
    

66a Assemblea general de l’URC 
 

Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, 
delegades i delegats han participat en la 66a Assemblea general de l’URC, que ha tingut lloc 
el 14 de març, dimecres, al Seminari Conciliar de Barcelona. Mons. Romà Casanova ha 
presidit l’Eucaristia. La reflexió s’ha centrat sobre Com revifar la pastoral vocacional avui a 
Catalunya. Altres temes habituals i estatutaris han integrat l’ordre del dia. 
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66a Asemblea general de l’URC: ordre del dia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data  14 de març de 2012, dimecres 
 

Hora  De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim les 3 de la tarda i dinar. 
 

Lloc  Seminari Conciliar de Barcelona 
Diputació, 231 - Barcelona 

 
Convocats  Superiores i superiors generals 

Superiores i superiors provincials 
Abadesses i priores 
Delegades i delegats 
Delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada 
Persones convidades 

 

Ordre del 
dia 

9.30 

9.45 

 
10.40 

 
 

11.00 

 
 

12.00 

12.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
14.30 

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

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

Assemblea general – Sala Sant Josep 

1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat:  

Com revifar la pastoral vocacional avui a Catalunya 
Ponència de Pepe Alamán i Rafel Gasol, sdb 

Descans 

Diàleg en grups 
Col·loqui  

4. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2011 
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2011 
6. Ratificació del pressupost de l’any 2012 

Pausa breu 

7. Presentació de l’Observatori Blanquerna de 
Comunicació, Religió i Cultura 

8. Pautes i avaluació de la formació permanent 
9. Informacions diverses 

10. Torn obert de paraula 
11. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 
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Eucaristia 
 

L’eucaristia, presidida per Mons. Romà 
Casanova, bisbe de Vic i enllaç entre la 
Conferència Episcopal Tarraconense i la 
vida consagrada, és el pòrtic de 
l’Assemblea general de l’URC. La litúrgia 
del dimecres III de Quaresma 
proporciona uns textos de la Paraula que 
il·luminen el seguiment de Crist. 
A l’homilia, tot comentant l’evangeli 
segons sant Mateu 5,17-19, el celebrant 
afirma que cal donar resposta al do rebut 
en el nostre baptisme i que el sentit de la 
llei és descobrir la voluntat de Déu, 
saber què vol de nosaltres i agrada al Senyor. Després, aprofundeix la relació entre mística 
(veure el rostre de Déu) i profecia (en Jesús s’acompleixen la llei i els profetes). 
La Quaresma és un camí per descobrir la voluntat de Déu i per viure la mística, que no es 
redueix a una espiritualitat sense més, sinó que s’adreça a entrar en el misteri de Crist per 
ser transformats per Crist mateix, que no ha vingut a portar una nova llei, sinó a renovar el 
cor de la humanitat.  

 

Obertura de l’Assemblea ● P. Màxim Muñoz, president de l’URC 

“L’evangelització ha de tendir a l’anunci explícit de Jesucrist, però també 
comporta un actuar com Ell actuava i invita a actuar” 

 

Benvolguts tots, germans i germanes. Benvingut, especialment, Sr. Bisbe de Vic i delegats 
diocesans de VC. Benvinguts a aquesta 66a Assemblea general de l’URC. 

D’entrada vull fer referència a una bona notícia que es va difondre ahir: la germana Teresa 
Losada Campo, Franciscana Missionera de Maria, ha estat guardonada amb el II Memorial 
Cassià Just, que atorga la Generalitat de Catalunya, per la seva tasca a favor de les 
persones provinents del Magrib, amb especial atenció a infants, joves i dones, 
especialment des de l’associació Bayt Al-Thaqafa (Casa de Cultura), des d’on s’organitzen 
activitats per a l’alfabetització en català i en castellà, cursos de promoció de la dona i de 
formació professional, activitats de suport a la llengua i a la cultura àrab dels infants, etc. 

La germana Teresa Losada, que va ser també consultora del Consell Pontifici per al Diàleg 
Interreligiós per a les relacions amb els musulmans, ens dóna un gran testimoni de com 
posar la preparació acadèmica al servei del diàleg interreligiós i de la promoció de la cultura 
com a via d’integració i convivència, i també un gran testimoni de valors com la discreció, 
l’acolliment, el respecte, el diàleg i el compromís de tota la seva vida, marcada per la fe i la 
vocació religiosa. 

El guardó serà lliurat per la vicepresidenta del Govern, Sra. Joana Ortega, el proper 21 de 
març, en un acte al Palau de la Generalitat. Com sabeu, el Memorial Cassià Just, instituït per 
la Direcció General d’Afers religiosos, pren el nom de qui va ser abat de Montserrat de l’any 
1966 fins al 1989 i vol reconèixer les aportacions a la construcció d’un espai comú basat en 
la laïcitat com a respecte a la diversitat, en el marc d’una societat moderna, justa i 
democràtica. 
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L’any passat va ser atorgat per primera vegada i el distingit va ser el cardenal Carlo Maria 
Martini. 

Iniciem la 66a Assemblea. Cada any en fem dues, però sempre hem de posar de relleu la 
seva importància per a la nostra Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya, perquè ens 
permet trobar-nos personalment, pregar junts i celebrar la nostra fe, reflexionar i dialogar 
sobre temes que ens afecten, rebre informacions que poden resultar d’interès per als 
nostres germans i germanes i per a les nostres comunitats i províncies, i decidir el més 
covenient segons els nostres objectius. Com dic a la presentació de la memòria del 2011, 
les assemblees generals són un dels moments que no són “novetat”, sinó que formen part 
de l’entramat habitual de relacions, activitats i iniciatives que mantenen la fermesa i 
continuïtat de l’URC, juntament amb les reunions per separat de superiors (RAP) i 
superiores majors, treball de la junta directiva, de la secretaria general, de les diverses 
vocalies, grups i sectors, la formació inicial i permanent (tan importants!), la relació amb els 
delegats diocesans i amb l’Episcopat català, la important tasca de comunicació interna i 
externa... Ens hem d’agrair tots plegats 
l’aportació que anem fent perquè l’URC 
sigui un espai tan ric i plural de “comunió 
i diàleg” intercongregacional i eclesial. 

Des de la darrera assemblea hem de 
destacar l’acte commemoratiu del quizè 
aniversari de Vita consecrata en aquest 
mateix edifici. La presència de Mons. 
Tobin va ser un alè de frescor, esperança 
i comunió amb tota l’Església. També la 
visita d’alguns superiors i superiores 
generals ha estat un estímul per a les 
seves congregacions i per a tothom. 

Hem de fer referència també a la trobada 
de superiors i superiores majors celebrada el 18 de gener per reflexionar sobre les 
conseqüències que la reestructuració d’organismes a Epanya i Europa pot tenir per a la 
nostra vida religiosa de Catalunya. Amb molt bona participació, va ser un moment molt 
enriquidor per conèixer com anem vivint la situació, què ens preocupa, quines oportunitats 
ens ofereix, etc. No vam arribar a grans conclusions —tampoc era aquest l’objectiu—, però 
sí que va posar de relleu algunes coses que per a mi són importants: la necessitat de 
valorar positivament l’arrelament de la nostra vida i les nostres activitats en la llengua i 
cultura del nostre país, l’esforç per ajudar les nostres congregacions a mantenir una 
representativitat significativa de la vida religiosa a Catalunya i la conclusió que, més enllà 
de tenir a Catalunya les cúries, l’important per a la vida religiosa en el futur serà el 
testimoni, presència i acció de les persones i les comunitats, que en missió compartida amb 
els laics hem de continuar contruint el Regne i creant cultura a casa nostra. 

Pel que fa a l’ordre del dia d’avui, com heu pogut veure, tenim, a més dels temes estatutaris 
de memòries i pressupostos, un tema de reflexió que és molt important però que corre el 
risc de generar en nosaltres sentiments de cansament, impotència o angoixa: el de les 
vocacions. Si el tractem, és precisament per ajudar-nos a viure’l amb pau i esperança, i si 
pot ser amb creativitat i il·lusió. 

També tindrem la presentació d’una iniciativa que, en la meva opinió, està cridada a fer un 
servei extraordinari: l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Ens la farà 
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la seva directora i bona amiga Míriam Díez. Algunes de les propostes d’aquesta nova 
institució crec que poden ser de gran interès per a les congregacions religioses. 

Finalment, tindrem l’ocasió d’avaluar la formació permanent que oferim des de l’URC. 

Per acabar, hem de fer referència a dos aspectes del context social i religiós que estem 
vivint. Per una banda, la greu crisi econòmica, amb els terribles efectes que està tenint a 
moltes famílies, sobretot en temes com la feina, l’habitatge, els ajuts socials precisament 
als més desfavorits. Crisi que ens exigeix com mai ser fidels al nostre compromís 
d’austeritat i de solidaritat, i ajuntar esforços en projectes eficaços d’ajuda. I, per una altra 
banda, sentim la crida a renovar la nostra missió evangelitzadora per respondre als nous 
reptes. A Barcelona, coincidint amb la Quaresma, estem vivint la Missió Metròpolis, amb 
alguns gestos significatius com la lectura i distribució de l’evangeli de sant Marc o de 
fragments de les confessions de sant Agustí als professors d’universitat. Cal valorar 
aquests actes que incideixen en l’àmbit del diàleg entre fe i cultura. També a Manresa va 
tenir lloc el Congrés sobre la Nova Evangelizació i avui mateix la Facultat de Teologia de 
Catalunya, aquí mateix, està celebrant el Dia de la Facultat, centrat en aquest tema. 

No hi ha dubte que la vida religiosa se sent interpel·lada per aquests dos fets, perquè li és 
consubstancial estar atenta als signes dels temps, per captar on es troben els qui 
necessiten rebre de nosaltres bones notícies de part de Déu, de paraula i amb fets.  

Resposta a la crisi econòmica i evangelització els hem de captar en la seva interrelació, no 
per separat. Els sínodes dedicats a «El sacerdoci ministerial i la justícia en el món» (1971) i 
a “L’evangelització en el món modern” (1974) van deixar clar que la construcció d’un món 
més just, lliure i solidari no és una simple exigència ètica del cristianisme o una 
preevangelització, sinó que forma part de la mateixa evangelització. Aquesta ha d’incloure 
lògicament i ha de tendir a l’anunci explícit de Jesucrist, però també comporta un actuar 
com Ell actuava i invita a actuar. Recordem, per exemple, la seva paràbola del judici final. 
Hem de mantenir en tensió aquests dos pols de l’evangelització, ja que l’èxit de 
l’evangelització s’ha de valorar tant pel nombre de persones que s’acosten explícitament a 
la fe cristiana com pel nombre de persones que poden viure amb la dignitat de fills de Déu, 
com a individus i com a humanitat. 
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Tant de bo l’Esperit ens inspiri els camins que hem de recórrer per fer-ho realitat. Que 
l’Esperit es faci present també en aquesta trobada fraterna que celebrem avui. Desitjo que 
sigui per a tots una bona experiència. 
 

P. Màxim Muñoz, cmf 
President de l’URC 

 
Nomenaments 

1. Maria Josefina Amigó Canet  
PRIORA DEL MONESTIR DE LES CARMELITES CALÇADES DE LA MARE DE 
DÉU DEL CARME DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

2. Guadalupe Herranz Sánchez  
SUPERIORA GENERAL DE LES GERMANES DE LA DOCTRINA CRISTIANA 

3. Teresa Valenzuela Albornoz  
SUPERIORA GENERAL DE LES ADORATRIUS 

 
Nous representants de l’URC en diversos organismes 

1. CECAS (Centre Català de Solidaritat): germà Manel Castillo, marista 
2. Delegacions episcopals de Missions: germana Arantxa Múgica, franciscana 

missionera de Maria 
3. Fundació de l’Escola Cristiana: Pare Joan Prat, escolapi, i germana Roser 

Galcerán, carmelita de la caritat-vedruna 
4. Consell Presbiteral de Barcelona: Pare Joan Codina, salesià, i Pare Manel Salas, 

escolapi 
5. Consell Diocesà de Pastoral (Barcelona): germana Dolors Albertí, concepcionista 

 

Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 

El secretari general presenta l’acta, que fou enviada prèviament als membres de 
l’Assemblea. És aprovada per unanimitat. 

 

“Com revifar la pastoral vocacional avui a Catalunya” 

Rafel Gasol i Pepe Alamán, sdb 
 

Rafel Gasol va ser delegat de Pastoral Juvenil de 
la província, ara és el vicari provincial i el 
responsable de la formació. Viu a la comunitat de 
Can Prats (seu provincial). 

Pepe Alamán va començar amb Rafel Gasol a 
formar part de l’equip de Pastoral de la província, i 
hi continua, com a responsable de l’Animació 
Vocacional, dels Grups de Fe i de les ofertes 
“Elim” (“de silenci, interioritat i pregària”). Viu a la 
comunitat del barri de La Mina. 

Tots dos coincideixen en equips que impulsen el 
treball coordinat de Pastoral, Formació, Animació Vocacional i Interioritat. 
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Segurament no direm res de nou, ni, per descomptat, no donarem cap recepta... 
-algunes coses de JC Martos (assemblea CONFER) 
-reflexions nostres (de la província, dels equips...), des de la nostra experiència 
 

A. QUÈ ESTÀ PASSANT EN LES COMUNITATS?  

 
1. Allò que desanima  

 En determinats ambients regna el silenci dels callats. 

 També es dóna, encara que és cada vegada més rara, la crítica dels il·luminats.  

 Més repetida que les anteriors resulta l’apatia dels inhibits.  

 De la mateixa manera, la decrepitud dels nostres ancians, que constitueixen un bon 
grup, genera algunes conviccions desencertades.  

 Altres fenòmens són més aïllats. Un d’ells és el providencialisme dels cremats. 

 Fenomen a destacar és, però, el fatalisme dels escandalitzats.  

 I, finalment, la distracció (el despistament) dels primerencs.  
 
2. Allò que val la pena 

La majoria de religiosos i religioses no són 
així, encara que de vegades semblin ser 
menys dels que en realitat són.  
Aquesta majoria acull amb gust i amb ànim 
les notícies d’esperança.  

 S’il·lusionen amb petits signes.  

 Demanen que s’aposti per una animació 
vocacional més sòlida i continuada.  

 La desitgen i creuen que és possible amb 
l’ajuda dels laics.  

 Constaten que les postures més crítiques i 
fatalistes no mouen res.  

 Creuen que hi ha solucions, confiant en el 
Senyor i en les possibilitats reals de què disposa el mateix institut.  

 Tenen el desig i la disponibilitat per col·laborar en el que puguin i fan el que poden fer.  

 Comparteixen l’anàlisi que fa Benet XVI: «Els camps estan també actualment preparats 
per a la sega (cf. Jn 4,35), Déu segueix fent créixer sembrats (cf. ICor 3,6). Podem i 
hem de creure, juntament amb el difunt papa Joan Pau II, que Déu està preparant una 
nova primavera per al cristianisme» (viatge als Estats Units l’abril de 2008). 

 No miren cap enrere furgant en la ferida o enfosquint més el panorama. Estan 
convençuts que Déu condueix la historia. 

 No són optimismes ingenus, sinó persones d’esperança confiada en el que l’Esperit de 
Déu està fent. És que no estem en temps d’optimisme, però sí d’esperança. 
L’esperança és sempre una llum en l’adversitat que permet seguir endavant. 

 
B. QUÈ FER PER REVIFAR LA PV? 

 
1. Mirada endins 

a. Cada religiós/a: revifar la pròpia vocació  
(Ofertes de formació, grup de RdV, seminari amb Família Salesiana, cultivar la pregària: 
animar-se a ser persones de pregària...) 
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b. Cada comunitat: generar més testimoni comunitari  
(Comunitats d’acollida, obertes a joves, etc.; i la comunitat pregant amb altra gent fora 
dels seus espais)  

c. Cada institució:  

- fomentar una espiritualitat vocacional, sense la qual no som creïbles: l’oferta que 
puguem fer no és tan important com la persona que la fa; 

- fer una feina de mentalització vocacional, també en les comunitats, per tal que hi 
hagi una mentalitat més unitària entre comunitats, laics, col·laboradors...; 

- la PV com a tema de govern: 
- organitzar la província perquè sigui possible un plantejament coherent; 
- enfortir més les estructures de PV: dedicar-hi persones, crear equips de gent 

formada que comparteix el carisma i la missió, donar-hi continuïtat... 

(Objectius clars i realistes, comissions i equips en coordinació i amb les tasques definides; 
anàlisi calmada de la situació liderada des del Consell Provincial; una comissió i també un 
equip de “reflexió sistemàtica”, per tal que no ens quedem només en accions...) 
 
2. Mirada enfora 

a. Convicció ja assumida: la Pastoral Juvenil en clau vocacional, i la PV dintre del 
procés de la PJ, d’educació en la fe, no separat. 

b. No cedir en una altra convicció, també ja assumida en PV: que ha de ser feta per 
tots, dirigida a tots, i sempre, fins a arribar que en tot espai de vida i de missió estigui 
present la PV. 

c. Clarificar el sentit de les paraules que fem 
servir; hi ha pastoral vocacional si en el 
procés s’inclou sempre la proposta 
vocacional; si aquesta proposta no hi és 
present, no estem fent pastoral vocacional, 
encara que l’anomenem així (J C Martos, 
que a la vegada diu que “s’ha de corregir 
com més aviat millor el dèficit de proposta 
vocacional, és una carència intolerable”). 

d. Per tant, cal fer propostes definides.  
(Un laic de la comissió d’AV ens deia a 
finals del mes passat: “Cal més ‘definició’: algú ha de fer la crida concreta a gent 
concreta, sense por”, tenint present que “hi ha un moment que la proposta explícita 
l’ha de fer el religiós”, i que “a la vegada cal treballar més el testimoni comunitari: no 
es pot fer una crida a un estil de vida que no és significatiu, que no diu res”). 

e. Fer un bon acompanyament als laics compromesos, que són referents dels joves. 
Els religiosos haurien de compartir amb ells la seva riquesa espiritual, que se suposa 
que tenen. (Dit també en la mateixa comissió d’AV.) 

f.  Generar cultura vocacional: aclarir la filosofia de fons que orienta l’acció, ajudar-nos 
a trobar cadascú el seu lloc en l’Església, en la societat. 

g. Generar pedagogia vocacional: com treballar amb les persones concretes (agents 
educativopastorals, famílies...). 

h. Acompanyament als candidats. 
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C. JA FEM COSES... 

 
1. Convé presentar coses que van funcionant, dialogar amb d’altres, sabent que cada 

institució té les seves característiques i possibilitats. Alguns exemples nostres:  

2. Grup d’aprofundiment vocacional. De l’experiència aprenem alguna cosa: ens fa 
veure que els joves responen,  i ens fa pensar: per què hem esperat tant? Per altra 
banda, ens ajuda a reflexionar quins temes i modalitats valen la pena, ens obliga a 
preparar-ho, ...i ens permet tenir un cicle de trobades, amb implicació de persones 
diverses. 

3. Proposta Inspectorial d’AV, 
pensada des de i per a tots 
els àmbits: tothom ha de ser 
agent d’AV, si més no en els 
nivells més elementals. En el 
3r nivell, més explícit, cal 
propostes definides, 
acompanyament... És lent... 
Suposa constància, 
insistència, informació i 
formació als agents 
educativopastorals, recordar 
amb freqüència les finalitats 
fonamentals, tenir-ho tot 
relacionat (lligat) amb els 
diferents itineraris educatius, 
amb els processos evangelitzadors...  

4. Seminari d’AV (any 2009), de totes les províncies, amb els responsables principals 
de cadascuna (provincials, encarregats de la formació, de la Pastoral Juvenil i de 
l’Animació Vocacional). Conclusions a manera de reflexió i d’orientació per a les 
línies de fons de la nostra VR i de la nostra Pastoral. 

 
D. OBERTS A LA SORPRESA DE DÉU... 

 ... que continua cridant joves (i no tan joves), tot i que 
 ... potser no tants com voldríem (serem menys, ho assumim?) 
 ... a vegades dels llocs més inesperats, no dels que teníem previstos 
 ... d’experiències i d’edats diferents (com ho encaixem en els processos formatius?) 

 ... que, amb la situació que estem vivint, segur que ens està dient alguna cosa 
important. Cal saber-la llegir i assumir-la amb esperança i il·lusió sempre renovades. 

 

Per al treball de grups i diàleg posterior: 

-On creiem que hem de posar l’accent? Què hem de prioritzar (ara, aquí, en la nostra 
situació...)? 

 
Un temps de reunió en grups i un diàleg obert, efectuats després d’una pausa, culminen 
aquesta reflexió sobre la pastoral vocacional. Les intervencions permeten aprofundir en 
aquest tema des de diverses òptiques. 
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Temes estatutaris: Memòria 2011, Balanç 2011 i Pressupost 2012 
 

El G. Lluís Serra, com a secretari general, presenta la Memòria 2011, i com a 
administrador, el Balanç 2011 i el pressupost 2012. Una vegada presentats, s’han aprovat 
tots tres documents per unanimitat. 
 
Memòria 2011 

L’índex de la memòria és el següent: 
Presentació a càrrec del P. Màxim Muñoz, president de l’URC 

 

Deu pinzellades per a la memòria 
1. Nou president i nova junta directiva 
2. Nous Estatuts 
3. Proposta dels Objectius del quadrienni 2011-2015.  
4. La vida religiosa en un context de crisi eclesial, social i econòmica 
5. Noves presències: Entitats Socials d’Església 
6. Presència als mitjans de comunicació  
7. JMJ: Macrofestival de la Vida Consagrada 
8. La formació inicial i permanent 
9. Cloenda de la celebració dels 30 anys de l’URC 
10. Amb motiu de la celebració dels 15 anys de Vita consecrata 
 
1. URC: 30 anys de comunió i diàleg   

1. Una celebració en tres temps: memòria, projecció i profecia 
2. Trobada a Montserrat dels membres de les juntes directives de l’URC 

 
2. Relacions amb la CONFER  

1. XVIII Assemblea general de la CONFER 
2. Reunions de la Comissió Permanent de la 

CONFER 
3. Reunió d’administradors a Madrid 
4. Macrofestival de la Vida Consagrada 

 
3. Assemblees generals de l’URC 

1. LXIV Assemblea general 
2. LXV Assemblea general 

 
4. Organismes i grups de l’URC 

1. Junta Directiva 
2. Junta Directiva Ampliada 
3. Trobades de superiores majors 
4. RAP (Trobades de superiors majors) 
5. Vocalies 

 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
(PJV) 

 Vocalia de Religiosos i Religioses Joves (JURC) 
6. Grups diversos 
7. XVIII Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
8. Xarxes Solidàries 
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9. Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia 
10. Entitats Socials d’Església 

 
5. Relacions amb les diòcesis de Catalunya 

1. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
2. Delegats Episcopals de VC 

 
6. Activitats de formació URC-CEVRE 

1. Formació Inicial 
2. Inauguració del curs de Formació Inicial del CEVRE 2011-2012 
3. Jornades de Formació Permanent 
4. Exercicis Espirituals 
5. Jornades mundials 
6. IV Jornades de Pastoral Educativa 
7. Acte acadèmic a la Facultat de Teologia de Catalunya en commemoració del 15 

Aniversari de Vita consecrata. Conferència a càrrec de Mons. Joseph Tobin 
8. Cartells i pòsters 

 
7. Organigrama 

8. Cronograma 

9. Publicacions 

10. Agraïments 
 

 
Balanç 2011 

L’abast d’aquests informes econòmics i de la seva aprovació per a aquesta assemblea està 
limitat per l’àmbit de les seves competències i segueix anàlogament el model de relació 
econòmica entre Catalunya i Espanya, encara que amb un altre esperit. 
Els informes, per tant, es redueixen a ingressos i despeses. 
La Junta Directiva ha aprovat el balanç 2011 i ha introduït alguns canvis del pressupost 
2012, que es sotmetran a la ratificació de l’Assemblea. 
L’administrador presenta la relació d’ingressos i despeses en tots els capítols que 
configuren el balanç, supervisat, com també els pressupostos, pel P. Ramon Olomí, 
administrador provincial dels Missiones Claretians. 
 
Pressupost 2012 

En l’Assemblea anterior es van aprovar els pressupostos 2012, però ara, en presentar la 
versió definitiva del pressupost, s’ha introduït alguna modificació substancial. Es ratifiquen 
per l’Assemblea. 
 

Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura 
 

La Dra. Míriam Díez, periodista i professora universitària, presenta el nou Observatori 
Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, vinculat a la Facultat de Comunicació 
Blanquerna. També dóna informació de dos postgraus, el primer dels quals té un interès 
especial per a la vida religiosa. 
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Postgrau en Comunicació Institucional i Religió a l’Era Digital (NOU) 

Presentació i objectius 
-Formar professionals per millorar la comunicació i la imatge pública d’entitats eclesials. 
-Conèixer el fet religiós i la seva implicació mediàtica. 
-Assimilar les tècniques de la comunicació institucional aplicada a entitats religioses. 
-Aprendre a utilitzar les noves tecnologies per comunicar el missatge religiós. 
-Familiaritzar-se amb les exigències i dinàmiques dels mitjans de comunicació i els seus 
usos. 
-Entendre el funcionament del periodisme especialitzat en religió. 
-Detectar les claus de la comunicació corporativa per aplicar-les a l’entorn religiós. 
 

Perfil dels candidats 
Pot accedir al Postgrau qualsevol persona que estigui en possessió d’un títol universitari 
oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES. 
La titulació s’adreça als responsables de comunicació d’entitats religioses, bisbats, ONG, 
professionals de protocol i organització d’actes d’institucions relacionades amb l’Església i 
el món interreligiós. 
L’accés està obert també a periodistes que vulguin aprofundir en el coneixement de les 
religions i les noves tecnologies, i a comunicadors interessats en el sector socioreligiós, 
com també a mestres i professors que vulguin aplicar el coneixement de les religions i les 

noves tecnologies al seu mètode docent. 
Poden accedir-hi responsables de 
comunicació institucional, de gabinets de 
premsa, llicenciats en Publicitat i 
Relacions públiques, Periodisme, 
Comunicació audiovisual, Humanitats, 
Ciències religioses…, que vulguin 
adquirir coneixements professionals de 
religió, comunicació institucional i xarxes 
socials. 
Les persones interessades a cursar el 

Postgrau hauran de mantenir una entrevista amb el director acadèmic i/o amb el 
coordinador del màster. La llista d’admesos es decidirà en funció de l’entrevista personal i 
del currículum del candidat. 
 

Competències 
Competències transversals i específiques: 
-Utilitzar les eines de les relacions públiques per impulsar el coneixement de les entitats 
religioses. 
-Gestionar recursos i tècniques de la comunicació institucionals de bisbats, ordes 
religiosos, grups, moviments i entitats eclesials. 
-Dominar les claus d’interpretació de les religions, el seu rerefons històric i doctrinal i les 
seves peculiaritats en la relació amb la propaganda, la publicitat, l’oratòria i els recursos 
visuals. 
-Utilitzar les noves xarxes socials per situar i difondre els missatges de les institucions 
religioses. 
-Aprendre a gestionar projectes comunicatius relacionats amb la religió. 
-Conèixer les principals fonts d’informació religiosa, les entitats que s’ocupen del fet religiós 
a tot el món. 
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-Detectar les mancances i els punts forts en comunicació dels principals líders religiosos 
mundials. 
 

Sortides professionals 
-Responsable de comunicació d’una entitat religiosa 
-Periodista especialitzat en temes religiosos 
-Docent de comunicació i religió 
-Especialista en xarxes socials i religió 
 
Postgrau en Comunicació i Educació Espiritual (NOU) 

Infants, adolescents, joves... construeixen la seva identitat a partir de la relació –conscient o 
inconscient– que estableixen amb els mitjans de comunicació. El cinema i la televisió 
expressen la recerca latent de sectors importants de la població infantil, adolescent o jove. 
Una recerca per a la construcció d’un sentit a la pròpia existència, una recerca espiritual. 
Mentrestant, mestres, professors, directius de centres, educadors, catequistes, 
acompanyants, monitors, pares i mares... expressen dubtes sobre la feina educativa que 
duen a terme: la televisió, la xarxa i el món mediàtic apareixen com a competidors en la 
feina d’educar. 

La Fundació Escola Cristiana i la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna 
organitzen conjuntament aquest postgrau amb l’objectiu de donar claus per aprofitar el 
cinema, la televisió i la xarxa per a una educació de les diferents dimensions de l’existència 
humana en les seves diferents etapes d’evolució. 
 

Més informació: http://www.blanquerna.url.edu/web/interior2011.aspx?alias=fcc.masters-
postgraus.comunicacio-educacio-espiritual&idf=4&id=2923 
 

Pautes i avaluació de la formació permanent 
 

Es dialoga breument sobre la formació permanent que organitza l’URC i es veu la 
possibilitat de descentralitzar algunes ofertes en propostes rotatives. Hi col·labora, 
especialment, una institució femenina que opta per la formació permanent a la vegada que 
facilita l’aprofitament intercongregacional de les propostes que es fan. Es troba a faltar més 
presència masculina. S’albiren també les ofertes virtuals de formació permanent. El preu de 
participació des de fa bastants anys es manté inalterable.  
 

El projecte “Evangeli i cançó” 

CANTEM UNITS PER A LA NOVA 

EVANGELITZACIÓ 
 

Els cristians catalans ens mereixem introduir 
cants nous a la pregària en la nostra llengua. 
El repertori de què disposem no s’ha ampliat 
des de fa temps.     
L’embranzida de la Nova Evangelització a 
Catalunya pot ser una bona oportunitat per 
aportar aquest recurs a l’oració, sigui a la 
litúrgia eucarística i de les Hores o en altres 
espais de pregària per a grups cristians 
diversos. 

http://www.blanquerna.url.edu/web/interior2011.aspx?alias=fcc.masters-postgraus.comunicacio-educacio-espiritual&idf=4&id=2923
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior2011.aspx?alias=fcc.masters-postgraus.comunicacio-educacio-espiritual&idf=4&id=2923
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La Comissió de Comunicació de les Salesianes (FMA), juntament amb  Catalunya Cristiana 
i Ràdio Estel, hem pres la iniciativa de produir un o dos CD que siguin una mica la música i 
la paraula dels nous camins de la pastoral.  
Cerquem que hi col·laborin diversos grups i persones d’Església, autors reconeguts de 
lletra i música. També volem que el nostre producte tingui un títol atractiu. La producció 
musical la confiarem al segell AxB Music (Àlex Blanco), el mateix que ha realitzat els CD de 
Kairoi, Xirat i altres grups de cançó d’inspiració cristiana. Estem fent les gestions perquè 
surti a la venda editat per Claret. 
Comptem ara mateix amb alguns lletristes i músics, però ens cal encarar quelcom que no 
és fàcil: trobar organitzacions o persones que sentin també la necessitat d’animar la 
pregària i vulguin donar suport econòmic a un projecte que podrà servir, sens dubte, a totes 
les diòcesis catalanes. Si no és amb patrocini no ho podrem dur a terme, perquè ara el 
mercat musical està molt difícil.   
Tant de bo que tot plegat condueixi a un rellançament de la cançó per animar la pregària en 
la nostra Església i en la nostra llengua! Per això, és clar que hem de sumar els esforços de 
tots.  
Mentrestant us donem les gràcies, germans i germanes en la fe, per la vostra acollida.  
Molt cordialment, 

           Carme Canadell, fma 
 

Totes aquelles persones interessades a contribuir econòmicament en el projecte o que 
volen més informació, podeu adreçar-vos a carmecanadell@yahoo.es 
 

Informacions diverses 
 

La germana Heli Gonzàlez, concepcionista missionera de l’ensenyament, 
informa sobre la propera canonització de la seva fundadora, Carme Sallés i 
Barangueras (Vic, Osona, 1848 - Madrid, 1911), monja catalana que, el 
1892, va fundar a Burgos la congregació de les Religioses Concepcionistes 
Missioneres de l’Ensenyament per a l’educació de les nenes. Fou beatificada 
el 1998 i serà canonitzada el 21 d’octubre de 2012, festa del DOMUND. 
 

Sovint es produeixen ofertes i demandes entre congregacions pertanyents a l’URC. Es 
preveuen dos sistemes. Quan afecten només temes de govern, es poden fer arribar a 
superiores i superiors majors. Quan afecten tothom, es pot incloure en un nou apartat 
d’Horeb. 

 

Torn obert de paraula 
 

Es recorda la conferència a càrrec del cardenal 
Carlos Amigo Vallejo, ofm 
Tema: La presència cristiana al Marroc 
Dia: 21 de març, dimecres 
Hora: 19.30 h 
Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya, c) Diputació 
231, Barcelona 
Organitza: la Família Franciscana de Catalunya i la 
FTC 
Entrada lliure 
 

mailto:carmecanadell@yahoo.es
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://ca.wikipedia.org/wiki/Burgos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Religioses_Concepcionistes_Missioneres_de_l%27Ensenyament
http://ca.wikipedia.org/wiki/Religioses_Concepcionistes_Missioneres_de_l%27Ensenyament
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També s’esmenta la celebració del proper Simposi Claret: 
XIV Simposi Claret: «La credibilitat: un repte decisiu per als cristians avui» 
Data: dissabte 17 de març de 2012 
Horari: de 9.30 h a 18.00 h 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (Roger de Llúria, 5) 
Les institucions que organitzin esdeveniments oberts a una participació general, que no 
siguin de consum intern, poden comptar si ho demanen amb el suport de l’URC i incloure el 
segell URC com a suport de la uniciativa.  

 

Cloenda 
 

El P. Màxim Muñoz agraeix la participació de tots els presents i esperrona a viure la 
vocació amb il·lusió. 
 

L’URC ha estrenat carpetes, dissenyades pel germà Ramón Rúbies, marista. 
 

En acabar l’Assemblea, el grup ha celebrat el dinar de germanor. 
 

La germana Teresa Losada, 

guardonada amb el Memorial Cassià Just 2011 

La germana Teresa Losada Campo ha estat 
guardonada per la seva tasca a favor de les 
persones provinents del Magrib, amb especial 
atenció a infants, joves i dones. La vicepresidenta 
del Govern, Joana Ortega, lliurarà el guardó el 
proper 21 de març. 
 
El Memorial Cassià Just té per objecte atorgar un 
reconeixement a les persones, les entitats o les 
institucions per les seves aportacions a la 
construcció d’un espai comú de respecte a la 
llibertat religiosa, de pensament i de foment del 
diàleg i la relació entre les diferents confessions 
religioses. 

Després de valorar les diverses propostes, el jurat 
va aprovar per unanimitat concedir el II Memorial 
Cassià Just de la Generalitat de Catalunya a la 
germana Teresa Losada Campo. 

En aquest veredicte, el jurat ha valorat especialment 
la tasca que aquesta religiosa catòlica ha dut a terme al capdavant de l’associació Bayt Al-
Thaqafa (Casa de Cultura), una entitat amb seu a Barcelona i a Sant Vicenç dels Horts que 
té com a objectiu ajudar les persones d’origen àrab residents a Catalunya a aconseguir la 
inserció social sense que perdin les seves arrels. L’associació organitza activitats per a 
l’alfabetització en català i en castellà, cursos de promoció de la dona i de formació 
professional, activitats de suport a la llengua i a la cultura àrab dels infants, etc. 

La manera de fer de la germana Teresa Losada, amarada de valors religiosos com són la 
discreció, l’acolliment, el respecte, el diàleg i el compromís de tota la seva vida, han fet 
considerar que és mereixedora del guardó, que li serà lliurat per la vicepresidenta del 
Govern, Joana Ortega, el 21 de març. També s’ha volgut destacar la seva preparació 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=8fe7d854448ad210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8fe7d854448ad210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=45c776def4af6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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acadèmica posada al servei del diàleg interreligiós i de la promoció de la cultura com a via 
d’integració i convivència. 

Teresa Losada va néixer a Lugo el 1943. És doctora en filologia semítica i religiosa de la 
Congregació de les Franciscanes Missioneres de Maria. Fundadora de Bayt Al-Thaqafa, 
fou també consultora del Consell Pontifici per al Diàleg Interreligiós per a les relacions amb 
els musulmans. Va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi l’any 2002. 

L'acte de lliurament se celebrarà el proper dimecres 21 de març, a les 19 h, al Palau de la 
Generalitat. Per assistir-hi, és imprescindible presentar el targetó d’invitació. Podeu 
sol·licitar-lo telefonant al 93 567 68 61. 
 

Conferència a Barcelona de José Alberto Mesa, responsable d’educació de 
la Companyia de Jesús en l’àmbit internacional 

 

El dijous 15 de març el jesuïta colombià José Alberto Mesa parlarà dels reptes de 
l’educació al segle XXI. L’acte comptarà amb l’assistència de la consellera d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau. 

 
José Alberto Mesa, jesuïta colombià, és 
actualment Secretari d’Educació de la 
Companyia de Jesús i professor a la Universitat 
Loiola de Chicago (EUA), on dirigeix la càtedra 
de Filosofia de l’Educació per als Postgraus i 
Doctorats. Ha treballat durant 30 anys en el 
sector educatiu a Colòmbia, com a mestre i 
director a diversos centres i ha publicat 
nombrosos llibres i articles sobre educació i 
pedagogia. La seva especialitat és la filosofia de 
l’educació i, concretament, l’educació moral i 

ciutadana. Va col·laborar amb el Ministeri d’Educació de Colòmbia en la implementació 
d’un programa d’educació ciutadana per a tot el país, que ha estat molt ben valorat a tot 
Amèrica Llatina.  
 
L’educació i la Companyia de Jesús 
L’educació és un dels àmbits prioritaris de treball de la Companyia de Jesús des de la seva 
fundació al segle XVI. Actualment, els Jesuïtes compten amb més de 4.000 institucions 
educatives arreu del món. Aproximadament un miler són col·legis de primària, secundària, 
centres de formació professional i centres universitaris. La resta són centres que formen 
part de xarxes educatives d’iniciativa social, la més nombrosa de les quals és Fe y Alegría, 
present a diversos països d’Amèrica Llatina. Això vol dir més de dos milions i mig 
d’alumnes.  
Les escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya estan integrades a la fundació 
Jesuïtes Educació. Són 7 escoles que ofereixen tots els nivells de l’ensenyament reglat, 
des de l’educació infantil fins al batxillerat i els cicles formatius de graus mitjà i superior. 
Sumen més de 11.000 alumnes i 1.000 educadors.  
 
Dia de Sant Ignasi 
La visita i conferència de José Alberto Mesa s’emmarca en els actes de celebració del Dia 
de Sant Ignasi. Tot i que la festa de Sant Ignasi es celebra el 31 de juliol, en el marc de 
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l’aniversari de la canonització de Sant Ignasi de Loiola, el 12 de març, les escoles de 
Jesuïtes Educació i altres institucions organitzen diversos actes. Als centres educatius el 
dimarts 13 de març hi haurà diverses activitats adaptades per a cada nivell escolar.  
 

Els reptes de l’educació al segle XXI. Una mirada des de la Companyia de Jesús 
 

A càrrec de: José Alberto Mesa, sj, Secretari Internacional de la Companyia de Jesús per 
a l’Educació 
Dia i hora: Dijous, 15 de març. A les 18.30 h 
Lloc: Església dels Jesuïtes. C/ Casp, 27 de Barcelona 

 
Clara i Francesc d’Assís 

 

Cine Fòrum - Quaresma 2012 
Diumenge 11 de març – 18 de març i 25 de març 
 
CLARA I FRANCESC D’ASSÍS 
Lloc: Fraternitat Santa Clara (Vilobí d’Onyar) 
Hora: 15.39 a 20.30 
Places limitades 
  
Proposta: reflexionar a partir de la pel·lícula i, a 
partir de la pròpia experiència sobre la conversió, 
la pau, l’experiència de Déu, preparar el nostre cor 
per a la gran manifestació de l’amor del Senyor, en 

la seva passió i resurrecció. 
Aquesta trobada acabarà amb el cant de Vespres amb les Germanes. 
Cal confirmar l’assistència al telèfon 972 47 42 76 o al correu info@clarisas.cat 
Aquesta proposta s’emmarca dins de la celebració dels 800 anys dels inicis de l’Orde de les 
Germanes Clarisses 
 

Montserrat analitza el món cultural, polític i religiós de l’època dels 
Habsburg 

 

Divendres 16 i dissabte 17 tindran lloc les XIV Jornades Universitàries de Cultura 
Humanista, organitzades per l’Abadia de Montserrat i la Universitat de Barcelona 
 
Professors universitaris presentaran un moment històric (1500-1700) trepidant de canvis, 
que va dur els estats europeus de l’edat mitjana a la modernitat, en un procés que tant va 
tenir de florent com de dramàtic. 

Montserrat, 9 de març de 2012. L’Abadia de Montserrat i la Universitat de Barcelona, amb 
l’organització tècnica de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, convoquen els dies 16 i 
17 de març les XIV Jornades Universitàries de Cultura Humanista, que en aquesta 
ocasió se centren en el tema L’Europa dels Habsburg (1500-1700). Durant aquests dos 
dies, a través de conferències de caràcter més general o específic –com ara les que es 
dedicaran a l’Orde del Toisó d’Or o la que tractarà de l’obra de l’Escorial–, s’analitzaran, 
seguint l’evolució de la dinastia, les idees polítiques, les arts i la religió de l’època. 

mailto:info@clarisas.cat
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Els segles XVI i XVII van significar per a la història d’Europa una època trepidant de canvis, 
que van dur els estats europeus de l’edat mitjana a la modernitat, en un procés que tant va 
tenir de florent com de dramàtic. Els dos-cents anys que ocuparan aquestes jornades són, 
com tots els períodes històrics, una època marcada per tendències de caràcter general, 
però també, i potser molt especialment, són una època marcada per la personalitat dels 
governants del moment. D’entre aquests, destaca la dinastia dels Habsburg, la Casa 

d’Àustria, que en aquests anys viu el seu auge, la 
seva glòria i la seva decadència. 
 
La Casa d’Àustria és, en bona part, la 
protagonista d’un període en el qual exerceix tant 
el paper de promotora de la renovació com de 
defensora d’un statu quo polític i religiós que 
progressivament esdevé cada vegada més 
insostenible. Els Habsburg han estat, doncs, una 
de les famílies més importants per a la història 
d’Europa, tant per la prolongació de la seva 
hegemonia com per l’amplitud d’aquesta. Com a 
grans potentats del moment, la seva projecció 

com a promotors de l’art, de la música, de l’humanisme, és immensa. Les obres que van 
patrocinar resten com a testimonis d’aquesta tasca que, al costat de la tasca política, és el 
gran llegat de l’època que es tractarà en aquestes jornades. 
 
Aquests dos segles representen per als Habsburg la plenitud del seu poder. Compromesos 
amb el catolicisme per un sistema politicoreligiós medieval, defensors d’Europa contra el 
poder otomà, dirigents de la conquesta i la colonització d’Amèrica, la seva història és la 
d’una lluita per mantenir unit, coordinat i harmònic un sistema que està a punt d’esclatar en 
una multitud d’estats nacionals oposats entre si. Un ideal, aquest, i una lluita que arribarà, 
en un cert sentit, fins als inicis del s. XX. 
 
El programa de les XIV Jornades Universitàries de Cultura Humanista, que versaran 
sobre L’Europa dels Habsburg (1500-1700), és el següent: 

 
Divendres 16 de març 

9.30 h  Presentació de les Jornades 
P. Pius-Ramon Tragan, director del Scriptorium Biblicum et Orientale de 
Montserrat 

10 h   Orígens i escalada dels Habsburg 
 Dr. Salvador Claramunt, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de 
Barcelona (UB) 

10.45 h  Carles I, l’acció política del darrer emperador universal 
  Dr. Luis Antonio Ribot, catedràtic d’Història Moderna (UNED) 
12.15 h  Entre el Papa i els protestants: la religió 
  Dr. José Barrado OP, E. de càtedra de la U. Pontifícia de Salamanca 
15.15 h Espanya sota els Habsburg: organització política de l’estat i la seva 

evolució 
  Dr. Eduard Escartín, professor d’Història  Moderna de la UB 
16 h El Sacre Imperi: profunditat i sentit d’una realitat política 
  Dr. Karl Rudolf, director de l’Institut Històric Austríac 
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Dissabte 17 de març 
9.30 h  La base social de la monarquia dels Habsburg 
  Dr. Pere Molas, catedràtic d’Història Moderna de la UB 
10.15 h La Insigne Orde del Toisó d’Or: un instrument de la política de la Casa 

d’Àustria 
  Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera, cronista d’armes de Castella i Lleó 
11.45 h  De Tiziano a Velázquez, els Habsburg com a mecenes 
  Dr. Joan Ramon Triadó, professor d’Història de l’Art de la UB 
12.30 h  El Escorial: temple i monument d’un imperi on no es ponia el sol 

 Dr. Pedro Navascués, catedràtic d’Història de l’Art i Arquitectura de la 
UPMadrid 

 

L’organització tècnica de les XIV Jornades Universitàries de Cultura Humanista: 
L’Europa dels Habsburg (1500-1700) anirà a càrrec de la Fundació Abadia de Montserrat 
2025. Informació i inscripcions: 93 877 77 25 / fundacio2025@abadiamontserrat.net. 
 

“Hi ha gent que sent vergonya de venir a demanar ajuda” 
 

(Salesians 8 març) “Hi ha gent que sent vergonya de venir a demanar ajuda perquè ha 
estat treballant i s’ha enfonsat". Amb aquestes paraules, José Antonio Iguacel, rector de la 
parròquia dels Salesians de Ciutat de Meridiana, explica en un reportatge a TV3 la situació 

de pobresa que viu el barri. 

Només a Barcelona s’han doblat els 
casos de persones que necessiten ajuda 
per comprar menjar. Els Serveis Socials 
fan front a un augment de peticions 
d’aliments. Al barri de Ciutat Meridiana, 
veïns i associacions es mobilitzen en 
suport dels més necessitats. 

La crisi que ens afecta es nota 
especialment en barris de la perifèria 
de Barcelona, com a Ciutat Meridiana, 

amb un nombre elevat de nouvinguts. En aquest sentit, els serveis parroquials de Sant 
Bernat de Claravall (Salesians de Ciutat Meridiana) estan fent una feina molt important 
d’atenció a les famílies més necessitades del barri. 

José Antonio Iguacel, rector de la parròquia, explica que la situació de precarietat de moltes 
famílies augmenta i que van a la parròquia en busca d’ajuda. Iguacel veu que hi ha famílies 
que no poden cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació ni pagar els lloguers ni les 
hipoteques que tenen a causa de la seva situació d’atur. 

Durant el 2011, des de la parròquia s’han dut a terme els següents serveis: acollida de 
famílies (entre 12 i quinze setmanals); préstec de roba per a les persones més 
necessitades (han utilitzat aquest servei 380 famílies); repartiment de llet per a nadons (169 
nadons se n’han beneficiat); cursos d’alfabetització de diferents nivells de castellà i de 
català i preparació a l’escola d’adults (al voltant de 150 usuaris, en la seva majoria dones); 
banc d’aliments (280 famílies se n’han beneficiat); curs d’economia domèstica (45 dones); 
promoció d’un grup intercultural, format per 55 dones i 65 homes (120 persones) que s’ha 
reunit 5 cops l’any per preparar esdeveniments al barri com: menjars del món, tallers al 
carrer i tot l’estipulat en el Pla Comunitari.  
 

mailto:fundacio2025@abadiamontserrat.net
http://www.salesians.cat/ca/content/%E2%80%9Chi-ha-gent-que-sent-vergonya-de-venir-demanar-ajuda-perqu%C3%A8-ha-estat-treballant-i-s%E2%80%99ha-enfon
http://www.324.cat/video/3985230/altres/Nomes-a-Barcelona-shan-doblat-els-casos-de-persones-que-necessiten-ajuda-per-comprar-menjar
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La presència cristiana al Marroc 
 

 La presència cristiana al Marroc 
 
Conferència a càrrec del Cardenal CARLOS AMIGO VALLEJO, ofm 
Dia: 21 de març, dimecres 
Hora: 19.30 h 
Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya, c) Diputació, 231, Barcelona 
Organitza: la Família Franciscana de Catalunya i la FTC 
Entrada lliure 

 

Congrés Internacional 
 

CONGRÉS INTERNACIONAL 
«CONSTANTINUS, EL PRIMER EMPERADOR CRISTIÀ. 

RELIGIÓ I POLÍTICA EN EL SEGLE IV» 
(Barcelona, 20-24 març 2012) 

 
SECRETARIA DEL CONGRÉS 
GRAT (Grup de Recerques en Antiguitat Tardana) 
Facultat de Geografia i Història 
Universitat de Barcelona 
Montalegre, 6 – 08001 Barcelona 
Tel.: 93 403 75 19 
E-mail: cong_const_bcn2012@ub.edu 

 

SEUS DEL CONGRÉS 
Facultat de Teologia de Catalunya (Diputació, 231 – 08007 Barcelona) 
Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585 – 08007 Barcelona) 
Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (Sant Pau, 4 – 43003 Tarragona) 
 

Més dinamisme a la nostra oferta de formació professional 

Si hi ha un nivell educatiu que ha d’estar especialment amatent als canvis i noves 
necessitats de l’entorn és el de la formació professional. Els cicles, encara que siguin 
formació professional inicial, no són una oferta generalista que es pugui mantenir sense 
més, sinó que ha de respondre a necessitats ocupacionals reals i el seu contingut, més 
enllà dels canvis curriculars, s’ha d’adaptar als canvis que la professió corresponent visqui.  

L’Escola Cristiana té una llarga tradició en la formació professional —alguns centres en 
varen ser pioners—, però, alhora, potser, també té una oferta marginal o poc renovada en 
alguns centres. La formació professional camina cap a la integració dels tres anomenats 
“subsistemes” (la reglada, l’ocupacional i la contínua) i el futur de l’oferta en alguns centres 
pot estar condicionada, si no a un treball en tots els subsistemes, sí a una bona interrelació 
i connexió de les propostes.  

Són moments d’incertesa a curt termini, ja que les decisions del Ministeri sobre la 
secundària també poden afectar molt la formació professional, però d’altra banda estan 
clarament identificades les condicions per a una bona formació professional, més enllà dels 
possibles entrebancs administratius. En aquesta línia, aquest divendres, la Coordinadora 
Catalana de Fundacions, amb la participació de diverses fundacions vinculades a l’Escola 

mailto:cong_const_bcn2012@ub.edu
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Cristiana, convoca la Jornada Perspectives ocupacionals i formació, de la qual ja hem 
anat informant i que és d’assistència gratuïta.  

Pel que fa les qüestions més immediates (canvis curriculars, espais, plantilles als cicles 
concertats...), des de la FECC hem convocat també la sessió informativa La nova 
Formació Professional: canvis en el marc normatiu i organitzatiu, per al dimarts 20 de 
març.  

Aquestes i altres iniciatives haurien de contribuir que, entre el nostre col·lectiu, la formació 
professional tingués el dinamisme que necessita per tal de reeixir. 

 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

 

Cincuentena peregrinación a Lourdes 

Las religiosas Misioneras Cruzadas de la Iglesia preparan las 
dos nuevas salidas a Lourdes. Estas religiosas colaboraban en 
las colonias que el Seminario Menor de la Conrería hacía cada 
año, en varias tandas, en Ribes de Freser (Girona) y, más tarde, 
en Sant Pau de Segúries (Girona). Al finalizar estas, era 
costumbre hacer una salida de una semana al Santuario de 
Lourdes. 
 
En una de estas ocasiones, sentada en el césped delante de la 
cueva, la superiora reflexionaba sobre la gracia que eran para 
ella estas jornadas y se abrió un interrogante: “Esta bondad que 
yo recibo podrían recibirla también los chicos y las chicas de la 
escuela” (tienen la escuela en el barrio del Besòs y se llama 
Santa María de los Apóstoles). 
 
Así empezó un servicio, con la ayuda de un sacerdote y un buen equipo de colaboradores 
al que después se han unido también padres y amigos. 
 
El último día, todos los peregrinos se reúnen para dialogar y compartir las experiencias 
personales vividas durante el peregrinaje.  
 
¿Experiencias? Todas las que queráis y más. Aquí dejamos algunas: 

 
- “Soy agnóstico, y para no menospreciar la insistente invitación de un amigo, 

acepté acompañarlo a una de estas peregrinaciones. Francamente, como le 
sucedió a San Pablo, la bondad de Dios me tocó el corazón… Reconozco que 
la vida no tendría sentido si no hubiera un más allá”. 
 

- “La Virgen no me ha concedido la salud del cuerpo, pero le agradezco 
muchísimo la paz y el consuelo interior con que vuelvo a casa”. 
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- “Me quedé huérfano de muy pequeño. La droga me dominó. Fui a Lourdes con 
compañeros de la escuela. La Virgen me acogió como una madre acogería a su 
hijo perdido. Al ver tantos jóvenes voluntarios transportando enfermos a 
diversos lugares, con un ambiente de paz y caridad que me sedujo, me hizo 
reflexionar: me he rehecho y ahora soy feliz”.  
 

- “¡No imaginaba tanta fe! Ver gente de todas las razas y colores, rezando a los 
pies de la gruta… Como si 
me hubiesen abatido, me 
arrodillé llorando. La 
consecuencia fue: dejar las 
bebidas alcohólicas. Y así 
lo he hecho. Yo y los de 
casa somos ahora felices”. 
 

- “Mi esposa y yo vamos 
cada año. Nos gusta cómo 
lo organizan. 
Verdaderamente no es 
turismo, sino un mar de 
gracia y consuelo que llena 
el espíritu. Incluso nos 
queremos más”. 
 

- Lourdes provoca preguntas muy serias, como ésta de un joven: “¿si hay otra 
vida, me salvaré después de haber sido tan “cabrón”?”. Lourdes es un lugar 
privilegiado para reflexionar, catequizar y hacer descubrir el sentido de la vida. 
 

- El sacerdote que forma parte de la peregrinación aprovecha la ocasión para 
aportar la experiencia de un milagro vivido durante la última peregrinación 
diocesana del año 1936: “Era seminarista y fui a Lourdes como camillero. Me 
tocó llevar a una mujer en litera que hacía siete años que sufría de cáncer de 
huesos, postrada en la cama. Volvió a Barcelona sana y salva. No se publicó 
debido a la Guerra Civil, que estalló pocos días después, y los anarquistas 
quemaron y destruyeron toda la documentación de la Hospitalidad de Lourdes”. 
 

- Lourdes continúa siendo un lugar de atención para toda la humanidad, 
irradiando bondad y misericordia de Dios, respetando la libertad del ser 
humano.  

 

Pau Caldés i Claret, prev. 

 
Para más información: 
Religiosas Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia. Escuelas Santa María de los 
Apóstoles 
Rambla Prim, 146-152  
08019 Barcelona  
Telf.: 93 314 90 11  
E-mail: escola@smapostoles.org  
Página web: www.smapostols.org 
 

http://www.smapostols.org/
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Exercicis Espirituals – Estiu 2012 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 

L’URC organitza, en col·laboració amb el Monestir de Montserrat i amb la Cova de Manresa, 
tres tandes d’exercicis espirituals oberts 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. Heus ací tres opcions: 
 

EE1 
Dates: 16 a 22 de juliol de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: “Aprendre a pregar amb el Nou Testament” 
Inici: matí del dia 16 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 22 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

 

EE2 
Dates diverses 

 VUIT DIES COMPLETS A LA COVA DE SANT IGNASI DE 
MANRESA EXERCICIS ESPIRITUALS 
juliol 

11-20.- Josep Rambla, sj.  
21-30.- Josep Giménez, sj.  

agost 
01-10.- Gabriel Villanova, sj. (castellà) 

setembre 
01-10.- Oriol Tuñí, sj. (l’evangeli és Jesús; en castellà) 
11-20.- Francesc Roma, sj. (amb l’ajuda de peces musicals) 

Comencen el dia assenyalat amb el sopar, i acaben després de 
l’esmorzar  
Preu 275 € 
Inscripció directa a la Cova de Manresa 
Cova de St. Ignasi - Camí de la Cova, s/n -08241 Manresa 
93 872 04 22 - recepcio@covamanresa.cat - www.covamanresa.cat 

 

EE3 
Dates: 13 a 19 d’agost de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan Mª Mayol, monjo de Montserrat 
Tema: “L’Evangeli segons sant Marc, relectura des del seu relat 
de Pasqua” 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

 

mailto:recepcio@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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Forma d’inscripció: 
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. La inscripció als exercicis a Manresa es fa directament. 

3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La 
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia 
sol·licitud de plaça. 

4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
5. 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 EE1 
(Montserrat, 16-22 juliol) o EE3 (Montserrat, 13-19 d’agost) 

Organitza: URC-CEVRE 

 

El Santuario de Lourdes acoge la Asamblea de la UCESM 
 

El lema de este año es “Religiosos y religiosas en Europa: la vida 
como vocación”  
  

Madrid, 15 de marzo de 2012 (IVICON).- La Unión de la Conferencia 
Europea de Superiores y Superioras Mayores celebrará desde el 
próximo lunes 19 de marzo hasta el domingo 25 su 15ª Asamblea 
General en el Santuario de Lourdes, en Francia.  
 

Este año se reunirán bajo el lema “Religiosos y religiosas en Europa: 
la vida como vocación” y compartirán trabajos en grupo, experiencias y la convivencia de 
esta semana. El martes 20 y el miércoles 21 se hará presente el Secretario de la CIVCSVA, 
William J. Tobin, cssr, con dos conferencias. El miércoles también intervendrá el 
eurodiputado por la región de Francia Sr. Robert Rochefort. Para el jueves 22 está previsto 
que se elija el Comité Ejecutivo, Presidente, Vicepresidente y dos Consejeros.  
 

Por parte de CONFER, asistirán el Presidente, la Vicepresidenta y la Secretaria General. 
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
  

    MARÇ 

24 ds. Formació inicial: Trobada de Quaresma 

28 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
 

Contacta amb nosaltres 

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

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.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 

mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
http://www.urc.cat/
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