
 

URC: “L’experiència de Déu” 
 

Es requereix continuar el procés iniciat al noviciat perquè el jove vagi 
centrant cada vegada més la seva vida en el seguiment de Crist. La 
vida d’oració ha de tenir la seriositat i la duració necessària perquè 
porti a un creixement visible en la fe i en l’amor. No una pregària 
superficial ”d’ocellet” que va picotejant aquí i allà, sinó una “pregària 
de vaca” que va remugant lentament i va criant membres robustos. La 
pregària no pot ser un acte més amb el que cal complir, basant-se en 

pregàries i exercicis pietosos. Deu ser la font que dóna sentit a la resta. Ha de portar a un 
contacte personal amb el Senyor, a un diàleg d’amor que em confronti amb l’Evangeli i 
transformi la meva vida. El típic del Juniorat és una pregària “encarnada” en la realitat de la 
vida, en la realitat social i de la persona. Ni espiritualisme desencarnat ni pragmatisme 
secularista. A més de la pregària personal diària, cal assegurar l’Eucaristia diària celebrada 
d’una manera vivencial, la pregària comunitària periòdica, els recessos mensuals i anual. Amb 
un acompanyament espiritual. 

 

Carlos Palmés, S.I. 
Las cinco llagas de la formación y su curación (traducció lliure) 

 

Horeb: obrim el parèntesi estiuenc... fins al mes de set embre 
 

La vida religiosa no s’atura a l’estiu. L’experiència de Déu 
en els exercicis espirituals o en el ritme quotidià, la vida 
comunitària en un context menys lligat a l’activitat laboral, 
la missió renovada en presències potser més 
esporàdiques… canvien de formes, però no de contingut. 
Sempre però, en aquestes dates, obrim un espai al descans. Per aquest motiu, l’informatiu 
Horeb tramet la seva darrera publicació del curs, que ha arribat puntualment cada setmana als 
nostres destintaris. Tornarem una vegada ben iniciat el mes de setembre.  
Volem agrair les col·laboracions rebudes i el suport dels nostres lectors, molts dels quals ens 
han encoratjat amb els seus missatges. La vitalitat de la vida religiosa salta als ulls. 
El 26 de juliol, la secretaria inicia les vacances. Tornarem el 26 d’agost. 
L’equip d’ Horeb desitja un bon estiu als nostres lectors! 
 

El Papa nomena un delegat seu per a la Legió de Cri st 
 

La Congregació acull Mons. Velasio De Paolis amb agraïment i plena disponibilitat 
Madrid, 14 de juliol de 2010 (IVICON).- El Sant Pare ha nomenat Mons. Velasio De Paolis, 
C.S., delegat seu per a la Legió de Crist. Així ho va anunciar el butlletí de l’Oficina de premsa 
de la Santa Seu el passat 9 de juliol. 

Barcelona, 22 de juliol de 2010                                                                              ANY III. núm.    
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Mons. De Paolis té una àmplia experiència i provada 
competència a la seva pròpia congregació religiosa, en la 
docència universitària i en el servei de la Santa Seu.  
Actualment, és president de la Prefectura per als Assumptes 
Econòmics de la Santa Seu, membre del Tribunal Suprem de la 
Signatura Apostòlica i consultor de la Congregació de les 
Esglésies Orientals, de la Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica i del Pontifici 
Consell per als Textos legislatius.  
En comunicar aquest nomenament als membres de la 
congregació, el P. Álvaro Corcuera, L.C., ha manifestat, una 
vegada més, la viva gratitud al Sant Pare. Ja durant l’audiència 
privada del passat 17 de juny, el director general dels legionaris 
de Crist ha assegurat al Sant Pare que tota la congregació 
acollirà el futur delegat amb plena disponibilitat. 

El 12 d’abril de 2008, el Papa Benet XVI el nomenà president de la Prefectura per als 
Assumptes Econòmics de la Santa Seu, elevant-lo a la dignitat d’Arquebisbe. Actualment, és 
també membre del Tribunal suprem de la Signatura Apostòlica i consultor de la Congregació 
de les Esglésies Orientals, de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les 
Societats de Vida Apostòlica i del Pontifici Consell per als Textos legislatius.  
 

Invitació per celebrar el Centenari de la casa pair al marista de Catalunya 
 

Carta de les comunitats de la casa als amics de les  
Avellanes 

En ocasió dels cent anys de presència dels germans maristes 
en el Monestir de les Avellanes que se celebren enguany, es 
convida totes les persones relacionades amb aquesta casa a 
un acte de celebració i agraïment per la Vida generada. 

Amic o amiga de la casa de les Avellanes 

Quasi al bell mig de l’estiu ens posem en contacte amb tu per 
convidar-te a la celebració del centenari de la presència 
marista a la casa de les Avellanes. 

VINE A CELEBRAR LA DIADA DEL CENTENARI!  T’esperem 
a les Avellanes el divendres dia 10 de setembre de 2010 a les 
17.30 h. 

Durant tot aquest any 2010 s’ha anat recordant el centenari de 
la presència marista al Monestir de les Avellanes amb un seguit d’actes i celebracions. 

Però en la jornada del 10 de setembre , dia concret de 
l’aniversari, ja que aquesta va ser la data de l’arribada dels 
primers Germans Maristes a la casa, es vol significar d’una 
manera especial aquesta efemèride amb un acte celebratiu 
obert a tota la família marista i amics. 

És per aquest motiu que les Avellanes vol obrir, de nou, les 
seves portes a totes aquelles persones que han passat per 
aquesta casa i que hi tenen relació per celebrar amb 

agraïment la Vida (amb majúscules) que ha generat i genera. 
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Tu, que has descobert les Avellanes  en una Pasqua, 
una convivència, una trobada, un espai de formació, has 
estudiat allí en alguna etapa de la formació marista o hi 
has tingut o tens relació per diferents motius... també ets 
protagonista d’aquest centenari. Per això, i en nom del 
Germà Provincial de la província marista de L’Hermitage i 
de les comunitats maristes de les Avellanes, et volem 
convidar a participar en els actes centrals de la celebració 
del centenari. 

T’esperem, doncs , el dia 10 de setembre a les 17.30 h al 
Monestir de les Avellanes, casa pairal marista de 
Catalunya, per compartir aquest esdeveniment. 

Preguem que confirmis la teva assistència  a l’adreça electrònica: 

com.avellanes@maristes.org abans del 3 setembre de 2010. 

Que tinguis un bon estiu i fins aviat! 

Comunitats Maristes de les Avellanes 
 

Entrevista a la Gna. Mery Garcia: “Assistència Vedr una” 
 

La relació de la Gna. Mery Garcia amb la gent gran ve de lluny. Des de jove es va encarregar 
dels avis de casa i després, a la congregació —és carmelita de la Caritat Vedruna i 
infermera—, des del noviciat ja li van demanar diferents serveis a les infermeries de les 
germanes grans. Quan va acabar la carrera d’infermera es va dedicar professionalment al 
camp de la geriatria. “Veure les persones grans alegres i tan autònomes com puguin, 
dignificar els processos de demència, aprendre tot el que m’ensenyen i poder-les acompanyar 
en el seu darrer tram de vida” és la millor recompensa que pot rebre, assegura.  
 
Quina és la característica que defineix les germane s Vedrunes en el camp de la salut? 
Continuar amb el carisma que hem heretat ja des de les primeres comunitats i germanes, de 
santa Joaquima de Vedruna, dona sana i sanadora. Les nostres constitucions diuen d’ella que 
“assistia els malalts amb amor, compartia amb ells el dolor i els ajudava a descobrir el sentit 
cristià del sofriment”.  
 
Quin és el perfil de la guaridora Vedruna? 
El d’una dona consagrada que se sent estimada profundament i 
gratuïtament per Déu, que se sent enviada a ser signe i instrument 
del seu amor, que és capaç de descobrir el rostre del mateix Crist en 
qui sofreix, per anar adquirint la saviesa de la creu i que té una visió 
integral i integradora de la salut. La guaridora Vedruna viu 
esperançada i joiosa la seva dimensió professional i es considera 
amb aptituds i vocació per realitzar tot allò que possibilita salut i vida.  
 
Quina opinió té de la llei de dependència de la Gen eralitat? 
El nom sencer de la llei és “Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de 
l’autonomia personal i atenció de les persones amb dependència”. Crec que s’ha focalitzat 
tota l’atenció a la part de la dependència i s’ha oblidat la part de l’autonomia. Com que es 
tracta d’una llei de dret universal i subjectiu és massa àmplia i poc realista tant en termes 
econòmics com personals i socials. 

Òscar Bardají i Martín 
Full dominical, 18 juliol 2010 
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El Govern aprova el reglament de la Llei de centres  de culte 

(Direcció General d'Afers Religiosos, Dc, 21/07/2010) El Govern de la Generalitat ha aprovat 
aquest dimarts el reglament de la Llei de centres de culte de Catalunya, que estableix les 
condicions tècniques i materials necessàries per a l'obertura i funcionament de nous locals. El 
reglament fixa el règim jurídic per la seva implantació i els criteris de seguretat, salubritat, 
accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i molèsties a tercers en el cas 
d'obertura d'un nou local. L'objectiu és garantir el dret de llibertat de culte, donar suport als 
ajuntaments i vetllar per unes condicions adequades als locals. 

D'acord amb el que fixa la Llei de 
centres de culte, els ajuntaments 
hauran de preveure en els seus 
plans d'ordenació municipal sòls 
amb la qualificació de sistema 
d'equipament comunitari on 
s'admetin els usos de caràcter 
religiós. El reglament fixa que la 
memòria dels plans haurà 
d'incorporar una avaluació de les 
necessitats de cada municipi i de 
localització de sòl en el moment de 
la revisió del document o abans de 
l'agost de 2019. 

Per determinar aquestes necessitats, es tindran en compte els informes municipals i els 
suggeriments i al·legacions que formulin les esglésies, les confessions i les comunitats 
religioses en el procés de participació ciutadana. Els ajuntaments hauran de garantir que 
l'equipament estigui ben comunicat per no dificultar l'exercici del dret de llibertat de culte. La 
concreció de l'ús dels centres religiosos es farà a través d'un pla especial, que haurà 
d'incloure un estudi de mobilitat i de necessitat de noves places d'aparcament en cas que el 
local superi els mil metres quadrats de superfície construïda o l'aforament de 500 persones. 

Regulació dels permisos municipals  

Per iniciar una nova activitat, les esglésies, les confessions i les comunitats religioses que 
estiguin inscrites en el registre estatal d'entitats religioses hauran de sol·licitar a l'ajuntament la 
llicència municipal d'obertura i ús de centres de culte. Aquesta normativa no és aplicable als 
locals que no tinguin més de 100 metres quadrats útils per al culte i no superin les noranta 
persones d'aforament. En aquest cas, en comptes de demanar una llicència, només s'haurà 
de comunicar a l'ajuntament corresponent l'obertura del nou equipament i el compliment de les 
condicions tècniques establertes en aquest reglament. Tampoc no hauran de demanar una 
llicència municipal els edificis o locals que acullin actes de forma esporàdica, ja que únicament 
necessitaran l'autorització corresponent. 

A banda de la llicència d'inici d'obertura i ús, caldrà demanar una llicència urbanística en cas 
que s'hagin de fer obres de construcció o treballs d'ampliació o reforma. L'ajuntament 
notificarà a les parts la resolució de la sol·licitud en un termini màxim de quatre mesos i 
informarà la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat (DGAR) de les peticions 
rebudes i les llicències atorgades per al seu coneixement i posterior actualització del mapa 
religiós. 

Condicions de seguretat i higiene  

Per a l'atorgament de la llicència, els locals hauran de complir les condicions de seguretat i 
salubritat que regula el reglament. Així, pel que fa a seguretat, fixa les mesures mínimes 
contra incendis (propagació del foc, evacuació, sistemes de protecció...) i determina 
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l'aforament, que serà d'una persona per metre quadrat útil, en el cas que no disposi de 
seients. També fixa les condicions de salubritat (sistemes de ventilació, serveis sanitaris..) i 
d'accessibilitat. 

Els locals que superin les 200 persones d'aforament hauran de tenir espais de vestíbul 
exterior amb una superfície suficient per aplegar una proporció d'usuaris del centre. El 
reglament també estableix les mesures d'aïllament acústic necessàries per evitar les molèsties 
a l'exterior, ja sigui a nivell estructural o limitant el so dels aparells electrònics. Així, els centres 
que es trobin a menys de 100 metres de cases o centres hospitalaris hauran d'incrementar els 
nivells mínims d'aïllament acústic. Queden excloses de les condicions de protecció acústica 
les campanes dels centres de culte, atesos els usos que se'ls han atribuït tradicionalment. 

Per comprovar que el local disposa de llicència i compleix les condicions fixades, el reglament 
regula també el procediment d'inspecció. En cas que el centre no tingui llicència, disposarà de 
tres mesos per regularitzar la situació. Les inspeccions es faran sense interrompre ni pertorbar 
cap activitat de culte, prèvia notificació al centre, excepte quan es produeixi un cas de risc o 
perill imminent pels usuaris del centre o els immobles adjacents. 

Adaptació al nou reglament  

Per als centres ja existents s'estableix un règim transitori per adaptar-se a les condicions 
bàsiques de seguretat que estableix el nou reglament. Els que no tinguin llicència municipal 
d'activitats, hauran de comunicar en un termini màxim de cinc anys el compliment de les 
condicions bàsiques de seguretat davant l'òrgan competent. Queden exclosos d'aquesta 
adaptació els espais que ja disposin de la llicència sobre policia de l'espectacle, activitats 
recreatives i establiments públics —que és el nom de la llicència que es demanava a alguns 
ajuntaments abans d'aquesta normativa específica— o altres normes vigents en el seu 
moment. 

D'altra banda, queden exclosos del reglament els centres de culte ubicats en centres 
hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres penitenciaris, així com els 
que estan en espais de titularitat pública o privada destinats a altres activitats principals. 
Tampoc queden afectats pel reglament els centres inclosos en l'Inventari del Patrimoni 
Cultural Català, tal com preveu ja la legislació perquè es regeixen per la Llei del Patrimoni. 

 

Associació UNESCO: grups de diàleg interreligiós 
 

Una de les tasques de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós és la promoció, 
assessorament  i coordinació de vuit grups de diàleg interreligiós formats per creients de 
distintes tradicions religioses o persones amb conviccions o expressions de consciència no 
religioses.  
 
Són grups que volen  prioritzar, per una banda, la meditació, el silenci, la comunicació, 
l’escolta mútua i la recerca de la Veritat com a elements de trobada amb la realitat i/o amb el 
Transcendent, i, per l’altra, la tasca conjunta com a mitjà que els compromet en peu d’igualtat.  
(A la nostra web podràs trobar tota l’ informació al respecte   www.audir.org 
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L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós fa una crida a les persones que puguin 
estar interessades a prendre part d’algun d’aquests  grups, de manera especial, per a 
formar part dels grups “Abrahàmic” i “Jove”, creats  més recentment.  
 
El grup Abrahàmic  està format per persones que pertanyen a les confessions judaica, 
islàmica i cristiana i que cerquen de dialogar amb altres creients d’aquestes tradicions 
monoteistes.  
Disposen d’una hora i mitja al mes per a la reunió i d’una altra hora  per preparar 
personalment els temes que es tracten al grup.  
Les persones interessades a prendre-hi part és convenient que tinguin un coneixement  
suficientment profund de la seva tradició religiosa (no cal que siguin responsables de 
comunitats o tinguin un càrrec institucional, ni tampoc que siguin teòlegs...) i que estiguin 
convençudes que val la pena aportar al grup la seva participació, experiència religiosa i 
coneixements al servei d’una millor entesa a favor d’una cultura de la pau, convivència 
respectuosa, coneixement mutu i recerca de Déu. 
 
Persona de contacte : Quim Cervera quimcervera@gmail.com 

El grup jove  és, des del 2001, un espai de trobada mensual per a persones d’entre 18  35 
anys. Estan motivats amb la idea de sortir de la pròpia zona de confort i amb el repte d’obrir-
se per crear nous amics i amigues d’altres tradicions religioses i espirituals. Alhora, estan 
també convençuts que el diàleg els permet descobrir l’altre i enriquir-se mútuament. 

Han dut a terme diverses activitats, les més importants de les quals han estat la preparació i el 
lideratge de la VII Trobada de Pregària Interreligiosa pel Dia Mundial de la Sida, la participació 
en la “Visita d’estudi sobre diàleg intercultural”, la realització del vídeo “Mirades en diàleg”, 
l’elaboració d’un taller sobre diàleg interreligiós el 2004 i de diverses pregàries interreligioses. 
Tenen un dia mensual de trobada  

Persona de contacte : Marta Matarin marta@aembk.org  

Els franciscans van encarregar tres projectes a Gau dí mai realitzats 
 
Joan Bassegoda Nonell 
Escriptor i arquitecte 
Catalunya Cristiana, 25 juliol 2010 
 
És ben coneguda i estudiada la relació entre el pensament de Gaudí i el concepte 

del món que proposà sant Francesc d’Assís, la relació entre la realitat i l’abstracció. El 
franciscans visqueren a les ciutats i vivien de l’almoina, en contrast amb els benedictins, 
ubicats en monestirs fora de les ciutats i que subsistien gràcies al conreu de les terres i la cura 
del bestiar. Aquests darrers mantenien la idea neoplatònica de l’única realitat existent i 
localitzada en l’altra vida, després de la mort, i creien que els sentits no percebien la realitat, 
sinó una enganyosa idea. Per aquestes raons menyspreaven la natura i cercaven formes 
abstractes i simbòliques presents per exemple en la pintura romànica, tan apartada de la 
realitat.  
Sant Francesc mantingué sempre que si la natura és obra de Déu cal estimar-la i respectar-la. 
Raó per la qual l’art dels franciscans és plenament naturalista i la seva arquitectura, la gòtica, 
presenta característiques constructives eminentment lògiques, amb una decoració plenament 
realista, amb formes vegetals senzilles com són els trèvols o els clavells, en lloc de les fulles 
d’acant estilitzades pels escultors romànics. Ultra aquest veïnatge entre els pensaments de 
Gaudí i del poverello d’Assís, es poden contemplar des del punt de vista de l’obra del gran 
arquitecte els projectes mai realitzats de Gaudí fora d’Europa, dos a Amèrica i un a l’Àfrica. 
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Per ordre cronològic, el primer cas va ser l’encàrrec del II 
Marquès de Comillas d’una església amb escoles 
adjuntes a les quals Gaudí anomenà Misiones Católicas 
de África, a la ciutat marroquina de Tànger. Un projecte 
singular i de gran abast, que Gaudí preparà entre el 1892 
i el 1893. Els missioners catòlics a Tànger eren i són 
franciscans, com franciscà és l’arquebisbe de Tànger. El 
projecte el redactà Gaudí per a l’Associació de Dames de 
la Immaculada Concepció, presidida per la marquesa de 
Comillas, María Gayón Barrié de López, dama de gran 
intel·ligència i bellesa. L’encarregat de dur a bon terme el 

projecte era el franciscà pare José María Lerchundi (1836-1896), una personalitat en el seu 
temps, prefecte apostòlic dels franciscans al Marroc i poc menys que ambaixador d’Espanya a 
la cort del sultà del Marroc. El projecte arquitectònic plaïa extraordinariament Gaudí, fins al 
punt que el tenia emmarcat en un dels murs del seu estudi a la Sagrada Família, projecte que 
s’ha perdut, cremat el plànol a la Sagrada Família, mentre que l’expedient del projecte complet 
no s’ha trobat a l’arxiu de la missió de Tànger, ni tampoc a l’Arxiu del Palau Reial de Madrid, 
on va haver d’anar per tal d’obtenir el permís del govern i de la reina Isabel II. Solament es 
coneix per dues fotografies. Havia de ser un majestuós edifici de planta quadrilobulada i tretze 
torres de silueta semblant a les que, d’ençà del 1903, començaren a aixecar-se a la façana del 
Naixement del temple de la Sagrada Família. Els altres dos projectes de Gaudí per als 
franciscans havien de bastir-se a Amèrica, un a la del Nord, concretament a Nova York, i 
l’altra a l’Amèrica del Sud, a la República de Xile. 
 

Conferència Episcopal Tarraconense: comunicat de la  reunió núm. 195 
 

Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya 
 

Els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2010 ha tingut lloc la reunió n. 195 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), a la Residència de la Sagrada Família, a La Seu d’Urgell. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots 
els seus membres, llevat de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i Mons. 
Romà Casanova, bisbe de Vic, que han excusat la seva assistència.  
En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol ha agraït l’acollida a la diòcesi 
d’Urgell de Mons. Vives i ha donat la benvinguda a Mons. Salvador Cristau i Coll, nou bisbe 
auxiliar de Terrassa, que en aquesta reunió s’ha incorporat als treballs de la CET. Mons. 
Cristau ha agraït la benvinguda, així com l’assistència dels bisbes a la seva recent ordenació 
episcopal i s’ha posat a disposició de tots per a col·laborar en el treball conjunt dels bisbes 
catalans. 
Els bisbes han fet arribar el seu condol a Mons. Agustí Cortés, per la mort de la seva mare, 
traspassada el dissabte 17 de juliol, a València. 
Així mateix, els bisbes han felicitat el Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de 
Barcelona, pel seu nomenament com a membre de la Prefectura d’Afers Econòmics de la 
Santa Seu, de la que formen part dotze cardenals de les principals diòcesis de l’Església. 
 
Els bisbes han passat després a tractar els diversos temes de l’actualitat eclesial i social, i 
amb relació a ells manifesten: 
 
1.- “Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense hem reflexionat sobre el moment 
actual que viu Catalunya i volem manifestar la nostra preocupació com a pastors. Compartim 
amb el nostre poble els seus goigs i les seves esperances i creiem que la nostra missió és 
proposar a cada moment el missatge joiós de l’Evangeli, amb les conseqüències que té en la 
vida personal i social, que és el que pot renovar en profunditat l’ànima del nostre poble català.” 
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“No ens correspon a nosaltres promoure una solució política determinada als problemes que 
planteja la manera d’organitzar la societat, però desitgem, això sí, col·laborar per tal que els 
camins que es vagin prenent reconeguin i respectin la dignitat i els drets fonamentals de les 
persones i dels pobles.” 
 
“Ens reafirmem en el que ja els nostres predecessors ensenyaven en el seu document “Arrels 
Cristianes de Catalunya”, del qual celebrarem el 25è aniversari el proper desembre, que 
demana una nova reflexió i que continua essent un referent significatiu en les actuals 
circumstàncies.” 
 
“Respectant la pluralitat d’opcions que es donen entre els cristians i en la nostra societat, 
convidem tothom a promoure el diàleg i l’entesa, perquè s’aconsegueixi una convivència 
pacífica, justa i duradora”. 
 
2.- “Així mateix, amb motiu de la recent entrada en vigor de la nova llei de l’avortament, els 
Bisbes novament volem manifestar el dany gravíssim i irreparable que significa l’eliminació 
d’una vida indefensa i que sigui considerat un dret de la dona durant les primeres catorze 
setmanes de l’embaràs. Reiterem la postura de l’Església i de tota persona de bona voluntat a 
favor de la vida i demanem tota la protecció per a les dones que volen dur endavant el seu 
embaràs, així com la real possibilitat que metges i personal sanitari puguin exercir el seu dret 
a l’objecció de consciència. Així mateix, reclamem una educació sexual per als infants i joves 
que sigui integradora de totes les dimensions de la persona humana, d’acord amb la seva 
dignitat, i que respecti el dret dels pares a una formació afectiva i sexual dels seus fills d’acord 
amb les seves conviccions morals”. 
 

 3.- “Com ja hem afirmat en 
anteriors ocasions, davant la 
crisi econòmica tan dura que 
viu la nostra societat i amb les 
mesures que s’estan prenent, 
que poden acabar afectant 
sobretot els més febles i 
necessitats, demanem que 
sigui exemplar la lluita contra 
el frau, que es promogui la 
creació de nous llocs de 
treball i que la solidaritat 
continuï augmentant. Agraïm 
tota l’ajuda que s’està fent 
des de les Càritas diocesanes 
i parroquials, així com des de 
les Administracions, altres 

entitats, associacions i gent voluntària i els animem a continuar en el camí del servei i 
l’entrega generosa envers els qui més ho necessiten”. 
 
4.- El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha informat els bisbes dels 
diversos aspectes de la preparació de la visita del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, el pròxim 
mes de novembre, per dedicar el temple de la Sagrada Família. El Sr. Cardenal els ha 
informat dels actes de la visita i els ha lliurat el cartell anunciador, la pregària per preparar-la i 
el llibret amb set catequesis, que presenten el ministeri de l’apòstol Pere i dels seus 
successors, el servent de Déu Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar i el contingut 
artístic, bíblic, teològic i litúrgic del temple de la Sagrada Família. 
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A partir d’aquesta informació, els bisbes han tractat també com promoure, en les respectives 
diòcesis, l’assistència de fidels —preveres i laics— a Barcelona, per acompanyar el Sant Pare 
en la seva visita apostòlica a la nostra terra. 
Els bisbes reiteren l’agraïment al Sant Pare per aquesta visita i animen els fidels a participar 
ben activament en tots els actes, a Barcelona. 
 
5.- Tot seguit, els bisbes han passat a fer la 
valoració del recentment clausurat Any Jubilar 
Sacerdotal, establert pel Papa amb motiu del 
150è aniversari de la mort de Sant Joan Maria 
Vianney, el sant rector d’Ars. Els bisbes han posat 
en comú les diferents activitats realitzades en les 
seves diòcesis i les fetes conjuntament, com la 
trobada del clergat català, a Mataró, amb motiu de 
la beatificació del sacerdot màrtir Josep Samsó, 
els peregrinatges al Santuari del miracle eucarístic 
d’Ivorra, a la diòcesi de Solsona, les 
peregrinacions a Ars i la peregrinació conclusiva a Roma, el proppassat mes de juny, i han 
coincidit en l’efecte positiu que aquest Any Jubilar ha tingut per als sacerdots i per a tot el 
poble fidel, que ha pogut reconèixer i aprofundir el valor del ministeri sacerdotal per a 
l’Església i per a tota la societat. 
 
6.- Així mateix, els bisbes han valorat positivament la celebració, el proppassat 22 de maig, de 
l’Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de les diòcesis catalanes i de les illes 
Balears i Andorra, que va tenir lloc a la ciutat de Terrassa, amb el lema Amb vosaltres cada 
dia, organitzat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut (SIJ).  
Els bisbes han comentat els diversos moments i actes de l’Aplec, l’elevada participació de 
més de cinc mil joves i famílies acollidores i han acordat fer-ne una revisió més aprofundida, 
abans de començar a preparar el pròxim Aplec, previst per a l’any 2013. 
 
7.- També en l’àmbit de la pastoral de joventut, els bisbes, a partir de la terna de candidats 
proposada pel SIJ i presentada a la CET per Mons. Pardo, han nomenat nova directora del 
SIJ, per a un trienni, la Sra. Marisa Jiménez Buedo, de Tarragona. 
 

8.- En presència del Dr. Armand Puig, degà de la 
Facultat de Teologia de Catalunya, els bisbes han 
estudiat la situació acadèmica i financera de la 
Facultat en els darrers tres cursos i han estat 
informats pel cardenal Martínez Sistach, Gran 
Canceller de la Facultat, de la pròxima col·lació del 
doctorat honoris causa, a primers d’octubre, a S. 
Emm. el Metropolita ortodox Hilarion de 
Volokolamsk, cap d’afers exteriors del Patriarcat de 
Moscou. El cardenal ha afirmat que aquest guardó, 
atorgat a una personalitat cristiana ortodoxa per una 
facultat de teologia catòlica serà un estímul més en 
el camí de l’ecumenisme. 

 
9.- En l’àmbit de la catequesi, Mons. Salinas ha informat els bisbes de la positiva difusió que 
va tenint l’edició catalana del nou catecisme per a infants Jesús és el Senyor i de la recent 
publicació del segon quadern d’exercicis per aplicar-lo, així com de la guia didàctica 
corresponent, elaborats pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC). 
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Mons. Salinas ha informat també sobre el recent Congrés Internacional del Catecumenat, que 
ha tingut lloc a París, i en el qual el SIC ha tingut una participació molt destacada. Així mateix, 
Mons. Salinas ha comunicat que les pròximes Jornades de Formació de Catequistes, 
organitzades pel SIC, tindran lloc a la diòcesi de Girona, a mitjans del pròxim mes de 
novembre. 

 
10.- En el capítol de nomenaments, i a 
proposta de Mons. Taltavull, president del 
Secretariat Interdiocesà de Mitjans de 
Comunicació Social (SIMCOS), els bisbes 
han donat el vistiplau a l’elecció, per a un 
nou trienni, com a director de l’esmentat 
Secretariat, del Sr. Dídac Bertran Vallvé, 
delegat de Mitjans de Comunicació Social 
de l’arquebisbat de Tarragona. 
 
11.- En acabar, el cardenal Martínez 
Sistach ha invitat els bisbes a participar 
en la Trobada per a la Pau, que, 

organitzada per la comunitat de Sant Egidi i l’arxidiòcesi de Barcelona, prosseguint l’esperit de 
la trobada d’Assís de l’any 1986, tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 del pròxim mes d’octubre, a la 
ciutat de Barcelona. 
 
12.- En el transcurs de la reunió, els bisbes han rebut la visita de l’alcalde de La Seu d’Urgell i 
diputat al Parlament de Catalunya, Il·lm. Sr. Albert Batalla. El matí del dimecres dia 21, els 
bisbes han fet una visita al Principat d’Andorra i a la seu del Consell General (Parlament). Han 
estat rebuts pel subsíndic M. I. Sr. Esteve López i han signat el llibre d’honor. També han 
visitat el santuari de la Mare de Déu de Meritxell, patrona de les Valls d’Andorra, l’església de 
Santa Coloma, d’Andorra la Vella i les instal·lacions del conjunt esportiu de Soldeu, sempre 
acompanyats per l’Arquebisbe i Copríncep, Mons. Joan-Enric Vives, que ha manifestat 
l’agraïment i la satisfacció d’aquesta visita històrica de la Conferència Episcopal Tarraconense 
al Principat d’Andorra. 

La Seu d’Urgell, 21 de juliol de 2010 
 
N.B.: El lloc per trobar el document Arrels Cristianes de Catalunya és:  
http://www.tarraconense.cat/index/documentació 
 

CONFER: curs intensiu de formació missionera 
 

Como en anys anteriors la CONFER, en col·laboració amb 
altres entitats eclesials, organitza el CURS INTENSIU DE 
FORMACIÓ MISSIONERA, que arriba ja al número XX. Sabeu 
que la CONFER, un dels patrocinadors d’aquesta escola, està 
bastant implicada en la seva bona marxa. És una formació 
intensiva, bastant completa, rica en continguts, pensada 
fonamentalment per als qui sortiran per primera vegada a un 
país de missió. La formació, assegurada per un bon grup de 
professors, ben preparats en les seves matèries respectives, 
ofereix una visió àmplia i profunda dividida en cinc blocs. 
És també interessant i enriquidora la convivència de tres mesos 

entre religioses, religiosos, sacerdots diocesans i laics que participen en els cursos. Els qui al 
llarg d’aquests anys hi han participat han quedat molt contents. 
Més informació: www.escuelaformacionmisionera.org  
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Els futurs escolapis de tot el món visiten Cataluny a 
 

• Durant el mes de juliol, seguint una ruta calassància 
• Són els religiosos que professaran els vots solemnes aquest 2010 

 

 
Religiosos escolapis de tot el món que faran la pro fessó solemne abans d’acabar el 
2010 fan una ruta seguint la vida del fundador, San t Josep Calassanç, que els porta 
per diferents poblacions de Catalunya i Peralta de la Sal (Aragó), entre el 17 i el 24 de 
juliol. Venen des de Polònia, Equador, Estats Units , Itàlia, Mèxic, Senegal, Argentina o 
República Dominicana i el seu viatge finalitzarà a Roma. 
 
Al voltant de 20 futurs professos, acompanyats d'alguns dels seus formadors i de 
l'historiador de l'Escola Pia de Catalunya, visiten 
aquests dies Montserrat, Balaguer, Peralta de la Sal, 
Mur, Claverol, Tremp, Cellers i Lleida, seguint una ruta 
per aquestes poblacions vinculades a la vida del 
fundador de l'Orde, Sant Josep Calassanç, per 
conèixer de primera mà la seva història i els fonaments 
del seu legat. En algunes de les localitats, la presència 
del sant català o de l'Orde que va fundar es manifesta 
gràcies a escoles encara en actiu, monuments artístics 
o edificis històrics. 
 
Els llocs que es visitaran són: 
 

Peralta de la Sal: Sant Josep Calassanç va néixer el 1557 a la localitat. 
 

Lleida:  estudià a l'Estudi General o Universitat arts o filosofia i dret civil i eclesiàstic 
(1571-1577) i els dos últims cursos de teologia (1581-1583). 

 
Balaguer:  L'any 1575, el sant va rebre la tonsura clerical al santuari del Sant Crist, i 
l'any 1587, acompanyà com a secretari el canonge Rafael Gomis en la Visita 
Pastoral. 

 
Montserrat: Entre 1585-1586, Sant Josep Calassanç acompanya el bisbe Juan 
Gaspar de la Figuera en la Visita Apostòlica al monestir. 
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Claverol: Va ser rector o plebà no residencial entre 1581 i 1592 

 
Tremp:  arxiprest de 1589 a 1591. 
 
Mur: Tramità a Roma el 1592 la transformació 
de la canònica independent o nullius en col·legita 
dependent del bisbat d'Urgell 

 
L'Escola Pia  
L'Escola Pia és un orde religiós fundat el segle XVII per 
Sant Josep Calassanç (1557-1648), nascut a Peralta 
de la Sal. Calassanç va fundar la primera escola 
pública gratuïta a Europa i, des de llavors, els escolapis es dediquen a l'ensenyament dels 
nois i joves, preferentment d'escassos recursos. Actualment, al món hi ha 1.325 religiosos 
d'aquest orde, repartits per quatre continents (Àfrica, Àsia, Amèrica i Europa) i 32 països 
(Camerun, Costa de Marfil, Gabón, Guinea Equatorial, Japó, Filipines, India, Senegal, 
Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Cuba, Mèxic, Nicaragua, 
Puerto Rico, República Dominicana, USA, Veneçuela, Àustria, Bielorrúsia, Eslovàquia, 
Espanya, França, Hongria, Itàlia, Polònia, República Txeca i Romania). Estan presents a 
215 escoles i al voltant de 40 fundacions o obres socials, que treballen en àmbits com 
l'educació no formal, la solidaritat o la promoció humana, al costat de les persones en risc 
social.  

 

Un cop d’ull als arxius de l’URC: “El que és nou de mana novetat” 
 

Opció preferent i clara pels pobres i exclosos en l es seves 
diverses manifestacions i segons els carismes 
– Fer-nos presents i atendre directament, amb cor de pobre, 
immigrats, aturats, handicapats, fracassats escolars, famílies 
desfetes, drogoaddictes, presos, dones maltractades, ancians, 
malalts... 
– Participar en aquells col·lectius que denuncien les injustícies, 
que lluiten per la promoció dels marginats, que cerquen marcs sociopolítics adequats. 
– Participar en la mentalització sobre la injusta situació mundial i afavorir, alhora que s’hi pren 
part, respostes concretes a favor dels exclosos del Tercer Món, presència de religiosos i 
religioses com a missioners, promoció i formació de voluntariat, campanyes... 
– Procurar descarregar-nos —sense malbaratar-les— de les excessives implicacions en les 
grans estructures que no ens deixen ser prou lliures ni prou significatius i que, d’altra banda, 
no són proporcionals a les possibilitats dels religiosos i de les religioses més joves ni són el 
més significatiu per a ells. 

 

Calendari URC-CEVRE: 2010-2011 
 
 
 

Calendari URC-CEVRE: 2010-2011 

 
 

 
 
 

Setembre 2010 
6 Dl URC. Matí: Comissió Permanent Ampliada. Tarda: Comissió Permanent 
11 Ds Festa – Dia Nacional de Catalunya 
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20 Dl Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial  
21 Dm Xarxes solidàries – Reunió a la seu de l’URC, a les 18.00 h. 

 
Octubre 2010  

3 Dg Trobada de la Pau – Comunità de Sant’Egidio – Barcelona 
4 Dl Assemblea de Superiores Majors i Abadesses 
  URC-CEVRE: inici del primer trimestre de la formació inicial 
7 Dj Comissió Permanent. Matí: 10 h 
12 Dm Festa 
15 Dv Estació d’enllaç 
16 Ds Acte central dels 30 anys - Vic 
18  Dl URC-CEVRE: Inauguració oficial del curs de formació inicial 
21 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 1 – El Sant Dubte d’Ivorra 
23 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 
27 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 
Novembre 2010 

  Mes del cinema espiritual 
1 Dl Tots Sants 
2 Dm URC: Comissió Permanent 
4 Dj RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 
7 Dg Consagració de la Sagrada Família pel papa Benet XVI a Barcelona 
10 Dc URC: LXIII Assemblea de l’URC 
13 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 
16 Dm CONFER: XVII Assemblea – Madrid 
17 Dc CONFER: XVII Assemblea – Madrid 
18 Dj CONFER: XVII Assemblea – Madrid 
19 Dv Estació d’enllaç 
27  Ds Reunió de religioses/os en barris 
28 Dg Inici de l’any litúrgic: 1 diumenge d’Advent 

 
Desembre 2010 

4 Ds IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
5 Dg IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
6 Dl IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
7 Dm IV Trobada de Religiosos Joves – CONFER – Madrid 
8 Dc Festa de La Immaculada Concepció 
12  Dg Llum de la Pau de Betlem 
14 Dm URC: Comissió Permanent 
17 Dv Estació d’enllaç 
18 Ds URC-CEVRE: Trobada de la formació inicial – celebració del Nadal 
25 Ds Festa. Nadal 
26 Dg Festa. Sant Esteve 

 
Gener 2011 

1 Ds Festiu – Cap d’Any 
6 Dj Festa. Reis 
10 Dl URC-CEVRE: Inici del segon trimestre de la formació inicial 
11 Dm URC: Comissió Permanent 
17 Dl Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial 
21 Dv Estació d’enllaç 
22 Ds Simposi dels 30 anys de l’URC 

 
Febrer 2011  

2 Dc Jornada Mundial de la Vida Consagrada – Cloenda dels 30 anys de l’URC 
8 Dm URC: Comissió Permanent – tarda 
17 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 2 – Sant Ignasi  
18 Dv Estació d’enllaç 
19 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent:  
21 Dl Assemblea de Superiores Majors i Abadesses 
23 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
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Març 2011  

1 Dm URC: Comissió Permanent 
9 Dc Inici de la Quaresma: Dimecres de Cendra 
16 Dc URC: LXIV Assemblea de l’URC 
18 Dv Estació d’enllaç 
25 Dv Fundació de l’Escola Cristiana i URC: Jornades de Pastoral 
26 Ds Fundació de l’Escola Cristiana i URC: Jornades de Pastoral 
28 Dl URC-CEVRE: inici del tercer trimestre de la formació inicial 

 
Abril 2011 

2 Ds URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 
5 Dm URC: Comissió Permanent 
8 Dv Estació d’enllaç 
9 Ds URC-CEVRE: Trobada de la formació inicial – celebració quaresmal  
22 Dv Divendres Sant 
24 Dg Pasqua 
25 Dl Festa. Dilluns de Pasqua  
26 Dm Vetlla de la Mare de Déu de Montserrat 
29 Dv 31è aniversari de la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya 

 
Maig 2011 

1 Dg Festa del Treball 
3 Dm URC: Comissió Permanent 
16 Dl Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial 
18 Dc SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos 
20 Dv Estació d’enllaç 

 
Juny 2011 

1 Dc Delegats Episcopals de Vida Consagrada 3 
2 Dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 3 
7 Dm URC: Comissió Permanent 
12 Dg Pentecosta 
18 Ds URC-CEVRE: Sortida de final de curs de la formació inicial 
19 Dg Pro Orantibus 
21 Dm URC – Exercicis Espirituals Cova de Manresa, 21 – 30, Toni Català, sj. (en castellà) 
24 Dv Festa. Sant Joan 

 
Juliol 2011  

4 Dl URC – Exercicis Espirituals Montserrat 1 – inici – Per confirmar 
10 Dg URC – Exercicis Espirituals Montserrat 1 – final – Per confirmar 
11 Dl URC – Exercicis Espirituals Cova de Manresa – 11 – 20, Oriol Tuñí, sj. (en català) 
21 Dj URC – Exercicis Espirituals Cova de Manresa - 21 – 30, Josep Rambla, sj. (en català) 

 
Agost 2011 

8 Dl URC – Exercicis Espirituals Montserrat 2 – inici – Per confirmar 
14 Dg URC – Exercicis Espirituals 2 – final – Per confirmar 
15 Dl L’Assumpció  

 
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 

 


