Laus Perennis, on preguem 
per totes les necessitats de l’Església i de tot el món; 
cada dia les germanes i els malalts que ho desitgin 
participem de la Laus Perennis, a través de la qual 
compartim la nostra vida amb la de Jesús, participant 
en la salvació del món. 
 

La nostra missió a l’Església 
L’Església ens demana manifestar la Paternal Providència de 
Déu, en la qual ens abandonem totalment i confiadament. La 
frase evangèlica que embolcalla la nostra missió és 
“Busqueu primer el Regne de Déu i la seva justícia, i tota la 
resta se us donarà de més a més” (Mt 6,33). De la mateixa 
manera, si haguéssim d’escollir un fragment evangèlic que 
marqués la nostra activitat optaríem per “ Tot allò que fèieu a 
un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mt 
25). 
També nosaltres, com el nostre fundador, volem fer vida: 
“Per mi tot el món es redueix a estimar Déu i els pobres 
per amor de Déu. Però Amor d’obres, no de paraules” (P. 
Jacinto Alegre) 
 

Estació d’Enllaç: els joves, la fe i l’església 
 

Tema “Els joves, la fe i l’església” 
Conversa Conversem amb el bisbe Sebastià Taltavull 
Lloc Plaça de Santa Anna 
Dia 19 de març de 2010, divendres 
Hora A les 10 de la nit 
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Amics i amigues, 
De nou us proposem una nova 
Estació d'Enllaç:  el proper 
divendres 19 de març a la 
Parròquia de Santa Anna (c/ 
Rivadeneyra 3)! 
En aquesta ocasió un diàleg obert 
amb el bisbe auxiliar de 
Barcelona, Sebastià Taltavull,  
sobre   “Els joves, la fe i l'Església”. 
No deixeu escapar aquesta Estació. Veniu i digueu-hi la vostra!   
Us hi esperem! 
Al pdf. adjunt trobareu el cartell per fer-ne difusió i una targeta de 
“Faithbook” on es presenta el bisbe Sebastià.  Voleu fer-li 
preguntes?  Voleu fer les vostres aportacions? 

 
La JURC invita a fer un “viatge a l’interior”  

 
La Vocalia de Joves de l’URC convoca la VI Trobada de Religioses i Religiosos que hagin 
emès els primers vots. Es tracta de celebrar un cap de setmana a Montserrat entorn del 
món interior i l’espiritualitat de la Vida Religiosa. Pregària, diàleg, reflexió, compartir, 
testimoniatge, joia, grup… són els ingredients de la nostra trobada. 
Ens acompanyaran per reflexionar i dialogar Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu, i 

Mar Galcerán. Ens ajudaran a fer experiència interior Toni Torrelles i el 
grup Utopies amb peatge. 
Preu inscripció: 37 € 
Data d’inscripció: fins dilluns 8/03 
Places limitades per ordre d’inscripció 
Formes d’inscripció: 
Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (URC) per correu electrònic 
(urc.info@gmail.com), per telèfon (933024367) o directament a la seu de la 
plaça Urquinaona, 11, 2n 2a (Barcelona). Horari d’atenció al públic de 
dilluns a divendres, de 15 a 19 h. Cal incloure-hi les dades següents: nom, 
cognom, institut/congregació, data naixement, correu electrònic i telèfon. 
Una vegada que la Noemí hagi confirmat la plaça, s’efectuarà el pagament 
per ingrés o transferència al compte de “La Caixa” 2100 3040 06 22 
00340826, indicant el nom i cognom de la persona que s’inscriu i “trobada 
JURC”. Per a més informació, adreceu-vos al coordinador de la JURC: 
Santiago Muñoz (santiagomunoz@salesianos.edu) 660787010. 
 

Cal portar: sac de dormir, dinar i sopar del dissabte, roba d’abric, estris d’higiene 
personal, paper i bolígraf. 
DISSABTE 20 DE MARÇ 
10.30 Arribada, acollida i instal·lació 
11.00 Presentació de la trobada 
11.30 Pregària d’inici 
12.00 Primer bloc de treball 
14.30 Dinar 
16.30 Segon bloc de treball 
18.30 Descans 
18.45 Vespres al monestir 
19.30 Treball en grups 
21.00 Sopar 
22.00 Temps de compartir 

DIUMENGE 21 DE MARÇ 
09.00 Esmorzar 
09.45 Pregària 
11.30 Descans 
12.00 Eucaristia 
 i “experiència interior” 
13.30 Avaluació 
14.15 Dinar i comiat 
 



 10

III Jornades de Pastoral Educativa  
 

 
Les paraules que contaran la Paraula. El millor relat guanya 
 
Organitza Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya, amb la col·laboració de 

les Escuelas Católicas i l’URC 
Tema Les paraules que contaran la Paraula. El millor relat guanya 
Ponents Arturo Merayo, José Luis del Moral, Josetxu Villacorta, Núria 

Calduch, Antonio Salas i Virginia Imaz  
Lloc Casal Borja (Jesuïtes), a Sant Cugat del Vallès 
Dia 19 i 20 de març de 2010, divendres i dissabte 
Hora Dia 19: 9-14 i 15.30 a 19.10 

Dia 20: 9-13.45. 
Inscripcions Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. Per 

inscriure’s cal fer una aportació per participant, per a despeses que 
inclouen el cafè de mig matí dels dos dies de 46 €. 
Si es vol dinar el divendres al mateix Casal Borja cal marcar-ho en 
el moment de la inscripció i té un cost de 13,50 €. 
Inscripció a través del formulari que trobareu a la pàgina web 
www.escolacristiana.org o a través de l’enllaç: 
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/inscripcio.aspx?idev=80 

Data límit  Fins dilluns dia 15 de març, a les 9 del matí. 
 

 DIVENDRES 19 de març  
9.00-10.00: Arribada, acollida i lliurament de material. Temps per conèixer les 

editorials 
10.00-10.30 Acollida a la sala i pregària breu 

Paraules del Secretari General de la FECC, P. Enric PUIG SJ 
10.30-11.45  
 

1ra ponència. Josetxu VILLACORTA  
Del murmuri del desert a l’altaveu del minaret. Descobrir allò que altres 
diuen d’Ell  

11.45-12.15 Descans. Cafè i pastes. Temps per conèixer les editorials 
12.15-13.30  
 

2na ponència. Antoni SALAS XIMELIS  
Com transmetre la fe sense esperar resultats  

13.30-13.45 Celebració de l’Àngelus a la sala.  
14.00-15.30 Dinar. Temps per conèixer les editorials 
15.30-15.45 Obertura de portes de la sala. Temps per conèixer les editorials 
15.45-17.00  
 

3ra ponència. José Luis DEL MORAL  
De la càtedra de Moisès al rebombori de les places. Alliberar els cors 
oprimits 

17.00-17.30 Descans. Temps per conèixer les editorials 
17.30-18.45  
 

4ta ponència. Profesor MANTOVANIUS  
ClownFusions, el miracle de l’humor evangèlic  

18.45-19.10 Conclusió del dia i pregària final 
 

 DISSABTE 20 de març  
9.00-9.30: Temps per conèixer les editorials  
9.30-9.45 Acollida a la sala i pregària breu 
9.45-11.00  
 

5na ponència. Núria CALDUCH 
Fenomen Bíblia  
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11.00-11.30 Descans. Cafè i pastes. Temps per conèixer les editorials 
11.30-12.45  
 

6na ponència. Arturo MERAYO  
De la paràbola a la publicitat pastoral  

12.45-13.00 
 

Profesor MANTOVANIUS  
ClownFusions, el miracle de l’humor evangèlic  

13.00-13.45 
 

Eucaristia final i cloenda:  
- Presideix Cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís MARTÍNEZ 
SISTACH 
- Paraules de Cristina MARTÍNEZ, stj, presidenta de la Unió de Religiosos 
de Catalunya,URC 

 
Joan Botam, caputxí, premi en Convivència i Diàleg Interreligiós 2010 

  
El P. Joan Botam, caputxí, 
president del Centre 
Ecumènic de Catalunya, 
serà guardonat el proper 17 
de març, a 2/4 de 8 del 
vespre, a la seu d’Òmnium 
Cultural (carrer Diputació, 
276, principal), en la seva 
segona edició, amb el premi 
en Convivència i Diàleg 
Interreligiós 2010, que li ha 
atorgat el Grup de Treball 
Estable de Religions. 
Moltes felicitats per aquest 
reconeixement. 

 
Déu para l’orella 

  
He pres contacte amb la revista Horeb, i en 
concret amb la secció “Para l’orella”, al 
començament del temps de Quaresma. Durant 
aquests dies se’ns convida a reflexionar sobre el 
llibre de l’Èxode, que té un dels seus punts 
cabdals en la crida de Déu a Moisès. M’ha fet 
pensar el fet que, abans que Moisès se senti 
cridat i enviat a treure el poble de l’esclavatge 
d’Egipte, aquesta pàgina bíblica ens diu que Déu 
és Algú molt atent a tot el que passa als seus fills i 
filles: “He vist l’opressió del meu poble a Egipte, i 
he sentit com clama per culpa dels seus 
explotadors. Conec els seus sofriments” (Ex 3,7). 
La certesa que Déu es preocupa per nosaltres, 

que coneix profundament les nostres angoixes i les nostres necessitats, ens ha de donar 
confiança i serenitat. Ell sap de la nostra preocupació perquè la seva Paraula sigui 
escoltada i acollida. Ell és el primer que vol desvetllar en el cor de cada persona el desig de 
vida plena, la set profunda per la pau, per la veritat, per donar un sentit ple a la pròpia 
existència... Ell sap molt millor que nosaltres que no sempre ens en sortim. 
Si volem fer cas de les paraules que més endavant ens dirà Jesús sobre Déu, el Pare, en el 
sentit que mirem de ser com Ell, aquesta revelació a Moisès ens comunica quelcom 

Para 
l’orella 
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important. Quan Déu diu que “veu”, “sent” i “coneix” tot el que passa al poble que sofreix a 
Egipte, ens deixa entendre que Ell no viu centrat en si mateix, sinó que es desviu per cuidar 
els altres. I potser això ens pot donar alguna pista interessant en aquests moments de 
sequedat vocacional. Com a religiosos, hem de fugir de la temptació de viure centrats en 
nosaltres mateixos. L’eix de la nostra vida ha de ser Déu mateix. I, així com Déu fa saber a 
Moisès, hem de saber parar l’orella als clams, neguits, al buit profund que veiem en les 
persones del nostre entorn. A partir d’aquí va començar el camí vocacional de Moisès. I pot 
començar el de moltes altres persones. 

Josep Roca, Missioner Claretià 
 

Xarxes Solidàries  
  

Xarxes Solidàries (correspondència catalana de Redes de CONFER) aplega fundacions i 
ONG vinculades a congregacions religioses. Està oberta a tota institució que compleixi 
aquest requisit. Amb el temps que porten reunint-se han arribat a comprometre’s a donar 
suport conjuntament al projecte següent: 
  

Organitza Xarxes Solidàries 
Participants Fundació Internacional de Solidaritat, Companyia de Maria  

SED (Solidaritat, Educació, Desenvolupament) Maristes   
Siempre Adelante Concepcionistes 
Fundació Proide, La Salle 
Fundació Enric d’Ossó, Companyia Santa Teresa de Jesús  
Fundació Taller de Solidaritat, Serventes de Sant Josep 

Títol Situació d’emergència pels desplaçats a la R. D. del Congo 
Lloc Regió oriental de la República Democràtica del Congo 
Objectiu Millorar l’alimentació amb un àpat diari i reorganitzar les famílies 

mitjançant microcrèdits 
Cost assumit  12.000 € (aportació de Xarxes Solidàries) 
Responsable Fundació Internacional de la Solidaritat 
Data límit  Fins dilluns dia 15 de març, a les 9 del matí. 

  
 
 

Carta de la Confederació Catalana d’ONG 
 

Benvolgut amic/benvolguda amiga... ho hem aconseguit!  
Des de la Confederació Catalana d’ONG volem donar-te les gràcies per haver signat, fa ja 
dos mesos, el manifest “Ni un pas enrere amb el 0,7. Ni una retallada més”. Com de ben 
segur recordaràs, denunciàvem que el govern català pensava retallar en un 20% el 
pressupost per a cooperació internacional, incomplint tots els seus compromisos d’arribar al 
0,7 durant el seu mandat. 
 Gràcies al teu ajut i al de moltes altres persones i 
institucions que es van solidaritzar amb aquesta causa 
ho hem aconseguit! El govern va rectificar la seva 
postura i hem aconseguit que el pressupost de 
cooperació es mantingui igual que al 2009, 49 milions 
d’euros. 
A més de la campanya de recollida de signatures, es 
va fer un treball paral·lel de pressió a tots els partits 
polítics i d’incidència als mitjans de comunicació 
perquè la nostra reivindicació sortís a la llum pública. 
Preparàvem un acte de protesta al carrer que no va arribar a celebrar-se perquè el 
vicepresident, Carod-Rovira, del qual depèn el programa de cooperació per al 
desenvolupament, ens va anunciar que renunciaven els seus plans inicials. 
Aquest any ens toca estar molt atents que efectivament es compleix allò promès, sense 
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oblidar que els successius governs catalans s’han compromès a reservar el 0,7 per fer 
efectiva la nostra solidaritat internacional, però segueixen sense destinar més del 0,2 del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya.  
En aquests moments tan durs en què Haití ens obre els ulls sobre la importància de la 
prevenció, i ens recorda la nostra obligació ètica amb el desenvolupament d’altres pobles, 
volem recordar-te que aquests fons que envien ara els nostres governs surten d’aquestes 
partides que tant els costa reservar o incrementar. Per això la teva signatura, juntament amb 
moltes altres, servirà, pots estar-ne ben segur, per millorar la vida de molta gent. 
Si vols posar-te amb contacte amb nosaltres: http://www.confederacio.org/intercom/  
Novament, moltes gràcies pel teu suport. Ha estat vital. 
 

 
Religions i Espiritualitat, XII Simposi 2010 de la Fundació Claret 

 
Ja fa anys que experts en sociologia i fenomenologia de la religió observen la 
“desinstitucionalització” de la religió, i per altra banda l’interès dels ciutadans “postmoderns” 
no tant per la religió, associada a ritus, normes, morals, jerarquies i dogmes, sinó per 
l’espiritualitat, entesa amb certa experiència de la transcendència, el creixement personal…  
Per la banda cristiana s’insisteix que el cristianisme ha de re-trobar i posar al centre 
l’experiència teologal profunda, que estaria més a la banda de l’espiritualitat, i en tot cas des 
d’aquí re-crear els altres aspectes necessaris però “relatius” a aquest centre fonamental: 
aspectes com el ritus, la moral, la institució, etc. 

 Amb relació a aquesta qüestió, alguns sostenen 
que el cristianisme com a “religió”, “institució” no té 
futur i cal abandonar-lo per convertir-lo en una 
espiritualitat més personal, flexible i oberta.  
Altres, al contrari, són molt crítics respecte a 
aquestes “espiritualitats” que apareixen com molt 
“líquides”, individualistes i poc compromeses, i 
pensen que, fora d’una tradició i institució 
religiosa, l’espiritualitat corre el risc de ser, en el 
millor dels casos, una mena de “teràpia 
compensatòria”, i en el pitjor dels casos una 
evasió que més aviat porta a la immaduresa 
personal i al des-compromís. 

El Simposi vol plantejar aquestes qüestions per dilucidar quin tipus d’experiència religiosa i/o 
espiritual realment contribueix al creixement personal i col·lectiu, i en concret el cristianisme 
(amb el seu component ineludible de tradició més o menys institucionalitzada) se sent 
interpel·lat per la recerca de valors espirituals i transcendents, redescobreix la seva 
espiritualitat profunda i pot aportar una gran riquesa i saviesa a aquesta recerca.  
 
Programa 
09.30 h  Lliurament del material. 
10.00 h  
 

Presentació del Simposi 
Màxim Muñoz Duran, Provincial dels Claretians de Catalunya 

10.15h Primera ponència 
Antoni Puigverd, escritptor i periodista: “L’obligació de mirar cap fora ens 
impedeix de mirar cap a dins”. 

11.15 h Descans 
11.45 h  
 

Segona ponència 
Xavier Melloni, professor de Teologia espiritual i expert en diàleg 
interreligiós: 
“Religió i espiritualitat: s’exclouen o es necessiten mútuament?” 

http://www.confederacio.org/intercom/
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12.45 h Diàleg amb els ponents 
13.30 h  Final de la sessió del matí. Pausa per dinar 
15.30 h  
 

Tercera ponència 
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona: “Què pot aportar el 
cristianisme a la recerca d'espiritualitat?” 

16.30 h  Breu descans 
16.45 h  
 

Taula rodona 
“Anem cap a una espiritualitat sense religió?” 
Moderada per Jordi Llisterri, director del portal CatalunyaReligió.cat i de la 
revista Foc Nou. 
Hi participaran: 
Eloi Aran, teòleg i arquitecte, col·labora a la Fundació Pere Tarrés. 
Laia de Ahumada, escriptora i filòloga, especialitzada en estudis en 
escriptura conventual i mística. 
Salvador Juncà, professor del Centre d’Estudis de les Tradicions Religioses, 
antic militant i animador de moviments socials. 

18:30h  Clausura del Simposi. 
 

Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret. Roger de Llúria 5 Barcelona 
Data: Dissabte 20 de març de 2010 
Horari: 09.00 a 18.30 
Preu: 30€ 
Places limitades. Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre de recepció. 
Podeu efectuar la inscripció on line a la pàgina web de la Fundació Claret. 
Aquest Simposi s’inscriu en l’oferta de crèdits de lliure configuració de l’ISCREB (1 crèdit) 
 

Calendari del mes de març: propers esdeveniments 
 

 

Estació d’enllaç: Els joves, la fe i l’Església: conversem amb el bisbe Sebastià 
Taltavull. 22.00 h. Pl. Santa Anna, c. Rivadeneyra – Pl. Catalunya 
Conclusions en forma d’art 

19 Dv 

Jornades de Pastoral   
20 Ds Jornades de Pastoral  (matí) 

VI Trobada de Religiosos i Religioses Joves de Catalunya a Montserrat - Alberg 
Abat Garriga  
URC-CEVRE: trobada de formació inicial - celebració de Setmana Santa 

21 Dg VI Trobada de Religiosos i Religioses Joves de Catalunya a Montserrat - Alberg 
Abat Garriga  
Experiència SICAR, de 4.30 a 8.30 del vespre al Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les 

22 Dl Formació inicial: fi del segon trimestre 
28 Dg Diumenge de Rams 

 
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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