
    
 
 

 

 
 

Fem arribar als nostres lectors la MEMÒRIA DE L’URC 2011, aprovada en la 66 Assemblea 
general de l’URC, celebrada a Barcelona el 14 de març de 2012. 

La foto central està presa des de les torres de la Sagrada Família el 15 de desembre de 2011, 
amb motiu de la visita de Mons. Joseph W. Tobin. 

Un esguard a una ciutat que batega en un horitzó de llums del capvespre. 
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Presentació 

  
  
  
  
Em plau presentar breument la memòria de l’URC corresponent a l’any 2011, tan ben 
confeccionada pel nostre secretari general. En tota memòria cal valorar molt el que no és 
novetat, ja que normalment és el que constitueix l’entramat habitual de relacions, activitats i 
iniciatives que mantenen la fermesa i continuïtat de la nostra Unió de Religiosos i Religioses 
de Catalunya: assemblees generals i 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. 

Dit això, cal valorar també les novetats, que ens fan créixer i projectar cap a nous horitzons. 
La clausura del 30è aniversari ens ha enriquit de “memòria històrica”, no tant per tornar 
enrere, sinó per enfortir la nostra dimensió profètica dins de la comunió eclesial, tan posada 
en relleu pel Vaticà II i per Vita consecreta. Els diversos actes realitzats ens han ajudat a 
donar gràcies i reflexionar pel do de caminar junts com a religiosos i religioses a Catalunya. 

Ha estat un any de projecció mundial, amb la massiva presència de la Vida Religiosa a la 
Jornada Mundial de la Joventut. El multifestival del Palau dels Esports de Madrid va ser un 
esclat de vida i joventut i un bon testimoni d’una Vida Religiosa viva i intercultural, que sap 
ajuntar esforços en la diversitat de carismes i sensibilitats. També la presència entre 
nosaltres de Mons. Tobin per commemorar els 15 anys de Vita consecrata va ser un moment 
molt bonic de comunió eclesial i de projecció pública de la Vida Religiosa a casa nostra. 
També ha estat un any en què hem avançat de forma significativa en les sinergies entre 
institucions eclesials, amb la creació del grup d’Entitats Socials d’Església. 

Finalment, cal destacar els nous estatuts, que ens insereixen, potser d’una manera que 
desitjaríem més descentralitzada, dins de la gran família de la Vida Religiosa espanyola que 
és la CONFER. I també la nova presidència i la junta directiva, que us agraeix la confiança. 
Els objectius del quadrienni que es van presentar i comentar en la darrera assemblea general 
marquen un ampli horitzó per continuar caminant en aquests temps difícils a escala social i 
eclesial, amb saviesa, generositat, il·lusió i esperança. 
 

 
 

P. Màxim Muñoz, cmf 
President de l’URC 
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   Deu pinzellades per a la memòria 

  
  
La vida té molt de barreja. Els fets quotidians es combinen amb esdeveniments destacats. La 
monotonia esclata en una paleta de pintor. El gris del cel en un dia plujós es transforma en 
un arc de Sant Martí que desplega els seus colors traçant un segment circular amb execució 
precisa. Les organitzacions no són alienes a aquesta dinàmica. La Unió de Religiosos de 
Catalunya es mou en la discreció. De tant en tant, ofereix novetats que atreuen, però sempre 
busca projecció de fons. L’evangelització no s’esgota en quatre projectes mediàtics. La 
conversió del cor en el seguiment de Jesús és el que importa, de manera que el Regne de 
Déu s’instauri perquè la societat sigui més fraterna i humana. Aquestes petites pinzellades 
que antecedeixen les dades de la memòria pretenen resumir un any, en què s’han rebut en 
abundància els dons del Senyor.  
  

1. Nou president i nova junta directiva 

El P. Màxim Muñoz i Duran, provincial dels claretians, és elegit en la 64a Assemblea 
general, celebrada el 16 de març, president de la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) per a un període de quatre anys. Succeeix en el càrrec la Gna. Maria Cristina 
Martínez, teresiana, que ha culminat els seus quatre anys en la presidència d’aquesta 
Institució, fundada fa més de 30 anys i que aglutina més de 6.000 religioses i 
religiosos escampats en les deu diòcesis catalanes. 
La Gna. Eulàlia Freixas, missionera de la Immaculada Concepció, és elegida 
vicepresidenta. El P. Agustí Borrell, carmelita descalç, i la Gna. Lourdes Ruiz de 
Gauna, salesiana, són elegits vocals en substitució del P. Jacint Durant, caputxí, i de 
la Gna. Maria Cristina Martínez, teresiana. Segueixen a la junta directiva el P. Pascual 
Piles Ferrando, ordre hospitalari de Sant Joan de Déu, la Gna. Mireia Galobart 
Portella, religiosa de l’Infant Jesús, i el G. Lluís Serra, germà marista, com a secretari. 
Una nova etapa s’obre amb esperança per afrontar els nous reptes que té plantejats la 
vida religiosa a Catalunya, alhora que es tanca l’anterior amb afecte i agraïment. 
  
2. Nous Estatuts 

La proposta de modificar els Estatuts de l’URC ha sorgit d’adequar-los a la nova 
realitat de la CONFER, una vegada reformats els seus, i a la nova realitat de l’URC als 
canvis que està experimentant en aquests darrers anys. Feia temps que eren els 
mateixos i calia fer aquesta feina.  
Subratllem el seu caràcter obert. Això vol dir que, quan convingui, podrem esmenar 
algun article. En aquest cas, la tasca ha estat general, però no es tracta de res 
irreversible. Si la vida ens porta per fer canvis, es fan al seu moment sense cap 
problema. Es manté l’obertura a la participació de la vida contemplativa femenina, 
malgrat que, per causes alienes a l’URC, no gaudeixi del dret actiu i passiu a les 
eleccions. 
L’aprovació dels Estatuts es fa a la 64 Assemblea general, celebrada el 16 de març. A 
la 65 assemblea, celebrada el 9 de novembre, s’introdueix, a suggeriment de 
CONFER, l’adverbi “preferentment” a l’article 21.1. L’objectiu és facilitar l’elecció de 
Superiores i Superiors Majors que no resideixin al territori de les diòcesis catalanes, en 
el nostre cas, si es considera convenient la seva presència. 
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3. Proposta dels Objectius del quadrienni 2011-2015. Auditoria 
La 65 assemblea general, celebrada el 9 de novembre, va aprovar els objectius per al 
quadrienni 2011-2015 a proposta de la Junta Directiva. Incloem aquí els objectius 
sense el desplegament que es realitza més endavant en aquest mateix document. 
1. Vetllar per la vitalitat, arrelament i representativitat de la VR a Catalunya en els 

processos de reestructuració de les Congregacions. 

2. Intensificar la col·laboració de les Congregacions en projectes conjunts i 
potenciar-ne els existents. 

3. Continuar potenciant de manera intercongregacional la formació inicial i 
permanent tant en l’àmbit presencial com en el virtual. 

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

5. Impulsar el coneixement i presència de la VR en la vida de l’Església i de la 
societat que, a més, pugui desvetllar noves vocacions. 

6. Enfortir la relació de la VR amb els Bisbes de Catalunya i les esglésies 
diocesanes. 

7. Revisar i enfortir la presència de la VR a les esglésies diocesanes pel que fa a 
serveis i activitats i a la representativitat en els diversos consells, patronats, etc. 

8. Renovar l’estructura interna de l’URC (vocalies com la JURC, etc.). 

Continuar potenciant la comunicació interna i externa (Horeb, web...). 
  

4. La vida religiosa en un context de crisi eclesial, social i econòmica 
La vida religiosa sol ser una veu d’esperança i un testimoniatge de fidelitat en el 
context eclesial, social i econòmic. El declivi actual que pateix l’Església a casa nostra, 
si més no en el signes externs de pràctica i en la davallada vocacional; el malestar 
social davant d’esfondrament de l’estat de benestar més visible si és cas a través dels 
indignats amb el patiment de les classes socials especialment més desfavorides i 
pobres; les retallades, l’atur, la crisi econòmica, el constant degoteig de notícies cada 
vegada més preocupants, tanquen les línies de l’horitzó i de l’esperança. La vida 
religiosa confia en la força del Senyor, es compromet en accions de frontera i 
solidaritat per garantir al màxim possible la cohesió social, proclama la dignitat de la 
persona per damunt dels interessos econòmics i financers, i vol ser, malgrat la 
insuficiència de les seves forces, el missatger que anuncia la bona nova. 
 

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

L’URC accentua les seves relacions amb els mitjans de comunicació amb la finalitat 
d’obrir espais mediàtics per fer sentir la seva veu, per fer-se present en moments 
significatius, per donar testimoniatge del missatge evangèlic i per mostrar un rostre 
més humà i més proper d’Església a la nostra societat. Sovint, religioses i religiosos 
han comptat la seva experiència, han exposat els seus criteris, han estat veu de les 
persones i dels col·lectius sense veu. Aquesta presència es considera prioritària com 
exigència d’evangelització, lluny de plantejaments triomfalistes o d’operacions 
d’imatge.   

  
7. JMJ: Macrofestival de la Vida Consagrada 
El programa cultural de la JMJ 2011 ha comptat amb un esdeveniment d’excepció: el 
macrofestival de la vida consagrada, organitzat per la CONFER (Conferència 
Espanyola de Religiosos), organisme en el qual està integrada l’URC (Unió de 
Religiosos de Catalunya). S’ha celebrat al Palau d’Esports de la Comunitat de Madrid 
el 18 d’agost. Més de 14.000 assistents han omplert el recinte de gom a gom, i més de 
6.000 sol·licituds no s’han pogut atendre per límits d’aforament.  
Entorn de tres eixos, «Cridats, reunits, enviats», s’ha estructurat el testimoniatge de 
persones joves de vida consagrada que, amb un llenguatge fresc, directe, profund, 
comunicatiu, audiovisual, han expressat la seva experiència personal de resposta al 
Crist, de la vida en comunitat i de la seva missió. Somrients, joiosos, han parlat sense 
embuts de les seves motivacions, dificultats, projectes… Gent de carn i ossos amb 
una forta dimensió espiritual. Lluny de la visió carrinclona que sovint alguns mitjans 
s’entesten a presentar. Ser religiosa o religiós avui val la pena i és possible. Els milers 
de joves que gaudien de la festa i de l’espectacle han aplaudit d’allò més i s’han sentit 
profundament interpel·lats. Més que discursos complicats, les persones consagrades 
han presentat la seva vida amb senzillesa i transparència.  
L’URC ha estat representada, entre d’altres, pel president de l’URC, Màxim Muñoz, 
per la germana Margarida Bofarull, vicepresidenta de CONFER, i pel secretari general, 
Lluís Serra, 
La presència de religioses i religiosos no s’ha reduït aquests dies de la JMJ al 
macrofestival, sinó que s’han pogut observar discretament barrejats amb els joves, 
acompanyant-los en el seu procés de recerca del Crist. 

               
8. La formació inicial i permanent 
Una característica del nostre món és el canvi, un canvi accelerat. La tecnologia n’és 
una prova, però els canvis més profunds de paradigma són encara més importants. No 
es veuen tant, però resulten més difícils d’assumir i de viure. Per això, la formació 
permanent o contínua esdevé una necessitat de primer ordre sigui en el nivell que 
sigui: teològic, missional, pastoral, lingüístic, antropològic... La formació permanent 
conjunta que ofereix l’URC continua tenint bona acceptació. Alguna congregació 
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femenina excel·leix en aquesta inquietud i facilita la realitat de les propostes conjuntes 
i intercongregacionals. Les Jornades de Formació Permanent en són un bon exemple. 
La formació inicial, afortunadament, gaudeix de bona salut a través del Curs 
Sistemàtic de Formació Inicial, que té lloc cada dilluns a Barcelona amb la participació 
de diverses congregacions religioses i amb la col·laboració de professorat competent. 
Les reunions periòdiques de responsables de formació serveixen per intercanviar 
criteris a l’hora de l’acompanyament vocacional, no sempre fàcil. 
  
9. Cloenda de la celebració dels 30 anys de l’URC 
Tres fets han marcat la cloenda de la celebració dels 30 anys de l’URC: 

1. El missatge de la Conferència Episcopal Tarraconense. 
Amb motiu del 30è aniversari de la creació de la Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC), els bisbes han donat gràcies a Déu pel do de la vida religiosa 
a les nostres diòcesis i han encoratjat els religiosos i religioses a viure, en 
comunió amb tota l’Església, el seu carisma propi amb fidelitat al seguiment del 
Crist. Extraiem aquest fragment del missatge: 
 

El lema de la celebració de l’aniversari és “URC: 30 anys de comunió i diàleg” 
amb Déu i amb els homes. Els diversos actes que marquen aquest aniversari 
han tingut moments de pregària, de trobada, de reflexió i de compromís social i 
eclesial. Ens hi adherim amb joia. 
Tot recordant la nostra carta pastoral Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou 
ardor, invitem novament a la Unió de Religiosos de Catalunya i, amb ella, a tots 
els religiosos i religioses de les nostres Diòcesis a respondre en comunió 
eclesial i amb esperit de diàleg al repte de la nova evangelització en el context 
del nostre país. La presència dels religiosos, humil, desinteressada i testimonial, 
manifestarà la presència de Déu enmig del món i ajudarà els germans a 
apropar-se a la persona de Jesús, el Fill de Déu, que porta “la bona nova als 
pobres, proclama als captius la llibertat i als cecs el retorn a la llum i posa en 
llibertat els oprimits” (Lc 4,15). 

2. El simposi: El profetisme de la via religiosa en un cristianisme de diàspora. 
Més de 300 religioses i religiosos van participar el dia 22 de gener, dissabte, al 
Simposi per celebrar els 30 de la creació de l’URC, al col·legi La Salle 
Bonanova. Una jornada plena de contingut entorn d’un tema de gran actualitat: 
El profetisme de la via religiosa en un cristianisme de diàspora. 

3. Trobada a Montserrat dels membres de les Juntes Directives que hi ha hagut en 
aquests 30 anys. Una jornada de fraternitat, agraïment, diàleg i pregària, 
viscuda en tres moments: Eucaristia, reunió acompanyant pel P. Abat, i dinar de 
germanor. 

  
10.  Amb motiu de la celebració dels 15 anys de Vita consecrata 
En un acte, celebrat el 15 de desembre per commemorar els 15 anys de Vita 
consecrata, exhortació postsinodal de Joan Pau II, i organitzat per la Unió de 
Religiosos de Catalunya i la Facultat de Teologia de Facultat, de la qual l’URC n’és 
membre, Mons. Joseph W. Tobin, secretari de la Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada, va pronunciar la conferència “la vida religiosa avui: esperança en temps 
difícils”. Tobin va emmarcar el testimoni actual de la vida religiosa en la “fidelitat 
creativa” com a signe d’esperança del món i com a “servei als pobres i marginats que 
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alimenta l’esperança on regna el desànim”. A partir del Vaticà II i de l’exhortació 
apostòlica Vita consecrata va definir la vida religiosa com un compromís amb l’estil de 
vida de Jesús. “La clau de la vida religiosa no està en el contingut del missatge, sinó 
en la credibilitat del testimoni. La gosadia i l’audàcia evangèlica ha empès els 
religiosos i religioses als llocs difícils fins al risc i el sacrifici efectiu de la vida”. Aquest 
és el reconeixement que va fer Mons. Josep W. Tobin. 
 
 

  

1. URC: 30 anys de comunió i diàleg  

1. Una celebració en tres temps: memòria, projecció i profecia 

El 29 d’abril de 2010 va ser la data de commemoració dels 30 anys de la creació de la Unió 
de Religiosos de Catalunya (URC), que va reunir les branques femenina i masculina, que fins 
aleshores funcionaven de manera autònoma.  

 

Inici: 29 d'abril de 2010 - Final: 2 de febrer de 2011 
  

Objectius 

  1. Fer memòria de la presència i de l'acció de la URC en aquests 30 anys 
2. Celebrar, des de la pregària, amb agraïment el do de la vocació 
3. Aprofundir en la reflexió sobre l'actualitat i el futur de la vida religiosa 
1. Celebrar un acte central intercongregacional com a signe de fraternitat 
5. Projectar a la societat aspectes centrals de la nostra identitat  
6. Prendre un compromís intercongregacional 

               

MEMÒRIA 

Memòria Trenta anys d'història (recull d'aportacions de presidents, secretaris...) 

Oració 

29 d'abril: eucaristia a les comunitats i parròquies 
Missa a Montserrat (Comissió Permanent i membres de les anteriors 
juntes) 
2 de febrer, dossier de pregària especial  

Festa Acte celebratiu central  
  

PROJECCIÓ 

Institució 

Reunió de la CET i la URC, SIRBIR, Conferència del president de la 
CONFER en l'assemblea general, reunió conjunta: Comissió Permanent i 
delegats episcopals de la VC, Afers Religiosos, Assemblea de la CONFER i 
relacions amb entitats col·laboradores o afins  

Publicacions 

Llibre: autors religiosos de Catalunya sobre la vida religiosa 
Recull d'aportacions dels religiosos en la cultura 
Inauguració de la nova web 
Pòster commemoratiu i logo actual enriquit per la referència dels 30 anys 

Mass media 

TV3: programa Signes dels temps, pàgines centrals de Catalunya Cristiana 
Ràdio: entrevistes a diferents emissores, articles en diaris, informacions 
específiques en www.catalunyareligio.cat, Vida Nova, Vida Religiosa i fulles 
dominicals de les diòcesis catalanes ... 

  

PROFECIA 

Reflexió 
El llibre abans esmentat, possible simposi o jornada de formació permanent 
específica, conferències ... 

Vocació 
Vocalies: trobades específiques de pastoral vocacional i de joves 
Recull de testimonis vocacionals 
Els carismes de la vida religiosa viscuts des dels laics 

Compromís Assemblea URC novembre: compromís intercongregacional 

  

http://www.catalunyareligio.cat/
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El 22 de gener de 2011, dissabte, es va celebrar al Col·legi de La Salle Bonanova 
(Barcelona) el Simposi Profetisme de la Vida Religiosa en un Cristianisme de diàspora, 
amb una primera ponència sobre L’itinerari profètic de la vida religiosa a Catalunya en trenta 
anys de canvis, a càrrec de Jesús Renau (Companyia de Jesús), una segona ponència amb 
un caire més formatiu a càrrec de Teresa Forcades (Benedictines) i una tercera ponència 
sobre Una relectura profètica i atrevida: "El més nou demana novetat", a càrrec de Margarida 
Bofarull (Societat del Sagrat Cor). 
  
2. Trobada a Montserrat dels membres de les juntes directives de l’URC 

Per tancar la celebració dels 30 anys de l’URC, com a apèndix al programa aprovat, el dia 26 
de març de 2011, dissabte, les religioses i els religiosos que van ser membres de les juntes 
directives en algun període al llarg d’aquests 30 anys, secretaris generals inclosos, van ser 
convocats a viure a Montserrat una jornada de fraternitat, agraïment, diàleg i pregària. 

-           Eucaristia 

-           Reunió acompanyats del P. Abat 
-           Dinar fraternal 

Van assistir a la trobada Josep M. Balcells (Escolapis), Dolors Bassols (Carmelites de la 
Caritat-Vedruna), Pere Borràs (Jesuïtes), Joan Botam (Jesuïtes), Núria Cases (Companyia 
de Maria), Josep Castellà (Carmelites Descalços), Enric Castells (Caputxins), Joan Codina 
(Salesians), M. Isabel Espinosa (Salesianes), Isabel Farret (Trinitàries), Montserrat Font 
(Dominiques de l'Anunciata), Eulàlia Freixas (Missioneres de la Immaculada Concepció), 
Josep Gendrau (Franciscans), Cristina Martínez (Teresianes), Màxim Muñoz (Claretians), 
Genís Samper (Escolapis), Lluís Serra (Germans Maristes), Lourdes Taberner (Missioneres 
de la Immaculada Concepció) i Oriol Tuñí (Jesuïtes).  
  

 

2. Relacions amb la CONFER 

1. XVIII Assemblea general de la CONFER: Madrid, del 15 al 17 de novembre de 2011. 

2. Reunions de la Comissió Permanent de la CONFER 
El president de la URC ha participat en diverses reunions de la Permanent. 

3. Reunió d’administradors a Madrid: 3-4 de novembre de 2011. 

4. Macrofestival de la Vida Consagrada 

El 18 d'agost de 2011, amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut, es va celebrar al 
Palau d'Esports de Madrid el Macrofestival de la Vida Consagrada. 
  
 

3. Assemblees generals de l’URC 

1. LXIV Assemblea general 

Data: 16 març 2011 
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 
Tema de reflexió, estudi i debat: La fe i l'Església en un món plural, a càrrec del Dr. Gaspar 
Mora (Facultat de Teologia de Catalunya) 
Altres temes: eleccions: presidència, vicepresidència i vocals; trobada a Montserrat de 
membres de les juntes 
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2. LXV Assemblea general  

Data: 9 novembre 2011 

Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 

Tema de reflexió, estudi i debat: Visió sobre la Jornada Mundial de la Joventut Madrid 2011, 
a càrrec de Juan Rubio, director de la Revista Vida Nueva 

Altres temes:  
        Representacions dels religiosos en els organismes diocesans 

     Grup d'estudi de la protecció de la infància 

     Associació Cintra  

  

Objectius quadrienni 
  

1. Vetllar per la vitalitat, arrelament i representativitat de la VR a Catalunya en els 
processos de reestructuració de les Congregacions. 

a. Conèixer quins processos de reestructuració estan en marxa. 
b. Convocar una reunió de superiores i superiors majors per plantejar el futur de la 

presència i la representativitat de la VR a Catalunya [serà el 18 de gener de 
2012 d’11 a 1 del migdia al Centre d’Estudis Pastorals]. 

 
2. Intensificar la col·laboració de les Congregacions en projectes conjunts i 

potenciar-ne els existents. 
a. Donar a conèixer i fomentar les trobades de religiosos i religioses per zones. 
b. Estudiar la possibilitat d’eixamplar les activitats de l’Associació Cintra. 
c. Continuar donant suport a l’Escola Cintra i Fundació Benallar. 
d. Conèixer i promoure projectes conjunts, impulsats per dues o tres 

congregacions, en diversos indrets de Catalunya. 
e. Convocar reunions d’estudi i reflexió de temes d’interès comú. 
f. Col·laborar en projectes d’atenció a religioses i religiosos grans. 

 
3. Continuar potenciant de manera intercongregacional la formació inicial i 

permanent tant en l’àmbit presencial com en el virtual. 
a. Mantenir i augmentar l’oferiment,  des d’Horeb i la web, de material formatiu. 
b. Mantenir i augmentar la qualitat de les jornades de formació permanent així 

com el servei dels exercicis espirituals. 
c. Mantenir i intensificar el curs sistemàtic de formació inicial 
d. Estudiar i implementar algun tipus de curs virtual a través de la nostra web per 

persones i comunitats que tenen dificultat per accedir a cursos presencials. 
e. Proporcionar materials o indicacions de lectures per a les reunions 

comunitàries. 
 

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

a. Proposar cada any alguna jornada de formació en llocs que puguin acollir-la. 
b. Organitzar conjuntament amb els Bisbats trobades de formació. 
c. Celebrar conferències o reunions amb motiu de la Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada. 
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5. Impulsar el coneixement i presència de la VR en la vida de l’Església i de la 
societat que, a més, pugui desvetllar noves vocacions. 

a. Organitzar un acte acadèmic amb la Facultat de Teologia de Catalunya, en la 
commemoració dels 15 anys de Vita consecrata, amb una conferència de 
Mons. Joseph Tobin, el 15 de desembre de 2011, a les 7 de la tarda, a l’Aula 
Magna. 

b. Mantenir informats els MCS dels esdeveniments sobre la vida i activitats dels 
religiosos i religioses de Catalunya. 

c. Sol·licitar a escriptors i periodistes que tenen més accés als MCS que tractin 
algun tema referent a la vida religiosa en el si de la societat i de l’Església en 
els seus espais habituals. 

d. Donar prioritat a la pastoral vocacional com a reflexió compartida i com a pistes 
d’actuació. 

 
6. Enfortir la relació de la VR amb els Bisbes de Catalunya i les esglésies 

diocesanes. 
a. Mantenir i millorar, en la mesura del possible, els espais col·lectius de relació 

establerts entre els Bisbes de Catalunya i l’URC (trobades bianuals amb la CET 
i les tres reunions anuals del SIRBIR). 

b. Sol·licitar una entrevista per part de la presidència i secretaria general de l’URC 
amb el bisbe de cada diòcesi per parlar de la vida religiosa i establir lligams 
més forts entre la diòcesi i l’URC. 

c. Participar activament en els organismes diocesans que preveuen representants 
de l’URC en els seus estatuts (consells presbiterals, consells diocesans de 
pastoral...). 

 
7. Revisar i enfortir la presència de la VR a les esglésies diocesanes pel que fa a 

serveis i activitats i a la representativitat en els diversos consells, patronats, etc. 
a. Elaborar el mapa de representativitat. 
b. Treballar de forma més conjunta amb les Delegacions Diocesanes de VC de 

cara a un millor servei d’animació i formació de la VR en cada Bisbat. 
c. Estudiar bé l’actual representació de l’URC i dels religiosos i religioses, en els 

diversos organismes i associacions, per tal de millorar-ho. 
 

8. Renovar l’estructura interna de l’URC (vocalies com la JURC, etc.). 
a. Potenciar la reunió de la Junta Directiva ampliada i mantenir contactes periòdics 

escrits amb els seus membres. 
b. Donar suport a la Vocalia de Religiosos Joves (JURC) per afavorir les seves 

activitats. 
c. Acollir un nou disseny de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional. 

 
9. Continuar potenciant la comunicació interna i externa (Horeb, web...). 

a. Aconseguir la màxima difusió del butlletí informatiu Horeb.  
b. Construir una nova web que sigui el referent de la Vida Religiosa a Catalunya, 

tant per als mateixos religiosos i religioses com per a la resta d’Església i per a 
la societat en general, especialment periodistes. 

c. Oferir a les Congregacions assessorament per comunicar millor el que són i fan 
a la resta de l’URC i als MCS. 
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d. Oferir, des de l’URC, comunicats de premsa que mantinguin l’opinió pública ben 
informada de les principals activitats, projectes i iniciatives portades a terme per 
les diverses congregacions. 

Nous Estatuts 
Es van aprovar per unanimitat els nous Estatuts de la Unió de Religiosos de Catalunya. La 
proposta de modificar els Estatuts de l’URC sorgeix de la necessitat d’adequar-los a la nova 
realitat de CONFER, un cop reformats els seus, i a la nova realitat de l’URC en els canvis 
que ha experimentat en aquests últims anys. 
 

Elecció del president de l’URC 
El P. Màxim Muñoz Duran, provincial dels Claretians, va ser triat en l’Assemblea general del 
16 de març i en primera votació gairebé per unanimitat president de la Unió de Religiosos de 
Catalunya per quatre anys. Succeeix en el càrrec a la Gna. M. Cristina Martínez, teresiana. 

Elecció de la vicepresidenta de l’URC 
La Gna. M. Eulàlia Freixas, provincial de les Missioneres de la Immaculada Concepció i vocal 
de la junta directiva de l'URC, va ser elegida en l’Assemblea general del 16 de març 
vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya. 
Com que amb l’elecció del president i de la vicepresidenta queden dues vacants a la junta 
directiva, es procedeix a la votació i són elegits el P. Agustí Borrell, Carmelita Descalç, i la 
Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, Salesiana. Finalitzen la seva etapa com a presidenta i vocal la 
Gna. M. Cristina Martínez, Teresiana, i el P. Jacint Duran, Caputxins. 

Com a novetats, cal destacar, en primer lloc, que, donat el nou criteri de CONFER de 
presentar les activitats de gestió i de formació de manera anual, en l'Assemblea de 
novembre, es presenta el pla anual i el pressupost 2011 i, a la Assemblea de març, el balanç 
i la memòria d'activitats del 2010, i, en segon lloc, que la comissió permanent (ampliada) ha 
passat a denominar junta directiva (ampliada). 

 

4. Organismes i grups de l’URC 

1. Junta Directiva  
  
Composició: 

 P. Màxim Muñoz Duran, claretià, president (des de març de 2011, vocal des de 
març de 2006) 

 Gna. Ma. Eulàlia Freixas Farré, missionera de la Immaculada Concepció, 
vicepresidenta (des de març de 2011, vocal des de març de 2005) 

 P. Agustí Borrell Viader, carmelita descalç, vocal (des de març de 2011) 

 Gna. Mireia Galobart Portella, religiosa de l’Infant Jesús, vocal (des de novembre 
de 2010) 

 P. Pascual Piles Ferrando, ordre hospitalari de Sant Joan de Déu, vocal (des de 
novembre de 2010) 

 Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, salesiana, vocal (des de març de 2011) 

 Germà Lluís Serra Llansana, germà marista, secretari general (des de setembre 
de 2008) 
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Reunions:  

 14 gener 2011 

 8 febrer 2011 

 1 març 2011 

 5 abril 2011 

 3 maig 2011 

 7 juny 2011 

 1 setembre 2011 

 27 setembre 2011 (ampliada) 

 4 octubre 2011 

 4 novembre 2011 

 13 desembre 2011 
 

2. Junta Directiva Ampliada 

Dia: 27 de setembre de 2011, dimarts                                          
Lloc: Plaça Urquinaona, 11, 3r   
Hora: 4 a 7 de la tarda  
  
A més dels membres de la junta directiva, en la reunió de la junta directiva ampliada 
participen les entitats i persones següents: 

 Vicaris i Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

Pere Cardona  

Consell Pastoral Diocesà (Barcelona) 
Gna. Dolors Albertí Picornell, mic 

P. Pere Codina Mas, cmf 
Gna. Colomer Dorgebray, RSCJ 

P. Pascual Piles Ferrando, OHSJD 

Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya 
Anna M. Oliveras 

Consell Pastoral Diocesà (Sant Feliu de 
Llobregat) 
P. Isidre Serdà i Masana, Salesians  
Gna. Begoña Burguete Molsa, Missioneres 
Immaculada Concepció 

Gna. M. Antònia Tobella Ferrer, Mercedàries 
Missioneres 

Secretari General de la Fundació Escola Cristiana 
Enric Puig 

Representant de l’URC al Centre Català de 
Solidaritat  
Enric Castells 

Representant de la URC en el Consell de l'Escola 
Cristiana 
Marian Federico 

Plataforma Immigració (Justícia i Pau) 
Consol Palomar 

Fundació Vidal i Barraquer 
Carles Pérez 

Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
Josep Canal 

Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco   
Jordi Latorre 

Vocalia de Religiosos Joves (JURC) 
Santi Muñoz 

Consell Presbiteral Diocesà (Barcelona) 
Agustí Borrell  

Representants de l’URC al Centre d’Estudis 
Pastorals 

Miquel Àngel Calavia i Lourdes Taberner  

Antena Fe-Justícia Europa-Àfrica 

Maria-Rosa Maymí 
Fundació Ramon de Penyafort 
Màxim Muñoz 

Fòrum d'Entitats Socials 

Lluís Serra 

Catalunyareligio.cat 
Jordi Llisterri 
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3. Trobades de superiores majors 

 21 febrer 2011 - Casa d’Espiritualitat Santa Elena - Solius (Santa Cristina d’Aro - 
Girona) de les Religioses de Sant Josep de Girona 

 3 octubre 2011 - Casa d’Espiritualitat de les Escolàpies (Arenys de Mar) 

4. RAP (Trobades de superiors majors)  

26 de maig de 2011 (Can Solé – Hospitalia - Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a Sant 
Antoni de Vilamajor) i 3 de novembre de 2011 (Casa d’Exercicis Sant Ignasi de Sarrià – 
Jesuïtes). 

5. Vocalies: 
Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional (PJV) 

 El 21 de gener de 2011 la Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional col·labora en 
l'organització d’Estació d’Enllaç, al Casal Loiola de Barcelona, amb el lema "Cridats!". 

 El 21 de setembre de 2011, dimecres, es reuneix a la seu de l’URC per tractar el tema 
següent: Creus important poder compartir la teva vivència, èxits, fracassos, sentiments 
en el teu ministeri en el camp de la pastoral juvenil, vocacional ... amb altres religiosos 
i religioses? 

Vocalia de Religiosos i Religioses Joves (JURC) 
La Jornada Mundial de la Joventut, presidida pel Papa Benet XVI, es va celebrar a Madrid del 
16 al 21 d’agost i va acollir més de 40.000 joves d’Europa i Amèrica. 

6. Grups diversos: Grup de joves intercongregacional Mambré i Plataforma d’Entitats 
Cristianes amb Immigrants. 

7. XVIII Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars  
Grup de religioses i religiosos que des de fa més de 25 anys es reuneixen habitualment per 
reflexionar i aprofundir diversos aspectes de la vida religiosa dels barris obrers i populars on 
viuen i treballen. Data: 26 de novembre de 2011 

Lloc: Col·legi Sagrat Cor del Besòs · Tema: Temps de crisi, temps de lírica 

8. Xarxes Solidàries  

Grup que reuneix fundacions i ONG de caràcter social que estan vinculats a instituts 
religiosos.  

S’han celebrat les reunions següents:  

 18 gener 2011 - Taller de Solidaritat (Sant Vicenç dels Horts) 

 15 març 2011 - Proide (Barcelona) 

 11 octubre 2011 - Seu de l’URC 

ONG que participen en el projecte: 
Fundació Internacional de Solidaritat - Companyia de Maria 

SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament) - Germans Maristes 

Sempre Endavant - Concepcionistes 

Fundació Proide - La Salle 

Fundació Enric d'Ossó - Companyia de Santa Teresa de Jesús 

Fundació Taller de Solidaritat - Serves de Sant Josep 
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9. Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia: Reunions a la seu de l’URC el 12 de gener de 2011, 
9 febrer 2011, 9 de març de 2011, 13 abril 2011, 11 de maig de 2011, 8 juny de 2011, 14 de 
setembre de 2011, 19 octubre 2011, 15 novembre 2011 i 14 de desembre de 2011. 

10. Entitats Socials d'Església: Hem estat presents en la creació d’aquest grup, que 
treballa pels més pobres i exclosos de la nostra societat. 
  

 

5. Relacions amb les diòcesis de Catalunya 

1. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)  

Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos, presidit pel bisbe Romà Casanova. 
Integren aquest organisme:  

Mons Romà Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC 

P. Màxim Muñoz, cmf, president de la URC  
Gna. M ª Eulàlia Freixas, mic, vicepresidenta de l'URC 

P. Pere Cardona, ofm, vicari episcopal de VC de Tarragona 

Mn. Francesc Prieto, vicari episcopal de VC (activa) de Barcelona 

H. Lluís Serra, fms, secretari general de l’URC 

Dates de les reunions: 23 febrer 2011 - seu de l’URC; 1 juny 2011 - seu de l’URC; 19 octubre 
2011 - seu de l’URC 

En aquestes reunions hi ha un intercanvi d’informacions de la CET (Conferència Episcopal 
Tarraconense) i de l’URC i també es dialoga sobre temes d’interès comú. 

2. Delegats Episcopals de VC 

Llista de delegats i delegada episcopals amb les seves diòcesis corresponents: 
  

Arquebisbat de Tarragona  P. Pere Cardona Bé, ofm 

Bisbat de Tortosa Mn. Enric Aymerich 

Bisbat de Lleida P. Josep Castellà Sarriera, ocd 

Bisbat d'Urgell Mn. Jaume Vila Serra 

Bisbat de Solsona Mn. Joan F. Casals i Cubinsà  

Bisbat de Vic 

Mn. Joan Casas                                            
P. Josep M. Morros Castelltort, SchP - Delegat episcopal 
adjunt 

Bisbat de Girona Mn. Ramon Alventosa 

Arquebisbat de Barcelona Mn. Francesc Prieto Rodríguez 

Bisbat de Terrassa Gna. Begoña Fornés, rp 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat P. Josep Maria Henríquez Farreras, OSB 

Unió de Religiosos de Catalunya (URC) G. Lluís Serra i Llansana, fm 
  

Les dates de les reunions han estat les següents:  

 24 febrer 2011. Casa d’Exercicis Sant Ignasi - Jesuïtes (Barcelona) 

 14-15 de setembre de 2011. Diòcesi de la Seu d’Urgell - Tema: La Mare Anna M. 
Janer: una vida d’amor i servei. 

 20 octubre 2011. Casa d’Exercicis Sant Ignasi - Jesuïtes (Barcelona) 
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6. Activitats de formació URC-CEVRE 

1. Formació Inicial 
Curs de formació sistemàtica del CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), 
dependent de l’URC, del 4 d’octubre al 13 de juny (curs 2010-2011) i del 3 d’octubre al 18 de 
juny (curs 2011-2012). 
  
Reunió de mestres de novicis i responsables de Formació Inicial 

 24 gener 2011 a la seu de l’URC. 
Tema de reflexió i diàleg: Formació i comprovació en els vots religiosos (castedat, 
pobresa i obediència). Funció de mestres de noviciat i responsables 

 16 maig 2011 a la seu de l’URC: tancament del curs 2010-2011 i organització del curs 
2011-2012. 

 12 setembre 2011 a la seu de l’URC: presentació de les persones participants, aspectes 
pedagògics i organització del curs. 

  

2. Inauguració del curs de Formació Inicial del CEVRE 2011-2012 

M. Pilar Adín, Germana de la Sagrada Família d'Urgell i postuladora de la causa de la mare 
Anna Maria Janer, va impartir la lliçó inaugural del curs de formació sistemàtica del CEVRE 
(Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), dependent de l’URC, al Centre d’Estudis Pastorals, el 7 
de novembre de 2011, de 5 a 6 de la tarda. Va desenvolupar el tema Valors actuals de la vida de 
la mare Anna Maria Janer. 
  
Programa 2010-2011 

  1r trimestre 

4 octubre 
20 desembre 

9 dies 

2n trimestre 

10 gener  
21 març  

10 + 1 dies 

3r trimestre 

28 març 
13 juny 

10 dies 

  

  

1. 4 octubre 
-------------------- 

2. 18 octubre - inaug. 
3. 25 octubre 

-------------------- 
4. 8 novembre  
5. 15 novembre  
6. 22 novembre  
7. 29 novembre  
8. 13 desembre  
9. 20 desembre  

  
ADVENT: 18 desembre 

10 gener, monogr. 
1. 17 gen 
2. 24 gen 
3. 31 gen 
4. 7 feb 
5. 14 febrer 
6. 21 febrer 
7. 28 febrer 
8. 7 març 
9. 14 març 
10. 21 març 

  
QUARESMA: 9 abril 

1. 28 març 
2. 4 abril 
3. 11 abril 

---------------------------- 
4. 2 maig 
5. 9 maig 
6. 16 maig 
7. 23 maig 
8. 30 maig 
9. 6 juny 
10. 13 juny 

SORTIDA: 18 JUNY 

15.30 a 16.25 h 

Història de les diverses 
formes de vida fraterna 

El seguiment de Jesús  
Salms i llibres de la 

saviesa 

Josep M. Vallejo Toni Torrelles  Anton Maria Vilarrubias 

16.25 a 17.20 h  

Consagració 
i vots La vida en missió Antropologia cristiana 

Lluís Serra Miguel Àngel Calavia Màxim Muñoz 

17.20 a 17.40 h Pausa Pausa Pausa 
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17.40 a 18.35 h 
Psicologia i espiritualitat Vivència sagraments Maduració espiritual 

Asun Puche Josep Roca Anna Maria Díaz 

18.35 a 19.30 h 
Discerniment vocacional 

Aproximació al Nou 
Testament 

Moral 

Eulàlia Jubany Ignasi Ricart Gaspar Mora 

 
 
 
 

Programa 2011-2012 

 1r trimestre 

3 octubre 
19 desembre 

10 dies 

2n trimestre 

9 gen  
26 març 

12 dies 

3r trimestre 

16 abril 
18 juny 

09 dies 

  

  

1. 3 octubre 
2. 10 octubre 
3. 17 octubre 
4. 24 octubre 
5. 7 novembre 

inauguració curs + 
classe 

6. 14 novembre 
7. 21 novembre 
8. 28 novembre 
9. 12 desembre 
10. 19 desembre 

 
ADVENT 
3 des 

9 gen  
Monogràfic. Lluís Serra 

1. 16 gen 
2. 23 gen 
3. 30 gen 
4. 6 febrer 
5. 13 febrer 
6. 20 febrer 
7. 27 febrer 
8. 5 mar 
9. 12 març 
10. 19 març 

26 març Monogràfic. 
Núria Caum 

  
SETMANA SANTA 
24 març 
  

1. 16 abril 
2. 23 abril 
3. 30 abril 
4. 7 maig 
5. 14 maig 
6. 21 maig 
7. 4 juny 
8. 11 juny 
9. 18 juny 

  
  
  
  

SORTIDA 
16 juny 

15.30 a 16.25 h 

Experiència de vida en 
comunitat  

De la psicologia a 
l'espiritualitat 

Introducció a l'Antic 
Testament 

Josep M. Vallejo Joan M. Bovet M. Claustre Solé 

16.25 a 17.20 h  
Església viva El vot d'obediència El vot de pobresa 

Adelaide Baracco Josep Roca   

17.20 a 17.40 h Pausa Pausa Pausa 

17.40 a 18.35 h 

Camins cap a la 
interioritat 

Lectura de la realitat 
Maduració afectiva i 

vida consagrada 

Asun Puche Eulàlia Jubany Ana M. Díaz 

18.35 a 19.30 h 
El vot de castedat Litúrgia de les Hores Moral 

Margarida Bofarull Wilson Srampickal Gaspar Mora 

 

Trobada de Nadal: 3 de desembre al noviciat de les germanes de la Puresa de Maria (Sant 
Cugat del Vallès) 
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3. Jornades de Formació Permanent 

 Evangeli de Sant Marc.Originalitat de Jesús i del seu missatge. Ponent: Teodor Suau. 
Data: 19 febrer 2011 

 Feminitat i masculinitat.Ponent: Teresa Forcades. Data: 2 abril 2011 

 Aprenent a contemplar des del cinema. Una proposta educativa i pastoral. Ponent: Peio 
Sánchez. Data: 22 octubre 2011 

 La crisi econòmica i financera i les seves conseqüències socials. Una visió des del 
pensament social de l’Església. Ponent: Eduard Ibáñez. Data: 19 novembre 2011 

4. Exercicis Espirituals 

   Casa d'Espiritualitat Claret de Vic 

► P. Antoni Pou i Muntaner, OSB - del 3 al 9 de juliol de 2011.Participants: 18. "Madurar 
l’amistat amb Jesucrist amb l’evangeli de Joan" 
► P. Josep Vilarrúbias, cmf - del 7 al 13 d’agost de 2011. Participants: 11. 

 Cova de Manresa (personalitzats): Toni Català, sj - del 21 al 30 de juny de 2011; José I. 
González Faus, sj - de l’1 al 10 de juliol de 2011, Oriol Tuñí, sj - de l’11 al 20 de juliol de 
2011, Josep Rambla, sj - del 21 al 30 de juliol de 2011, Xavier Melloni, sj - del 31 de juliol al 7 
d’agost de 2011, Victòria Hernández - del 16 al 24 d’agost, Jordi Font, Àlvar Sánchez, sj, i M. 
Valls, RJM - del 16 al 25 d’agost 

5. Jornades mundials 

 Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrer de 2011. Els joves consagrats, un 
repte per al món. Ferms en la fe (Col 2,7) 
 Pregària Mundial per les Vocacions - 15 maig 2011 

 Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada - 19 juny de 2011. Lectio 
Divina, un camí de llum 

6. IV Jornades de Pastoral Educativa  

18 i 19 de març de 2011 - Seminari Conciliar, Barcelona - Tema: Posem a punt la Pastoral! 
Organitzadors: Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amb el suport de la Unió de 
Religiosos de Catalunya  
  

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 

         Data: 15 de desembre de 2011 - Hora: 19 h 

         Programa: 
Acte acadèmic a l’Aula Magna 

Salutació 

Intervenció del P. Màxim Muñoz Duran, president de l’URC 

Conferència a càrrec de Mons Joseph William Tobin, secretari de la Congregació per 
als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, amb el tema El lloc de 
la vida religiosa en l’Església. 
Conclusió a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistach 
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8. Cartells i pòsters 

 

 

  

 
Logo amb referència als 30 anys Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada 
Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada Contemplativa 

 

 7.  Organigrama 

 

 

CET 
Conferència Episcopal 

Tarraconense 

SIRBIR 
Secretariat Interdiocesà de 

Relacions Bisbes i Religiosos 

VICARIS I DELEGATS 
EPISCOPALS de VC 

TROBADES 
de Superiores Majors 

RAP 
Reunió d’Abats i Provincials 

VOCALIES 
■ Vocalia de Pastoral Juvenil i 
Vocacional 
■ Vocalia de Joves (JURC) 

CEVRE 
Centre de Vida Religiosa i 

Espiritualitat 
 

■ Curs de Formació Inicial 
■ Jornades de formació 
permanent 
■ Recessos 
■ Exercicis espirituals 
■ Trobades 
■ Cursos i seminaris 

 

Junta 
Directiva 

Assemblea general 

URC 

GRUPS 
Reflexió i diàleg 

■ Xarxa Àfrica-Europa 
■ Tallers generacionals 
■ Xarxes solidàries (REDES) 
■ Religioses i religiosos en barris  
I populars 
■ Grup d’estudis temàtics 
■ Altres... 
 
 

PARTICIPACIÓ 
■ Consells Presbiterals Diocesans 
■ Consells Pastorals Diocesans 
■ Consell de l’Escola Cristiana 
■ Plataforma Immigració (Justícia i 
Pau) 
■ Centre d’Estudis Pastorals 
■ CECAS (Centre Català de 
Solidaritat) 
■ Centres Sociosanitaris Catòlics de 
Catalunya 
■ Fundació Vidal i Barraquer 
■ ISCR Don Bosco 
■ Entitats Socials d’Església (ESE) 
■ Catalunyareligio.cat 
■ Secretariat Interdiocesà de 
Missions 
■ Secretariat Interdiocesà de 
Joventut (SIJ) 
■ Fundació Ramon de Penyafort 
■ Fundació Narcís Jubany 
■ Associació Cintra 
■ Facultat de Teologia de Catalunya 
 
 
 
 

CONFER 
Assemblea general i Consell General 

Reunions de presidents, secretaris i administradors 
Altres reunions... 
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8. Cronograma 
 
 

Gener 2011 

1 ds. Festiu – Cap d’Any 

6 dj. Festa. Reis 

10 dl. URC-CEVRE: Inici del segon trimestre de la formació inicial 

12 dc. Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia a la seu de l’URC 

14 dv. URC: Comissió Permanent 

17 dl. Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial 

21 dv. Estació d’enllaç 

22 ds. Simposi dels 30 anys de l’URC 

 
Febrer 2011 

2 dc. Jornada Mundial de la Vida Consagrada – Cloenda dels 30 anys de l’URC 

8 dt. URC: Comissió Permanent – tarda 

9 dc. Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia a la seu de l’URC 

17 dj. Delegats Episcopals de Vida Consagrada 2 – Sant Ignasi  

18 dv. Estació d’enllaç 

19 ds. URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 

21 dl. Assemblea de Superiores Majors i Abadesses 

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

 
Març 2011 

1 dt. URC: Comissió Permanent 

9 dc. Inici de la Quaresma: Dimecres de Cendra 

9 dc. Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia a la seu de l’URC 

16 dc. URC: LXIV Assemblea de l’URC 

18 dv. Estació d’enllaç 

25 dv. Fundació de l’Escola Cristiana i URC: Jornades de Pastoral 

26 ds. Fundació de l’Escola Cristiana i URC: Jornades de Pastoral 

28 dl. URC-CEVRE: inici del tercer trimestre de la formació inicial 

 
Abril 2011 

2 ds. URC-CEVRE – Jornada de formació permanent 

5 dt. URC: Comissió Permanent 

8 dv. Estació d’enllaç 

9 ds. URC-CEVRE: Trobada de la formació inicial – celebració quaresmal  

13 dc. Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia a la seu de l’URC 

22 dv. Divendres Sant 

24 dg. Pasqua 

25 dl. Festa. Dilluns de Pasqua  

26 dt. Vetlla de la Mare de Déu de Montserrat 

29 dv. 31è aniversari de la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya 

 
Maig 2011 

1 dg. Festa del Treball 

3 dt. URC: Comissió Permanent 

11 dc. Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia a la seu de l’URC 

16 dl. Reunió de mestres de (pre)novici/es i responsables de la formació inicial 

18 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos 

20 dv. Estació d’enllaç 

 
Juny 2011 

1 dc. Delegats Episcopals de Vida Consagrada 3 

2 dj. Delegats Episcopals de Vida Consagrada 3 
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7 dt. URC: Comissió Permanent 

8 dc. Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia a la seu de l’URC 

12 dg. Pestecosta 

18 ds. URC-CEVRE: Sortida de final de curs de la formació inicial 

19 dg. Pro Orantibus 

21-
30 

dt. - 
dj. 

URC - Recés Cova Sant Ignasi de Manresa 

24 dv. Festa Sant Joan 

 
Juliol 2011 

1-3 dv. 
- 
dg. 

URC - Recés Cova Sant Ignasi de Manresa 

3 dg. URC - Recés Casa Espiritualitat Claret de Vic – inici 

9 ds. URC - Recés Casa Espiritualitat Claret de Vic – final  

11-
20 

dl. - 
dc. 

URC - Recés Cova Sant Ignasi de Manresa - inici 

21-
30 

dj. - 
ds. 

URC - Recés Cova Sant Ignasi de Manresa – final 

 
Agost 2011 

31-7 dg. 
- 
dg. 

URC - Recés Cova Sant Ignasi de Manresa 

7 dg. URC - Recés Casa Espiritualitat Claret de Vic – inici  

13 ds. URC - Recés Casa Espiritualitat Claret de Vic – final  

15 dl. L’Assumpció  

16-
24 

dt.- 
dc. 

URC - Recés Cova Sant Ignasi de Manresa 

16-
25 

dt. - 
dj. 

URC - Recés Cova Sant Ignasi de Manresa 

 
Setembre 2011 

1 dj. Junta Directiva URC 16.00 

12 dl. Reunió mestres novicis i responsables de formació 

14 dc. 
Reunió de delegats episcopals de Vida Consagrada a la Seu d'Urgell / Xarxa Àfrica-Europa · 
Trobada a la seu de l'URC 

15 dj. Reunió de delegats episcopals de Vida Consagrada a la Seu d'Urgell  

21 dc. Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional · Trobada a la seu de l'URC 

27 dt. Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00 + berenar 

30 dv. CONFER: Jornada sobre la nova evangelització 

 
Octubre 2011 

3 dl. Trobada de Superiores Majors / Inici classes Formació inicial 

4 dt. Junta Directiva URC 16.00 

5 dc. Reunió Junta Directiva de CINTRA a la seu de l'URC - 16 a 17 h 

7 dv. Constitució d'Entitats socials d'Església - CEP - 18 h. 

19 dc. 
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC / SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de 
Relacions Bisbes i Religiosos) 

22 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

 
Novembre 2011 

3 dj. Reunió d'Abats i Provincials (RAP) 

4 dv. Junta Directiva URC 16.00 

8 dt. Assemblea Associació Cintra - Llúria, 13 - 18.30 h. 

9 dc. 65 Assemblea general de l'URC / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 
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15 dt. Assemblea general de CONFER / Xarxes Solidàries, a les 18 hores, a la seu de l'URC 

16 dc. Assemblea general de CONFER 

17 dj. Assemblea general de CONFER 

19 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

26 ds. Reunió de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 

27 dg. Primer diumenge d'Advent 

 
Desembre 2011 

13 dt. Junta Directiva URC 16.00 

14 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

 

 

9. Publicacions 

Horeb, una cita setmanal amb els nostres lectors 

L’informatiu Horeb ha combinat espais d’informació, d’opinió i experiències, ha augmentat el 
nombre de destinataris col·lectius i individuals i ha sortit, sempre puntualment, en la cita 
setmanal els dijous amb els seus lectors. El primer número de l’any va ser el 107 i l’últim el 
151.  

 

10.  Agraïments 

L’URC agraeix a totes les persones que han fet possible tirar endavant aquest projecte comú 
de servei a la vida religiosa de Catalunya la seva contribució i disponibilitat. 

En el cor de Déu estan els seus noms. Gràcies. 

 

Barcelona, 31 de desembre de 2011 

 

 

 

 

 

G. Lluís Serra Llansana, fms 
Secretari general de l’URC 
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Índex 
 
Deu pinzellades per a la memòria 

1. Nou president i nova junta directiva 
2. Nous Estatuts 
3. Proposta dels Objectius del quadrienni 2011-2015. Auditoria  
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 
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 
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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 
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