
    

Capítol general de les germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat 
de Nostra Senyora (Darderes) 

 

Les germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat 
de Ntra. Sra. (Darderas), els comuniquem que, D.m., 
celebrarem el XXI capítol General de la Congregació del  
26 de juny al 16 de juliol propers.  

El lema del capítol “Amb Jesús estimar i servir per 
donar vida”: el nostre carisma en el context actual. 

Desitgem aprofundir principalment en el nostre carisma 
en tres de les seves dimensions: “espiritualitat, estil de 
vida i missió”, a fi d'adaptar-lo a les noves circumstàncies 
socials i eclesials i impulsar a la Congregació per 
respondre als nous signes dels temps i llocs (cf. 
Const.147). 

Comptem amb la vostra oració perquè sapiguem escoltar 
l'Esperit i seguir el camí de renovació que Ell ens va 
assenyalant. Per la nostra banda, ens unim en l'oració 
amb totes les Congregacions que celebren el seu Capítol 
general. 

 

8è centenari de Santa Clara d’Assís 
 

Penitenciería Apostólica Prot. N. 503/11/I 
 

DECRETO 
 

El Sumo Pontífice Benedicto XVI, felizmente reinante, ha sido 
recientemente informado por el Reverendísimo P. José 
Rodríguez Carballo, Ministro general de toda la Orden de 
Frailes Menores, acerca de las celebraciones solemnes que, 
a partir del día 16 del presente mes de abril y hasta el día 12 
de agosto de 2012, tendrán lugar en todas las iglesias 
conventuales de la Orden de Santa Clara; para que sea 
dignamente conmemorado el octavo centenario desde que la 
noble virgen Clara, nacida en Asís (Umbría), imitando a su 
conciudadano el Santo Francisco, distribuyó todos sus bienes 
en limosnas y ayuda a los pobres y escapando al ruido del 
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mundo, recibió el corte de sus cabellos por el mismo Francisco y fundó la comunidad de las 
Damas Pobres de la Orden de los Menores. 
 

 Por tanto, el Santo Padre, por su benigno cuidado hacia la Iglesia universal y el afecto 
especial hacia las Monjas de Santa Clara, deseoso de hacer algo agradable a los fieles 
devotos de un don de Dios, concede la Indulgencia Plenaria, a las habituales condiciones 
regularmente cumplidas (la Confesión sacramental, la Comunión eucarística y la oración por 
el Sumo Pontífice), ganándose una vez al día durante el año jubilar y que se pueden aplicar, 
bajo la forma de sufragio, también a las Almas de los fieles que se encuentran en el 
Purgatorio, si participan devotamente en cualquier celebración jubilar o pío ejercicio, o 
también si se dedicaran al menos por un cierto espacio de tiempo a pías meditaciones 
concluyéndolas con la rezo del Padrenuestro, del Credo en cualquier forma legítima, la 
invocación a la Bienaventurada Virgen María, de San Francisco y de Santa Clara de Asís:  

a.- para la mismas Monjas: todas las veces que visiten la iglesia o el oratorio principal 
del Monasterio. 

b.- para todos los fieles: una vez en cada oratorio, en los días elegidos libremente; 
también todas las veces que participen en devotos peregrinaciones de grupo, que se 
desarrollen en los en los mencionados lugares sagrados; 

c.- si se encuentran devotamente presentes en los ritos jubilares: en la fiesta de Santa 
Clara (11 de agosto de 2011 y de 2012), en la fiesta 
del Seráfico Padre San Francisco (4 de octubre de 
2011), en los triduos inmediatamente precedentes y 
en otros días establecidos regularmente.  

 

Además, los Fieles podrán lucrar la 
Indulgencia plenaria a modo de Jubileo, en las 
mismas condiciones, también en todas las 
celebraciones solemnes que se tengan en Asís 
durante el entero año jubilar de Santa Clara. 

 

Los ancianos, los enfermos y todos aquellos 
que por motivos graves no puedan salir de casa 
podrán lucrar igualmente la Indulgencia plenaria, 
sinceramente arrepentidos de sus pecados y con la 
intención de cumplir, en cuanto puedan, las tres 
condiciones mencionadas, si se unen espiritualmente 
a las celebraciones jubilares, ofreciendo sus 
oraciones y sus dolores a Dios misericordioso por 
medio de María. 

 

Por tanto, a fin que, gracias a la caridad pastoral, sea facilitado el acceso al perdón 
Divino, a través del ministerio de la Iglesia, esta Penitenciería ruega encarecidamente a los 
Sacerdotes provistos de las oportunas facultades para recibir las confesiones, que se 
ofrezcan a las celebraciones del Sacramenteo de la Penitencia con ánimo diligente y 
generoso. 

 

No obstante cualquier cosa en contra. 
 

Dado en Roma, en el palacio de la Penitenciería Apostólica, el 16 del mes de Abril del 
año de la Divina Encarnación de 2011. 

 
Fortunato S.R.E. Cad. Baldelli, Penitenciero Mayor 

 
+Giovanni Francesco Girotti, O.F.M.Conv. Obispo Tir. 
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36 persones d’arreu del món participen 

al curs d’Immersió Ignasiana a Manresa 
 

El centre d’espiritualitat Cova Sant 
Ignasi de Manresa acull 36 persones 
de tot el món en la primera edició del 
curs internacional d’Immersió 
Ignasiana. La convocatòria ha estat un 
èxit i més de 60 sol·licituds han quedat 
en llista d’espera per a futures 
edicions. 
 

Es tracta del primer curs internacional 
en anglès que s’ofereix a la Cova de 
Manresa. Entre els participants hi ha gent 
de tot el món: provenen de 20 països 
diferents, dels cinc continents, amb 

una important presència d’Àfrica i Àsia i amb 19 llengües maternes diferents. Un 40% 
són de països asiàtics, el 24% de l’Àfrica, i la resta, el 36% són procedents d’Austràlia, Estats 
Units i Europa. La seva edat mitjana és de 51 anys. Una tercera part dels participants són 
laics/ques i la resta són, majoritàriament, jesuïtes.  
 

El curs es va iniciar el 27 d’abril, amb la presència del Provincial dels Jesuïtes d’Espanya, 
Francisco José Ruiz Pérez, i del Provincial dels Jesuïtes de Catalunya, Lluís Magriñà. Ruiz 
Pérez va destacar la internacionalitat dels participants i va celebrar l’interès que ha despertat 
el curs que “demostra que l’espiritualitat ignasiana és viva, que hi ha un gran desig 
arreu del món de conèixer-la i d’actualitzar aquesta inspiració per adaptar-la al moment 
que viu la humanitat i l’Església”. El Provincial dels Jesuïtes d’Espanya va recordar que 
l’espiritualitat de Sant Ignasi de Loiola no és una inspiració emmarcada al segle XVI, sinó que 
és oberta per a fer front als reptes que es presenten en cada moment i a cada lloc. 
 

Mostra d’aquesta internacionalitat és el fet que, durant el curs, hi haurà la possibilitat de 
realitzar Exercicis Espirituals amb acompanyament en anglès i també en xinès, gràcies a la 
presència de Colleen Wang, membre del centre d’espiritualitat de la Companyia de Jesús a 
Hong Kong. Serà la primera vegada que s’ofereix a Manresa un acompanyament en 
llengua xinesa. 
  

Durant cinc setmanes, els participants fan una “immersió” en l’espiritualitat ignasiana, és a dir, 
en el carisma que es deriva de l’experiència de Sant Ignasi de Loiola. Es caracteritza per ser 
una espiritualitat vinculada a la vida, que 
convida als qui la segueixen a ser 
“contemplatius en l’acció” i a alçar la 
mirada cap a la globalitat, però aterrant 
en allò concret i proper. És per això que 
implica un gran dinamisme, a estar 
sempre atents als nous reptes i, 
especialment, a fer-se presents entre els 
qui més sofreixen.  
 

Manresa i la Cova de Sant Ignasi són 
un espai emblemàtic i privilegiat en 
l’àmbit de l’espiritualitat, ja que van ser 
l’escenari d’un dels moments cabdals en 
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la biografia de Sant Ignasi, fundador de la Companyia de Jesús. L’any 1522 en una cova vora 
el riu Cardener, Ignasi va viure una ferma experiència espiritual que seria l’origen dels 
famosos “Exercicis Espirituals”. Per això, l’expressió “anar a Manresa” significa pels jesuïtes 
una peregrinació a les fonts de la seva història, vocació religiosa i espiritualitat.  
 

Ara, la Cova Sant Ignasi de Manresa www.covamanresa.cat és un centre d’espiritualitat 
dels Jesuïtes de Catalunya. És continua l’afluència de persones que hi pelegrinen, d’arreu del 
món. L’any 2009 van ser 32.000 persones que van passar per la Cova, unes 5.000 per 
participar en alguna de les activitats i la resta, pelegrins o visitants. Ofereix una variada 
programació d’activitats encaminades al creixement personal i l’experiència espiritual, des 
dels Exercicis Espirituals segons la pedagogia ignasiana, fins a tallers sobre tècniques 
espirituals innovadores o la possibilitat De realitzar estades en grup, l’acompanyament 
individual... També s’organitzen recessos, jornades o conferències.   

 

Millora de gestió i reforç institucional 
 

El Tercer Sector en general i, especialment, les entitats religioses o 
canòniques que treballen en acció social, volen i necessiten millorar la 
gestió (MG) i reforçar les seves pròpies organitzacions estant a l'alçada dels 
reptes que planteja avui dia el context: no és suficient posar cor i bona voluntat, sinó que cal 
poder oferir un millor servei i la millor manera de fer, en la proximitat amb el beneficiari i pels 
valors propis i el carisma de les mateixes entitats, sense deixar mai de gestionar amb criteris 
d’eficiència. Aquest “com”, amb tot el valor que comporta treballar amb voluntaris i la seva 
fidelització, pot i hauria de ser el gran valor diferencial que distingeixi aquestes entitats d’altres 
que fan quelcom semblant que elles.  

Tot això és especialment rellevant davant la creixent competència mercantil en l'àmbit de 
l'acció social, en aquesta situació de crisi, i la major demanda civil de transparència, eficàcia i 
rendició de comptes de cara a les parts interessades, molt especialment les Administracions 
Públiques i la societat en general.  

Algunes entitats que treballeu en acció social ja fa temps que avanceu en aquesta senda de la 
MG. Però moltes altres assisteixen amb curiosa atenció a una creixent professionalització del 
sector d'actuació. Però la realitat quotidiana és que amb els recursos ajustats amb els quals 
compten, humans i econòmics, qualsevol plantejament que comporti un treball extra sobre la 
feina diària, encara que sigui per a ser més eficients i eficaços en allò que es fa, suposa una 
barrera de difícil superació.  

En aquest context, l'àrea de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés proposa a 
aquest grup d’entitats un mètode de treball amb la sensibilitat específica per al sector, per fer 
passos per a la millora de la gestió, amb sistemes i models senzills, específics i amigables per 
a elles. Es fonamenta en un treball gradual, quotidià, constant,  acompanyat, sense urgències, 
adequant els propòsits al grau de maduresa de cada organització i sobretot integrant els 
espais de millora en la tasca quotidiana (vs el discurs de gestió de la qualitat). Aquest model 
de treball  és autoavaluable i aquesta característica permet a cada entitat avançar en la 
millora de la gestió (MG) i reforçar-se institucionalment, al seu ritme propi, aquell que és 
sostenible per a ella.  

Aquest suport que se us està oferint compta amb un finançament específic. Aquelles 
entitats o programes que hi estigueu interessats podeu adreçar-vos a 
cie@peretarres.org, a l’atenció d’Albert Tarradellas. 

http://www.covamanresa.cat/
mailto:cie@peretarres.org
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Pere Ferré: “El dolor no ha de ser un espectacle mediàtic” 
 

9 maig 2011 - La Vanguardia - JOSEP PLAYÀ MASET  

Pere Ferré, vicari provincial dels maristes 

La denúncia de dos exalumnes del col·legi dels Maristes de Badalona contra un germà per 
abusos sexuals comesos fa trenta anys ha provocat un petit terratrèmol. Les víctimes saben 
que per a la justícia el cas ha prescrit, però ells volen recordar a la societat que el dany 
psicològic persisteix i exigeixen una reparació. Com que no la troben, van anar a un programa 
de televisió per esbombar la denúncia contra l’abusador, el germà Lucio, biòleg, fins no fa 
gaire responsable de l’alberg juvenil de Planoles (Ripollès), que ho va reconèixer davant les 
càmeres. 
Davant la inquietud que s’ha generat entre la comunitat educativa de Badalona i les irades 
reaccionsaFacebook i a les xarxes socials, el vicari general dels maristes de la província de 
L’Hermitage (Catalunya, França, Suïssa, Grècia, Hongria i Algèria), Pere Ferré, ha accedit a 
explicar-se. 
 
Quina és la primera reacció davant una denúncia per abusos? 
La nostra tasca fonamental, tant vocacional com educativa, és ser al costat de les víctimes i 
esbrinar què ha passat.  
 

I com s’ha d’actuar?  
A començaments del 2010 l’ordre marista 
va crear un equip de treball i el mes de 
març passat ja ens va arribar un esborrany 
en anglès del que ha de ser el protocol 
d’actuació. Es proposa la creació de tres 
figures: un delegat provincial de protecció a 
la infantesa, que ja està nomenat, 
encarregat de prevenir i formar, d’escoltar i 
acollir les víctimes quan sorgeix un 
problema i de traslladar el cas a un consell 
assessor; aquesta segona figura estarà 
integrada per persones externes a la 
institució que hauran d’investigar i emetre 

un informe en el qual es proposin mesures, que poden anar des d’apartar la persona 
denunciada fins a afirmar que la denúncia era infundada. I finalment es proposa de nomenar 
uns coordinadors locals. 
 
Quan s’assabenta de la denúncia al germà Lucio? 
Un dels afectats, el Màrius, va contactar amb un germà, que em va avisar a finals de febrer. 
La nostra posició immediata va ser esbrinar què havia passat. El 10 de març el Màrius va 
enviar una comunicació a Roma i des del Govern general li van donar el meu nom perquè es 
posés en contacte amb mi. El dia 16 em va trucar la seva advocada, que ja deia que parlava 
en nom de dos afectats, per concertar una entrevista per a la setmana següent. En aquesta 
trobada ens van demanar que el germà Lucio fos apartat de Planoles, cosa que em va 
semblar evident com a mesura preventiva, i van sol·licitar una quantitat econòmica com a 
indemnització.  
Aquí vam dir que no, perquè no es pot comprar el silenci. Si s’ha fet mal i n’han quedat 
seqüeles hem de treballar per eliminarles, i els vam oferir pagar les despeses de teràpia, 
perquè ens interessa en primer lloc la persona. Una setmana després el seu advocat va 
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rebutjar l’oferta i aquí es van acabar les converses. Després va venir la denúncia a través del 
programa de televisió de Mercedes Milá. 
 
No creu que van trigar massa a reaccionar? 
És cert que va venir Mercedes Milá amb una càmera a gravar, però no crec oportú convertir el 
dolor en un espectacle mediàtic, i menys en un programa que vol reforçar l’aspecte morbós. Al 
contrari, seria interessant poder aclarir el cas i poder dir personalment als afectats que 
lamentem el que va passar i transmetre’ls el perdó. 
 
Quines decisions van prendre? 
La nostra investigació interna, que encara continua, ens va portar a l’existència d’un cas 
arxivat contra el germà Lucio de fa uns 15 anys. És el cas d’un nen que va anar a Planoles i la 
mare va denunciar el germà. El jutge va obrir una investigació i, després d’un peritatge mèdic i 
psicològic, va tancar el cas exculpatòriament. Hi ha, per tant, dos casos, un tercer cas que va 
aparèixer en un altre programa, aquesta sentència i el cas d’algú que es va adreçar a mi per 
un cas menys greu, si és que se’n pot dir així, que fou descobert per la víctima sis anys 
després d’ocurregut. El que li puc assegurar és que a finals de març el germà Lucio ja no 
participava en cap activitat dels maristes, i el programa de televisió no es va emetre fins a l’11 
d’abril. És cert que la seva missió a Planoles no era estar amb els nens, però en un lloc per on 
en passen tants, és com deixar els bens amb el llop. 
 
Què els diria a les víctimes? 
Explícitament els demano perdó, i no és una retòrica. Demano perdó als que han viscut un 
sofriment que no els corresponia i això és intolerable. I perquè no hem tingut l’agilitat per 
posar-hi remei,onohem tingut l’estructura adequada per impedir-ho. 
 
I què diu als pares que porten els fills als maristes? 
En primer lloc no es pot relacionar passat i present i no es pot posar en dubte la tasca de 
professors i pares que tenen plena confiança. Hem emès dos comunicats de condemna per 
donar explicacions i hem creat un web per atendre les persones afectades: 
proteccioinfanciamaristes@gmail.com. 
 
És lògic que els delictes sexuals puguin prescriure? 
Atesa la seva brutalitat, sóc partidari que tothom hagi de respondre, perquè el temps no 
supera els traumes. Coms’ha de fer legalment? No em correspon opinar. Hi pot haver una 
rehabilitació de les persones? No ho tinc clar. Les víctimes són víctimes i cal donarlos suport. 
És necessària una tasca amb el germà Lucio perquè en prengui consciència. Ens va 
consternar la fredor de les imatges televisives, cal que arribi a connectar amb el dolor que ha 
creat, per respecte a les víctimes. 
 

Servei de documentació: P. Josep Rovira, cmf   

La vida consagrada avui. Renovació. Reptes. Vitalitat. 
 

Sala “Pere Casaldàliga”, Barcelona 28 d’Abril 2011 
Josep Rovira, cmf. (conferència penjada a la web de l’URC) 

 
 Si em permeteu una exageració, començaria dient que aquest és un d’aquells llibres 
que, degut a la temàtica, s’haurien d’escriure de bell nou cada dia. Les raons són moltes: en 
primer lloc, perquè la Vida Consagrada és una realitat contínuament en moviment; degut a 
això, el que escrius avui demà ja caldria precisar-ho més bé. Efectivament, cada dia 

mailto:proteccioinfanciamaristes@gmail.com
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coneixem més bé el passat, com passa de pressa el present i, en conseqüència, cal retocar 
el que s’ha dit suara i la nostra visió de futur. Una altra raó és el que, amb una paraula actual 

presa de la llengua japonesa, podríem dir-ne el 
“tsunami” continu de publicacions (tant de llibres com 
d’articles) sobre el tema. Si hom volgués esperar fins 
haver sentit l’última informació, probablement hauria 
de fer-ho mitja hora després d’acabada la història1. 
Una altra raó encara és la dificultat d’interpretar els 
nombres, i encara més per part de qui –com qui 
parla– no és un sociòleg. Pel que fa a aquest últim 
aspecte, hi ha hagut, fins i tot l’any passat, i per part 
de personatges més o menys importants de 
l’Església, interpretacions contradictòries i 
simpatitzants d’un cert pessimisme que és de moda a 
la societat, a l’Església i, pel que fa a nosaltres, sobre 

el futur de la Vida Consagrada. Segurament us en recordareu. N’hi ha prou en llegir alguna 
homilia de Beatificació –sempre l’any passat, per no anar més enllà-, algun discurs fet a 
reunions eclesials o de religiosos, o fins i tot algun article publicat a “L’Osservatore Romano”. 
Si qui ens hauria d’animar per ofici, és negatiu, ens podem imaginar les reaccions per part 
dels interessats, que som nosaltres. Gràcies a Déu, a tot això han fet de contrastar les 
paraules veritablement encoratjadores de Benet XVI a un grup de bisbes brasilers el dia 5 de 
Novembre del 20102, als representants dels Superiors Generals el dia 26 del mateix mes3, i 
tot parlant de la vocació religiosa i sacerdotal al segon congrés continental d’Amèrica Llatina, 
organitzat pel CELAM i la CLAR, el 24 de Gener d’aquest any4; i podríem citar encara les 
famoses paraules de Pau VI5 en l’Exhortació Apostòlica “Evangelii Nuntiandi”6, i el Beat Joan 
Pau II en l’Exhortació Apostòlica Post-Sinodal “Vita Consecrata”7. 
 
 I és que, de fet, en aquest tema es barregen dades històriques i fe, i no podem pas 
oblidar cap d’ambdós elements. Per això podem i hem de dir que el cristià no pot deixar mai 
de ser un realista-optimista o, si us estimeu més, un optimista-realista. És aquell optimisme 
realista que ens permet sant Pau quan, escrivint als romans, diu que: “... on es multiplicà el 
pecat (i qui ho pot negar?), s’ha desbordat a desdir l’amor gratuït de Déu” (Rm 5,20). Per 
tant, ni un realisme fred i descoratjador, ni un optimisme ingenu. Ja deia sant Agustí que no 
hi ha res tant desesperançador com un optimisme sense fonament8. Els peus del nostre 

                                                 
1
 Quan era estudiant, vaig tenir un Professor d’exegesi bíblica que no gosava escriure res, tement-se que l’endemà sortís 

algun llibre alemany dient una altra cosa...  
2
 Cf. L’Osservatore Romano, 6 de Novembre 2010, p. 8. 

3
 Cf.  L’Osservatore Romano, 27 de Novembre 2010, p. 8. 

4
 Cf. L’Osservatore Romano, 2 de Febrer 2011, p. 8. 

5
 Montini va ser sempre un gran admirador de la Vida Consagrada, des que de jove volia ser monjo benedictí. I quan es va 

parlar de la seva renúncia per motius de salut –l’any 1975– es va dir que volia anar-se’n a l’abadia de Monte Cassino a 

acabar de passar la seva vida segons el que havia estat un seu primer amor: la vida monàstica.  
6
 Cf. Evangelii Nuntiandi, n. 69. 

7
 Cf. Vita Consecrata, n. 11; cf. També els nn. 3, 29, 63, 109 i, en general, tot el to del document és realista i encoratjador 

alhora. Últimament ha fet bo de sentir que el nou Prefecte de la CIVCSVA, l’arquebisbe brasiler Joâo Braz De Viz, va dir a 

la Pont. Univ. Lateranense, el 25 de març d’aquest any, amb motiu de la celebració dels 15 anys de la publicació de la Vita 

Consecrata: “Crec que la Vida Consagrada és la part més preciosa de l’Església d’avui dia” (cf. A. ARRIGHINI, Un 

cantiere sempre aperto. Celebrati i 15 anni di “Vita Consecrata”, Testimoni 7/2011, p. 4). Potser la lloança va ser força 

motivada pel fet que era la primera vegada que es presentava oficialment als religiosos com a Prefecte; però, com que 

estàvem més o menys acostumats a un altre tipus d’expressions per part d’algú altre... De fet, molt honestament el mateix 

Braz va dir als qui érem presents a la cerimònia que no coneixia gaire la Vida Consagrada. 
8
 Una vegada vaig tenir un superior que, cada vegada que reunia la comunitat per a animar-nos, em desanimava perquè 

molts pensàvem: “Aquest home, ple de bona voluntat, no toca de peus a terra...!”.   
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realisme, en canvi, s’enfonsen en la història concreta passada, present i esperem futura i tot; 
i la mirada del nostre optimisme es recolza certament també en l’experiència històrica, però 
més que res en la fe, en Aquell que és Senyor de la història; perquè Ell de segur que sap no 
sols com han anat i com van les coses, sinó fins i tot com aniran en el futur. Podríem aplicar 
també ací les paraules del Profeta Isaïes: “Les meves intencions no són les vostres. I els 
vostres camins no són els meus. Ho dic jo, el Senyor. Estan tan lluny els meus camins dels 
vostres, les vostres intencions de les meves, com el cel és lluny de la terra...” (Is 55,8-9). 
 
 Aquesta ha estat i és tothora la visió de la Vida Consagrada avui que vol transmetre el 
llibre del que us han parlat9. Tenint en compte unes dades que –com deia– caldria posar al 
dia contínuament, però que ens permeten veure un cert horitzó, i tenir fe en els designis de 
Déu –perquè Ell sí que sap per on va, malgrat que tot sovint a nosaltres ens costin 
d’esbrinar-ho. 
 
 Un cop feta aquesta –si voleu– llarga però imprescindible premissa, voldria ara 
presentar el contingut del llibre, i sobretot oferir-vos algunes reflexions sobre com es pot 
veure la Vida Consagrada avui. Tot i que, més que seguir arran l’esquema o contingut del 
llibre –que podreu llegir més endavant, si ho desitgeu–, faré un breu comentari, comptant 
òbviament amb el que el llibre diu. Dividiré doncs la meva intervenció en dos punts: 

1- El llibre al qual es fa referència. 
2- Una reflexió de comentari. 

 
1) El llibre 
 
 El llibre consta de tres parts o capítols: 1) El 
present: on som?, 2) El passat: d’on venim?, 3) El 
futur: cap  on anem? 
 
 En el capítol I (On som? Quants som i per 
què?). Xifres i tendències. Conèixer el present per 
viure’l més bé. He mirat de contextualitzar el moment 
present, fer-me ressò del moviment i tendències, des 
del punt de vista estadístic actual, segons les dades 
ofertes especialment –no únicament– per l’“Annuarium 
Statisticum Ecclesiae”, que és la publicació anyal 
oficial de la Santa Seu, i treure’n algunes conclusions. 
 
 En el capítol II (D’on venim?). Un ferment 
eclesial que venia de lluny estant. El passat. Presento 
algunes causes de la situació actual, ja que no hi ha 
efecte sense causa. Tinc en compte quatre moments: 
1) El passat llunyà: l’avui és fill de l’ahir. Pel que fa al nostre cas, la situació preconciliar que 
feia sospitar –almenys a alguns– la possibilitat de grans canvis. 2) El passat recent: Un 
moment-clau va ser el concili Vaticà II (1962-1965). 3) El passat recent: el desenvolupament 
doctrinal per part dels mateixos documents del Magisteri de l’Església, des de l’any 1996 fins 
a avui. 4) El passant recent: la vida dels Instituts religiosos, des de la crisi postconciliar fins a 
la situació actual. 
 

                                                 
9
 Cf. J. ROVIRA ARUMÍ, La Vida Consagrada Hoy. Renovación – Desafíos – Vitalidad, Publicaciones Claretianas, 

Madrid 2011. 
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 En el capítol III (Cap on anem?). Realisme i esperança. El futur que s’està gestant i 
apareixent ja en el present. Ho divideixo en dos subtítols: 1) Característiques de la Vida 
Consagrada que ja són ací. Sobre aquest punt, distingeixo tres grans àmbits: el món 
anomenat occidental i els països que són sota el seu influx; i ací ens trobem entre això que 
podríem dir-ne amb paraules bíbliques: el desert i la nova creació; el món excomunista, o 
encara sota un règim més o menys comunista (partit únic i economia estatal de caire 
capitalista), on, després del martiri o durant encara, veiem ambigüitats i ganes de comptar i 
contribuir; i el món dels països en desenvolupament i les noves potències, els quals, tot i la 
seva gran varietat, se’ns presenten amb una gran creativitat, vitalitat, però de vagades 
necessitats de solidesa. I 2) Per un present que tingui futur. El futur en el qual ja hi som, i els 
trets característics que tenen certament futur, són: 1) Que la Vida Consagrada està canviant, 
més ben dit, ha canviat ja, perquè amb nosaltres, sense nosaltres o contra nosaltres, la 
societat, l’Església i el conjunt de la Vida Consagrada van endavant; 2) que el risc de 
sempre, no és la disminució numèrica, sinó la mediocritat; 3) la coresponsabilitat: no som 
sols, sense els altres; 4) l’actitud adient davant de les dificultats; 5) la necessitat d’eixamplar 
els horitzons: Déu no està pas obligat a seguir els nostres projectes; 6) l’anomenada “ars 
moriendi carismatica”, és a dir, que el problema no és el morir, sinó si és l’hora segons Déu; i 
7) la inesgotable fantasia de l’Esperit Sant, o sigui, les noves formes de Vida Consagrada 
(VC 12) i de vida evangèlica (VC 62), que han nascut i estan naixent a centenars a l’Església 
en aquests últims anys. 
 
 
2) Quina Vida Consagrada té futur? Quina Vida Consagrada mereix de tenir-ne?   
 
 Tenint present tot el que he dit, voldria ara oferir-vos senzillament alguns punts per a 
la reflexió. Sóc plenament conscient que no solament hi hauria moltes més coses a dir, sinó 
que el que digui ara roman sempre opinable.    
 
 Una de les dificultats que tenim avui dia per a parlar de la Vida Consagrada és sens 
dubte el fet de la complexitat de la situació, fins i tot a nivell de cada Institut concret en les 
diferents parts del món. Efectivament, hi ha zones en les quals abans amb prou feines hi 
havia cap vocació i des de fa uns quants anys s’han tornat el vertader “dipòsit” (especialment 
alguns llocs d’Àfrica i Àsia –encara que no arreu–), mentre que les fonts que semblaven 
inesgotables (Europa, Nord-Amèrica i en part Amèrica Llatina), i fins i tot en molts casos els 
llocs “sagrats” on l’Institut havia nascut, estan passant una “sequera” vocacional, deguda 
especialment a la descristianització de molts ambients, la crisi familiar i la disminució 
demogràfica. A més a més, la globalització planetària que vivim des de fa anys, creada pels 
mitjans de comunicació social i la facilitat de moure’s d’un lloc a l’altre, fa que cada vegada 
en més parts dels països en vies de desenvolupament –en particular a les grans ciutats– ens 
trobem ja totalment amb els mateixos problemes de l’anomenat Primer Món, de vegades fins 
més agreujada i tot10.   
 
 Un altre aspecte desfavorable que s’ha de tenir present, pel que fa a la situació de la 
Vida Consagrada avui és que tenim la impressió de que, sense excloure a dins mateix de 

                                                 
10

 Un exemple típic és Itàlia, pel que fa a les religioses. Durant desenes d’anys, i potser segles, Itàlia ha estat la nació amb 

més religiosos, sobretot religioses. Però, a partir de l’any 2008, ha estat superada per l’Ìndia. Efectivament, l’any 1968 les 

religioses italianes eren 168.580 i les Índies 15.554; segons les dades del Annuarium Statisticum Ecclesiae d’aquest any 

2011, que porta les dades del 31 de desembre del 2009, les italianes són 93.391 i les Índies 95.530. Tot això sense comptar 

que a Itàlia l’edat mitjana de les religioses és molt més alta que a l’Índia, de manera que es pot preveure que la 

desproporciò continuarà; així i tot, s’haurà de veure què succeïrà a l’Ìndia en els anys vinents, a escala social, demogràfica, 

eclesial i religiós, si tenim en compte la ràpida evolució que està vivint aquell país en aquest moment històric. 
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l’Església, no se la considera segons el seu just valor. A l’any 2002 deia la Congregació de 
Religiosos en la Instrucció “Caminar des del Crist”: 
 

“No podem ignorar que, de vegades, a la vida consagrada no se la té en la deguda 
consideració, i fins i tot hi ha una certa desconfiança envers ella” (CdC 12c). 
 
“La impressió que alguns poden tenir de pèrdua d’estima per part de certs sectors de 
l’Església sobre la vida consagrada...” (CdC 13c). 
 

Pèrdua d’estimació, silenci i no poques vegades senzillament ignorància sobre la Vida 
Consagrada, fins i tot en el que se’n diuen les “altes esferes” clericals. N’hi ha prou que 
recordem el silenci, de vegades total o gairebé tal, en alguns Sínodes dels Bisbes i en les 
Exhortacions publicades a continuació, com, per exemple, en el Sínode sobre els laics 
(1987) i l’Exhortació Christifideles laici (1988), el Sínode sobre els sacerdots (1990) i 
l’Exhortació Pastores Dabo Vobis (1992); el silenci sobre el treball dels religiosos en 
l’evangelització d’Europa en el primer Sínode sobre l’Església a Europa (1991)11... I encara 
molt significativa la reacció (potser tenyida de subtil menyspreu?) que tantes vegades hem 
tingut d’escoltar-nos per part de sacerdots, bisbes i fins i tot algun cardenal..., quan va ser 
publicada l’Exhortació Vita consecrata (1996), fruit del Sínode sobre la Vida Consagrada 
(1994): “... aquest document per a les monges...”; quan, en canvi, n’hi ha prou a llegir-lo per 
adonar-se’n de què és un document: “... per a tota l’Església...”, com deia Joan Pau II ja en 
el títol i després en el n. 13: 
 

“Exhortació Apostòlica Postsinodal Vita consecrata del Sant Pare Joan Pau II a 
l’episcopat i al clergat, als Ordes i Congregacions religioses, a les Societats de Vida 
Apostòlica, als Instituts Seculars, i a tots els fidels, sobre la Vida Consagrada i la seva 
missió en l’Església i en el món” (títol). 
 
“... vull adreçar-me amb aquesta Exhortació Apostòlica a tota l’Església, per a oferir no 
solament a les persones consagrades, sino també als Pastors i als fidels...” (VC 13a). 
 

I no parlem del fet que, quan es parla de Vida Consagrada, molts entenen i es refereixen 
únicament a les religioses, oblidant tota la part dels religiosos. Volem pensar que és més fruit 
d’ignorància que de malícia... 
 
 No ens hem d’estranyar, doncs, que molts religiosos avui dia se sentin injustament 
poc apreciats, en favor, en canvi, dels anomenats “moviments eclesials”. La gran realitat 
positiva que són els moviments a l’Església d’avui és una altra cosa, un altre tipus de 
compromís que de vegades pot prestar-se a una certa confusió. La prova evident és que el 
Magisteri d’aquests últims anys ha intervingut ja quatre vegades reafirmant la necessitat de 

                                                 
11

 El II Sínode Europeu va ser l’any 1999; i l’Exhortació Apostòlica Postsinodal “Ecclesia in Europa” és del 28 de juny 

2003. En aquest document ja es parla clarament del “rol fonamental del monaquisme i la Vida Consagrada en 

l’evangelització d’Europa i en la construcció de la seva identitat cristiana. Rol que és plenament actual també avui (...). 

L’Europa té sempre necessitat de la santedat, la profecia, l’activitat d’evangelització i de servei de les persones 

consagrades...” (n. 37). Dedica totalment a la Vida Consagrada els nn. 37-38. En parla també en els nn. 15, 42 (sobre el rol 

de la dona en l’Església es pot aplicar de manera particular a les religioses), 49; indirectament quan en el capítol III parla de 

l’apostolat (nn. 44-65), cap. IV sobre la celebració de l’Evangeli (nn. 66-82) i cap. V sobre el servei a l’Evangeli de 

l’esperança (nn. 83-105). 
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claredat carismàtica i canònica, quan es tracta de religiosos que d’alguna manera entren a 
formar-ne part12. 
 
 Preguntem-nos ara quines són les característiques que l’Església i la societat tenen 
dret a esperar de nosaltres els consagrats; característiques que tot sovint hem d’endevinar, 

ja que la societat difícilment ens les 
dirà, més aviat ens ignora o té de 
nosaltres una idea més o menys 
inexacta o clarament equivocada. N’hi 
ha prou amb veure com parlen de 
nosaltres –quan en parlen– els mitjans 
de comunicació social. Altrament dit, 
què és el que nosaltres mateixos, que 
coneixem la nostra realitat històrica i 
carismàtica, podem oferir de positiu a 
l’Església i a la societat de les quals 
formem part.  
 

En primer lloc, diguem dues 
coses. Primera, no tots els consagrats 

hem de fer de tot o qualsevol cosa:  aquest és precisament un defecte en què sovint hem 
caigut; sinó que entre tots plegats hem de donar les respostes que amb raó esperen de 
nosaltres, cadascú segons les seves característiques carismàtiques i les diferents situacions 
eclesials i socials en què es troba. I, segona, ningú pot dir ni “quants” membres ha de tenir, 
ni “fins quan” ha de durar un Institut religiós; sí, en canvi, ens poden dir “com” hem de ser.  

 
Per altra banda, que la Vida Consagrada com a tal no està destinada a desaparèixer 

ens ho fan suposar, no sols la història passada i totes les afirmacions que en aquest sentit 
ha dit Joan Pau II en l’Exhortació “Vita Consecrata”13, i Benet XVI no fa gaire14, sinó la 
creativitat i quantitat de noves comunitats i Instituts nascuts en aquests anys de crisi després 
del Vaticà II15. Efectivament, n’hi ha prou a constatar que de l’any 1911 al 1965 (54 anys), les 
fundacions que s’han pogut comprovar van ser 95, mentre que del 1966 al 2009 (43 anys), 
han estat 680, més unes altres 55 comunitats no comprovades de manera completa per 
vàries raons. Total, 803 fundacions. D’aquestes fundacions, mentrestant, una vuitantena ja 
ha desaparegut. El que crida més l’atenció és constatar en quines nacions hi ha hagut més 
fundacions; resulta que ha estat en els països amb més crisi vocacional i més secularitzats: 
205 en els EEUU, 200 a Itàlia, 161 a França, 47 al Canadà, 44 al Brasil, 20 a Espanya... 

                                                 
12

 Cf. Potissimum Institutioni, nn. 92-93; Vida Fraterna en Comunitat, n. 62; Vita Consecrata, n. 56; i Caminar des del 

Crist, n. 30. 
13

 Cf. VC nn. 3, 29 i 63. 
14

 En el discurs a un grup de bisbes brasilers el dia 5 de novembre del 2010: “…Davant del fet de la disminució dels 

membres en molts Instituts i llur envelliment, que és evident en algunes parts del món, molts es pregunten si la vida 

consagrada és encara avui dia una proposta capaç d’atreure els nois i noies. Sabem molt bé, benvolguts bisbes, que les 

diferents Famílies religioses (...) van tenir llur origen i història, però la vida consagrada com a tal té el seu origen en el 

Senyor que va escollir per a Ell mateix aquesta forma de vida verge, pobra i obedient. Per això la vida consagrada mai 

podrà faltar ni morir a l’Església...” (BENET XVI, Els religiosos són al cor de l’Església, L’Osservatore Romano 27 de 

novembre 2010, p. 8).  
15

 Cf., per exemple, AA. VV., Nuove forme di Vita Consacrata, ed. Per R. Fusco i G. Rocca, Ciutat del Vaticà 2010; id., 

Primo censimento delle nuove comunità, Ciutat del Vaticà 2010; G. ROCCA, Tra scomparsa e nuove fondazioni. 

Andamento della Vita Consacrata negli ultimi 50 anni, Testimoni 16/2010, pp. 15-17, article aparegut a L’Osservatore 

Romano del 20 d’Agost 2010, p. 7, amb el títol: Tra nuovi istituti e nuove forme la vita consacrata è viva. Cinquant’anni 

dopo il concilio Vaticano II. 
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Concretament, l’aprovació diocesana ha estat concedida: del 1960 al 1970 a 117 fundacions, 
del 1971 al 1980 a 75, del 1981 al 1990 a 102, del 1991 al 2000 a 139, del 2001 al 2009 a 
36. Un altre detall: del 1960 al 2009, les fusions han portat a la desaparició de 245 Instituts 
(els que s’han pogut controlar; i els procediments d’unió han fet desaparèixer 125 Instituts 
(també aquí els que s’han pogut controlar)... En fi, diu en Rocca en cloure el seu estudi (i 
creu que la realitat és superior al que ell ha pogut comprovar) que, tenint en compte el que 
ha succeït en aquests cinquanta anys i els Nulla Obstat o decret d’erecció concedits per la 
CIVCSVA (469 els controlats) i les anomenades “noves fundacions” (més de 800), s’arriba a 
un total de 1.269 noves fundacions; mentrestant, comptant els procediments de fusió, unió i 
supressió, els Instituts desapareguts en aquests cinquanta anys s’arriba a un total de més o 
menys 460. Finalment, això no vol dir tampoc que en aquestes noves comunitats de Vida 
Consagrada sigui tot clar16; però, com sempre, mai les coses són ben clares de bon 
principi17. 

 
En síntesi, podem dir que estem vivint des de fa uns quants anys una reducció 

numèrica global de la Vida Consagrada; però, honestament i certa, no es preveu que anem 
cap a una seva desaparició. A tot això s’hi ha d’afegir encara la posada al dia 
(aggiornamento) teològica i pràctica del que ja hi ha i el continu naixement de noves 
experiències. Estic convençut que els religiosos actuals no som pas ni de bon tros els últims 
de la processó. 

 
El fet que en tants llocs el nombre de membres de cada grup s’hagi reduït (sobretot 

pel que fa als nous candidats), ha fet que hagi començat des de fa temps quelcom de nou, 
impensable només fa uns quants anys: la intercongregacionalitat en la formació (fora 
d’aquells aspectes que són típics de cada grup), i en l’apostolat, donada la dificultat de  
mantenir moltes de les obres amb personal propi. I, pel que fa a l’apostolat, està augmentant 
ràpidament la col·laboració amb els laics, sigui com a assalariats i prou, sigui en particular 
amb aquells que desitgen participar en les obres apostòliques de l’Institut perquè se senten 
cridats a viure el mateix esperit. 

 
Aquest últim fet és quelcom de nou en molts Instituts antics i moderns, o sigui, el 

naixement de les que en podem dir “Famílies religioses”: laics que volen treballar 
apostòlicament amb els religiosos, no per motius simplement econòmics, sinó perquè 
comparteixen –de manera laïcal– el carisma de l’Institut. Aquesta és una realitat carismàtica, 
espiritual i organitzativa nova que l’Esperit està certament suscitant en l’Església i que duu 
els religiosos a una nova consciència de llur carisma i rol en l’Església i en la societat. 
Certament, els religiosos no estem cridats a esdevenir els “amos” de la “Família”, sinó més 
aviat quelcom –podríem dir amb paraules de la tècnica informàtica– com el “disc dur”, el cor, 
a disposició del conjunt, sobretot pel que fa a la formació carismàtica de tots els participants. 
Així com les circumstàncies actuals ens empenyen a deixar obres que van tenir raó de ser 
en altres temps, però que la societat ja ha adoptat; o a participar-ne, però no com a amos, 
sinó com a activitats que ens permeten evangelitzar i testimoniar la fe (només cal pensar en 
el món de l’escola, la sanitat, els mitjans de comunicació social, les vàries formes de 
voluntariat, els organismes internacionals...), o a comprometre’ns en altres necessitats de les 
quals la societat no en té prou o adequada cura: les famoses “noves pobreses” (els 

                                                 
16

 A Roma, centre de l’Església (és on visc), es veu de tot. I us puc assegurar, per exemple, que si veieu (i se’n veuen!) 

formes i hàbits més o menys nous i estrafolaris, podeu estar segurs que es tracta de noves fundacions; tot i que siguin 

excepcions dins de la realitat molt més rica del conjunt de les noves fundacions.  
17

 Cf. G. ROCCA, Una grande avventura spirituale? Le nuove comunità di vita consacrata, Testimoni 4/2011, pp. 7-10. 

D’aquestes dificultats es va fer ressò també el sotssecretari de la CIVCSVA, P. Sebastiano Pacciolla, amb motiu de la 

celebració del 15 anys de la publicació de la Vita consecrata (cf. A. ARRIGHINI, Un cantiere..., p. 6). 
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immigrants, els vells, els malalts de sida, drogoaddictes, voluntariat, alfabetització, cures a 
domicili, tot tipus de gent abandonada...)18. Ser “bon samarità” és i serà en tot temps actual i 
necessari (cf. Lc 10,25-37). A més a més, òbviament, de totes aquelles activitats que tenen 
com a finalitat específica l’evangelització directa (catequesi, predicació, servei litúrgic i 
sacramental...).    

 
Per això no hem de tenir por ni al present ni al futur; ans bé, hem de treure del que 

succeeix un estímul en favor d’un compromís adequat i més gran, i –gosaria dir– de més 
“curiositat creativa” davant els nous “signes dels temps”. Com deia Joan Pau II: 
 

“Encoratjo els Instituts a reproduir amb valor l’audàcia, la creativitat i la santedat de 
llurs fundadors i fundadores com a resposta als signes dels temps que sorgeixen en el 
món d’avui. Aquesta invitació és sobretot una crida a perseverar en el camí de 
santedat a través de les dificultats materials i espirituals que marquen la vida 
quotidiana. Però és també una crida a cercar la competència en el propi treball i a 
conrear una fidelitat dinàmica a la pròpia missió, adaptant-ne les formes, quan cal, a 
les noves situacions i a les diferents necessitats, plenament dòcils a la inspiració 
divina i al discerniment eclesial...” (VC 37). 
 

 Aquesta “fidelitat creativa” suposa, en primer lloc, adonar-nos-en i assumir el fet que 
la Vida Consagrada com a tal, l’Església i la societat, han canviat; per tant, amb nosaltres, 
sense nosaltres o contra nosaltres, aniran endavant. Significa convèncer-nos que el perill 
més gran per a la Vida 
Consagrada actual –
com sempre–, no és la 
disminució  numèrica, 
sinó en tot cas la 
mediocritat19. 
Constatar que en un 
món que ignora Déu o 
bé el nega 
directament, en un 
món en què tant sovint 
regna l’egoisme més 
ferotge i la manca 
d’humanitat, els 
religiosos som més 
actuals i necessaris 
que mai en la mesura 
en què amb les 
nostres vides mirem 
de donar una resposta 
a aquestes 
necessitats, és a dir, si posem l’accent especialment en la centralitat de Déu, la Seva 
Paraula i la vida d’oració, la fraternitat i la senzillesa, la sobrietat i fins i tot la frugalitat de vida 

                                                 
18

 Molt interessant tot el que diu sobre aquest punt (com d’altres) la relació d’en M. MUÑOZ, La vita consacrata in Europa 

– Orientamenti concreti, Roma, Novembre 2010 (text ciclostil.lat), a l’Assamblea de la USG. Altres relacions interessants, 

tampoc publicades fins ara, van ser les de W. Steckling (Superior General OMI), J. Rodríguez Carballo (Ministre General 

OFM), etc.  Cf. També el que digué la sots-secretària de la CIVCSVA, Sor Enrica Rosanna, en la celebració dels 15 anys 

de la publicació de la Vita consecrata (cf. A. ARRIGHINI, Un cantiere..., pp. 5-6). 
19

 Cf. Caminar des del Crist, n. 13. 
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que ens ha de conduir instintivament a no fer-nos esclaus del consumisme i a romandre 
propers als pobres i necessitats de tot tipus (material, espiritual, humà...). En poques 
paraules, si som homes i dones de Déu, rics en humanitat. Amb una identitat humana, 
cristiana i carismàtica, clara i ben definida, una vida ben centrada, joiosa de viure i d’obrir-se 
als demés20. Primat de Déu, comunió i missió (com deia Benet XVI als Superiors Generals el 
26 de Novembre de l’any passat21), són els tres peus imprescindibles d’una taula que 
altrament no pot estar dreta. Lliures, en el sentit més profund de la paraula, és a dir, segons 
la llibertat del Crist22. 
 
 I, a nivell humà, els religiosos hem de ser: cordials, senzills i competents en allò que 
hem de testimoniar i portar a la pràctica. Testimonis, no de què no tenim dificultats o donant 
la impressió de què vivim en una altra realitat falsa, sinó de serenitat, apaivagats dins nostre, 
seriosos i positius, profunds i senzills alhora, joiosos de viure malgrat ser ben conscients de 
les dificultats de tot tipus i de la presència del pecat23. Ser lloc de pas cap a Déu (“Feu el que 
ell us digui”, Jn 2,5), i terra de trobament entre els homes i dones del nostre temps (cf. Mt 
23,8-12; Rm 12; 1Cor 12-13). Tot això farà que els religiosos assolim una credibilitat24 
humana i espiritual quan ens trobem amb qualsevol persona, en qualsevol lloc, cristiana o 
no, creient o no; ens farà atractius i creïbles, apòstols fins i tot sense adonar-nos-en i, en 
conseqüència, no caldrà que ens fem la propaganda: ens la faran en tot cas els altres!, 
perquè de tot això té necessitat la societat i l’Església del nostre temps i, per tant, tenen dret 
a esperar-ho de nosaltres. Aquesta és la Vida Consagrada que té i que mereix de tenir un 
futur! 
 
 Estic plenament d’acord amb el que deia el P. Màxim Muñoz en la seva intervenció a 
la reunió de Superiors Generals a Roma el mes de novembre de l’any passat: “Enmig de 
dubtes i d’incerteses, avui hi ha entre nosaltres religiosos un gran desig d’autenticitat, de 
recerca d’una profunda experiència de Déu, sempre unida al servei dels més necessitats. És 
admirable l’esforç que s’està fent en la pastoral de les vocacions, en la manera de plantejar 
els Capítols Provincials i Generals, en els plans de reestructuració de les institucions, en la 
destinació i acolliment de religiosos que venen d’altres cultures... I el que és més admirable 
encara, és que tots aquets esforços s’estan fent sense veure’n tot sovint els resultats o els 
canvis de tendència”. M’ha colpit molt l’estudi fent ací a Catalunya, ara fa uns dos anys, a 
càrrec d’un equip de sociòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre les activitats 
socials dels religiosos: apart les activitats més “institucionalitzades” com per exemple les 
escoles, centres sanitaris o serveis exclusivament espirituals, que es donen per descomptat; 
l’estudi es titulava: “Al servei del servir; relació sobre l’obra social portada endavant pels 

                                                 
20

 Cf. Fets 20,37; Rm 12,8; 2Cor 9,7. 
21

 Cf. L’Osservatore Romano, 27 Novembre 2010, p. 8. L’Exhortació “Ecclesia in Europa” (2003, fruit del II Sìnode 

Europeu del 1999), parlava de: primat absolut de Déu, fraternitat evangèlica, prendre cura dels més necessitats, sense 

oblidar l’obra d’evangelització en altres continents (cf. N. 38). 
22

 Cf. Faciem Tuam, Domine, requiram, nn. 15, 19, 20, 22. Com deia al seu abat el vell monjo infermer de la comunitat 

benedictina de Tibhirine (Algèria), assassinats per un grup armat en l’any 1996: “... Jo no tinc por de l’exèrcit, ni dels 

guerrillers, ni de la mort..., perquè sóc un home lliure!” (del film de Xavier Beauvois, “Homes i déus”, França 2010). 
23

 Quantes vegades, en canvi, hi ha religiosos que donen o donem la sensació de viure fora de la realitat quotidiana de la 

gent; en una situació falsa, inconscients de les dificultats familiars i econòmiques dels altres; amb actituds humanament 

immadures i psicològicament infantils (cf. Faciem Tuam, nn. 20, 25). Una manera realista, pràctica i fàcil, és la de 

preguntar-nos –quan anem al menjador (ens deia el nostre Mestre de novicis) – si ens hem guanyat el pa (o l’arròs, el blat 

de moro o la mandioca...); si en la societat en què vivim té encara sentit o correspondència amb la realitat el vot de pobresa 

que hem professat o que diem que vivim, etc. 
24

 La llengua italiana tè una paraula intraduïble en altres llengües, que ho espressa molt bé: la “autorevolezza”; quelcom 

que depèn de la persona i no del càrrec: és credibilitat, maduresa, plenitud humana i espiritual, quelcom de psicològic i 

moral alhora... Efectivament, hi pot haver qui té autoritat (un càrrec) i no té “autorevolezza”, qui té “autorevolezza” sense  

tenir cap càrrec. L’ideal és que tot religiós tingui “autorevolezza”, i tant de bo sempre i sobretot qui té autoritat!  



15 

 

 

Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica presents a Catalunya”. Els 
autors quedaren personalment meravellats de la gran quantitat de treball que es feia i per 
l’enorme discreció amb què es feia. A més a més els era significatiu el fet que la major part 
d’aquests serveis els portaven endavant religiosos l’edat dels quals era al voltant dels 
setanta anys. I, “dulcis in fundo”, els autors van manifestar llur admiració, no solament per la 
quantitat de serveis que es feien, sinó també per l’actitud senzilla, silenciosa, voluntària, 
discreta, amb què es feien, sense cercar protagonisme, fer-se la propaganda, voler lluir-se o 
“fer goig”. Aquests són sens dubte fets que evangèlicament van pel bon camí!25   
 
 En fi, per concloure i mirant al futur de la Vida Consagrada a l’Església i al món d’avui, 
necessitem encara temps per anar comprenent de mica en mica què hi ha de vàlid i durador, 
què és el que la comunitat cristiana i la societat ens van demanant, i què és en canvi titubeig, 
prova, moda passatgera, caminar endavant mirant enrere, o vertader Evangeli encarnat. Per 
això, malgrat totes les dificultats (i n’hi han tantes!), però comptant també amb tants de dons, 
els religiosos ens sentim empesos a repetir les paraules de sant Joan de la Creu: “... Que 
bien sé la fuente que mana y corre, / aunque es de noche”26, ressò d’aquelles altres paraules 
de sant Pau a Timoteu: “... Sé prou bé en qui he posat la meva confiança...” (2Tim 1,12). Per 
això, enmig del poble cristià i de la societat actual, tothom té dret a preguntar-nos als 
religiosos, com fa l’himne pasqual del Breviari en castellà: “¿Què ves en la noche, / dinos 
centinela?...”. D’ací ve que, si alguna vegada ens envaeix la temptació del descoratjament, 
recordem-nos d’aquella breu poesia de Mons. Pere Casaldàliga, tot pensant en el moment 
de la trobada definitiva amb Déu: “I arribaré de nit / amb el joiós esglai / de veure / que havia 
caminat, / dia rere dia, / damunt del pam mateix / de la Teva mà...!”. Per això, deixem-nos 
amarar d’aquells altres versos d’en Joan Maragall: “... Gira, gira els ulls enlaire, / no miris les 
platges roïns, / dóna el front an el gran aire, / sempre, sempre mar endins. / Sempre amb les 
veles suspeses / del cel al mar transparent, / sempre entorn aigües esteses / que es moguin 
eternament. / Fuig-ne de la terra innoble, / fuig dels horitzons mesquins; / sempre al mar, al 
gran mar noble; / sempre, sempre mar endins. / Fora terres, fora platja, / oblida’t de tot 
regrés; / no s’acaba el teu viatja, / no s’acabarà mai més...”27. 
 

No som peces de museu, sinó història vivent! Som i continuarem essent testimonis de 
la història de la salvació enmig de la història dels homes i dones del nostre temps! O, com 
deia Joan Pau II, la Vida Consagrada en l’Església i en el món d’avui no té: “... solament una 
història gloriosa per a recordar i contar, sinó una gran història per a construir!” (VC 110).  
 

II Jornades Clarines – VIII Centenari de la Fundació de l’Orde 
 

Barcelona, de l’1 al 3 de setembre del 2011 
 

OBRIM CAMINS! Hem viscut una història… 
 
VIII  Centenari de la Fundació de l’Orde  
de  Germanes Pobres de Santa Clara (Clarisses) 
 

                                                 
25

 Cf. M. MUÑOZ, La vita consacrata in Europa, pp. 1-2.  Com deia Juan de Dios Martín Velasco, durant la Setmana de 

Vida Religiosa (Madrid, 26 d’Abril 2011): Quan en un menjar hi ha poca sal, ens queixem: “Hi falta sal!”; quan n’hi ha 

massa: “És salat!”; quan, en canvi, la sal és la que ha de ser, diem: “... La sopa és bona!”. Ens oblidem de la sal. El treball 

de molts religiosos és senzill, mig amagat, i gairebé fet com si no hi fóssim. Però, sort n’hi ha que hi som! I sempre hi 

haurà qui se n’adoni: serà la prova de la veritable actitud evangèlica! 
26

 S. JOAN DE LA CREU, Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe. 
27

 Joan MARAGALL, Excelsior (1895). 



16 

 

 

Ponències 
 Fra José Rodríguez Carballo Ofm, Ministre General, ofm 
 Gna. Teresa Pujal, osc, Llicenciada en Filologia Catalana 
 Gna. Maite Pandelet, osc, Llicenciada en Teologia 
 Gna. Diana Papa, osc, Llicenciada en Psicologia 
 Encarnita del Pozo, ofs, Ministra General de l’Orde 

Franciscà Seglar 
 

Comunicacions 
 Gna. María Contreras,osc, Llicenciada en Teologia 
 Clarisses de Dundalk (Irlanda) 
 Sra. Magdalena Pelegrí i Moll, Llicenciada en Filologia 
Clàssica   
   

Moderadors/es 
 Sr. Francesc Rosaura, Periodista i director de “Signes 
dels Temps” 
 Sr. Josep Mª Esquirol, Professor de Filosofia a la UB 
 María Cambray, ofs, Doctora en Medicina i ministra de l’Orde Franciscà Seglar de 

Catalunya 
 

A més de les ponències, comunicacions i taules redones, està previst una oració-concert de 
Toni Torrelles, marista; la presentació del DVD: Clara i Francesc. 
 

Inscripcions fins al 30 de maig del 2011 
Més informació i inscripcions a  www.clarisascatalunya.cat 
 

La formació a fons, estratègia de futur 
 

 
2011 381 

Escoles de Formació de la FECC, Postgraus universitaris de Blanquerna – Universitat 
Ramon Llull  
 
La FECC està ultimant la proposta d’Escoles de Formació per al proper curs, que inclourà les 
quatre fins ara desenvolupades: Educadors (l’edició 27), Directius (13a edició), Pastoral 
(13a edició) i Tutors (2a edició). En aquests moments, les quatre escoles estan 
reconegudes com a Postgrau Universitari per part de la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.  
Properament s’iniciarà la inscripció a l’Escola de Directius i a l’Escola de Pastoral. El 
termini d’inscripció finalitzarà el 15 de juny. Així, abans d’acabar juny es confirmarà aquesta 
inscripció, de tal manera que els participants puguin organitzar-se i considerar la seva 
dedicació a aquests processos formatius.  
L’Escola d’Educadors -que és la més veterana- i l’Escola de Tutors presentaran algunes 
novetats significatives pel que fa a alguns continguts -és el cas d’Educadors- i a la durada i el 
calendari -en el cas de Tutors-. Totes aquestes novetats ja s’explicaran oportunament.  
És bo planificar amb temps la participació en aquestes ofertes formatives. Per això, és ja el 
moment de pensar a quines persones de l’escola se’ls pot proposar la participació, 
especialment en el cas dels candidats a l’Escola de Directius, l’Escola de Pastoral i l’Escola 
d’Educadors, ja que la seva dedicació condiciona el seu horari i dedicació al centre. 

http://www.clarisascatalunya.cat/
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

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. 

 

Cristianisme i Justícia: “Crisi, un final per escriure?” 

Taula rodona amb tres economistes aterrats, indignats i esperançats.  

Participaran: 
Benjamín Bastida, catedràtic de política econòmica de la UB. 
Arcadi Oliveres, professor d’economia de la UAB i president de Justícia i Pau. 
I Salvador Busquets, economista i director d’Arrels Fundació.  
Moderarà Oscar Mateos, cap de l’àrea social de Cristianisme i Justícia. 
 
Data: dijous 12 de maig de 2011 
Hora: 19.30 h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13, Barcelona) 

mailto:urc.info@gmail.com
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La Universitat Ramon Llull celebra els seus 20 anys 
 

  
 
Lluís Magriñá Veciana, jesuita, i Josep Martí Roca, La Salle, van rebre la Medalla d’Or 
 
L’acte central de la celebració dels 20 anys de la Universitat Ramon Llull tingué lloc el 10 de 
maig, data que coincideix amb el dia que es va aprovar per unanimitat al Parlament de 
Catalunya la creació de la Universitat. L’acte central se celebrà a les a les 18 h a la Facultat 
de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Auditori Cardenal Narcís 
Jubany · Císter, 34. 08022 Barcelona). Amb motiu d'aquest aniversari, la URL organitza 
aquest acte que alhora iniciarà tot un seguit d'actes commemoratius que es perllongaran fins a 
mitjans de 2012. L’URC fou representada pel seu president i pel secretari  general. 
 

Durant aquest acte s’han lliurat les Medalles d'Or de 
la URL a Carles Cuatrecasas Targa, Lluís Magriñá 
Veciana, Josep Martí Roca, cardenal Lluís Martínez 
Sistach (absent per malaltia), Salvador Pié Ninot, 
Josep Joan Pintó Ruiz i Joan Ros Petit. 
 
També es va fer entrega dels Guardons d'Honor de 
la URL al Banco Santander, que recollirà el seu 
president, Emilio Botín, i a José Narro, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Programa de l’acte  

• Benvinguda del president del Patronat de la URL, Leopoldo Rodés.  
• Lectura de l’acta de concessió de les Medalles d’Or de la URL.  
• Lliurament de les Medalles d’Or a Carles Cuatrecasas Targa, Lluís Magriñá Veciana, Josep 
Martí Roca, cardenal Lluís Martínez Sistach, Salvador Pié Ninot, Josep Joan Pintó Ruiz i Joan 
Ros Petit. 
• Paraules dels representants dels guardonats: Carles Cuatrecasas Targa i Salvador Pié 
Ninot. 
• Lectura de l’acta de concessió dels Guardons d’Honor de la URL.  
• Lliurament dels Guardons d’Honor al Banco Santander, que recollirà el seu president, Emilio 
Botín, i a José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
• Paraules d’Emilio Botín, president del Banco Santander.  
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• Paraules de José Narro, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
• Intervenció musical a càrrec del Cor 
de la URL.  
• Intervenció d'Andreu Mas-Colell, 
conseller d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya.  
• Intervenció de Núria de Gispert, 
presidenta del Parlament de 
Catalunya.  
• Intervenció d’Ángel Gabilondo, 
ministre d’Educació.  
• Intervenció de Pascual Sala, 
president del Tribunal Constitucional.  
• Parlament de cloenda a càrrec de la 
rectora de la URL, Esther Giménez-
Salinas.  
 

Els jesuïtes demanen als polítics que no instrumentalitzin la immigració en 
la campanya electoral 

 

El Servei Jesuïta a Migrants – Espanya (SJM-E) presenta el 
document “Superar Fronteres” (penjat a la web de l’URC) 

Amb motiu de la campanya electoral, els jesuïtes demanen que 
no s’instrumentalitzi la immigració en el debat entre partits i que 

no es converteixi als immigrants en boc expiatori de la crisi econòmica i dels 
problemes de convivència. Aquest debat multiplica fronteres invisibles, selectives i 
injustes dins de la societat. Excloure a les persones immigrants és fracturar la mateixa 
societat.  

En la campanya electoral és temptador instrumentalitzar la immigració per a escalfar el debat i 
esgarrapar vots. És cert que amb la publicació del RLOEX (Reglament de la Llei Orgànica 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social) es tanca un 
període de reforma legislativa, però sempre poden sorgir debats sobre l’empadronament 
d’estrangers sense autorització de residència, l’extensió de la cobertura sanitària bàsica, la 
capacitat d’ajuntaments i CCAA per impedir la renovació de permisos a través d’informes de 
convivència... El SJM-Espanya explica la seva posició en el document Superar Fronteres: 

No és vàlida una perspectiva instrumental de la immigració: la que aborda les migracions 
a partir de la conjuntura econòmica, de les necessitats o no de mà d’obra i de les necessitats 
de reemplaçament demogràfic. La immigració forma part de l’estructura de la societat. 

No són vàlids els discursos manipuladors que exploten la por: de tota la societat a la crisi 
econòmica, dels espanyols d’origen als canvis socials i culturals, dels immigrants a la 
irregularitat i a l’expulsió,.... Només es pot respondre a la por enfrontant-la, elaborant-la i 
buscant respostes proporcionades. Només són vàlides les respostes que resolen els 
problemes de tota la societat. 
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El document desemmascara discursos socials, mediàtics i polítics sobre la immigració que 
legitimen fronteres i assenyala tensions i contradiccions de la LOEX: una llei que 
reconeix iguals a espanyols i estrangers però no tant, que no sempre encaixa la integració 
com a responsabilitat de la persona estrangera i de tota la societat; que facilita i dificulta la 
renovació de permisos de gairebé un milió d’estrangers amb residència temporal, que afirma i 
restringeix el dret a viure en família.  

És moment de pensar amb profunditat i amb una 
mirada oberta alguns dels problemes que afecten 
a ajuntaments en matèria d’immigració com els 
empadronaments i els certificats de 
convivència:  

- És clara l’obligació legal que tenen els 
ajuntaments d’empadronar els estrangers que 
visquin en el municipi, amb independència de la 
seva situació administrativa. Però a la pràctica es 
dificulta l’empadronament, i d’aquí es deriven 
altres problemes. Si aquesta pràctica persegueix 
una retallada de la despesa social per l’exclusió 
d’un grup de població, finalment es perjudica a 
tota la societat: la falta d’atenció sanitària bàsica 
d’uns repercuteix en la salut de tots.  

- Hi ha ajuntaments que reclamen poder decisori sobre la renovació o revocació 
d’autoritzacions de residència, servint-se dels certificats d’arrelament i convivència. Està 
bé que els ajuntaments vulguin lluitar contra el vandalisme i millorar l’habitabilitat dels barris, 
però el missatge que culpa a la població immigrants del deteriorament de la convivència 
distorsiona la realitat. La política d’expulsió ha de ser l’últim recurs, no pot suplir una política 
de dotacions als barris, de formació cívica i de foment de la convivència.  

Quan es tracta d’immigració sempre hi ha una frontera sagnant: l’expulsió. No és acceptable 
una política de control policial basada en els trets facials, que abusa de llocs de pas, que 
menysprea de vegades la funció de les organitzacions on els estrangers reben assistència. I 
no podem oblidar que els centres d’internament d’estrangers són l’expressió més nítida 
de les fronteres cristal·litzades a l’interior del país, l’avantsala de la frontera exterior: 
llocs on l’angoixa per l’expulsió s’uneix a la desesperació de la inactivitat, un control pitjor que 
el carcerari i la convivència entre persones que hi són només per no haver aconseguit una 
documentació en regla i persones que han comès faltes i delictes.  

En definitiva, la societat es juga molt en que ampliem el “nosaltres”. No existeix una societat 
formada només per autòctons i que tolera la presència d’estrangers. La societat està formada 
per tots els qui residim al mateix territori. A tots ens toca comprometre’ns pel bé comú. Si no 
superem fronteres, trenquem la societat.  

El Servei Jesuïta a Migrants – Espanya és una xarxa d’entitats dels jesuïtes dedicades a l’estudi de les 
migracions, a l’acollida i a la formació d’immigrants, a la promoció d’una societat inclusiva, integrada i 
intercultural. Entre aquestes entitats es troben l’Institut Universitari d’Estudis sobre Migracions (Universitat 
Pontificia Comillas, Madrid), la fundació Migra Studium (Barcelona), la fundació CeiMigra (València), la fundació 
San Juan del Castillo (Madrid), la fundació social Ignacio Ellacuría (Bilbao) i l’associació Voluntariado Claver 
(Sevilla). Es coordina amb el SJM-Amèrica Llatina i Carib i suma esforços amb el Servei Jesuïta a Refugiats a 
Europa, per fer-se present també a l’Àfrica del Nord, on es treballa amb població migrant.  
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Simposi Internacional 

El moviment gnòstic en el marc del cristianisme antic 
 

Experts internacionals aporten a Barcelona les darreres novetats sobre el moviment 
gnòstic 

Barcelona, 10 de maig de 2011. La Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) organitza els 
dies 12 i 13 de maig el Simposi Internacional El moviment gnòstic en el marc del cristianisme 
antic, que pretén ser particularment útil i actual, ateses les noves formes de religiositat que es 
desenvolupen en el nostre món i atesos alguns corrents de pensament que afecten el 
cristianisme que anuncien les Esglésies cristianes. Durant aquests dos dies, estudiosos d’alt 
nivell intel·lectual especialitzats en aquesta matèria oferiran un debat enriquidor sobre un dels 
temes més apassionants de la història del pensament. 
 
 El gnosticisme és una relectura del cristianisme transmès per la gran Tradició -el que arrenca 
del Nou Testament-, que pretén posar en qüestió elements cristians essencials com són la 
doctrina de la creació, la noció clau d’encarnació i la teologia de la salvació integral de la 
persona. El moviment gnòstic atrau algunes de les primeres comunitats cristianes cap a 
concepcions filosòfiques que s’aparten dels textos que formen el Nou Testament. La capacitat 
d’atracció del gnosticisme explica el seu èxit, sobretot entre les comunitats de Síria i, en part, 
d’Egipte. El gnosticisme era conegut pels Pares de l’Església, sobretot Ireneu i Epifani, que en 
subratllen el seu caràcter esbiaixat en relació a la doctrina apostòlica. Les descobertes dels 
textos de Nag Hammadi (1945) han permès, però, d’estudiar els textos gnòstics de primera 
mà, gràcies a les traduccions coptes dels 
originals grecs. 
 
La presència a Barcelona dels professors Jens 
Schröter (Berlín, Universitat Humboldt), Enno E. 
Popkes (Kiel), Tobias Nicklas (Ratisbona), 
Christopher Tuckett (Oxford) i Ismo Dunderberg 
(Hèlsinki), al costat dels professors de la Facultat 
de Teologia de Catalunya Josep Rius-Camps, 
Xavier M. Vicens, Enric Cortès i Armand Puig 
garanteix un treball que desvetllarà moltes 
incògnites sobre aquest tema. 
 
El Simposi Internacional El moviment gnòstic en el marc del cristianisme antic tindrà lloc a 
l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231. Barcelona). Les 
conferències i els seus ponents, i l’horari de les mateixes són els següents (hi haurà servei de 
traducció simultània): 

 
Dijous 12 de maig 
10h.  La gnosi. Concepte. Origen i context del moviment gnòstic 

Prof. Jens Schröter (Berlín) 
11.30h. La gnosi. Fonts. Descripció i avaluació 

Prof. Josep Rius-Camps i Xavier M. Vicens (FTC) 
15.30h. El mite gnòstic. Protologia 

Prof. Enno E. Popkes (Kiel) 
17h.  El mite gnòstic. Ascensió i Redempció 

Prof. Tobias Nicklas (Ratisbona) 
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Divendres 13 de maig 
10h.  L’Evangeli de Tomàs 

Prof. Armand Puig (FTC) 
11.30h. L’Evangeli de Maria 

Prof. Christopher Tuckett (Oxford) 
15.30h. Valentí i la seva escola 

Prof. Ismo Dundeberg (Helsinki) 
17h.  La influència del moviment gnòstic en la història cultural europea 

Prof. Enric Cortès (FTC) 
 

Reunió de mestres i responsables de la formació inicial 
 

Data  16 de maig de 2011, dilluns 
   

Hora  2/4 de 5 de la tarda (16.30 h) 
   

Lloc  Seu de l’URC – Plaça Urquinaona, 11, 2n 2a – Sala de Juntes 
   

Convocats  Mestres de novícies i mestres de novicis 
Responsables de la formació 
P. Màxim Muñoz (claretià, president de l’URC) 
G. Lluís Serra (marista, director del CEVRE) 

   

Ordre del dia  1. Pregària inicial 
2. Presentació de les persones participants 
3. Tancament del curs de formació inicial 2010-2011: punts a mantenir, 

a millorar i a corregir. 
4. Organització del curs 2011-2012 

a) Previsió de prenovicis/es i novicis/es  
b) Calendari del curs  
c) Professorat i matèries 
d) Inauguració del curs 
e) Trobada de reflexió i pregària abans de Nadal i Setmana 

Santa 
f) Sortida conjunta 
g) Preu del curs 
h) Seguiment 

5. Propera reunió 
6. Torn obert de paraula 

Les Institucions que hi vulguin assistir tinguin l’amabilitat de confirmar-ho a la Noemí, 
de dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, o per correu electrònic urc.info@gmail.com 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  

http://urc.confer.es 
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