
    

El P. Màxim Muñoz, provincial dels claretians, nou president de l’URC  
 

El P. Màxim Muñoz i Duran, provincial dels claretians, ha estat 
elegit en l’Assemblea general del 16 de març i en primera 
votació gairebé per unanimitat president de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC) per a un període de quatre 
anys. Succeeix en el càrrec la Gna. Mª Cristina Martínez, 
teresiana, que ha culminat els seus quatre anys en la 
presidència d’aquesta institució, fundada fa més de 30 anys i 
que aglutina més de 6.000 religioses i religiosos escampats en 
les deu diòcesi catalanes. 
 
Màxim Muñoz i Duran va néixer el 6 d'agost de 1958 a Zarza 
Capilla (Badajoz). Va professar com a claretià el 1977 i va ser 
ordenat prevere el 1985. 
Va treballar molts anys en pastoral juvenil, especialment en el 
moviment HORA-3, del qual fou 
coordinador i consiliari general. 
És doctor en Teologia per la 

Universitat Gregoriana de Roma (1993), amb una tesi sobre 
Yves Congar, i professor en excedència de Cristologia i 
mariologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. També ha 
estat professor de l’ISCREB, de l’Institut de Teologia 
Fonamental de Sant Cugat i del CEVRE i director de la 
Fundació Claret. 
Autor de diversos llibres i articles de teologia i pastoral, ha 
estat membre del consell de redacció de les revistes 
Ephemerides Mariologicae i Selecciones de Teología. 
Va ser elegit provincial dels Claretians el 2004 i reelegit per sis 
anys més el 2010. Actualment és també secretari de la CIB 
(Conferència Ibèrica de Provincials Claretians). 
 
 

Darrera hora 
 

AL SERVEI DEL NOSTRE POBLE 

NOU DOCUMENT DELS BISBES DE CATALUNYA 
ALS 25 ANYS D’ARRELS CRISTIANES DE CATALUNYA 

 

Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 17 de març de 2011                                                                    ANY IV. núm.    

La Gna. Mª Eulàlia 
Freixas, provincial de 

les concepcionistes, ha 
estat elegida 

vicepresidenta  
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Dos nous vocals per a la Junta Directiva de l’URC 
 

 

El P. Agustí Borrell, carmelita descalç, i la Gna. 
Lourdes Ruiz de Gauna, salesiana, han estat 
elegits vocals de la Junta Directiva. Després de 
l’elecció del president i de la vicepresidenta, les 
vacants que s’han produït han afectat una vocal 
femenina i un vocal masculí, per respectar el 
criteri que sempre ha observat l’URC: la paritat 
de religioses i de religiosos en la Junta Directiva. 
Han finalitzat la seva presència en aquest 
organisme la Gna. Mª Cristina Martínez, 
teresiana, com a presidenta, i el P. Jacint Duran, 
caputxí, com a vocal. 

 

P. Agustí Borrell, 
carmelita descalç 

Gna. Lourdes Ruiz 
de Gauna, 
salesiana 

 

Gna. Mª Cristina Martínez, gràcies! 

El nostre més profund agraïment a la Gna. Mª Cristina Martínez, que, amb tant encert, 
generositat i joia, ha dirigit l’URC durant aquests quatre anys com a presidenta. 

Catalunyareligio.cat li ha fet, amb aquest motiu, una filmació en la qual expressa el seu 
pensament sobre aquests anys i sobre l’actualitat de la vida religiosa a Catalunya. 

Podeu trobar la filmació a: http://www.catalunyareligio.cat/articles/12231 
 

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 

 
 

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

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

central 

Nova Junta Directiva 
 

P. Màxim Muñoz, cmf, president 
Gna. Mª Eulàlia Freixas, mic, vicepresidenta 

G. Pasqual Piles, oh, vocal 
Gna. Mireia Galobart, Religioses Infant Jesús, vocal 

P. Agustí Borrell, ocd, vocal 
Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, fms, vocal 

G. Lluís Serra, fms, secretari general 
 
 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/12231


 

 

 

3 

10.30 

 

 

 

11.00 

 

 

 

12.00 

12.30 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

15.00 

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 

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

La jornada s’inicia a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona per celebrar l’Eucaristia, 
presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i representant de la Conferència Episcopal 
Tarraconense per a la vida consagrada. 

La figura de Jonàs està present a les dues lectures. La missió profètica adreça Jonàs a la 
ciutat de Nínive per invitar-la a la conversió. Sobre aquest tema de la conversió gira el tema 
de l’homilia. 

   

 
1. Obertura de l’assemblea. Gna. Mª Cristina Martínez, presidenta 
 

Bon dia a tots, germans i germanes. Gràcies per fer-vos presents en aquesta assemblea. 
Una salutació molt cordial al Sr. Bisbe de Vic, Romà Casanova, que ha presidit l’eucaristia 
que acabem de celebrar i que ens acompanya, com acostuma a fer, en aquesta assemblea. 

La jornada d’avui té tres nuclis importants en el seu ordre del dia: la ponència i reflexió, a 
càrrec del Dr. Gaspar Mora, La fe i l’Església en un món plural, la renovació de la junta 
permanent i la presentació de la Memòria de l’any 2010. 
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La introducció a la Memòria comença 
amb les paraules “30 anys de 
comunió i diàleg, de camí compartit”. 
Crec que si l’URC es capaç de fer 
realitat aquesta expressió, “comunió i 
diàleg”, es pot donar per ben 
satisfeta. 

A la memòria trobarem un seguit 
d’activitats que s’han fet per concretar 
els camins que creiem que s’havien 
de recórrer. Però el més important de 
tot no és el que s’ha fet, sinó la 
possibilitat que la nostra organització ofereix de trobar espais per compartir, dialogar i fer 
passos cap a una comunió eclesial cada vegada més forta. 

Són temps de sumar, no de restar i dividir. La imatge que és portada de la memòria fa 
referència a aquests tarannà que crec és comú a tots els que avui estem en aquesta sala: fem 
pinya! 

Caminem en comunió, enfortint la intercongregacionalitat, el treball conjunt amb els nostres 
pastors i amb els laics que ja comparteixen tasques i vida amb nosaltres. 

I en aquest camí Jesús continua sent la nostra opció preferencial. Un Jesús que trobem de 
manera especial en els rostres de tots aquests germans nostres més desfavorits, arraconats 
en molts moments per la nostra societat sovint insolidària. “Aquest és el meu fill estimat. 
Escolteu-lo!” 

Som conscients dels nous escenaris que formen la nostra societat i dels nous reptes que vivim i 
volem donar-hi respostes des de l’Evangeli, escoltant la realitat i aprofundint la nostra fe. 

Volem caminar cap a una vida 
consagrada més fidel, més coherent, 
més humana i humanitzant, més 
evangèlica.  

Tenim una història per recordar i agrair, 
però el que és més important: “Tenim 
una història per construir”. 

Aprofito aquest moment per donar-vos 
les gràcies a tots per l’oportunitat que 
m’heu ofert de portar a terme durant 
quatre anys aquest servei de presidenta 
de l’URC. Vull agrair, molt especialment, 
als meus germans i companys de la 
junta permanent la seva disponibilitat, el 
seu tarannà sempre alegre, l’esforç pel 

treball ben fet, el seu compartir de cada dia... que han fet que el servei hagi estat realment un 
do de Déu. 

I un desig per a tots: que les nostres vides consagrades siguin cada vegada més signe de la 
presència de Jesús en la nostra història. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea 

Hom procedeix a la lectura personal de l’acta de l’assemblea anterior, celebrada el 10 de 
novembre, que s’aprova. 
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3. Eleccions: fase de sondeig 

El secretari general explica un full sobre les eleccions, que es publica tot seguit. 
 

Comissió 
permanent 

L’Assemblea general elegeix la presidència, la vicepresidència i la resta de membres de 
la comissió permanent 

 

Criteris 1. Alternança Sempre que es pugui, segons els Estatuts actuals, la 
presidència és exercida alternativament per un religiós i una 
religiosa.  

2. Complementarietat Si la presidència és exercida per una religiosa, la 
vicepresidència ho serà per un religiós, i a l’inrevés  

3. Paritat La comissió permanent es compon de forma paritària quant a 
religioses i religiosos 

4. Durada La durada prevista per al càrrec és de quatre anys. Si un 
membre acaba en la seva funció de superior o superiora 
major, deixa el càrrec a l’assemblea següent, llevat del cas de 
la presidència i de la vicepresidència 

5. Rang Són elegibles només superiores majors i superiors majors 

 

Dret a vot Elegibles Els Superiors Majors i les Superiores Majors dels Instituts 
Religiosos i Societats de Vida Apostòlica, residents a 
Catalunya, membres de la Conferència Espanyola de 
Religiosos (CONFER), amb cases i comunitats a les diòcesis 
de Catalunya 

Electors Els Superiors Majors i les Superiores Majors dels Instituts 
Religiosos i Societats de Vida Apostòlica, membres de la 
Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), amb cases i 
comunitats a les diòcesis de Catalunya, o els seus delegats 
permanents o els seus delegats ocasionals, convenientment 
acreditats 

 

Situació actual Membre Inici Final 

1. Ma. Cristina Martínez, stj Vocal: març 2004 
Presidenta: març de 
2007 

2011 març  

2. Màxim Muñoz, cmf Vocal: març 2006 
Vicepresident: març 
2007 

2011 març  

3. Maria Eulàlia Freixas, mic Vocal: març 2005 
Reelegida: març 2009 

2013 març  

4. Jacint Duran, ofm Vocal: març 2007 2011 març  

5. Pascual Piles, oh Vocal: novembre 2010 2014 novembre  

6. Mireia Galobart Vocal: novembre 2010 2014 novembre  

Lluís Serra, fms Secretari: setembre 
2008 

2012 setembre  

 

Vacants  1. de funcions 1. Presidència 
2. Vicepresidència 

2. de nombre 1. Vocal femenina – no reelegible 
2. Vocal masculí – reelegible 
3. Vocal masculí – reelegible 

 

Candidatures Mètode i protocol de presentació de les candidatures 

 

Es procedeix a realitzar una votació de sondeig sense cap valor vinculant. Són elegibles 72 
persones en la seva qualitat de superiores generals, superiors general, superiores provincials i 
superiors provincials. Mentre un equip, presidit per l’actual presidenta, efectua l’escrutini, 
l’assemblea avança en els punts de l’ordre del dia. 
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4. Tema de reflexió, estudi i debat 

El Dr. Gaspar Mora, professor de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, desenvolupa el tema La fe i l’Església en un món 
plural, en tres apartats: 

1. Sentit de la pluralitat actual 

2. El missatge cristià 

3. L’església 

En la presentació, se li agraeix la seva participació com a 
professor en el Curs Sistemàtic de Formació Inicial del CEVRE 
(postulants i novicis). 

Atès l’interès de la seva ponència, l’àudio es troba a la web de 
l’URC, d’on es pot descarregar per escoltar-la íntegrament.  

 
5.     Eleccions: presidència, vicepresidència i vocal 

Es fan conèixer els resultats de l’escrutini de sondeig. Tot seguit es fa una pausa per al cafè i 
s’obre un període de converses informals per tal d’intercanviar parers sobre possibles 
candidats o candidates. Tot seguit, hom procedeix a la votació del president o la presidenta. 
Mentre s’efectua l’escrutini, es passa al punt següent de l’ordre del dia. 
 
6.     Presentació, diàleg i aprovació dels nous estatuts 

El secretari general presenta a l’aprovació de l’assemblea els nous estatuts de l’URC, tot 
comentant els punts més remarcables de la proposta, redactats per la Comissió d’Estatuts. 

 

1. La proposta de modificar els Estatuts de l’URC ha sorgit de la necessitat d’adequar-los a 

la nova realitat de la CONFER, una vegada reformats els seus, i a la nova realitat de 

l’URC en els canvis que està experimentant en aquests darrers anys. Feia temps que eren 

els mateixos i calia fer aquesta feina.  
 

2. L’esborrany del text es va enviar a les Superiores Majors i als Superiors Majors per tal que 

trametessin les esmenes que creguessin oportunes, com així ha estat, encara que en 

nombre molt reduït.   
 

3. La CONFER ha elaborat uns estatuts marc per a 

les CONFER regionals, que han estat també 

utilitzats per al nostre redactat. 
 

4. Ateses les diverses aportacions, que agraïm ben 

cordialment, així com un diàleg a nivell jurídic amb 

la presidència i la secretaria general de la 

CONFER, hem introduït una sèrie de retocs per tal 

d’afinar-los al màxim. 
 

5. Subratllem el caràcter obert dels estatuts. Això vol dir que, quan convingui, podrem 

esmenar algun article. En aquest cas, la tasca ha estat general, però no es tracta de res 

irreversible. Si la vida ens porta per fer canvis, es fan al seu moment sense cap problema. 

Es manté l’obertura a la participació de la vida contemplativa femenina, malgrat que, per 

causes alienes a l’URC, no gaudeixi del dret actiu i passiu a les eleccions. 
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6. En aquests estatuts, el criteri d’alternança en la presidència s’ha evitat en consonància 

amb el parer general. Es mantenen els altres criteris:  

Complementarietat: si la Presidència és exercida per una religiosa, la Vicepresidència ho 

serà per un religiós, i a l’inrevés.  

Paritat: la comissió permanent es compon de forma paritària quant a religioses i religiosos. 

Durada: la durada prevista per al càrrec és de quatre anys. Si un membre acaba en la seva 

funció de superior o superiora major, deixa el càrrec a l’assemblea següent, llevat del cas 

de la Presidència.  

Rang: Són elegibles només superiores majors i superiors majors, residents a Catalunya, en 

consonància amb el criteri d’estructuració d’organismes d’aquests tipus (conferència de 

superiors majors...). El criteri de rang es deixa obert a una futura incorporació de delegats 

permanents com a membre de juntes directives. 

Es defineix amb precisió el caràcter d’elegibles i d’electors.  
 

7. S’ha modificat algun aspecte terminològic. Comissió Permanent passa a dir-se Junta 

Directiva, etc. 
 

8. S’ha previst en aquests estatuts el nivell diocesà com una possibilitat amb diverses vies 

de funcionament. 
 

9. Caldrà votar una proposta alternativa a l’article 17, així com el global de la proposta. 
 

Es vota, en primer lloc, el text alternatiu a l’article 17, referent a si en cas d’empat s’ha de 

donar prioritat als candidats de més o de menys edat. Si no hi ha indicació en contra per part 

del Dret Canònic, l’assemblea es decanta pel de menys edat. 

L’Assemblea general aprova per unanimitat els nous Estatuts. 

 
7. Presentació de la Memòria URC 2010 

Abans de presentar la Memòria 2010, es 
comunica el resultat de l’elecció per a la 
presidència. El P. Màxim Múñoz, provincial 
dels claretians i fins ara vicepresident de 
l’URC, és elegit nou president de l’URC. A la 
pregunta de la Gna. Mª Cristina Martínez, 
accepta. Com l’elegit es un religiós, la 
vicepresidència ha de ser exercida per una 
religiosa. Es fa la votació, que passa a ser 
escrutada per l’equip corresponent. 

La Memòria URC 2010 segueix un nou criteri 
temporal. Fins ara, s’havien elaborat les 
memòries per curs escolar, de setembre a 
agost. En canvi, la memòria s’estructura ara 

per any, de gener a desembre. S’aprova per unanimitat. En una de les properes trameses de 
l’Horeb, es trametrà com a document adjunt. 
 
8.    Presentació i aprovació del balanç de l’any 2010  

El G. Lluís Serra, en qualitat d’aministrador, presenta el balanç 2010, en el capítol d’ingressos, 
especialment referits als exercicis, la formació inicial i permanent, la celebració dels 30 anys i 
l’aportació de la CONFER, que arriba al 49,20% del total, així com en el capítol de despeses, 
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que comprèn exercicis espirituals, personal, lloguer, formació... El dèficit resta eliminat gràcies 
al romanent de l’any anterior. Aquest balanç ha estat supervisat comptablement pel P. Ramon 
Olomí, administrador provincial dels claretians. S’aprova per unanimitat. 
 
9. Eleccions: resultats i nova votació 

La Gna. Mª Eulàlia Freixas, provincial de les concepcionistes i vocal de la Junta Directiva de 
l’URC, és elegida vicepresidenta. Preguntada sobre la seva acceptació, respon 
afirmativament. Com resten dos vocals vacants, es procedeix a la votació. Es té en compte 
que un sigui religiós i l’altre religiosa, atès el criteri de paritat que regeix la constitució de la 
Junta. Es fan les votacions. 
 
10. Presentació i aprovació del programa de l’any 2011 

El secretari general presenta les línes bàsiques del programa corresponent a l’any 2011, que 
s’inclou tot seguit: 
 

URC 2011 - Programa d’activitats 
 

 

OBJECTIUS 

1. Impulsar la territorialització de serveis i activitats en els àmbits diocesans i en els grans 
nuclis urbans amb presència de vida religiosa 

2. Apostar per la formació contínua noves modalitats a través d’ofertes virtuals 
3. Mantenir i renovar els actuals organismes i serveis que es generen des de l’URC 
4. Estimular la vida espiritual de les religioses i dels religiosos així com obrir nous 

horitzons de reflexió i compromís en el nou marc d’un cristianisme de diàspora 
5. Afavorir compromisos intercongregacionals 
6. Culminar la celebració del 30è aniversari de la creació de l’URC 

 

Tipus Nom o identitat de l’activitat   

Estatutàries 

1. Assemblees generals   

2. Comissió Permanent   

3. Comissió Permanent Ampliada   

4. SIRBIR    

5. Delegats episcopals de vida consagrada   

6. Assemblea de Superiores Majors   

7. RAP (Reunió d’Abats i Provincials)   

8. JURC (Vocalia de Joves de l’URC)   

9. Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional   

10. Xarxes solidàries (REDES)   

11. Fe y Justícia   

12. CONFER – Assemblea general   

13. CONFER – Reunió presidents, secretaris i administradors   

14. CET – Conferència Episcopal Tarraconense   

    

Espirituals 

15. Exercicis espirituals – estiu   

16. CEVRE: Trobada d’Advent   

17. CEVRE: Trobada de Quaresma   

18. Trobada vocacional   

19. Jornada Mundial de la Vida Consagrada   

    

Formatives 

20. Jornades de formació permanent   

21. Jornada Teològica sobre la Vida Religiosa amb la FTC   

22. Cursos on line   

23. Estació d’Enllaç   

24. JURC   

25. Butlletí informatiu Horeb   

26. Construcció d’una nova web   
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27. CEVRE – Curs de formació sistemàtica per a novicis   

28. Reunió de religioses i religiosos en barris obrers i populars   

29. Jornada de pastoral   

30. Simposi de l’URC   

31. Edició d’un DVD del Simposi   

32. Edició de llibres (espiritualitat i temes socials)   

33. Reunió sobre residències per a religiosos   

34. Entitats socials d’Església   

35. Llibre d’adreces (actualització)   

36. Llibre sobre centres d’espiritualitat   

    

Celebratives 37. Jornada Mundial de la Vida Consagrada   

 38. Jornada Mundial Pro Orantibus   

 39. Festival de la Vida Consagrada – JM Juventut – 18 agost   

 40. Reunió amb els membres històrics de les permanents    

    

Lúdiques 41. CEVRE: sortida de fi de curs   

 42. Mostra de cinema espiritual   
 

 
11. Presentació i aprovació del pressupost 2011 

Feta la primera votació pels dos vocals i coneguts els resultats, se’n fa una de nova per assolir 
la majoria absoluta. 

L’administrador presenta els pressuposts 2011, que acompanyen el programa d’activitats. 
Aquest pressupost s’haurà de dialogar amb CONFER en aplicació dels nous criteris 
econòmics i s’hi introduiran reajustaments posteriors, que poden fer variar alguns números, ja 
que l’aportació de CONFER es concreta de manera estimativa. La Junta Directiva farà el 
seguiment dels canvis que s’hi puguin introduir. S’aprova per unanimitat. 
  
12. Trobada a Montserrat de membres de juntes: 26 de març 

Una vegada celebrada la cloenda dels 30 anys de l’URC, com 
a apèndix al programa aprovat, el dia 26 de març, dissabte, 
s’invita religioses i religiosos que han estat membres de les 
juntes directives en algun període al llarg d’aquests 30 anys, 
secretaris generals inclosos, a viure a Montserrat una jornada 
de fraternitat, agraïment, diàleg i pregària.  
Es demana a Superiores Majors i Superiors Majors que ho 
comuniquin a persones de la seva institució que hagin fet 
aquest servei. 

 

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 
 
13. Informe de presidència, secretaria general i administració 

La Gna. Mª Cristiana s’acomiada de l’assemblea. El nou president informa d’alguns aspectes 
que li ha passat la seva predecessora. 

mailto:urc.info@gmail.com


 

 

 

10 

Escola Cintra 

- Nova junta: Eulàlia Freixas, presidenta; Vocals: 
Lluís Magriñà, jesuïta; Montserrat Espinalt, vedruna; 
Jaume Pallarolas, escolapi; Luordes Ruiz de 
Gauna, salesiana. 

- Premi de la Societat Econòmica Barcelonesa 
d'Amics del País. Lliurament: 16 de març a les 
19.30 h, al Saló de Cent de l'Ajuntament de 
Barcelona. Va lliurar el premi l'Alcalde. 

- El dia 1 d'abril d'11 a 13 h: Jornada de portes 
obertes per conèixer les noves instal·lacions de 
l'ecola Cintra (C/ Riereta, 21). 
 
Altres informacions 

- Reunió per parlar sobre "residències per a religiosos/es ancians o malats". Dia 23 de març a 
les 11 h. Pendent de concretar el lloc. 

- Reunió dels Titulars d'escoles cristianes amb l'Escola Cristiana de Catalunya. Cal concretar el 
dia i el lloc, tot i que s'ha proposat el 3 de maig, però no està confirmat. 

 

14. Torn obert de paraula 

Tres punts centren el torn obert de paraula: 

1. Commemoracions de centenaris 
S’esmenten el 200 anys del naixement del P. Francesc Palau així com els 150 anys de 
la fundació de Carmelites Missioneres Teresianes i Carmelites Missioneres, els 200 anys 
del naixement del P. Tous, fundador de les Caputxines del Diví Pastoror, els 200 anys de 
Josep Maria Benet Serra i Julià, fundador de la Congregació de Germanes Oblates del 
Santíssim Redemptor, així com els 150 anys de la mort de Sant Pere Almató, dominic. 

2. Rerpercussions en l’àmbit de Catalunya de les reestructuracions de les institucions 
religioses. 

Es dialoga àmpliament sobre aquest punt i el P. Màxim Muñoz parla de fer una possible 
reunió més endavant per tractar-lo com a tema monogràfic. 

3. Informació de la G. Margarida Bofarull, vicepresidenta de CONFER.   

- La propera reunió que tindran els màxims 
dirigent de la CONFER amb Mons. Vicente 
Jiménez Zamora, nou president de la Comissió 
Episcopal per a la Vida Consagrada. 

- Visita de la Gna. Margarida Bofarull, 
comissionada per la CONFER, per visitar Haití, 
després de les catàstrofes patides i que ja hagi 
desaparegut dels titulars, sense haver resolt 
encara els seus problemes. 

- Els criteris de la CONFER en la seva relació 
amb les regionals i diocesanes. El respecte a les 
peculiaritats que, especialment, es produeixin en 
lloc determinats. 

Es comuniquem els resultats corresponents a la votació dels dos vocals. Són elegits el P. 
Agustí Borrell, provincial dels carmelites descalços, i la Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, 
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provincial de les salesianes. Preguntats pel president sobre la seva acceptació, ambdós 
responen afirmativament. 

La nova Junta queda constituïda pels membres següents: 

P. Màxim Muñoz, cmf, president 
Gna. Mª Eulàlia Freixas, mic, vicepresidenta 
G. Pasqual Piles, oh, vocal 
Gna. Mireia Galobart, Religioses Infant Jesús, vocal 
P. Agustí Borrell, ocd, vocal 
Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, fms, vocal 
G. Lluís Serra, fms, secretari general 

 
15. Cloenda de l’assemblea pel nou president  

El. P. Màxim Muñoz, president, conclou l’Assemblea 
general tot agraint la confiança. Anima a ajudar-se 
mútuament en aquests moments de pobresa i de manca 
de vocacions. Estimula a viure a fons l’evangeli, a 
continuar la dedicació i el testimoniatge, sense afany de 
protagonisme, en el món de la pobresa, la marginació i la 
immigració. Cal potenciar aquest treball i fer-lo conèixer, 
aquest servei a l’Església i a la societat. Desitja 
augmentar el seu coneixement de les realitats de les 
diverses congregacions. Expressa la seva satisfacció per 
la confiança i col·laboració de la Junta Directiva, així com 
per l’aportació de la secretaria general. Algú ha de fer 
aquests serveis i acceptant de bon grat. Ha estat una 
Assemblea important per les decisions preses. Val la 
pena continuar amb la joia evangèlica i el compromís. 
Dóna gràcies a tothom. 

 

Al servei del nostre poble  
 

Al servei del nostre poble és el títol del document que els Bisbes de Catalunya acaben de fer 
públic per commemorar els 25 anys d’Arrels cristianes de Catalunya.  
 
Aquest nou document consta d’una introducció, cinc capítols (valoració de la nostra identitat 
col·lectiva, la contribució del cristianisme i de l’Església, el testimoni d’Antoni Gaudí i “La 
Sagrada Família”, la fe cristiana i alguns reptes actuals i crida a viure i practicar l’Evangeli de 
l’esperança) i una conclusió. És publicat a la col·lecció “Documents del Magisteri”, promoguda 
per la Conferència Episcopal Tarraconense, i editada per Ed. Claret. Es pot trobar també, en 
versió catalana i castellana, al web www.tarraconense.cat. La revista Catalunya Cristiana el 
publicarà en el número 1.643. Adjuntem també aquí les dues versions.   
 
En la commemoració dels vint-i-cinc anys del document de l’episcopat català Arrels cristianes 
de Catalunya, els bisbes reafirmen la validesa i l’actualitat del seu missatge i destaquen el 
triple anunci que es volgué transmetre: l’afirmació i el reconeixement dels elements que 
identifiquen Catalunya; la constatació de la presència fecunda de la fe cristiana i de l’Església 
al llarg de tota la història catalana i la formulació del compromís de l’Església a seguir servint 
la societat catalana, tot reconeixent-ne els canvis profunds, socials i culturals. Alhora, 
proposen identificar aquells canvis substancials que configuren una situació nova i que 
exigeixen noves formes d’evangelització. 

http://www.tarraconense.cat/
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En el primer capítol, titulat “Valoració de la nostra identitat col·lectiva”, els bisbes ratifiquen allò 
que van proposar els seus germans en el ministeri episcopal ara fa vint-i-cinc anys, 
manifesten el seu profund amor pel país i es posen al seu servei perquè senten la urgència 
d’anunciar-li la persona de Jesucrist i el seu Regne. Així mateix, reiteren la crida a projectar 
aquest amor social en els deures cívics envers les institucions i organismes de govern, així 
com el compromís d’impregnar d’esperit cristià tota acció amb projecció social. També 
reconeixen la personalitat i els trets nacionals propis de Catalunya i defensen la legitimitat 
moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de 
les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. 
 
En el segon capítol, “La contribució del cristianisme i de l’Església”, afirmen que la fe cristiana 
no ha estat per a la nostra història, ni podrà ser-ho mai, un pur sentiment, ni tampoc una 
ideologia o un mite, sinó una veritable força transformadora de la persona humana, de la 
cultura i de la societat. 
 
En el tercer capítol, “El testimoni d’Antoni Gaudí i “La Sagrada 
Família”, exposen com la recent visita del Sant Pare a Barcelona 
per a dedicar la basílica de la Sagrada Família, ha permès 
redescobrir un gran testimoni contemporani de la fecunditat de les 
arrels cristianes a la nostra societat catalana, Antoni Gaudí, un 
artista genial i un cristià exemplar. Els bisbes recorden les 
paraules del Sant Pare Benet XVI en l’homilia a la Sagrada 
Família i li agraeixen que, tot explicant la simbologia de l’obra 
mestra de Gaudí, ens hagi recordat de nou la centralitat de 
Jesucrist en la vida de l’Església i del món. 
 
En el quart capítol, “La fe cristiana i alguns reptes actuals”, 
desitgen que la fe cristiana pugui continuar essent per a Catalunya una veritable font de vida i 
reflexionen, a la llum de l’Evangeli, sobre alguns temes que condicionen i configuren la 
societat catalana en aquests inicis de segle XXI, com ara la consolidació de la democràcia 
participativa, la laïcitat positiva, la diversitat de valors, d’estils de vida i de creences, el 
fenomen polièdric de la globalització, els fluxos migratoris, la crisi econòmica tan greu que 
patim, la família i l’educació i l’equilibri ecològic amenaçat. 
 
En el cinquè capítol, “Crida a viure i practicar l’Evangeli de l’esperança”, afirmen que els 
cristians estan cridats a viure i proclamar l’Evangeli de l’esperança, que en aquests moments 
de crisi econòmica, moral i política ben preocupants, cal anunciar l’esperança en tots els 
àmbits d’aquest món. I fan una crida especial als laics i laiques cristians que tenen el deure i 
el dret de participar en la vida pública segons els criteris ètics que dimanen de la seva fe i amb 
l’esperit propi de l’Església. 
 
Els bisbes de Catalunya conclouen afirmant que senten la urgència de revifar les arrels 
cristianes de Catalunya i d’impulsar noves iniciatives evangelitzadores, amb esperit de servei, 
per al bé del país, de la seva cultura, i sobretot de totes les persones que hi viuen. Alhora, 
proposen a tots els cristians un compromís renovat en la vivència de la fe, en l’adhesió 
amorosa a l’Església i en l’anunci constant de la Paraula de Jesucrist.  
 
La presentació acadèmica del document es farà el dimecres 6 d’abril, a les 12 h, a la Facultat 
de Teologia de Catalunya (FTC), a Barcelona, amb les intervencions del Dr. Armand Puig, 
degà president de la FTC, el Dr. Francesc Torralba, professor de la Universitat Ramon Llull, 
Mons. Jaume Pujol, Arquebisbe de Tarragona, President de la Conferència Episcopal 
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Tarraconense  i Vice-Gran Canceller de la Facultat i el Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, 
Lluís Martínez Sistach, Vice-President de la Conferència Episcopal Tarraconense i Gran 
Canceller de la Facultat. 

 
Barcelona, 17 de març de 2011 
 

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 
 

Documentació 
 

Els pobres i l’Evangeli. Sentit i eficàcia de l’acció social de l’Església. 
Mn. Ramon Prat i Pons 
  
Introducció. Lectura creient de la realitat social.  
 
I.- Reptes i signes d’esperança. 
 
1.- Necessitats candents de la humanitat. 

 Donar resposta al problema de la fam, l’ecologia i la participació democràtica. 

 Viure en positiu la nova situació intercultural. 

 Assumir les noves preguntes humanistes i religioses. 
 
2.- Urgències de l’Església. 

 Superar la confusió, parlar de Déu amb conceptes clars i anunciar el Crist en el 
context de les savieses humanes, mostrant l’originalitat del cristianisme. 

 Assumir la nova situació de l’Església en una societat secular, plural i global, però 
amb llibertat, humilitat i coratge. 

 Donar testimoni de la qualitat espiritual del cristianisme, del sentit de la vida, de la 
recerca de la veritat, dels valors cristians de les “benaurances”, operatius en les 
“obres de misericòrdia”. 

 
II.- El desafiament de la pobresa a la humanitat i a l’Església. 
 
1.- El circuit de la pobresa.   

 Manipulació dels recursos de la natura. 

 Manca de resposta a les necessitats 
bàsiques de la persona. 

 Exclusió de molts del creixement harmònic de 
la humanitat. 

 Nova marginació. 
 
2.- Les situacions límit. 

 Biològiques o carència de recursos materials 
bàsics. 

 Mentals: viure en una societat edificada en la mentida. 

 Afectives: la mentida genera un ambient de violència. 
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 Socials: la violència porta a l’aïllament de les persones i els grups. 

 Espirituals, o bloqueig del pla de Déu sobre la història. 
 
3.- La causa de la Justícia/Caritat, entranya de l’Església . 

 L’horitzó de les benaurances (Mt 5,1-12). 

 El camí concret de les obres de misericòrdia (Mt 15,31-46; Lc 10,25-37). 

 El manament de la fe/caritat (Jn 13,34-35; 1C 13; Lc 7,22). 
 
III.- L’Església, sagrament de la misericòrdia. 
 
1.- El “ser” de la Justícia/Caritat 

 Crist ens precedeix per l’acció de l’Esperit. 

 El cristià, especialista  a detectar aquesta presència. 

 Ens reunim en “ecclesia” per contemplar, compartir, celebrar i testificar aquesta 
presència 

 El missatge central evangèlic de “rentar els peus” (Jn 13, 14-17) 

 Els principis d’irrupció, correlació, eclesialitat i missió. 
 
2.- El “fer” de la Justícia/Caritat.   

 Persones entre les persones. 

 Germans entre germans. 

 El “compromís temporal”, és a dir: 
treball ben fet, testimoni dels valors 
evangèlics, acompanyament vers la 
fe/caritat i la vida en comunitat. 

 
IV.- Algunes actituds a desenvolupar. 

 Cultivar espais de silenci, 
comunicació i pregària. 

 Atenció al medi social i anàlisi de les 
estructures. 

 Viure en positiu i alliberar-nos de les 
intoxicacions. 

 “Per una sola persona val la pena fer un projecte pastoral social” 
 
Conclusió. De la mateixa manera que la Lluna, malgrat no tenir llum pròpia, reflecteix la llum 
del Sol, la Justícia/Caritat consisteix a reflectir la llum de Crist i mostrar el sentit de la vida 
que brolla de la joia de servir. 
 
Bibliografia 

 Rentar els peus. Diàlegs interiors postconciliars, Pagès editors, Lleida, 2a. Edició, 
2005. 

 El fil de la vida. Quinze imatges de llibertat, Pagès editors, Lleida, 2002 

 La canya de pescar. Un camí per explorar el misteri de la vida, Pagès editors, Lleida, 
2008.  

 

L’àudio d’aquesta ponència es troba a la web de l’URC, d’on es pot descarregar per escoltar-
la íntegrament.  
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El nou context de l’acció social. Reptes per a les entitats socials d’Església 
Rafael Ruiz de Gauna 

 
1. El context 

1.1 Social i cultural 
- La realitat social a Catalunya 
- Pobresa 
- Atur 
- Immigració 
- Persones dependents 
- L’Estat del Benestar, cap a on va? 
- Nou context mundial: la globalització econòmica – canvi d’època 
- El nou paradigma cultural: els valors tous (flexibles, individuals, desinstitucionalitzats, 
...) 
1.2 Legislatiu i Polític 
- Reforma de la legislació i pràctiques sobre entitats no lucratives (intervencionisme) 
- Nou sistema de serveis socials (educació, salut...) 
- Principals lleis o pactes 
1.3 Eclesial 
 

2. Els valors de les entitats socials d’Església   
 - La missió 
 - Els valors 
 - Retornar a l’essència, allò que aporta 
valor 
 - Diferents carismes, però un mateix poble 
de Déu 
 - La iniciativa social i el tercer sector 
 - La persona com a centre de la nostra 
actuació 
 
3. Un nou model. Algunes pistes 
estratègiques de treball 
 - Anunci (esperança) i denúncia, 
juntament amb atenció 
 - Mobilitzar la comunitat. Voluntariat. 
Autonomia 
 - La rendibilitat d’un patrimoni econòmic i 
social 

- L’eficàcia i l’eficiència de la nostra acció. Millora de gestió. Transparència. Sistemes 
de qualitat 

 - Orientació a resultats 
- Les noves exigències legals: acreditació, participació, obligacions formals, ... 

 - Una estratègia pròpia 
 - Transmissió dels valors a les persones de les organitzacions 
 - Innovació: atenció a les necessitats  

L’àudio d’aquesta ponència es troba a la web de l’URC, d’on es pot descarregar per escoltar-
la íntegrament.  
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Acte d’obertura del bicentenari del naixement del Beat Josep Tous 
  

Dissabte 26 de març a Igualada, amb el següent horari: 
 
 11.00 h Solemne Eucaristia a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, presidida per Mons. 

Romà Casanova, Bisbe de Vic. A la sortida del temple, salutació als assistents a càrrec 
de la Moixiganga d’Igualada 

 12.30 h Visita a la Casa Natal del beat Josep Tous   
 14.00 h Anada a Montserrat: pregària a la Moreneta i dinar  
 17.00 h Comiat i retorn 

 
Tots els qui esteu interessats a participar en l’acte inaugural a Igualada poseu-vos en 
contacte amb les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor i us acabaran de 
concretar els detalls d’aquesta jornada (mitjà de transport...). 
  

Presentació del programa d’actes  
 del Bicentenari del naixement  

 del Beat Josep Tous i Soler. 
 
Igualada, 31 de març de 1811: Neix Josep Tous i Soler.  
 
200 anys després, per a les G. G. Caputxines de la Mare del Diví Pastor, 
Congregació que ell va fundar, és motiu de lloança i agraïment a Déu per 
haver-nos fet el do de la vida d’aquest humil caputxí que, amb la seva fidelitat silenciosa i 
fecunda, avui esdevé model i referent per a tots: germanes, sacerdots, famílies, alumnes… 
 
Va passar sembrant el Bé i la Pau enmig dels qui l’envoltaren; per això,  passats dos segles 
del seu naixement, continua viu entre nosaltres i ens esperona a seguir les petjades del camí 
que va esbrossar.  
 
És, doncs, motiu de celebració! Us ho fem saber i us convidem a unir-nos, amb esperit de 
germanor, a tots els qui estimem aquest home bo, de fe i confiança en Déu, per a 

commemorar el BICENTENARI DEL SEU NAIXEMENT. 
 
Entre d’altres, s’estan preparant els següents actes: 
 

 Dissabte, 26 de març de 2011 a Santa Maria d’Igualada: 
Eucaristia d’obertura de l’any del Bicentenari, visita a la Casa 
Natal del Beat Josep Tous i  dinar de germanor a Montserrat. 

 
 Divendres 27 de maig de 2011:  Presentació de les bases del 

Concurs “Bicentenari del naixement del B. Josep Tous”, 
obert a la participació de persones de totes les edats i amb 
modalitats ben diverses: literatura, cartells,  dibuix i còmic, 
PowerPoint, materials didàctics,  activitats multimèdia, punts 
de llibre, cançons… Termini de lliurament: 23 de novembre de 
2011. 

 
 11-12-13 de juny de 2011: Viatge - pelegrinatge a Toulouse, 

on el B. Josep Tous va viure durant l’exili a França. 
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 Juny – juliol 2011: Diversos recorreguts per la ciutat de Barcelona, tot resseguint els 

indrets que el B. Josep Tous va freqüentar, tant a nivell personal com per a 
desenvolupar tasques apostòliques. 
 

 Dissabte 24 de setembre de 2011: Ruta tousiana per Catalunya. Recorregut pels 
indrets on el B. Josep Tous va fundar comunitats i escoles: Ripoll, Sant Quirze de 
Besora, Montesquiu... 

            
 Dissabte 12 de novembre de 2011: Simposi sobre la vida i obra del Beat Josep 

Tous i Soler a l’Escola Josep Tous de Barcelona. 
 

 Dissabte 31 de març de 2012: Cloenda de l’any del Bicentenari amb una solemne 
Eucaristia i acte de lliurament de premis del concurs convocat. 

 

Biografia del Beat Josep Tous i Soler 
  

Nascut a Igualada el 31 de març de 1811 en el si d’una família profundament cristiana, és el 
novè de dotze germans. L’endemà és batejat a la Parròquia de Santa Maria, essent padrins 
els seus germans grans Nicolau i Josepa, la qual en tindrà cura en els primers anys de la seva 
vida, especialment quan els pares han de marxar cap a Barcelona a la recerca d’una tasca 
laboral que els permeti educar els nombrosos fills amb més folgança. 

 
Ben aviat sent la crida de Déu i no s’hi fa enrere: opta per 
seguir el Crist segons “la forma de vida” de Francesc 
d’Assís. Als 15 anys, madurada la seva opció, inicia el 
postulantat a l’Orde de Frares Menors Caputxins. 
Impulsat per l’Esperit, canvia la vida acomodada de la 
seva llar i el prestigi social que han aconseguit els Tous 
per la vida pobra, penitent i humil del caputxí. 
 
El 18 de febrer de 1.827, amb la vestició de l’hàbit 
franciscà, comença el Noviciat com a frare menor 
caputxí. Des del noviciat es distingí per la seva exquisida 
fidelitat a la vida del novici, amb una donació generosa a 
l’estudi i a l’oració. L’Evangeli, la Mare de Déu, Sant 
Francesc i l’amor cristià als altres van emmotllar el seu 
cor caputxí. 
 
El 19 de febrer de 1828, Fra Josep d’Igualada és ja 
caputxí i comença a caminar vers el sacerdoci. Sis anys 
de vida amagada, d’oració, de silenci, d’abnegada 

dedicació a l’estudi, d’itinerància (Calella, Girona, Valls i Vilanova) viscuts en l’ambient 
franciscà, alegre i senzill de la comunitat caputxina fins a rebre l’Ordenació Sacerdotal a 
Barcelona el 24 de maig de 1834, als 23 anys. Al cap d’un any era destinat al Convent de 
Santa Madrona.  
 
Però, passats dos mesos escassos, el 25 de juliol de 1835, la violència de la revolució 
l’arrencava del convent. Juntament amb els seus germans de comunitat i altres religiosos 
passà uns quinze dies a la fortalesa de Montjuïc. Després, les autoritats donaren permís als 
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presos per deixar la presó amb la condició que abandonessin l’hàbit religiós i no permetent-los 
de romandre a Barcelona capital. Amb altres germans i pel consell dels seus superiors, 
accepta l’exili fora d’Espanya. 
 
De poble en poble, a l’estil caputxí d’aquell temps, fra Josep recorregué la costa mediterrània 
de França fins a Gareccio (Itàlia). Amb els sacrificis que aquesta “marxa” li suposen, se li fan 
més sòlides les seves conviccions cristianes, sacerdotals i franciscanes i augmenta la seva 
constant fermesa per viure-les intensament i silenciosament, fins i tot en situacions personals i 
socials no gens fàcils. 
 
Però Itàlia no fou el lloc adequat per a viure el seu “exili” i el 1837 s’instal·là a Tolosa de 
Llenguadoc (França) exercint el servei ministerial al Monestir de les Benedictines. Allí pot 
viure serenament el seu esperit contemplatiu. L’Adoració Perpètua del Santíssim Sagrament 
del Monestir és un consol eficaç per a la seva ànima profundament eucarística, i l’ajuda 
espiritual a les joves de l’internat, una activitat apostòlica molt d’acord amb la seva 
preocupació per l’educació cristiana de la joventut. 
 
Empès pel seu zel apostòlic, retornava a Catalunya el 1843 per treballar a l’Església local, tot i 
que encara no s’acceptaven els convents. Va haver de romandre amb els seus pares mentre 
desenvolupava el servei sacerdotal en diferents parròquies. L’Eucaristia, la devoció a Maria, 
Mare de Jesús, el Bon Pastor, l’Associació de donzelles de Santa Romana… van ser els 
mitjans que el P. Tous cultivà especialment 
per vessar la Pau i el Bé a la joventut que el 
cercava per tal de rebre’n consell i orientació. 
 
Els sentiments de compassió envers els 
infants i els joves que el Bon Pastor posà en 
el cor del P. Tous convergien amb els 
pietosos desigs de les joves Isabel Jubal, 
Marta Suñol i Remei Palos: “Vessar en el 
tendre cor dels infants els sants 
pensaments i devots afectes que Déu els 
comunica en la santa oració”. Després de 
madurar en l’oració i consultar el projecte, el 
P. Tous accepta orientar-les. Des de la Regla 
de Santa Clara adequa les Constitucions 
Caputxines de la beata Àngela Astorch per a 
unes Caputxines Terciàries d’Ensenyança. 
S’estableixen a Ripoll el març de 1850 per 
iniciar allí el seu viure comunitari i el 27 de 
maig obren les portes de la que serà la 
primera escola. A partir d’aquest moment, el 
P. Tous és el seu acompanyant espiritual. 
Davant d’algunes dificultats per continuar a la 
vila de Ripoll, fra Josep prega i aconsella; al 
mateix temps, cerca un altre lloc on establir-
se: Capellades, és el voler de Déu. 
 
Els anys que li resten de vida, els esmerça en l’atenció prudent i caritativa a les germanes així 
com a les comunitats que es van formant: Sant Quirze de Besora, Barcelona i Madrid. En els 
seus escrits a les germanes aflora el seu esperit caputxí: les Germanes “són cridades a la 
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vida mixta de contemplació i acció”. Insisteix a dir que sols des de “l’amor a Jesús” nodrit 
en l’oració és possible “la unió santa”; que sols des de la “humilitat” és possible 
“l’obediència”; que el treball de les germanes és la seva única font de recursos; que “Maria 
us menarà a Jesús”, la forma de renovar la presència amorosa de Déu en la vida; que cal 
viure des de la “fe i confiança en Déu que ja sap el que ens convé”… 
 
I deixa la terra pel Cel mentre celebrava Missa al convent de Barcelona, després de 
pregar pels vius, d’haver intercedit per les seves filles: “Senyor, guardeu-les, protegiu-
les”, ofereix el Sant Sacrifici, s’ofereix ell mateix amb Crist, s’inclina damunt el pa i el vi, 
el seu cos s’encongeix i es desploma sense vida tocant a l’altar. L’oblació de la seva 
vida havia estat acceptada. Signe de predilecció? Al costat de l’altar va consumar el 
seu sacrifici, tot celebrant l’Eucaristia, font i cimal de tota vida cristiana. Era el 27 de 
febrer de 1871. 
  
És beatificat a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona el 25 d’abril de 2010. 
 

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: 
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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. 

 

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.  

 

mailto:urc.info@gmail.com
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
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 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. 

 

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 

 

 

http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/introduccions/4026
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/47266
mailto:sec.urc@confer
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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