
    

64 Assemblea general de l’URC  
 

Data  16 de març de 2011, dimecres 
 

Hora  De 2/4 de 10 del matí a las 3 de la tarda i dinar 
 

Lloc  Seminari Conciliar de Barcelona 
Diputació, 231 - Barcelona 

 
Convocats  Superiores i superiors generals - Superiores i superiors provincials 

Abadesses i priores - Delegades i delegats 
Delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada - Persones convidades 

 

Ordre del dia 

 

9.30 

9.45 
 
 

10.30 
 

 
 

11.00 

 
 

12.00 

12.30 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 

Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanovas, Bisbe de Vic – Capella central 

Assemblea general – Sala Sant Josep 

1. Obertura de l’assemblea. Gna. Mª Cristina Martínez, presidenta 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Eleccions – fase de sondeig 
4. Tema de reflexió, estudi i debat:  

La fe i l’Església en un món plural 
Ponència del Dr. Gaspar Mora, Facultat de Teologia de Catalunya  
Col·loqui amb els participants 

Descans 

5. Eleccions: presidència, vicepresidència i vocal 
6. Presentació, diàleg i aprovació, si escau, dels nous estatuts  
7. Presentació de la memòria 2010 
8. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2010 
9. Eleccions: resultats i, si escau, nova votació 

Pausa breu 

10. Presentació i aprovació, si escau, del programa de l’any 2011 
11. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2011 
12. Trobada a Montserrat de membres de juntes: 26 de març 
13. Informe de presidència, secretaria general i 

administració 
14. Torn obert de paraula 
15. Cloenda de l’assemblea pel nou president o la nova 

presidenta 

Dinar de germanor 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 10 de març de 2011                                                                    ANY IV. núm.    



 

 

 

2 

Novetat a Horeb: ús de marcadors 

Per facilitar la lectura d’Horeb, hem intruït l’us de marcadors. Es troben a l’esquerra de la 
pantalla quan s’obre el document, s’activen fent clic sobre la icona i apareixerà l’índex dels 
temes d’aquest número. Fent clic al títol que interessi, el document es desplaçarà a la pàgina 
corresponent. Es tracta de provar-ho o que algú que sàpiga com funciona us ho expliqui. 

 
 

Jornada d’Entitats Socials d’Església al servei dels desfavorits 
 

Data: 12 de març, dissabte 
Horari jornada: de 9.15 a 14.30 h - Hora dinar: 14.30 h (optatiu) 
Lloc: Col·legi Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta). Passeig de la Vall d’Hebron, 258 - 
Barcelona 
 

Presentació 
Vivim un moment de profunds canvis socials i eclesials. D’una banda, amb el 
desenvolupament d’un sistema de serveis socials i dependència, i amb una crisi econòmica 
que afecta les persones més fràgils. I d’una altra, en un context de secularització important i 
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de dificultats per al compromís cristià. Aquestes situacions ens demanen reflexionar i actuar 
sobre la presència de les organitzacions socials d’Església. Algunes entitats ja fa dos anys 
que compartim experiències i visions, tot generant confiances i integrant un grup en el qual 
han participat fins ara Càritas, Fundació Pere Tarrés, Jesuïtes, Maristes, Secretariat de l’URC, 
Salesians, Oblates, Filles de la Caritat, Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya, Sant 
Joan de Déu i el Secretariat de Marginació de la diòcesi de Barcelona. Veiem la necessitat de 
compartir amb altres entitats socials d’Església el camí recorregut i de revisar i actualitzar el 
sentit d’aquest grup d’entitats socials d’Església que ens permeti ser més fidels a la missió de 
l’Evangeli al servei de les persones amb menys possibilitats, sense crear grans estructures, per 
impulsar les línies de treball que definim conjuntament. La diversitat de carismes i de camps 
d’actuació (col·lectius, àmbits) pot complementar i enriquir l’actuació en el benefici comú. 

Objectius 
• Sentir-nos Església que treballa en l’acció social i copsar què se’ns demana avui. 
• Discernir sobre una possible estructuració d’un grup d’entitats socials d’Església. 
• Identificar les prioritats de treball i criteris de funcionament d’un grup estable d’entitats. 
 

Metodologia 
• Es combinarà la intervenció en plenari amb el treball en grups i qüestionari, a fi de facilitar la 
màxima participació i recollir les opinions dels assistents. 
 

Aportació econòmica 
• Assistència a la jornada (sense dinar): 5 € 
• Assistència a la jornada + dinar: 15 € 
 

Lloc 
Col·legi Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta). Passeig de la Vall d’Hebron, 258 - Barcelona. 
Com arribar-hi 
• Metro L3 (verda). Estació de Mundet 
• Cotxe: Ronda de Dalt. Sortida 4 Pr 
 

Programa 

9.30h  Inici de la Jornada. Salutació  
 Pregària conduïda per les Filles de la Caritat  
10h  Primera intervenció  
 Sentit i eficàcia de l’acció social de l’Església, a càrrec de Mossèn Ramon Prat, 

vicari general del Bisbat de Lleida 
10.45h     Pausa - cafè  

11.15h    Segona intervenció  
 El nou context de l’acció social. Reptes per a les entitats socials d’Església, a 

càrrec de Rafael Ruiz de Gauna, de la Fundació Pere Tarrés, membre del grup 
promotor d’entitats socials d’Església 

12h  Presentació del treball en grups  

12.15h     Treball en grups  

13.30h     Posada en comú, tancament i continuïtat  
14.30h     Dinar (optatiu)  

 

Inscripció 
Fins al 4 de març de 2011 
• Destinataris: persones amb alguna responsabilitat en entitats socials d’Església i centres, 
coordinació de programes, directius d’institucions, consiliaris... 
 

Inscripció on-line: fàcil i ràpida www.peretarres.org/jornadaesglesia 
Entreu a la matrícula on-line i seguiu les instruccions. El pagament es fa amb targeta (de 
crèdit o de dèbit). 



 

 

 

4 

 
 

Altres opcions d’inscripció 
• En efectiu: Secretaria de la Fundació Pere Tarrés, c. Carolines, 10 - Barcelona 
De dilluns a dijous: 10/13 - 16/19h. Divendres: 10/13 - 15/18h. 
 

• Per transferència bancària: 
1. Consulteu la disponibilitat de plaça trucant al 93 366 85 09 
2. Empleneu la butlleta que s’adjunta 
3. Feu l’ingrés corresponent, fent constar “Jornada Església” i el vostre nom i cognoms, 
al compte següent: 2013-0654-84-0200667863 
4. Passeu, per fax o per correu electrònic, el comprovant de l’ingrés i la butlleta d’inscripció 
fax: 93 439 45 15 

secretariaif@peretarres.org 

 

Trobada a Montserrat 

membres de les juntes directives de l’URC 
 

 
 
Benvolgudes,  
Benvolguts, 
  

Una vegada celebrada la cloenda dels 30 anys de l’URC, com a apèndix al programa aprovat, 
el dia 26 de març, dissabte, les religioses i religiosos que heu estat membres de les 
juntes directives en algun període al llarg d’aquests 30 anys, secretaris generals inclosos, 

mailto:secretariaif@peretarres.org
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esteu convidats a viure a Montserrat una jornada de fraternitat, agraïment, diàleg i pregària. 
Us hi esperem! 
 
Programa Eucaristia (a les 11 del matí) 

                 Reunió acompanyats del P. Abat  

 Dinar de germanor 
 

Inscripció Cal que confirmeu la vostra assistència a Noemí Pujol (secretària de l’URC)  
                   ► per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
     ► per telèfon (93 302 43 67)  
                       ► o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 2n 2a     
 Data límit d’inscripció: 23 de març, dimecres 
 

Germanes Oblates: bicentenari del seu Fundador 
 

La Congregació de Germanes Oblates del Santíssim 
Redemptor us convida a celebrar el bicentenari del 
seu Fundador, Josep Maria Benet Serra i Julià, 
que es realitzarà el dia 19 de març de 2011 a Mataró 
(Barcelona) amb el següent programa: 
• 17.00 h Acte acadèmic – institucional al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament de Mataró (C/ Riera, núm. 
48, 1r) 
• 19.00 h Eucaristia d’acció de gràcies a la Basílica 
Parroquial de Santa Maria de Mataró 
• 20.30 h Refrigeri a l’Escola Pia, Plaça Santa Anna, 
núm. 1 
Ens agradaria compartir aquesta celebració amb 
vosaltres! 

 

En marxa "Rezando voy", una proposta de pregària diària en àudio 
 

A partir del 9 de març, el web permetrà escoltar on-line i descarregar pregàries per a 
qualsevol reproductor mp3 o iPod 

 

Les noves tecnologies al servei de la pregària 
diària. Així ho ha entès la Companyia de Jesús, 
que acaba de crear un web que proporciona 
material de pregària diària en castellà per escoltar 
directament o descarregar. Serà el proper 
dimecres 9 de març, Dimecres de Cendra, quan es 
posi en marxa aquest projecte que vol arribar a 
totes les persones de parla hispana. 
 

Rezando voy – www.rezandovoy.org – és una 
proposta de pregària en àudio d’uns dotze mintus 
de durada que es podrà descarregar al reproductor 
mp3, a l’iPod o escoltar-la al mateix ordinador. El 
seu referent és www.prayasyougo.org, dels 
jesuïtes anglesos, que va néixer fa 3 anys i rep 
una mitjana de 90.000 visites a la setmana. Ara, 

mailto:urc.info@gmail.com
http://www.rezandovoy.org/
http://www.prayasyougo.org/
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els jesuïtes d’Espanya han decidit posar en marxa aquesta iniciativa en llengua castellana. El 
treball d’enregistrament i elaboració del web ha estat encarregat a la nova oficina de “pastoral 
per internet” www.pastoralsj.es, recentment constituïda a Valladolid, i compta amb el suport de 
les editorials Sal Terrae i Mensajero. En aquest projecte, dirigit pel jesuïta, teòleg i sociòleg 
José Maria Rodríguez Olaizola, participa un equip de 28 persones. 
 

El seu principal objectiu és ajudar la gent a buscar Déu en el dia a dia. Sembla que pregar 
requereix un espai, temps i escolta i sovint, en el quotidià, no disposem de cap d’aquests tres 
ingredients: vivim de pressa, ens movem d’una banda a l’altra, en contextos poblats per 
imatges, soroll, anades i vingudes... És possible pregar enmig d’aquest brogit? Aquest 
projecte neix de la convicció que sí. Rezando voy es pot utilitzar en caminar cap a la facultat o 
la feina, al cotxe, a l’autobús, al tren, mentre cuines, al principi o al final del dia... Les 
pregàries inclouen motivacions per a la reflexió personal, música per a la contemplació, la 
lectura de l’evangeli del dia o altres textos. 
 

Incorporar les noves tecnologies al món de la pregària i l’espiritualitat 
 

Ja fa temps que la Companyia de Jesús treballa en la incorporació de les noves tecnologies 
de la comunicació al món de la pregària i l’espiritualitat. La primera iniciativa en aquest camp 
és el web de pregària www.espaisagrat.org que van crear els jesuïtes irlandesos i actualment 
està disponible en 21 llengües diferents. 
 

A Catalunya, els jesuïtes gestionen l’edició en català d’aquest web i, a més, ara fa tres anys 
que es va posar en marxa el web www.pregaria.cat, un portal de pregària i espiritualitat en 
català que recull diverses propostes de pregària on-line, així com informació i recursos sobre 
espiritualitat. Els continguts del web estan units per uns mateixos lligams: una espiritualitat 
vinculada i compromesa amb la realitat i amb la quotidianitat, però són molt variats i s’adapten 
a públics diversos. Entre d’altres, s’hi pot trobar des de senzilles pregàries amb dibuixos per a 
infants, fins a pregàries per a joves motivades per cançons de la música més actual, passant 
per la pregària que pot sorgir a partir de la lectura de la premsa del dia. 
 

Arrels cristianes de Catalunya, segons l’abat Josep Maria Soler 

El 27 de desembre de 1985, els bisbes de 
Catalunya publicaven el document Arrels 
cristianes de Catalunya. És amb motiu d'aquest 
aniversari que la Fundació Claret va organitzar el 
3 de març passat una conferència a càrrec del P. 
Josep Maria Soler, abat de Montserrat, titulada 
"Arrels cristianes de Catalunya" 25 anys després. 

Mónica García per a Flama.info, 9 mar. 11 

El P. Màxim Muñoz va introduir l'acte i va 
presentar l'abat de Montserrat ressaltant el seu 
seny i preparació, capacitat de diàleg i escolta. Va 
considerar el seu «mestratge en els temes 
candents», com el que s'havia de tractar en la conferència. Josep Maria Soler va recordar, en 
primer lloc, el context en què es va redactar Arrels cristianes de Catalunya. En efecte, l'any 
1985 es continuava desenvolupant el procés de transició: la Constitució espanyola i la 
Generalitat de Catalunya amb l'Estatut d'Autonomia a penes feia uns anys que estaven en 
vigor. D'altra banda, es commemorava el mil·lenari del moment que Catalunya «es desprenia 
de tota submissió ultrapirinenca i iniciava el seu propi camí a través de la història», tal com 
afirma el document episcopal. 

http://www.pastoralsj.es/
http://www.espaisagrat.org/
http://www.pregaria.cat/
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En la presentació de l'acte, el provincial dels claretians, Màxim Muñoz, va assenyalar la 
propera publicació de la carta pastoral Al servei del nostre poble per part de l'episcopat català. 
Aquest nou document inclourà reflexions sobre els actuals reptes de l'Església i de la societat 
catalanes, com ara la crisi econòmica, la immigració i la secularització. L'abat de Montserrat 
va subratllar l'actualitat del document i va assenyalar que es tracta d'un text que dóna llum al 
debat actual sobre el dret de les nacions sense estat. 

El benedictí va incidir en els punts fonamentals d'Arrels cristianes de Catalunya. En primer 
lloc, va referir-se a la constatació, per part dels bisbes, de la realitat nacional de Catalunya i al 
magisteri de l'Església desenvolupat per Joan Pau II. Josep Maria Soler va citar, més 
concretament, un discurs del pontífex a la Unesco (1980) i un altre a l'ONU (1995). El Papa va 
afirmar davant de les Nacions Unides que «el dret d'existir d'una nació implica, per naturalesa, 
el dret a la pròpia llengua i cultura, mitjançant els quals manifesta la seva original sobirania 
espiritual per sobreviure a la dependència econòmica i política». Així, l'abat va estimar molt 
necessari explicar la realitat de la nació catalana pedagògicament, tant als catalans que no la 
comparteixen, com als altres pobles de l'Estat espanyol. «Nosaltres hem de ser els primers 
també a obrir-nos als seus problemes... No es tracta de fer la guitza a ningú», va recalcar.  

Esforç pedagògic 

En opinió de Josep Maria Soler, l'episcopat redactor no va prendre cap postura partidista ni 
política, sinó que va situar la doctrina social del magisteri de l'Església en la realitat particular 
que és Catalunya. «És molt important que fem aquest esforç pedagògic», va insistir l'abat 
benedictí, «no és fer política, ni anar en contra de ningú: és viure el manament de l'amor».  

El P. Josep Maria Soler va tractar també el pluralisme de poble català i l'inici de la 
descristianització com a segon punt fonamental d'Arrels cristianes de Catalunya. L'Església ja 
no es pot considerar a si mateixa com «la veu», sinó com una veu més. Cal, doncs, que 
prengui consciència d'aquesta realitat i sàpiga situar-s'hi. En aquest context, l'abat va exhortar 
a la coherència de vida dels cristians i a desenvolupar un esperit de servei a l'actuació política. 
Va assenyalar la importància de la formació de laics capaços «d'oferir arguments sòlids, 
amarats d'esperança, portadors de misericòrdia per enriquir els debats, tot reproduint el 
comportament amable de Jesús». Per últim, el monjo de Montserrat va abordar el punt de la 
construcció d'una societat més justa, capaç d'acollir i d'integrar persones d'altres cultures i 
religions. Va reconèixer la dificultat que implica «gestionar el pluralisme sense perdre la pròpia 
identitat» i es va preguntar «fins a quin punt s'ha de respectar la idiosincràsia de l'altre». Als 
cristians ens toca fer una tasca de reflexió i d'aprofundiment al servei de la societat catalana 
per ser creatius i per tenir una presència activa, va observar, aportant el pensament cristià a 
les qüestions actuals de forma propositiva i engrescadora. 

En definitiva, el P. Soler va ponderar la vigència d'Arrels cristianes de Catalunya, sobretot 
després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre la reforma de l'Estat d'Autonomia i la 
posterior manifestació en resposta a la sentència. Segons l'abat de Montserrat, el document 
és encara molt capaç d'il·luminar el present. 
 

La Aguilera-Lerma  
 

El fenomen La Aguilera-Lerma suscita adhesions, interrogants, sorpresa, admiració, dubtes, 
escepticisme. La notícia concisa es pot resumir així: «El monestir autònom de l’Ascensió de 
Nostre Senyor Jesucrist, de Lerma, es transforma en un nou institut religiós de dret pontifici, 
denominat Iesu Communio.» L’Orde de les Germanes Pobres de Santa Clara en aquest 
monestir donen pas al nou institut, al qual es transfereix el seu patrimoni actiu i passiu. Un 
indult especial de la Santa Seu permet mantenir-se a les que així ho desitgin com a clarisses 
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sense necessitat de passar a un altre monestir. La germana Verónica María Berzosa és 
reconeguda com a fundadora i confirmada com a superiora general del nou institut. 

Hi ha tres factors que ens poden proporcionar algunes claus d’interpretació dels fets. Primer, 
l’afluència massiva de joves per fer-se monges. Les xifres arriben a prop de dos centenars. En 
temps d’escassetat de vocacions, els constrastos amb altres institucions són evidents. Com 
s’explica? Des de l’òptica evangèlica el nombre no és un criteri definitori, però ningú no 
escapa de les consideracions numèriques. Jesús és el nucli de la seva opció o hi ha altres 
elements coadjuvants que afavoreixen aquest increment de peticions d’ingrés? Hi ha alguna 
mena de pastoral vocacional que dóna aquests resultats? Es tracta d’un fenomen transitori o 
d’un fet consolidat? El nombre dóna poder i la mancança, insignificança. 

Segon, la reconversió de clarisses en un nou institut religiós. Es tracta d’un altre tret 
innovador. Hi ha una diferència clara, per exemple, entre la Mare Teresa de Calcuta i la 
germana Verónica. Vint anys després d’ingressar a les germanes de Loreto, la germana Maria 
Teresa abandona el seu institut i, després de dos anys de proves i discerniment, funda la 
congregació de les Missioneres de la Caritat. Aquí, el procés és molt diferent. No és només 
una opció individual, sinó col·lectiva. No se surt d’un sistema per crear-ne un altre sinó que es 
transforma el monestir en una realitat nova. Els tràmits han estat més fàcils perquè un nombre 
notable de bisbes ha afavorit la reconversió. S’han hagut de lligar molts caps jurídics i 
personals. 

Tercera, la personalitat carismàtica i subjugant de la germana Verónica. No es pot tractar 
d’una persona qualsevol. No la conec personalment, però no em resulta difícil imaginar que ha 
de tenir un gran sentit de lideratge espiritual, que resulta atractiu i convincent. El 24 de 
desembre del 2010 escriu una nota llarga en la qual respon els interrogants o les acusacions 
que han rebut, com ara per què no s’ha informat abans (el procés ha estat portat amb 
discreció màxima), per què no repartiu (entre altres monestirs que no tenen vocacions), per 
què aquí sí i no en un altre lloc (les germanes el dia de la seva professió solemne li deien: «Jo 
professo el que vivim, aquesta realitat, però no m’identifico amb la Regla i les Constitucions de 
les Germanes Clarisses.» La seva resposta: «Filla, nosaltres som Clarisses, portem aquest 
hàbit i hem professat aquesta Regla, això és el que hi ha; si vols, ho prens i si no... te’n pots 
anar.» No s’ha sostingut mai ningú parlant-li de la possibilitat de començar un camí nou). 

Amb respecte, afecte i algunes preguntes, em cenyeixo al criteri que Gamaliel va exposar 
davant del Sanedrí: «Si allò que fan o es proposen és cosa d’homes, es destruirà tot sol; però, 
si és de Déu, no aconseguireu destruir-los; i alerta encara, que no us trobéssiu lluitant contra 
Déu» (Ac 5,38-39). 

Lluís Serra Llansana 
 

Itinerari de pelegrinatge del Crist de Sant Damià 
 

Federació de la Immaculada Concepció  
              Clarisses de Catalunya, 

 Castelló i Menorca 
 
El Crist de Sant Damià ha conclòs el seu pelegrinatge per totes les 
Comunitats de la Federació de Portugal. Com ja vaig comunicar en la meva 
carta del mes de novembre, arribava a la nostra federació al gener. Va arribar 
exactament el 31 de gener, passats ja uns deu diez he fet el calendari. Ho he 

fet pensant que en cada comunitat estigui entre set i deu dies i sempre que hi hagi un cap de 
setmana, per si voleu promoure alguna vigília de pregària amb la família franciscana del vostre 
entorn; amb religiosos i religioses; amb joves, cadascú ja veurà com fer-ho. 
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ITINERARI DE PELEGRINATGE DEL CRIST DE SANT DAMIÀ 
A LA NOSTRA FEDERACIÓ: CALENDARI  
 

SANT PASQUAL (Vila-real)  21 de febrer al 28 de febrer 
IMMACULADA CONCEPCIÓ (Onda) del 28 de febrer al 8 març 
SANTA CLARA-MARE DE DÉU DE LES NEUS (Tortosa) 9 de març al 18 de març 
SANTA CLARA (Reus) 18 de març al 28 de març 
SANTA MARIA DE PEDRALBES (Barcelona) 28 de març al 7 d’abril 
DIVINA PROVIDÈNCIA (Barcelona) 7 d’abril al 14 d’abril 
SANTA CLARA (Ciutadella) del 15 d’abril al 26 d’abril 
DIVINA PROVIDÈNCIA (Girona) 28 d’abril al 9 de maig 
FRATERNITAT SANTA CLARA (Girona) 9 de maig al 28 de maig 

 
IGUALMENT CAL TENIR CURA DEL LLUM QUE L’ACOMPANYA 
 

El llum es va encende al monasteri de Sant Damià d’Assís, llar de la mare santa Clara. Ella 
en aquell lloc, “va mirar, va considerar i va contemplar” la llum de la Icona del Cristo que va 
transformar la vida de Sant Francesc per sempre, transformant totalment el cor de la primera 
dona franciscana. Ella va viure il·luminada per aquesta Llum i li va concedir la il·luminació 
necessària perquè amb el seu testimoni, la seva fortalesa i la seva coherència femenina  
canvié el rumb de la seva història personal i la pròpia història de la vida religiosa del seu 
temps i del nostre… Que la contemplació d’aquesta llum i imatge transformin la nostra vida 
en llavor d’un futur nou per a la vida clariana i per a cada una de nosaltres. 

GNA CLARA, OSC - PRESIDENTA FEDERAL 
 

IV Jornades de Pastoral Educativa: “Posem a punt la Pastoral!” 
 

18-19 març – JPs11 
Seminari Conciliar - Barcelona 

 

Vivim temps d’urgències insistents. En el món de 
l’educació i de l’educació cristiana ens veiem impel·lits 
a atendre necessitats organitzatives significatives. 
Sovint aquestes necessitats passen per davant de les 
prioritats.  

Les prioritats s’expressen des de la Missió, la Visió i 
els Valors de la institució escolar.  

En els nostres marcs educatius tenim clara la Missió. 
La contemplem recolzada per la gestió de l’Escola en 
Pastoral. Ens identifica com a escoles que ofereixen la 
cosmovisió cristiana com a atmosfera educativa i com 
a horitzó d’opció de vida.   

En els nostres marcs educatius tenim clara la Visió. 
Ens orienta a mitjà i llarg terminis. Acompanya moltes 

de les nostres decisions. Facilita la gestió per objectius i processos des de línies 
estratègiques. Mai no manca en la nostra Visió la percepció de la importància que adquireix 
la Pastoral Educativa. 

En els nostres marcs educatius comptem amb recursos personals i estructurals importants 
per tal de fer possible l’Escola en Pastoral. Intuïm la necessitat de gestionar-los, cada cop 
més, de la millor manera.  
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Per això és important tenir en compte les prioritats, a la vegada que les urgències, en el 
nostre horitzó inspirador educatiu. 

Les Jornades de 
Pastoral Educativa 
d’aquest curs 2010-
2011 pretenen facilitar 
la reflexió sobre les 
prioritats de les 
nostres escoles de la 
FECC.  

- Quin model 
d’escola 
cristiana volem 
oferir? 

- Què ens cal per 
tal de definir-lo i 
fer-lo possible? 

- Quines 
previsions ens 
caldrà fer i dur a 
terme en els 
propers anys? 

- Quin itinerari ens caldrà seguir de “solidaritat pastoral”? 
- Amb quanta energia comptem per posar “a punt” la Pastoral Educativa? 
  

Som tots benvinguts i benvingudes a les IV Jornades de Pastoral Educativa!   
 

Presentació d’un llibre sobre l’emancipació de les dones i el cristianisme  
 

Presentació del llibre 
QUEREMOS EL PAN Y LAS ROSAS 
Emancipación de las mujeres y cristianismo 
De Lucía Ramón 
  
Intervindran: 
Victòria Camps, catedràtica de Filosofia Moral i 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona 
Rafael Díaz-Salazar, professor de sociologia a la 
Universidad Complutanese de Madrid 
Teresa Forcades, teòloga i metgessa, 
vicepresidenta de la European Society of Women 
in Theological Research 
i l’autora, Lucia Ramón, membre de l’equip de 
Cristianisme i Justícia 
Organitzen: 
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Fundació 
Lluís Espinal - Ediciones HOAC 
Dijous 17 de març de 2011, a les 19.30 h a 
Cristianisme i Justícia, C. Roger de Lluria 13, 
Barcelona 



 

 

 

11 

Congregació de les Germanes de la Immaculada Concepció de Castres  
 

CONSEJO DE CONGREGACIÓN  

««SSeeggúúnn  ssuu  pprroommeessaa,,  nnoossoottrraass  eessppeerraammooss  uunn  cciieelloo  nnuueevvoo  yy  uunnaa  

ttiieerrrraa  nnuueevvaa,,  ddoonnddee  hhaabbiittee  llaa  jjuussttiicciiaa»»..  2ª Pe. 3, 13.   

Del 13 al 25 de febrero, 39 participantes, hermanas, hermano y laicos 
de los países donde está presente la congregación, se han congregado 
en Dakar (Senegal) para el Consejo de Congregación, que se reúne 
entre dos Capítulos Generales para tratar de algún tema que queremos 
profundizar y  que además, como dicen nuestras constituciones: 
«favorece la comunión y asegura una mejor coordinación de los 
esfuerzos en vistas a la misión común» (Const. 115), El tema ha sido: 
Justicia y Paz e Integridad de la Creación. Era la orientación dada en el 
Capítulo General de 2008.  

Varias veces, en diversas circunstancias y en distintos lugares, este 
tema ha sido objeto de ricas y profundas reflexiones, tanto a nivel eclesial como de las 
Instituciones religiosas. 

¿Qué podemos ampliar o aprender como 
congregación al respecto? 

Al considerar nuestro mundo globalizado, donde 
los problemas del medio ambiente,  la 
preservación del clima y de la naturaleza se 
generalizan, «la opción por los pobres, tan clara 
en nuestro carisma, necesita hoy ser revisitada 
en la perspectiva del cuidado integral de la 
vida» (Plan Global 2008). Conscientes de nuestra 
pertenencia a la comunidad planetaria, queremos 
promover «la vida en abundancia» (Jn 10,10) 
siendo particularmente sensibles a la integridad de 
toda la creación. Aún hoy, y más que nunca «la creación gime y sufre con dolores como de 
parto» (Rm 8, 22). Como sabemos, son los más pobres, los que están más amenazados por 
la destrucción permanente de la biodiversidad. Participar en la transformación de la sociedad 
exige de nosotras una mayor apertura en nuestra vida, en nuestra misión, en nuestro modo de 

relacionarnos… 

Este Consejo de Congregación coincide con 
la apertura del Año del Bicentenario del  
nacimiento de Emilie (1811-2011) y con el 
Foro Social Mundial en Dakar (del 6 al 11 
de febrero de 2011). Dos acontecimientos 
que parecen distantes, pero que se cruzan en 
el espacio y el tiempo. Algunas lo sienten 
como una prolongación de la Beatificación, el 
primer acontecimiento será objeto de 
numerosos reencuentros de Congregación, 
mientras que el segundo nos invita a 
unirnos a esos miles de militantes  que 
creen que «otro mundo es posible» 

apostando por esa «nueva tierra, donde habite la justicia». 
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Para la realización de esta promesa, queremos explorar: 

 Nuestra Vocación de Discípulos y Discípulas. 

 Nuestro modo de relacionarnos desde la vida cotidiana. 

 La comprensión de justicia, entendida como “relaciones justas”, de compasión, de  
misericordia, de solidaridad, de perdón.  

 Nuestra misión con los pobres, en este mundo injusto, degradado y violento.  

 Nuestras diversas redes de colaboración, articulación de proyectos  a favor  de  la 
dignidad de los pobres y la promoción de la vida. 

AAhhoorraa,,  aall  tteerrmmiinnaarr  eessttee  eennccuueennttrroo  ddeecciimmooss  ccoonn  EEmmiilliiee  ddee  VViilllleenneeuuvvee:: ««En efecto, ¡qué época 
memorable para nosotras y nosotros, entramos en un camino particularmente digno del 
más profundo agradecimiento!»»  (Cf.CM I)..  PPoorrqquuee  el Consejo de Congregación ha 
terminado pero el ENCUENTRO, como modo de estar y convivir, continúa…  

La “TERANGA1” senegalesa con su culto al recibimiento y  la hospitalidad  ha atravesado todo 
este tiempo… Desde la bienvenida a la despedida la vida está llena de gestos y rituales que le 
ponen color, movimiento y calidez a la llegada y a la partida…  

La participación en los dos Foros, tanto el de Teología de la Liberación, como el Social 
Mundial, impregnaron el Consejo de Congregación de diversidad y  universalidad.  

El diálogo reflexivo entre diferentes tradiciones religiosas y nuevas espiritualidades, y todas 
las iniciativas del campo socio político, 
manifestada en demanda y conquistas 
de derechos sociales inclusivos, nos ha 
permitido ensanchar la mirada, ampliar 
nuestros márgenes de comprensión y 
vislumbrar nuevos horizontes. 

En este  clima el Consejo ha sido un 
espacio permanente de aprendizaje, 
con muchas novedades, 
confirmaciones, y opciones, por eso: 

««¡Qué época memorable!»».  Nos 
sentimos particularmente contentas. 

Dejaremos decantar un poco lo vivido 
antes de sistematizar el fruto de lo 
compartido y celebrado en estos días, 
pero a modo de resonancia no 
podemos dejar de hacer algunos comentarios que son motivo de alegría, entusiasmo y 
compromiso. 

 En el modo de estar-participar, escuchar, acoger, respetar, preguntar, hemos sentido que 
tenemos una nueva sensibilidad, capaz de interactuar sin juzgar o imponer. 

 En este mismo sentido, una gran valoración por lo propio, y un interés por conocer, 
respetar y aprender de los otros/as. 

                                                 
1 “Teranga” es una palabra wolof, uno de los idiomas oficiales del Senegal, y se traduciría como 

“hospitalidad” o “calidez”, posiblemente, los conceptos que mejor definen la forma de ser de las y los 
senegaleses. 
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 Un sentido de la espiritualidad más encarnado en la trama de la vida, con sus conflictos, 
fragilidades, y sus posibilidades de hacer camino. 

 Un paso interesante ha sido abandonar el lamento: somos pocas, mayores y enfermas, 
para pasar, a un realismo esperanzado, potenciando lo mejor que tenemos y podemos, 
abiertas a relacionarnos, trabajar y convivir con otros/as. 

 El caminar junto a los laicos/as es diverso en formas y ritmos, ya tenemos 
comunidades que conviven con laicas, lo que se constata como una gran riqueza. 
Tenemos que animarnos a seguir reflexionando esta mutua implicancia, para ganar 
en reciprocidad, ampliando espacio para llegar juntos/as a la toma de decisiones. 

 Ha sido muy notable el lugar que vuelven a ocupar los pueblos originarios, no como 
minorías marginales, sino como sabiduría que tiene “algo nuevo y bueno” que 
aportarnos para la sustentabilidad 
de la vida. Reconocemos en sus 
culturas, sus lenguas, sus rituales, 
su relación con la tierra y la 
producción, no solo modos de 
resistencias, sino valores 
alternativos que favorecen “otro 
mundo posible”. 

 Nos hemos confirmado en la opción 
de trabajar en redes, con otros y 
otras organizaciones, y agregamos 
el trabajar con el Estado, perder el 
miedo y el prejuicio al partidismo y a 
la corrupción, para implicarnos con 
lucidez en la construcción de derechos, y en la ampliación de políticas públicas 
inclusivas. 

 Un nuevo dinamismo misionero expresado en nuevas fundaciones y en nuevos modos de 
presencias itinerantes e intercongregacionales, experiencias modestas y audaces. En 
este marco cobraron relevancia la reciente fundación de Guinea Bissau, cuyas misioneras 
estaban participando del Consejo, y la firme decisión de Fundar en Haití. Las Provinciales 
de Mato Grosso, San Pablo y Argentina-Uruguay explicitaron la presencia de las tres 
primeras misioneras que partirán a mediados de este año. Esta opción se torna un icono 
en el año del bicentenario del nacimiento de Emilie, cruzamos fronteras y tejemos puentes 
que resignifiquen nuestra identidad misionera en clave de  DIÁLOGO-ENCUENTRO y 
SOLIDARIDAD. 

Por último, decíamos también que queríamos que la Justicia, la Paz y la integridad de la 

Creación, no fueran un tema ni una línea de acción, sino un eje transversal en toda nuestra 

vida y misión, y es así que en los intercambios y reflexiones acordamos que la 

SUSTENTABILIDAD ES UNA OPCIÓN DE VIDA. Por eso nos orientamos hacia formas 

sostenibles de vida, animando y trabajando por una sociedad global que comparta un marco 

ético común, que incluya el respeto y el cuidado de la comunidad de vida, la integridad 

ecológica, los derechos humanos universales, el respeto a la diversidad, la justicia económica, 

la democracia y una cultura de paz. 

Así podemos cantar con el Salmista: “El Amor y la Verdad se encontrarán, la Justicia y la Paz 
se abrazarán;  la Verdad brotará de la tierra y la Justicia mirará desde el cielo. El mismo 
Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La Justicia irá delante de él,  y 
la Paz, sobre la huella de sus pasos”. (Sl 84,11-14) 
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Inauguració i benedicció de noves dependències de la Cova del P. Palau  

 
 

Día Global de Acción sobre los Gastos Militares 
 

 

 Commission for Justice, Peace and  Integrity of Creation USG/UISG 
Secretariat 
 

 
Rome, 17.2.2011 

  Queridos/as  Hermanos/as: 
 
Saludos de paz desde la Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la USG / 
UISG.  
 
Les presentamos un asunto de grave preocupación. Queremos invitarles a que participen 
como constructores de paz en este acto de solidaridad con los pueblos y organizaciones 
comprometidas con la paz en el mundo. Como miembros de la Comisión de JPIC estamos 
profundamente preocupados por la gran cantidad de dinero destinado a la defensa militar. 
Nos sentimos animados por el mensaje del Santo Padre para el Día Mundial de la Paz 2011. 
“El año que termina también ha estado marcado lamentablemente por persecuciones, 
discriminaciones, por terribles actos de violencia...”.  Sentimos que el Dios de la Paz reitera 
la llamada del profeta Miqueas que dice: “Practica la justicia, ama con misericordia y camina 
humildemente con tu Dios”.  Sí, abracemos esta llamada para vivir nuestro compromiso por 
la paz y la no-violencia en el mundo de hoy de manera práctica.  
 
En 2010 se gastaron $1,53 trillones para gastos militares. Es una cantidad inconcebible. 
Para poner esta realidad en perspectiva, la Cumbre Mundial de la Alimentación estima que 
$30.000.000 (30 mil millones) al año pueden erradicar el hambre en todo el mundo. Esa es 
la cantidad que el mundo usa en gastos militares en una sola semana. No podemos permitir 
esto pues significa una quiebra ética. Existen muchas otras prioridades que requieren 
inversión financiera: la pobreza, el cambio  climático, la creación de empleo. Sólo un 10% en 
la reducción del gasto militar internacional puede resolver en poco tiempo miles de 
problemas a los que se enfrenta el planeta.  
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Les invitamos a participar en esta acción con miles de organizaciones y millones de 
personas que están movilizándose en favor de la VIDA. Como parte de esta iniciativa, el Día 
Global de Acción sobre los Gastos Militares está previsto para el 12 de abril de 2011 
(http://demilitarize.org). Esta fecha se ha propuesto coincidiendo con la publicación del 
informe anual de Stockholm International Peace Research Institute  (http://www.sipri.org), 

que incluye cifras 
nuevas de los gastos 
militares. El 12 de 
abril, todo el mundo 
participará en 
diferentes acciones 
para atraer la atención 
de la gente, del 
mundo político y de 
los medios de 
comunicación sobre el 
costo de los gastos 
militares y la 
necesidad de 
identificar nuevas 
prioridades.  
 
En este Día Global 
de Acción sobre los 
Gastos Militares, 
sugerimos diversas 

formas de cómo poder participar: 

 Informarnos sobre los gastos militares 

 Incorporar este problema en las oraciones comunitarias y/o en la eucaristía 

 Dar a conocer a la gente esta acción 

 Buscar maneras de colaborar sobre este problema con organizaciones 
comprometidas por la paz a través de la no-violencia.  

 
En el mensaje de paz el Santo Padre cita un pensamiento inspirador del Papa Pablo VI: “Es 
necesario, antes que nada, conseguir la paz con otro tipo de armas, diferentes de las armas 
para matar y exterminar a la humanidad. Necesitamos sobre todo armas morales”. 
Creemos que nuestra red tiene un potencial magnífico para crear una cultura global 
alternativa de la  paz y la no-violencia a todos los niveles de la sociedad. Únete con 
nosotros/as para hacer que el 12 de abril de 2011 sea un día significativo de la Buena 
Noticia de paz para todos los pueblos que sufren la guerra, la pobreza y las enfermedades. 
 
En Cristo,  
____________________________               ____________________________ 
Ha. Soledad Galerón, MC   P. Antonio Pernia, SVD  
Co-presidente de la Comisión JPIC  Co-presidente de la Comisión JPIC  
USG-UISG     USG-UISG  
____________________________ 
Via Aurelia 476, 
CP 9099 Aurelio, 00165 Roma, Italy. 
Tel/Fax:  (39).06.6622929 (direct) 
Email:  jpicusguisg@lasalle.org 

http://demilitarize.org/
http://www.sipri.org/
mailto:jpicusguisg@lasalle.org
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100 anys de La Salle Premià 
 

Una mica d’història 
La història de La Salle a Premià de Mar s’inicia 
el mes de novembre de l’any 1906 quan tres 
germans arriben de França per a fer-se càrrec 
de la construcció d’un edifici destinat a la for-
mació de nous Germans destinats a les 
missions d’Hispanoamèrica. La Casa s’inaugura 
el juliol de 1908 amb l’arribada dels primers 
aspirants que van acompanyats, entre d’altres, 
del Sant Germà Miquel, que hi residirà fins a la 
seva mort, el 9 de febrer de 1910.  
Justament ara fa 100 anys, el curs 1910-1911, 
els Germans de La Salle inauguren l’escola 
Nostra Senyora del Port, altrament anomenada 
Escoleta, tocant l’actual N-II. Una escola oberta 
a tots els nens de Premià de Mar i rodalies que 
any rere any va anar formant generacions i 
generacions de maresmencs. Aquesta és la 
gran efemèride que ara celebrem.  
Si alguna cosa ha quedat clara durant més d’un 
segle és que l’escola La Salle de Premià és 
molt més que un conjunt d’edificis i d’aules, són 
els professors i professores, els i les alumnes, 
el personal no docent, els pares i mares... en 
definitiva, les persones, les que han teixit la 
nostra història. Gràcies a tots i totes les que heu 
passat pels nostres pupitres, existim.... i gràcies 
als vostres fills i filles, i als fills dels vostres fills, 
que demà encara hi serem. 

Per conèixer el calendari d’activitats: 
www.premia.lasalle.cat 

 

Subscripció popular “Que sonin les campanes al Monestir de les 
Avellanes" 

 
L'Associació d'Amics del Monestir de les Avellanes, a Os de 
Balaguer (La Noguera), proposa una subscripció popular per 
recollir fons per a la instal·lació de campanes al Monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les Avellanes.  
L'Associació d'Amics del Monestir de les Avellanes ha endegat un 
projecte que pretén recuperar el so de les campanes al Monestir de 
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes amb la instal·lació d'una 
nova campana de fosa i la recuperació de l'antiga campana 
premonstratesa.  
Aquesta antiga abadia de mes de 800 anys d'història, declarada Bé 
Cultural d'Interès Nacional l'any 1931, mai ha tingut campanes al 
seu actual campanar i ara, impulsat per l'Associació d'Amics, es vol 
recuperar aquest so.  

http://www.premia.lasalle.cat/
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La subscripció és oberta a tothom fins al 31 de desembre de 2011 i l'objectiu és fer el primer 
repic el 2 de gener de 2012.  
Per aconseguir aquest objectiu, s'està cercant la col·laboració i participació popular, d'entitats 
públiques i privades del territori, tant pel que fa a finançament com a promoció i difusió 
cultural. El pressupost global del projecte és de 20.000 €. 
La subscripció és oberta a tothom al compte corrent: 2100 5958 02 0200026398.  

  

Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 
 

L’URC organitza, en col·laboració amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, amb el Monestir 
de Montserrat i amb la Cova de Manresa, tandes d’exercicis espirituals obertes a les 
religioses i religiosos que, en un clima intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, 
d’un temps de silenci i d’un temps de pau en uns dies de l’estiu.  
Enguany no celebrem exercicis a Montserrat per motiu de les obres iniciades. 
 

EE1 
 Dates: 3 a 9 de juliol 

 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan" 
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar  
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE2 
Dates: 7 a 13 d’agost  

 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
P. Josep Vilarrúbias, claretià 
Inici: 7 d’agost, diumenge, amb el sopar  
Final: 13 d’agost, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció  
Reserva i pagament: URC 
 

 
Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic: 

1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
 
Organitza: URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 

mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent amb la Gna. Teresa Forcades i Vila 
 

 

Jornada de Formació Permanent 
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 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 
l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 
 

FEMINITAT I MASCULINITAT 
a càrrec de 

Teresa Forcades i Vila 
 

Teresa Forcades i Vila va néixer l'any 1966 al barri de Gràcia 
de Barcelona. Va estudiar Medicina a la Universitat de 
Barcelona i després de traslladar-se als EUA va fer 
l'especialitat de Medicina Interna a la Universitat Estatal de 
Nova York (1995) i va obtenir el màster en Teologia (Master 
Divinitas) a la Universitat de Harvard el 1997. 
De tornada a Catalunya, va ingressar el setembre del 1997 al 
Monestir de Sant Benet de Montserrat. Com que havia estudiat 
teologia en una facultat protestant, i a més especialitzada en 
teologia feminista, no li van convalidar els estudis de Harvard. 
Llavors es va llicenciar en Teologia fonamental a la Facultat de 
Teologia de Catalunya, en l'Institut de Teologia Fonamental de 
Sant Cugat (2005), completant el doctorat el 2009. En el camp 
de la medicina es va doctorar en Salut Pública a la Universitat de Barcelona (2004). 
Des del 2006 treballa en investigació teològica a la Universitat Humboldt de Berlín. 
Va dedicar la tesina de llicenciatura a la Trinitat, obra que s'ha publicat en el llibre La Trinitat, avui (Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, 2005) i la tesi doctoral en teologia al concepte de “Ser persona avui: Estudi del 
concepte de «persona» en la teologia trinitària clàssica i de la seva relació amb la noció moderna de llibertat”, el 7 

d'octubre de 2008. 
 

Entre les seves obres assenyalem:  

 Els crims de les grans companyies farmacèutiques (PDF). Barcelona: 
Cristianisme i Justícia, juliol 2006.  

 La Trinitat, avui. Barcelona: Abadia de Montserrat, octubre 2005.  

 La teologia feminista en la història. Barcelona: Fragmenta, juny 2007  

 La teología feminista en la historia. Barcelona: Fragmenta, març 2011   

Data: 2 d’abril de 2011, 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 TF. 

 

mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.fespinal.com/espinal/llib/ct141.pdf
http://books.google.com.br/books?id=XYAOCqpxnN8C&hl=ca
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/introduccions/4026
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/47266
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Germanes Oblates: Camp de treball internacional – Estiu 2011 
 

 
 

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 

 

 

mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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