
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 14 de març de 2013                                                                  ANY VI. núm.      

Jorge Mario Bergoglio, jesuïta argentí, 
elegit nou Papa, pren el nom de Francesc I 

 

El conclave: reunió 
de cardenals a 
l’escolta de 
l’Esperit.  
Preguem perquè 
Déu inspiri els 
anàlisis i les seves 
decisions, així com 

l’elecció del Papa. 

S’ha celebrat la 68 
Assemblea general 
de l’URC, en la 
qual el germà Emili 
Turú, superior 
general dels 
Germans Maristes, 
ha desenvolupat el 
tema El servei 
d’autoritat: el 
diàleg com a eina 
de lideratge.  
 

 
 

Important discurs 
d’obertura de 
l’assemblea, a 
càrrec del P. 
Màxim Muñoz, 
president de l’URC 
 

Ciutat del Vaticà. 13 de març de 2013, a 
les 7 i 8 minuts de la tarda. Fumata 
bianca. A la cinquena votació, surt elegit 
el nou bisbe de Roma. Sorpresa inicial. 
Al balcó, pregària, silenci, interioritat i 
empatia. Les seves paraules: «Ara 
comencem aquest camí: bisbe i poble. 
Aquest camí d’Església de Roma, que és 
la que presideix en la caritat totes les 
esglésies. Un camí de germanor, d’amor, 

de confiança entre nosaltres». 
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Germans i germanes, bona tarda. Com ja sabeu, el deure d’un conclave és donar un bisbe a 
Roma. Sembla que els meus germans cardenals l’han anat a buscar gairebé a la fi del 
món…, però som aquí. Us agraeixo l’acollida. La comunitat diocesana de Roma té el seu 
bisbe: gràcies. Abans de res, voldria resar pel nostre bisbe emèrit: Benet XVI. Resem tots 
junts per ell, perquè el Senyor el beneeixi i la Verge el custodiï. Pare nostre… Ave Maria, 
Glòria…  

I ara comencem aquest camí: bisbe i poble. Aquest camí d’Església de Roma, que és la que 
presideix en la caritat totes les esglésies. Un camí de germanor, d’amor, de confiança entre 
nosaltres. Demanem sempre per nosaltres, els uns pels altres. Resem per tot el món i 
perquè hi hagi una gran germanor. Us desitjo que aquest camí d’Església que avui 
comencem i en el qual m’ajudarà el meu cardenal vicari, aquí present, sigui fructífer per a 
l’evangelització d’aquesta ciutat tan bonica. 

I ara us voldria donar la benedicció, però primer un demano un favor. Abans que el bisbe 
beneeixi el poble, us demano que reseu el Senyor perquè em beneeixi, perquè és la pregària 
del poble demanant la benedicció pel seu bisbe. Fem en silenci aquest pregària de vosaltres 
per mi.   

Paraules de Francesc I al balcó 
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Germans i germanes, us deixo. Moltes gràcies per l’acollida. Reseu per mi. Fins aviat. Ens 
veurem aviat. Demà vull anar a resar a la Verge perquè custodiï tot Roma. Bona nit i bon 
descans. 

 
 
 
Els arquebisbes i bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense donen gràcies a Déu per 
l’elecció del Sant Pare Francesc I com a nou bisbe de Roma i successor de l’apòstol sant 
Pere. Expressen la seva comunió amb ell i preguen Déu que l’ompli de la seva gràcia perquè 
pugui acomplir plenament el seu ministeri de presidir totes les Esglésies en la caritat i ajudar-
les a donar testimoni de Jesucrist i del seu Evangeli enmig del nostre món. 
 
Així mateix, els arquebisbes i bisbes de Catalunya demanen als fidels de les seves diòcesis 
que elevin pregàries al Senyor perquè enforteixi Sa Santedat el Papa Francesc I i el faci 
humil «servent dels servents de Déu», a imatge de Jesucrist, que no va venir a ser servit 
sinó a servir i a donar la vida per tothom. 
 

 

Els religiosos i religioses acollim l'elecció del papa Francesc amb goig i esperança. És 
religiós jesuïta i ha escollit el nom del gran sant d’Assís, del qual arrenquen i en el qual 
s'inspiren una bona colla de famílies religioses. En la seva Província religiosa d'Argentina, el 
nou bisbe de Roma va ser 
mestre de novicis i 
provincial, dos serveis que 
el situen en el moll de l'ós 
del nostre estil de vida i els 
seus dinamismes. Una de 
les seves primeres 
publicacions va ser 
Meditaciones para 
religiosos; per tant, podem 
esperar d’ell un bon guiatge 
de la vida religiosa. 

D'altra banda, en la seva 
trajectòria i primera aparició 
com a Papa, hem de valorar alguns signes que apunten cap a un estil d’Església en el qual 
els religiosos estem especialment compromesos: la senzillesa i austeritat, allunyada dels 
títols i gestos grandiloqüents; la proximitat a la gent, la profunditat espiritual, el compromís 
amb la causa dels més febles, el diàleg interreligiós, la fraternitat i el caminar junts com a 
Església, en la diversitat de carismes i ministeris; el referir-se a ell mateix com a bisbe de 
Roma i no com a Papa, que pot apuntar cap a un exercici del govern més col·legial. 

Són signes que alimenten l’esperança que alguna cosa pot canviar en l’estil del papat i del 
govern en l’Església, en la seva vida interna i en la seva missió. Que s’avanci en aquesta 
línia és responsabilitat del conjunt de l’Església i no només del bisbe de Roma, tot i que ell té 
una responsabilitat important. Esperem que amb la inspiració i força de l’Esperit sigui 
possible aquesta desitjada renovació. 

P. Màxim Muñoz, president 

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense 
 

Comunicat de l’URC 
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En nombre de la Compañía de Jesús doy gracias a Dios por la elección del nuevo Papa, 
Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J., que abre para la Iglesia una etapa llena de esperanza. 

Todos los jesuitas acompañamos con la oración a este hermano nuestro y le agradecemos 
su generosidad para aceptar la responsabilidad de guiar la Iglesia en un momento crucial. El 
nombre de "Francisco" con que desde ahora le conocemos, nos evoca su espíritu evangélico 
de cercanía a los pobres, su identificación con el pueblo sencillo y su compromiso con la 
renovación de la Iglesia. Desde el primer momento en que se ha presentado ante pueblo de 
Dios ha dado testimonio de modo visible de su sencillez, su humildad, su experiencia 
pastoral y su profundidad espiritual. 

"Es rasgo distintivo de nuestra Compañía ser un grupo de compañeros (...) unido con el 
Romano Pontífice con un vínculo especial de amor y servicio" (NC 2, n. 2). Por ello, 
compartimos la alegría de toda la Iglesia al tiempo que deseamos renovar nuestra 
disponibilidad para ser enviados a la viña del Señor, conforme al espíritu de nuestro voto 
especial de obediencia, que tan particularmente nos une con el Santo Padre (CG 35, D.1, 
17). 

P. Adolfo Nicolás S.J. 
Superior General 

Declaració del P. General de la Companyia de Jesús 
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La Compañía de Jesús en España, y en su nombre el Provincial de España, P. Francisco 
José Ruiz Pérez, SJ, se congratula y acoge con fidelidad y con esperanza el nombramiento 
del nuevo Pontífice de la Iglesia católica, Francisco I. Revivimos en un momento tan 
trascendente para la Iglesia como éste, lo que articula nuestro carisma fundacional: 
«Nuestro servicio a la Iglesia sólo será verdaderamente cristiano si está anclado en la 
fidelidad a Aquel que hace nuevas todas las cosas; y sólo será jesuítico si está unido con el 
sucesor de Pedro» (Normas Complementarias, 252 & 1). 
Los jesuitas oramos por este compañero nuestro, el ahora nuevo Papa Francisco I, que 
realizó parte de su formación jesuítica en Alcalá de Henares (1970-1971), y por la tarea que 
tiene ante sí para toda la Iglesia. Estamos convencidos de que el Espíritu lo alentará para 
continuar, con sencillez y audacia, la tarea de la nueva evangelización que iniciaran Juan 
Pablo II y Benedicto XVI. De esa nueva evangelización está necesitado nuestro mundo para 
salir de sus muchas encrucijadas de presente y futuro. 
 
 

 

 (Abadia de Montserrat) El pare Abat 
de Montserrat, Josep M. Soler, en 
conèixer l’elecció del cardenal Jorge 
Mario Bergoglio, com a nou bisbe de 
Roma i successor de Sant Pere, ha 
declarat el següent: 

«Destaco, primer de tot, la sorpresa 
d’aquesta elecció: el fet que els 
cardenals hagin anat a buscar un 
Papa a Amèrica Llatina. És la 
primera vegada que s’elegeix un 
Papa d’aquest continent, el primer 
Papa jesuïta i el primer que escull el 

nom de sant Francesc d’Assís. En segon lloc, que hagi escollit aquest nom és significatiu, 
perquè fa pensar que vol seguir l’exemple de sant Francesc, amb un estil evangèlic, senzill, 
en comunió amb la creació. Durant la seva primera aparició pública, ha subratllat que volia 
fer camí juntament amb tot el poble cristià, que havíem de pregar els uns pels altres i, en 
aquesta línia, trencant el protocol, ha demanat als fidels que, abans de donar-los ell la 
benedicció, preguessin en uns moments de silenci per demanar que Déu el beneís. Un 
darrer aspecte que jo subratllaria de les seves paraules ha estat la insistència a dir que 
assumia el ministeri de bisbe de l’Església de Roma, que és la que presideix les altres en la 
caritat. En aquest punt, hi veig una dimensió ecumènica valorable». 

 

 

(Pascual Piles. Provincial de Sant Joan de Déu) Penso que per a molts ha estat una 
sorpresa. Així com en el conclave anterior va ser un dels més votats, en aquest no es 
parlava d’ell com un dels possibles. Això és demostració que hi ha hagut una actuació clara 
de l'Esperit, ha demostrat una llibertat d'actuació dels membres del conclave, entre els quals 

Comunicado del Provincial de España de la Compañía de Jesús 
 

Abat Soler: «L’elecció del Papa continua essent una sorpresa» 
 

Pascual Piles: 
«El gest de recollirse per resar i el somriure de bona persona» 

 

http://www.ohsjd.es/
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s'ha donat una confidencialitat total, que ha fet que, tot i la necessitat de fer especulacions i 
comentaris sobre els possibles noms, en aquesta com en altres ocasions s’anava per una 
altra línia. De fet, els comentaristes espanyols, des que vam veure la fumata blanca fins que 
vam saber qui era, van estar parlant de noms, alguns amb massa insistencia, i no van tenir 
gaire encert. 

No és que tingui massa coneixements personals de la seva figura. Persona senzilla, 
evangèlica, amb molts trets que el distingeixen, ferm en l’hora de l’afirmació dels seus 
principis, proper. La seva aparició al balcó va donar aquest signe. En principi em va semblar 
com molt sorprès de la seva elecció, m’imagino que a l’interior marcava la satisfacció d’haver 
estat elegit per Déu per ser en aquest moment la primera guia de l’Església. Molt bonic el 
gest de demanar a les persones que eren a la plaça resar amb ell i per ell. Suggeridor el que 
parlés només en italià, com a bisbe de Roma, i amb això Papa de tota l'Església. Si bé al 
principi em va semblar una mica més aturat, després ens va donar el testimoni de la seva 

espontaneïtat, en la 
profunditat de les seves 
paraules, en el gest de 
recollir-se per resar, en el 
somriure de bona persona. 

 
L'Orde de Sant Joan de Déu 
té tres centres a l’Argentina: 
dos a la diòcesi de Bergoglio 
i el tercer en una de diferent. 
Se'l veu un home evangèlic, 
senzill, proper als pobres i als 
que pateixen. En les seves 
visites als nostres centres es 
prodigava en aquesta 

dimensió de senzillesa i sensibilitat per arribar a cada un, per comprendre la seva situació. 
Tots valoren el nom de Francesc, per la seva identificació amb el «pobrissó d’Assís». La 
seva figura em fa recordar el Cardenal Eduardo Pironio, també argentí. 

Com a religiós, estic content que ell sigui jesuïta. El fet de ser-ho comporta, dins l’Església, 
una dimensió carismàtica, amb molta reflexió teològica, en el seu cas, duta a terme pels 
membres de la Companyia de Jesús, amb unes opcions molt clares en posicions que 
defensen la justícia i a favor dels necessitats, en totes les parts del món, però especialment 
a l’Amèrica Llatina, on ell va néixer i ha viscut sempre. 

Ens unim a la seva persona i demanem per un fructífer pontificat pel bé de l’Església i de la 
societat. 

 

 

I l’Esperit continua sorprenent. Francesc I presideix en la caritat l’Església de Jesucrist. 
Benvingut. Compta amb la nostra pregària i compromís de deixar-nos endur pel mateix 
Esperit, de viure junts en l’amor i el servei, amb esperança i alegria. Hi ha camí. Som-hi.  

Lourdes Ruiz de Gauna, fma 

Alguna cosa nova està naixent. Aires de l’Esperit 
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(Llorenç Puig. Director de Cristianisme i Justícia) L’elecció del nou Papa, Francesc I, ha estat 
per a molts una veritable sorpresa. Els que coneixen més les interioritats vaticanes diuen 
que ja va tenir possibilitats de ser elegit en l’elecció de Benet XVI. Però la majoria apostàvem 
per altres «papables» en aquesta elecció. De fet, hi havia molts candidats possibles…  

Però aquesta sorpresa ha estat agradable quan hem vist els primers gestos que ha fet. En 
primer lloc, la senzillesa amb la qual ha aparegut. En segon lloc, la manera de parlar d’ell 
com a bisbe de Roma i la importància que ha donat a pregar per l’Església romana, com diu 
que farà demà. També les primeres paraules que ha tingut per a Benet XVI, paraules 
d’agraïment i pregària per ell.  

I, finalment, ha estat remarcable la petició humil que ha fet d’una pregària per a ell 
mateix. Penso que aquests són signes d’una possible novetat que crec que ens pot 
sorprendre. Parlar de «presidir en la caritat», aquesta insistència en la pregària d’uns per 
altres, parlar del seu paper com a bisbe de Roma, mostren que iniciem un nou camí. 

Penso que més que el fet de ser jesuïta, és 
interessant que sigui religiós. En efecte, 
penso que aquesta elecció és una bona 
notícia per a tota la vida religiosa i 
consagrada, amb aquesta elecció es veu 
ressaltat el seu paper de servidor del món i 
de l’Església, precisament amb una 
consagració explícita per fer-ho seguint els 
passos de Jesús.  

Respecte al nom que ha escollit, Francesc, 
he vist comentada una cosa que em sembla 
interessant recordar: sant Francesc d’Assís, 
a l’esglesiola de sant Damià, va tenir 
aquella experiència de sentir el Senyor dir-li: 
«Francesc, repara la meva Església». Hi ha 
aquí un suggeriment important, i per a mi 
molt esperançador, que efectivament el nou 
Papa pugui tenir un paper de «reparador» 
d'una Església que arrossega molts 
problemes interns que cal abordar amb 
valentia i serenor.  

I que les primeres paraules de Francesc I 
remarquin tant la pregària d’uns pels altres, i 
el paper del servei des de la caritat, em 
sembla encara més esperançador.  

Precisament aquest dimecres teníem programat, amb un grup d’universitaris, veure una 
pel·lícula sobre Joan XXIII, un Papa elegit molt per sorpresa en un moment difícil. I un Papa 
que va donar un gir inesperat a l'Església. Veient la part de la seva elecció pensava: per què 
no esperar que aquí, amb aquesta elecció sorprenent, pugui donar-nos sorpreses?   

«Francesc, repara la meva Església» 
 

http://www.cristianismeijusticia.net/


8 
 

La seva relació amb la Companyia de Jesús ha passat per ser mestre de novicis dels 
jesuïtes a l’Argentina i després provincial; és a dir, va tenir dos càrrecs de responsabilitat i de 
gran confiança per part de la Companyia: formar els futurs jesuïtes i governar la Província 
d'aquell país. Després va ser nomenat bisbe per Joan Pau II i va deixar, evidentment, les 
seves tasques de responsabilitats com a jesuïta.  

Crec que l’elecció obre noves expectatives. No és una elecció «continuïsta», sinó que obre 
l’espai a novetats, a coses que poden ser inesperades i penso que prometedores. S’ha elegit 
un jesuïta com a Papa, per primer cop en la història, una persona que era ben coneguda per 
la seva senzillesa, austeritat, proximitat a les persones i preocupació pels temes socials. I 
una persona que ha començat amb unes primeres paraules, crec que programàtiques, que 
prometen molt.  

Tant de bo es vagin acomplint aquestes paraules que ha dit: que seguim «un camí de 
fraternitat, d’amor i de confiança entre nosaltres». A veure si anem descobrint què ha volgut 
dir a l’Església l’Esperit amb aquesta elecció! 

 

 

 
Madrid, 14 de marzo de 2013 (IVICON).- Los religiosos y religiosas españoles dan gracias a 
Dios por la elección del nuevo Obispo de Roma, su Santidad Francisco I. 
La vida religiosa por su peculiaridad carismática en la Iglesia está especialmente ligada al 
Romano Pontífice, Pastor de la Iglesia universal, y, como tal, desea manifestar su gozo en el 
Señor por esta elección. Desde este momento le ofrece su disponibilidad misionera y su 
oración, como anoche nos pidió, para que el Espíritu le ilumine y fortalezca para afrontar los 
desafíos de la Iglesia y del mundo de hoy; que sea signo de la bondad y la misericordia del 
Buen Pastor; que su ministerio nos convoque a la esperanza, y promueva la justicia y la paz 
que la humanidad anhela tanto. 

 

Saludo de la Vida Religiosa española al Papa Francisco 
 



9 
 

68 ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Data 13 de març de 2013, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins a les 14,40 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer 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 

 
13.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.40 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per P. Màxim Muñoz, president de l’URC - 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:  
El servei d’autoritat: el diàleg com a eina de lideratge 
Ponència d’Emili Turú, fms, superior generals dels Germans Maristes 
Descans 
Diàleg en grups 
Col·loqui  
4. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2012 
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2012 
6. Ratificació del pressupost de l’any 2013 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

●  Presentació del Servei d’Arxius de la Federació Catalana 
     de Monges Benedictines 
●  Presentació de la I Jornada de Comunicació, organitzada per l’URC 
●  Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
●  SaóPrat, projecte intercongregacional 
●  Delegació interdiocesana de missions 
●  Sessions de reflexió i estudi: espiritualitat i missió compartida... 

8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor  

 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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S’ha iniciat la jornada de la 68a Assemblea general amb la celebració eucarística, presiddia 
pel P. Màxim Muñoz, provincial dels claretians i president de l’URC. No ha pogut assistir 
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, que, a causa de la mort d’un capellà de la seva 
diòcesi, ha presidit el funeral. 
El P. Màxim, en la seva homilia, ha remarcat que sovint es diu que l’Antic Testament dóna 
una imatge de Déu sovint severa, però justament en aquest Testament les imatges maternes 
i tendres de Déu són molt presents, com en el text del profeta Isaïes, llegit en la primera 
lectura: «El Senyor consola el seu poble i es compadeix dels afligits». Sió diu: «El Senyor 
m’ha abandonat, el meu Déu s’ha oblidat de mi». ¿Creus que una mare s’oblidarà del nen 
que té al pit, i no s’apiadarà del fill de les seves entranyes? Però, ni que alguna se n’oblidés, 
jo no m’oblidaria mai de tu».  
Les pregàries participades han recordat el sofriment del món en les seves dificultats així com 
el conclave que s’està celebrant per a l’elecció del nou Papa. 
 

 

 

 

El P. Màxim Muñoz adreça aquest salutació introductòria, que reproduïm íntegrament tot 
seguit: 
 

Benvolguts i benvolgudes, 
 
En la nostra darrera Assemblea 
general, vaig fer referència al 
moment tan especial que estàvem 
vivint com a Església i com a 
societat. Com a Església, perquè es 
produïa la confluència de tres 
esdeveniments altament significatius: 
el 50è aniversari de l’obertura del 
Concili Vaticà II, la celebració del 
Sínode sobre la nova evangelització 
per a la transmissió de la fe i l’inici de 
l’Any de la Fe. En aquest context, 

Celebració eucarística 
 

Obertura de l’Assemblea general a càrrec del P. Màxim Muñoz 
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s’ha produït un fet insòlit en la nostra Església catòlica: la renúncia del Papa. En efecte, el 
dilluns 18 febrer Benet XVI sorprenia tota l’Església i tot el món anunciant la seva renúncia al 
ministeri petri, que es faria efectiva el 28 de febrer, a les 20 h. Ho feia reconeixent que «en el 
món d'avui, sotmès a transformacions ràpides i sacsejat per qüestions de gran relleu per a la 
vida de la fe, per governar la barca de Sant Pere i anunciar l'Evangeli, cal també el vigor tant 
del cos com de l'esperit; vigor que, en els últims mesos, ha disminuït en mi de tal manera 
que he de reconèixer la meva incapacitat per exercir bé el ministeri que em va ser 
encomanat».  
 
Ha estat un gest que l’honora, ben discernit i pregat, pensant en el bé de l’Església. Amb 
llibertat, senzillesa i humilitat, Benet XVI mostra els límits de les forces humanes davant 
responsabilitats tan grans i també davant situacions eclesials ben complicades i fins 
conflictives que ha hagut d’afrontar. Penso que es tracta d’un gest que pot contribuir també a 
una humanització en clau evangèlica del papat que, en els darrers segles, potser s’havia 
idealitzat excessivament. 
 
Hem d’agrair a Benet XVI els seus 8 anys de dedicació generosa a l’Església en un ministeri 
tant difícil com decisiu. Agraïm de forma més concreta el seu magisteri clar i profund en els 
temes essencials del cristianisme i la 
seva estimació a la vida religiosa, 
expressada en diversos discursos i 
missatges, que contrastaven amb altres 
pronunciaments més aviat negatius fins i 
tot d’alts càrrecs vaticans. Com indicava 
el P. Elías Royón amb motiu de la 
renúncia, Benet XVI ha ofert la definició 
potser més bella i profunda dels 
consagrats: «Sou per vocació cercadors 
de Déu», i afegia: «Busqueu allò que és 
definitiu, busqueu Déu, manteniu la 
mirada dirigida a Ell». 
 
Valguin, com a memòria agraïda, 
aquestes paraules de Benet XVI adreçades a l'Assemblea Plenària de la CIVCSVA fa cinc 
anys (27.09.2005) en el context de commemoració del 40è aniversari del decret conciliar 
Perfectae caritatis. Paga la pena reproduir-les íntegrament, encara que m’allargui una mica. 
 

«[...] La història de l'Església està marcada per les intervencions de l'Esperit Sant, que 
no només l'ha enriquida amb els dons de la saviesa, la profecia i la santedat, sinó que 
l'ha dotada amb formes sempre noves de vida evangèlica a través de l'obra de 
fundadors i fundadores que han transmès els seus carismes a una família de fills i filles 
espirituals. Avui, gràcies a això, en els monestirs i en els centres d'espiritualitat, 
monjos, religiosos i persones consagrades ofereixen als fidels oasi de contemplació i 
escoles de pregària, d'educació en la fe i d'acompanyament espiritual. Però, sobretot, 
continuen la gran obra d’evangelització i de testimoni en tots els continents, com 
avantguardes de la fe, amb generositat i, sovint, amb el sacrifici de la seva vida fins al 
martiri. Molts es dediquen de ple a la catequesi, a l'educació, a l'ensenyament, a la 
promoció de la cultura, al ministeri de la comunicació. Estan al costat dels joves i les 
seves famílies, al costat dels pobres, els ancians, els malalts i les persones que viuen 
soles. No hi ha àmbit humà ni eclesial en què no estiguin presents d'una manera sovint 
silenciosa, però també laboriosa i creativa, a la manera d'una prolongació de la 
presència de Jesús que va passar fent el bé a tothom (Ac 10, 38). L'Església està 
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agraïda al testimoni de fidelitat i santedat ofert per tants membres dels instituts de vida 
consagrada, a la incessant pregària de lloança i intercessió que s'eleva des de les 
seves comunitats, a la seva vida lliurada al servei del Poble de Déu. 
Certament, no falten proves i dificultats en la vida consagrada d'avui, igual que en els 
altres sectors de la vida de l'Església. "El gran tresor del do de Déu... el portem en 
gerros fràgils de terrissa i el misteri del mal aguaita també als que dediquen a Déu tota 
la seva vida" (CdC, 11). Més que enumerar les dificultats que travessa avui la vida 
consagrada, voldria confirmar a tots els consagrats i consagrades la proximitat, 
sol·licitud i l'amor de tota l'Església. A l'inici del nou mil·lenni, la vida consagrada té 
davant seu enormes desafiaments que només pot afrontar en comunió amb el Poble de 
Déu, amb els pastors i amb el poble dels fidels" [...].» 

 
No hi ha dubte que el gest profètic de la renúncia de Benet XVI esdevé una invitació a 
l’Església a pensar d’una forma nova tant el ministeri petrí com la seva estructura 
organitzativa, que en els darrers temps ha estat sacsejada per alguns escàndols i sospites, 
tot restant credibilitat a l’anunci i al testimoniatge eclesial. Els gestos i les paraules de Benet 
XVI durant els darrers dies de pontificat han apuntat cap a una església més senzilla i unida, 
fonamentada en Jesucrist, el 
veritable i únic pastor, cridada a 
donar un testimoni creïble en un 
món sotmès a transformacions 
ràpides i sacsejat per qüestions de 
gran relleu per a la vida de la fe. 
 
Ahir va iniciar-se oficialment el 
conclave, després de la missa Pro 
Pontifice eligendo. Unim la nostra 
pregària a la de tota l’Església 
perquè els cardenals que tenen la 
greu responsabilitat d’elegir un nou 
pontífex siguin dòcils a l’Esperit de 
forma que, després d’un atent 
discerniment, escullin la persona 
més adequada per assumir 
l’important servei de ser bisbe de 
Roma, l’Església que presideix les altres en la caritat. I que ho facin lluny d’interessos 
personals o grupals, de pressions de qualsevol tipus, cercant la fidelitat a l’Esperit i el bé de 
l’Església. L’elecció del Papa no ens estalvia, en tot cas en esperona, a fortificar la nostra fe i 
el nostre testimoniatge. 
 
Més enllà d’aquesta elecció, el fet que la renúncia del Papa s’hagi produït, com deia, en el 
context del 50è aniversari de la inauguració del Vaticà II, en ple Any de la Fe i uns mesos 
després del Sínode de la nova evangelització, crec que ho hem d’interpretar com un clar 
signe de l’Esperit que ens invita a re-pensar la nostra manera de ser cristians i Església en el 
món que vivim. Certament que en això tant els cardenals que es troben reunits en el 
conclave com el mateix Papa que en surti elegit tenen la seva important responsabilitat, però 
és tota l’Església en la seva diversitat de ministeris, carismes i funcions que està cridada 
també a fer la seva aportació. Quina hauria de ser la de la vida religiosa? 
 
Penso que els religiosos i religioses podem aportar en aquesta nova etapa el que ens 
caracteritza. M’atreveixo a indicar alguns punts més rellevants: 
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- La «passió per Déu i per la humanitat», simbolitzades pels personatges bíblics de la 
samaritana i del samarità, que inviten l’Església a anar sempre a l’«únic essencial». 

- L’accent en la vida fraterna en comunitat, que ajuda l’Església a crear comunitats 
marcades per la igualtat, la comunió en la diversitat, la relació personal entre els 
seus membres, la llibertat. 

- La participació i la coresponsabilitat en la marxa dels nostres organismes i en 
l’elecció dels nostres superiors, la temporalitat dels nostres càrrecs, que ens poden 
ajudar a bastir una Església més coresponsable. 

- La transmissió de la fe en llocs de frontera, en els límits, que llança l’Església a 
dialogar sempre amb la perifèria. 

- La sensibilitat i el compromís pels més desfavorits, envers els quals l’Església ha de 
sentir la mateixa predilecció que Jesús. 

- El nostre interès per agermanar l’Església local i l’Església universal, el món global i 
la cultura de cada poble, la identitat i la universalitat, que pot ajudar a viure una 
globalització positiva. 

 
Volem que les actituds evangèliques de  servei, respecte, senzillesa, transparència i acollida 
dels qui més ho necessiten transformin les estructures d’organització i de govern en espais 
de comunió i transparència. Hem de recordar les paraules de Jesús: «No ha de ser així entre 
vosaltres: el qui vulgui ser el primer, que sigui l’últim i el servidor de tots» i, per tant, 

començant per nosaltres, 
intentar que no ens domini 
l’afany de poder o de 
prestigi, o que caiguem en el 
fariseisme o el legalisme 
que tant va denunciar Jesús. 
 
No m’entretindré a indicar 
els importants reptes que se 
li plantegen al nou Papa. 
Segurament hem tingut 
ocasió de sentir-los de boca 
d’un ampli ventall de 
persones ben significatives 

de la nostra Església. Només voldria indicar que, com a religiosos i religioses, ens agradaria 
que el nostre estil de vida en l’Església continués essent respectat, reconegut i esperonat, 
especialment en els moments de prova i de dificultat que puguem experimentar. També 
necessitem de part dels pastors de l’Església una crida continuada a la fidelitat i radicalitat 
que els cristians tenen dret a esperar de nosaltres. I això des d’una concepció integral i 
integradora d’Església, que sap acollir la diversitat de carismes i ministeris, associacions i 
moviments, nous i antics, perquè tots aportin la seva part en la missió comuna.  
 
Germans i germanes: estem vivint moments històrics apassionants. Moments en què 
certament som ben conscients de les nostres febleses, contradiccions i fins pecats, 
personals i col·lectius, però també és veritat que sentim ben forta la ventada de l’Esperit que 
ens està empenyent cap a una nova realitat. Com expressà amb força Isaïes en l’oracle que 
proclamàvem dilluns a la litúrgia: «Crearé un cel nou i una terra nova. Ningú no es recordarà 
del passat, no tornarà a pensar-hi mai més. Tothom s’alegrarà de veure la nova creació i en 
faran festa per sempre». Haurem d’estar atents als signes de l’Esperit que s’estan 
multiplicant, per saber-los llegir i respondre-hi amb audàcia i creativitat. Que ens hi ajudi 
aquesta Assemblea amb el seu compartir fratern. 
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Les assemblees generals respecten els aspectes estatutaris, entre els quals hi ha l’aprovació 
de l’acta anterior, de la memòria 2012, del balanç 2012 i la ratificació del pressupost 2013. 
Tots aquests punts es realitzen de manera àgil i consensuada.  

 
 
 
 
 

Ponència d’Emili Turú, fms, superior general dels Germans Maristes 
 
La conferència del G. Emili Turú està 
penjada al web de l’URC juntament amb 
el PowerPoint que ha utilitzat per 
il·lustrar-la. Tot seguit, publiquem el 
guió lliurat als participants a 
l’Assemblea general. 
 
COM PODEM RESOLDRE PROBLEMES 
COMPLEXOS sense haver de recórrer a la 
força? Com podem superar la síndrome de 
l’«apartheid» a les nostres llars, a les 
nostres feines, comunitats i països, i a 
escala global? Com podem guarir les 
ferides obertes i sagnants del nostre món? 
 
La resposta a totes aquestes preguntes és 
senzilla, però no fàcil. Hem de reunir les 
persones que estan co-creant la realitat 
actual per co-crear noves realitats. Hem de 
passar del debat en el qual solament es 
discuteix i es fa download al diàleg en el 
qual es reflexiona i es genera nova vida. 
Hem de triar un camí obert en lloc d’un 
camí tancat. 
 
Aquesta exigència d’obertura no és 
sorprenent. Molts textos sobre el 
matrimoni, la gestió, la negociació i 
l’espiritualitat donen consells semblants. El 
que és sorprenent és que, quan fem aquest senzill i pràctic canvi en la nostra manera de 
realitzar aquestes accions socials tan bàsiques i elementals –parlant i escoltant–, 
desbloquegem i obrim les situacions problemàtiques nostres més complexes i arrelades. 
Fem miracles. 
 
Com podem començar a fer-ho? Aquí teniu deu suggeriments: 
 

1. Posa atenció al teu estat d’ànim i com estàs parlant i escoltant. Observa les teves 
pròpies suposicions i pressupòsits, reaccions, crispacions, ansietats, prejudicis i 
projeccions. 

Aspectes estatutaris 
 

Tema de reflexió, estudi i debat: 
«El servei de l’autoritat: el diàleg com a eina de lideratge» 

 



15 
 

2. Parla obertament. Observa i digues què estàs pensant, què estàs sentint, què vols. 
3. Recorda que no ets el posseïdor de la veritat absoluta. Quan penses que estàs del tot 

segur de com són les coses, afegeix «em sembla» a la frase. No et prenguis massa 
seriosament. 

4. Escolta els qui estan implicats en el sistema i interactua-hi. Busca gent que tingui 
diferents maneres de veure les coses i fins i tot oposades a les teves. Mira més enllà 
de l’àrea en la qual et sents còmode. 

5. Reflexiona sobre el teu propi rol 
en el sistema. Examina com allò 
que fas o que no fas contribueix al 
fet que les coses siguin com són. 

6. Escolta amb empatia. Mira el 
sistema a través dels ulls dels 
altres. Posa’t en la pell d’altri. 

7. Escolta el que es diu a través del 
conjunt de persones, i no 
solament el que cadascú diu. 
Escolta allò que està emergint en 
el sistema com un tot. Escolta 
amb el cor. Parla des del cor. 

8. Calla. «Atura’t» al costat de les 
teves preguntes i deixa que les 
respostes vinguin a tu. 

9. Relaxa’t i intenta ser-hi plenament present. Obre el teu esperit, el teu cor i la teva 
voluntat. Obre’t per ser tocat i per ser transformat. 

10. Practica aquests suggeriments i observa què passa. Sent el que canvia en la teva 
relació amb els altres, amb tu mateix i amb el món. Continua practicant. 

 
KAHANE, ADAM. Solving tough problems (Com podem resoldre problemes complexos), p. 129-
130. 

 

Diàleg en grups i col·loqui 

 

  

S’ha treballat durant mitja hora el contingut des d’una òptica vivencial. S’han format grups 

espontanis d’intercanvi i, finalment, s’han posat en comú algunes de les idees principals. 
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El germà Lluís Serra, com a secretari i administrador, ha presentat la 
Memòria 2012, que serà publicada en el Servei de documentació. Després 
ha presentant el balanç mitjançant una projecció de les dades d’entrades i 
sortides.  
En darrer lloc, ha explicat alguna variant significativa del pressupost 2013, 
la ratificació del qual s’ha sotmès a votació.  
Els tres punts han estat aprovats per unanimitat. 
 

 
 
 

Presentació del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges 
Benedictines, a càrrec de Coloma Boada, sb, i Irene 
 

Coloma Boada, benedictina, i 
Irene han fet la presentació 
del Servei d’Arxius de la 
Federació Catalana de 
Monges Benedictines. Podeu 
trobar una informació 
exhaustiva al Servei de 
Documentació, núm. 14, 
publicat la setmana passada 

juntament amb Horeb. Una obra històrica, cultural i religiosa que val la pena seguir 
atentament. Magnífica 

 

Presentació de la I Jornada de Comunicació, organitzada per l’URC, a càrrec 
de Marta Rodríguez, cap de comunicació dels claretians 
 
Marta Rodríguez, cap de comunicació dels claretians, ha 
presentat la I Jornada de Comunicació, organitzada per 
l’URC. La jornada està especialment dirigida a les 
persones que lideren i gestionen la comunicació en les 
congregacions o que la volen utilitzar com a eina al servei 
de la missió: superiors/es majors, caps de comunicació, 
responsables de pastoral, responsables d’entitats o 
projectes… i, en general, tothom que intervingui en el dia a 
dia dels processos de comunicació en la institució. 
 

 

 Com podem comunicar els valors de les nostres 
congregacions a una societat globalitzada? 

Data 15 d’abril de 2012, dilluns 

Programa 9.30 
9.30 - 9.45 

 
9.45 - 11.45 

Recollida d’informació 
Presentació Jornada a càrrec de Màxim Muñoz, 

President de la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) 

Memoria 2012, balanç 2012 i pressupost 2013 
 

Comunicacions 



17 
 

11.45 - 12.15 
12.15 - 13.15 

 
 

13.15 - 13.30 

Xerrada-col·loqui amb Joan Francesc Cànovas 
Pausa 
Presentació d’experiències reeixides en comunicació 

en l’entorn de les nostres congregacions 
Conclusions i cloenda de la Jornada 

Lloc La Jornada tindrà lloc a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (C. 
Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona) i cal inscriure-s’hi prèviament. 

Inscripcions URC - Plaça Urquinaona, 11, 2-2 | 08010 - Barcelona 
Tel. 93 302 43 67 (15h - 19h) | urc.info@gmail.com – www.urc.confer.es 

Presentació >> Conscients de la importància que té la comunicació en les nostres 
congregacions, entesa com a una eina fonamental, i indispensable per fer 
conèixer el nostre carisma, celebrem la I Jornada de Comunicació de 
l’URC. L’objectiu és reflexionar i compartir sobre la comunicació dels 
nostres valors en l’actual societat globalitzada. 
>> La jornada està especialment dirigida a les persones que lideren i 
gestionen la comunicació en les congregacions o que la volen utilitzar com 
a eina al servei de la missió: superiors/es majors, caps de comunicació, 
responsables de pastoral, responsables d’entitats o projectes... i en 
general tothom que intervingui en el dia a dia dels processos de 
comunicació en la institució. 
>> La Jornada de Comunicació tindrà lloc el proper 15 d’abril, de 9.30 h a 
13.30 h, a la Sala Pere Casaldàliga, i s’organitzarà entorn a una primera 
ponència a càrrec de Joan Francesc Cànovas. Com a professional en 
aquest camp, el ponent farà una anàlisi sobre l’actual comunicació en 
l’àmbit religiós, suggerint quines haurien de ser les decisions a prendre per 
aconseguir una comunicació reeixida. En segon lloc, s’exposaran algunes 
experiències que s’hagin dut a terme positivament en les nostres 
congregacions i que puguin ser formatives per a la resta d’assistents. 

Joan F. 
Cànovas 

>> Joan Francesc Cànovas és periodista i consultor especialitzat en 
comunicació de crisis i institucional, i en formació de portaveus. Redactor i 
col·laborador a diversos mitjans de comunicació com a periodista i tertulià. 
>> Ha estat cap de l’Oficina del Portaveu del Govern de la Generalitat de 
Catalunya (2000) i Director de l’Oficina de Comunicació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya (2001- 2003). Membre del Consell 
d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (TV3, 
Catalunya Ràdio…) (2004-2008).  
>> Actualment és el coordinador del Màster en Direcció de Comunicació a 
l’Institut d’Educació Contínua (UPF). 

Experiències >> La jornada preveu la presentació d’experiències reeixides en 
comunicació en les nostres congregacions.  
>> Per tal que aquesta part de la jornada esdevingui profitosa per a tots els 
assistents, les congregacions poden proposar una experiència positiva en 
comunicació. De totes elles, se’n farà una selecció per ser presentades 
durant la jornada. 
>> L’organització ha creat una plantilla model per redactar les 
experiències. Podeu sol·licitar-la enviant un correu electrònic a 
urc.info@gmail.com. 
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Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional, a càrrec de Josep Canal, La Salle 
 
El G. Josep Canal, de la Salle, presenta l’actualitat de la 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional. Fa un repàs de 
les activitats realitzades en els darrers anys i accentua el 
fet actual de trobar-se per compartir inquietuds i donar-se 
suport mutu entre els participants. L’objectiu que aplega el 
grup en aquests moments és fer present la vida religiosa a 
les xarxes socials. 
La darrera reunió s’ha encaminat a conèixer el 
funcionarment de les xarxes. La tasca continua. 

 

SaóPrat, projecte intercongregacional, a càrrec de Catalina, stj, i Pilar Àngel 
 
 La Gna. Catalina, stj, i Pilar Àngel han 
presentat una empresa d’inserció promoguda 
des de SaóPrat, projecte intercongregacional 
(teresianes, concepcionistes i maristes). La 
seva finalitat és el disseny gràfic, la creació 
de webs..., basat en la qualitat de servei i de 
producte, com a sortida per a col·lectius en 
situació de risc. Qui desitgi posar-se en 
contacte: 
SaóPrat, comunicació creativa 
Pilar Àngel, sao.comunicacio@maristes.cat – 93 479 23 78 – www.saoprat.net 

 

Delegació Interdiocesana de Missions, a càrrec d’Arantxa Múgica, fmm 
 
Arantxa Múgica, Franciscana Misionera de Maria, és la 
representant de l’URC a la Delegació Interdiocesana de 
Missions. En la seva intervenció, expressa per què s’ha 
volgut tenir un representant a la Delegació, de part de la 
qual comunica alguns punts: a) desitjarien aconseguir de 
les nostres congregacions els programes de camps de 
treball que es fan a Catalunya o països relacionats amb 
presència missionera, sobretot, a l’estiu, per elaborar 
una guia, i b) desitjarien tenir també un major contacte 
amb els missioners/es catalans i les seves missions, 
especialment quan estigui de pas per Catalunya. Cada 
any hi ha una eucaristia-trobada amb aquests missioners. Enguany està prevista que se 
celebri el 20 de juliol a Sant Feliu de Llobregat. 
 

Sessions de reflexió i estudi: espiritualitat i missió compartida..., a càrrec del P. 
Màxim Muñoz 
 

El P. Màxim Muñoz informa sobre dues reunions previstes en les properes setmanes. 

 

 Compartir l’espiritualitat i la missió amb els laics 
Data 24 d’abril de 2013, dimecres 

Hora 10.30 – 13.00 
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Lloc Sala Pere Casaldàliga 

Assistents Superiores i superiors majors. Responsables religiosos generals o 
provincials del tema dels laics 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de 
l’URC 

Finalitat El tema d’estudi i la reflexió d’aquesta reunió apunta al fet de compartir 
l’espiritualitat i la missió de cada congregació amb els laics (homes i 
dones) que li són afins. 
S’esbrinaran els objectius, les experiències reeixides, les dificultats reals 
en la participació comuna del mateix carisma fundacional. La pervivència 
del carisma i el sentit eclesial d’aquesta tasca. 
Si es creu convenient, es podrà proposar la celebració d’un fòrum per al 
proper curs que aprofundeixi les línies dinàmiques de l’espiritualitat i la 
missió compartides. 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Sentit eclesial de compartir el carisma (espiritualitat i missió) 
4. Intercanvi de criteris i d’experiències 
5. Preocupacions i propostes 
6. Conveniència de celebrar un fòrum 
7. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 19 d’abril, divendres, a través 
del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí (933 
024 367), en horari de 3 a 7 de la tarda. 

 

 Presentació de la banca ètica [FIARE] 
Data Encara per determinar (en diàleg amb FIARE) 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Encara sense determinar 

Assistents Superiores i superiors majors. Administradors general i provincials. 
Representants de FIARE. 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de 
l’URC 

Finalitat La proposta d’una banca ètica, en aquests moments que vivim, pot 
esdevenir un signe profètic en l’ús dels béns. Cal conèixer la proposta i 
veure la possibilitat de portar-la a terme des d’una òptica lúcida i 
evangèlica. 
Mantenir un diàleg entre els participants per veure si en el marc de l’URC 
es pot crear un espai d’intercanvi i diàleg sobre temes econòmics d’interès 
(inter)congregacional. 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Presentació de FIARE 
4. Diàleg amb els ponents 
5. Intercanvi per grups entre els participants sobre temes d’administració 

provincial o general 
6. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans de XXXX, a través del correu 
electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí (933 024 367), en 
horari de 3 a 7 de la tarda. 
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S’obre un diàleg amb dues qüestions: 
a) Quina valoració fan d’aquest tipus de trobada? La resposta és favorable. 
b) Es fan algunes propostes per a nous temes? Decisions que cal prendre en moments 

singulars com el testament vital, les cures pal·liatives...; ajudar a envellir i l’atenció als 
cuidadors; aprofundir a compartir espiritualitat i missió amb els laics, continuar amb la 
reflexió sobre la protecció de la infància. 

 
 
 

  

Es tracten tres punts:a) la necessitat de 
renovar els representants de l’URC en el 
Consell Pastoral de la Arxidiòcesi de 
Barcelona; b) el trasllat de l’aula destinada 
al CEVRE (curs sistemàtica de formació 
inicial –noviciat intercongregacional-) a una 
nova seu, ja que a partir del més d’abril no 
està disponible la planta del Centre 
d’Estudis Pastorals del carrer Rivadeneyra, 
on es tenia fins ara, i c) la confirmació del 
13 d’octubre de 2013 com a data per 
celebrar la beatificació a tarragona, 
avançant-a dues setmanes a la data 
inicialment prevista. 

El P. Màxim Muñoz clau a les 14,40 l’assemblea. Tot seguit, té lloc el dinar de germanor. 
 

Exercicis Espirituals – Estiu 2013 
 

EE1 
 Dates: 22 a 28 de juliol de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: Passió, mort i resurrecció de Jesús segons els 
sinòptics  
Inici: matí del dia 22 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 28 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

 

EE2 
Dates: 2 a 8 de setembre de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo de Montserrat 
Tema: El Parenostre 
Inici: matí del dia 2 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 8 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

Informacions diverses i cloenda de l’Assemblea 
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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. 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. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
4. 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, 22-28 juliol) o EE2 (Montserrat, 2-8 de setembre). 

Organitza: URC-CEVRE 

 

 

 

 

fecc informa 11.03.2013 

 Els darrers dies hem sabut que la 
Conselleria d’Educació de la Comunitat 
Autònoma de Madrid (CAM) ha decidit 
suprimir els concerts educatius als 
Cicles Formatius de Grau Superior a 
partir del proper curs. La mesura afecta 
només els centres de la citada comunitat, 
però és extraordinàriament greu i podria 
ser un molt mal exemple.  

Aquesta decisió és summament 
preocupant no només perquè té a veure 
amb retallades de caire econòmic, sinó 

perquè suposa que un govern (en aquest cas, del Partit Popular) qüestiona el 
manteniment dels concerts en nivells no obligatoris, la qual cosa té uns efectes 
devastadors sobre el règim de concerts.  

El finançament d’aquestes unitats suposa un total de 360 jornades completes, de manera 
que més de 500 professors madrilenys podrien perdre el seu lloc de treball, sense comptar la 
repercussió que la pèrdua de la partida d’unes altres despeses tindria sobre la plantilla del 
PAS. Encara no s’ha fet un càlcul del cost que la desaparició de la concertació representaria, 
però és fàcil d’imaginar que seria molt elevat, la qual cosa menaria al tancament de molts 
centres, sense pla alternatiu possible. D’altra banda, la reubicació de l’alumnat d’aquests 
centres en d’altres de públics acabaria costant més diners a l’administració autonòmica que 
no pas el manteniment dels concerts.  

Davant aquesta situació, les Escoles Catòliques (FERE-CECA i EyG) –a les quals es vol 
sumar la FECC– segueixen mantenint fermament el criteri de defensa de la concertació en 
aquests nivells (Educació Infantil, Batxillerat i Formació Professional (FP) i –particularment 
en aquest moment– en la FP de Grau Superior, un prestigiós nivell educatiu que funciona 
amb gran eficàcia, proporciona una alta inserció laboral dels seus alumnes i respon a una 
clara demanda.  

Alarma per la supressió a la Comunitat de Madrid 
dels concerts dels CFGS 

 

mailto:urc.info@gmail.com
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La FP constitueix un senyal d’identitat per a moltes escoles cristianes que porten 
dècades (algunes són centenàries) dedicant tots els seus esforços a construir projectes 
sòlids. Si en un principi la FP va néixer amb una clara vocació de servei a la població més 
desafavorida, mostrant el rostre més social de la presència de l’Església, ara, sense perdre 
aquests senyals d’identitat, ofereix una formació de prestigi i consistència acadèmica, oberta 
a qualsevol estudiant que sigui capaç d’abstreure’s de certs prejudicis i vulgui apostar per 
uns estudis de gran sortida professional i que, alhora, li permeten continuar ampliant la seva 
formació a la universitat.  

Esperem que les reaccions contràries a aquesta mesura, que s’estan multiplicant i 
assolint una gran unanimitat d’estaments (titularitats, agents socials, famílies...), facin 
rectificar el govern d’aquella comunitat. 

 

Madrid, 11 de marzo de 2013 (IVICON).- Con el lema «Compartiendo nuestra FE» nos 
reunimos el fin de semana del 1, 2 y 3 de marzo en el Colegio Mayor de las Dominicas de la 
Anunciata en Oviedo un grupo de unos 30 religiosos y religiosas jóvenes pertenecientes a la 
CONFER joven de Castilla y León, Asturias y Cantabria, y alguna andaluza que se nos coló 
en el encuentro. 

Este encuentro es el segundo que celebramos a escala regional y, como ya pasó en el 
anterior, la experiencia de poder compartir con otros religiosos jóvenes, que de alguna 
manera compartimos los mismos 
procesos de vida y la misma etapa de 
maduración en la Vida Religiosa, es 
muy enriquecedor y te hace salir 
fortalecido en tu carisma y amar más a 
fondo todas aquellas manifestaciones 
que el Espíritu Santo ha hecho surgir 
dentro de nuestra Iglesia. 

El objetivo no es otro que el de 
encontrarnos, orar juntos, reflexionar juntos, formarnos, compartir nuestras inquietudes en 
nuestro caminar cotidiano como religiosos jóvenes, al fin y al cabo compartir aquello que nos 
une: nuestra FE. 

Desde este deseo de compartir nuestro encuentro se estructuró mediante la ponencia de 
Antonio España, sj, con el título ¿Evangelizan nuestras instituciones? ¿Cómo?, con la que 
propició nuestra reflexión, que después concretaríamos en los talleres. La conclusión a la 
que pudimos llegar es que evangelizamos las personas que somos las que de alguna 
manera damos vida a las instituciones, y es por eso que debemos seguir caminando juntos, 
en comunidad, para hacer nuestras instituciones significativas. 

Los talleres en los cuales trabajamos y compartimos fueron tres: «Fe y mundo», preparado 
por Burgos, donde se nos invitaba a reflexionar sobre cuáles son nuestros sueños, y qué 
signos de fe hay ya en nuestro mundo, y qué es lo que yo puedo aportar desde mi vida 
religiosa joven; «Vida religiosa – situación española actual: CRISIS», preparado por 
Salamanca, donde podíamos ver qué es aquello que desde nuestra vida religiosa podemos 
aportar a nuestra sociedad actual; y por último «Individualidad – Comunidad», preparado por 
Asturias, donde se nos abría el campo de reflexión de nuestra vida cotidiana, invitándonos a 

ENCUENTRO CONFER-JOVEN: «Compartiendo nuestra Fe» 
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ser capaces de dejar a un lado nuestro individualismo, apostando así por una vida 
comunitaria en plenitud. 

Por último, desde estas líneas solamente desear que todo aquello que este fin de semana 
hemos orado, reflexionado… seamos capaces de llevarlo en nuestro día a día para así 
mostrar el rostro más bonito y joven de Cristo a todos aquellos que nos rodean. 

 

 
 

 Recés de quaresma: «Asómbrate, sal, déjate atraer y encontrar...» 

 

Finalitat Trobada, recés, convivència 

Data 16 de març de 2013, dissabte 

Horari 10.00  Benvinguda i inici del recés 
Motivació 
Temps personal 
Estona per compartir 
Celebració eucarística – P. Vicente Zamora, mercedari 

14.00   Dinar. Cadascú porta el dinar i el comparteix 
Fi del recés 

Anima i 
acompanya 

Gna. Eulàlia Jubany,  
esclava del Sagrat Cor de Jesús 

Participants Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica [noviciat 
intercongregacional] 

Lloc Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor 
Noviciat, 1 
08780 Pallejà (Barcelona) 
Tel. 936 630 407  

Transport Públic: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
     Plaça Espanya: R5, R6, S4 i S8  

R5    08:36 – 09:07   
S8    08:43 – 09:16 
S4    08:58 – 09:31 
R6    09:09 – 09:41 
S8    09:22 – 09:55 

Privat. 

Formació inicial: recés de Quaresma 
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Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 14 març, dijous, a través del 
correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí 
(933.024.367) en horari de 3 a 7 de la tarda. 

 

 
 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor Secretaria general de l’URC 

15 
Títol Memòria 2012 

Data 13 de març de 2013 

Font Unió de Religiosos de Catalunya – Memòria 2012, aprovada a la 
68a Assemblea general, celebrada el 13 de març de 2013 

Publicat 14 de març de 2013 
 

MEMÒRIA 2012 
 

Trobareu el text  en el document annex a la tramesa d’Horeb. Bona lectura. 
 
 
 
 

El cardenal argentí Jorge Mario Bergoglio 
és el nou Papa de l’Església catòlica. El 
primer pontífex llatinoamericà, el primer 
jesuïta i el primer que es dirà Francesc. 
Signes dels Temps emet un programa 
especial, més llarg de l’habitual, dedicat 
íntegrament a l’elecció del papa Francesc. 
 
Tertúlia amb la participació de l’arquebisbe 
de Tarragona i president de la Conferència 
Episcopal Tarraconense, Jaume Pujol, el 
secretari general de la Unió de 
Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i  la 
directora de l’Observatori Blanquerna de 

Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez. 
 
El programa també inclourà declaracions de l’arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach, un dels 115 cardenals que han participat en el conclave. 
I un resum d’imatges dels últims dies al Vaticà i un repàs 
biogràfic del nou papa. 
 
Data: diumenge 17 de març de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 9.27 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

TV3 Signes dels Temps. «Papa Francesc» 

Servei de Documentació: “Memòria URC 2012” 
 
 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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 2013   MARÇ 
18 dl.  CEVRE: fi de classes de formació inicial - segon trimestre 

21 dj. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

24-26 dg.-dt. 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (Delegació de Vida Consagrada): jornades 
de formació a Montserrat 

 

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 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

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 

 

Agenda 

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