
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 dijous amb 

els nostres lectors 
Gràcies! 

Barcelona, 6 de març de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

El 12 de març hi haurà la 70 assemblea general de l’URC 

8 de març de 2014: Dia Internacional de la Dona  
La CIVCSVA escriu una carta a la vida consagrada 
Visita ad limina apostolorum, a Roma 
El papa Francesc i el Papa emèrit 
La Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants 

condemna la mort de 15 persones a Ceuta 
Proposta Jornada Religioses/os en barris obrers i ambients 

populars 
Entrevista al Papa en el diari italià Il Corriere della Sera 
Simposi de la Fundació Claret: “El cristianisme en la 

construcció d’Europa” 
Religiosos i laics compartint la mateixa missió 
Servei de Documentació. “La dignitat del treball com a principi 

de vida” 
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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 

 
 

Reunió 70 

Data 12 de març de 2014, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 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 

 
 
 
 
 
 
 

15.00 

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

Evangelii Gaudium, exhortació apostòlica del papa Francesc.  
Crides a la vida religiosa. 
Motivació i diàleg en grups 

Descans 
Posada en comú i col·loqui 

4. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2013 
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2013 
6. Ratificació del pressupost de l’any 2014 

Pausa breu 
7.       Comunicacions 
8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea 
general) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 70 

70 assemblea general de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: (ACO, 
GOAC, JOC, MIJAC), CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS I 
DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE 
CATALUNYA  
 
Els col·lectius i delegacions que signem aquest manifest, que treballem per 
portar el missatge de Jesucrist al món obrer, creiem que encara cal unir 
esforços, des de la solidaritat, per aconseguir justícia en la dignitat i la igualtat 
de drets entre dones i homes. Per això proposem aquest decàleg de bones 
pràctiques per transformar la situació actual. 

1 Retrocés en els drets de ciutadania 

El retrocés que vivim en els drets socials i de ciutadania dificulten encara més la 
realització de les dones: obstacles a les joves per accedir a estudis i a feina 
digna; retorn a unes idees retrògrades pel que fa a les relacions humanes; 
situació de les dones grans que han d’assumir tasques de cura de néts i persones 
vulnerables (malalts, discapacitats ...), sense reconeixement polític ni econòmic.  
Davant d’això, fem una crida al que és de justícia: que es restitueixin els serveis i els 
recursos que s’havien aconseguit (beques, llei de dependència, ajuts socials...). 

2 La desigualtat en el repartiment del treball i la riquesa 

Totes som testimonis de com el desigual repartiment del treball i la riquesa entre els 
diferents grups socials és cada dia més escandalós, i es fa encara més palesa la desigualtat 
d’oportunitats per alguns col·lectius de dones: immigrants, en les tasques de la llar, en 
l’economia submergida, en la cura.  

8 de març de 2014: Dia Internacional de la Dona 
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Davant d’això cridem a la presa de consciència i a la denúncia de les situacions d’injustícia, 
a la solidaritat i a l’acompanyament. 
 

3 Sistema capitalista, sistema que omet molts dels treballs que realitzen les 

dones 
El retrocés en els drets socials i de ciutadania afecta d’una manera especial a les dones: 
retallades i precarietat en les tasques de cura, gent gran, persones amb disfuncions, malalts 
mentals i crònics, criatures sense llars d’infants, tot, d’una manera o altra, recau 
majoritàriament sobre les dones…  
Davant d’això, no defugim de la nostra 
responsabilitat. Rescatem la solidaritat, 
lluitem organitzadament perquè cal canviar-
ho tot!!! 

4 El poder té rostre masculí 

La incompatibilitat de combinar la carrera 
professional i la cura dels infants, a causa 
d’una cultura empresarial obsoleta basada 
en el presencialisme, en la dedicació i en la 
disponibilitat absoluta, més que no pas en 
els resultats i en el compliment dels 
objectius, obliga a moltes dones a 
abandonar la feina o certs càrrecs malgrat 
estar qualificades. Davant d›això, 
impulsem la coresponsabilitat entre homes 
i dones avançant en la igualtat 
d’oportunitats, participación i presa de 
decisions i eradiquem els estereotips 
dominants en quant a rol de gènere. 

5 La pobresa té rostre femení 

Les pensions cada cop baixen més i la 
situació de les dones que no han pogut 
optar a feines dignes ni reconegudes legalment queda desprotegida.  
Davant d’això, no abandonem mai la nostra ànima obrera i recordem que, afortunadament, 
cada cop hi ha més dones que coneixen i lluiten pels seus drets laborals. 

6 La conciliació laboral: asignatura pendent 

Actualment, les condicions de treball no s’ajusten a les necessitats de dones i d’homes i a la 
seva decisió lliure de construir la seva vida personal i familiar. No és possible una política de 
conciliació vida familiar-personal i vida laboral sense un nou model d’organització social, i 
per tant, un canvi en els papers socialment assignats a la dona i a l’home. 
Davant d’això, fem una crida a una conciliació de la vida laboral, personal i familiar, tasca 
que correspon a les institucions polítiques, a l’empresariat i, per la nostra banda, al moviment 
obrer i feminista. 
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7 L’avortament i el dret a la vida 

L’avantprojecte de llei de l’avortament constata de nou que, en el model de societat del 
govern espanyol els diners marquen la diferència.  
Davant d’això, recordem que el centre ha de ser la persona; fem una crida a la 
dignitat de la dona davant la situació d’haver de decidir un possible avortament, 
el respecte de l’infant perquè tingui els seus drets humans garantits de cara a 
una possible vida, i que trobi en nosaltres, en la societat i en l’Església acollida i 
acompanyament des de l’amor a l’estil de Jesús. 

8 Una societat que adjudica rols diferenciats a nenes i nens 

Encara estem massa acostumades a veure les nenes i els nens en el rol que 
s’atribueix a cada gènere.  
Davant d’això, fem una crida a un apoderament real de nenes i nens en la 
construcció d’una societat inclusiva i fraternal. 

9 Entrebancs del sistema a l’organització i la dignitat de les dones 

joves de les classes treballadores 
Les joves comencen una nova experiència, el món laboral, un món que al principi crea 
incertesa i inseguretat.  
Davant d’això, fem una crida al retorn de la dignitat, la confiança i el reconeixement a les 
joves per tal que aquests valors siguin en el seu dia a dia i a tota la societat. I puguem viure 
bé ser dones protagonistes de les nostres vides, companyes, amigues des de la fe, el 
compromís i l’acció. 

10 Feminització en el si de l’Església. I la paritat? 

Avui dia, en el si de l’Església no existeix la paritat: la dona no gaudeix de les mateixes 
oportunitats que l’home. D’aquesta manera, no es reconeix la seva aportació i el treball 
esforçat i joiós per la construcción d’un món de Justícia, Amor i Pau.  
Davant d’això, reclamem, com a cristianes i cristians, a tots els qui formem l’Església, que 
sigui per fi reconegut el paper de la dona en un pla d’igualtat amb el de l’home. I que, 
d’aquesta manera, l’Església sigui un model per al conjunt de la societat, tot posant fi a la 
discriminació injusta de les dones per mostrar que som filles de Déu, que és Mare-Pare. 
 

 

 

Madrid, 28 de febrero de 2014 

(IVICON).- La Congregación 

para los Institutos de Vida 

Consagrada y Sociedades de 

Vida Apostólica ha hecho 

pública una carta circular que 

recoge fragmentos y reflexiones 

que ha hecho el Papa Francisco 

sobre los religiosos a lo largo de 

La CIVCSVA recoge las palabras del Papa Francisco a la Vida Consagrada 
en su primer año de Pontificado 
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su pontificado. Esta carta está inserta en la preparación del Año para la Vida Consagrada 

que convocó el Papa para el 2015. 

En la presentación del documento también se especificaron más detalles de las 

actividades previstas para el Año de la Vida Consagrada. Todas tendrán un espíritu en 

común. 

Según informó Mons. José Rodríguez Carballo, Secretario del Dicasterio para los 

Religiosos, "Antes de nada, serán actividades formativas. Y después, también 

celebrativas. Habrá muchas actividades, y también cartas, pero sobre todo queremos que 

cada consagrado viva este año como un año de gracia”. 

El Año de la Vida Consagrada comenzará en noviembre de 2014 y acabará en febrero de 

2016. Entre los encuentros previstos, habrá uno entre consagrados jóvenes de todo el 

mundo en Roma. 

En una nota difundida por la 

Oficina de Prensa de la Santa 

Sede, se ha recordado que 

este año fue convocado por 

Francisco al final de un 

encuentro con 120 

Superiores generales de los 

Institutos masculinos y 

acogiendo la sugerencia de 

los jefes de esa 

congregación, después de 

haber escuchado a muchos 

consagrados. 

Durante la presentación, el Cardenal Braz de Aviz explicó que este Año está pensado en 

el contexto de los 50 años del Concilio Vaticano II y, en particular de los 50 años de la 

publicación del decreto conciliar ‘Perfectae caritatis’ sobre la renovación de la vida 

consagrada (…). Queremos que este año sea una ocasión para recordar ‘con memoria 

grata’ este pasado reciente. Este es el primer objetivo del Año de la Vida Consagrada”. 

Indicó que el segundo objetivo es que los consagrados y consagradas abracen “al futuro 

con esperanza”, conscientes de que el momento actual “es 'delicado y fatigoso' y que la 

crisis que atraviesa la sociedad y la misma Iglesia toca plenamente a la vida consagrada”. 

Mons. Rodríguez informó además de algunos documentos que está preparando el 

dicasterio. Así, en estrecha colaboración con la Congregación para los Obispos y 

siguiendo el mandato del Santo Padre, se está revisando el documento “Mutuae 

relationes” sobre las relaciones entre los obispos y los religiosos en la Iglesia; siempre por 

mandato del Papa se procederá a la actualización de la instrucción “Verbi Sponsa” que 

trata de la autonomía y de la clausura de las religiosas enteramente contemplativas. Otro 

documento en preparación tratará de la vida y la misión de los religiosos, mientras que un 

cuarto abordará la cuestión de la gestión de bienes por parte de los consagrados para 

ofrecer líneas y orientaciones en las complejas situaciones que se presentan en este 

ámbito. 
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Un total de 83 bisbes espanyols faran la visita Ad Limina Apostolorum, a Roma, del 24 de 
febrer al 8 de març. Els Bisbes viatjaran en dos grups: el primer del 24 de febrer al 3 de març 
(44 bisbes) i el segon del 3 al 8 de març (39 bisbes). En aquest segon grup estan inclosos 
els dotze bisbes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense. 
 
Origen i objectius de la visita Ad Limina 
 
Els orígens històrics de la Visita Ad Limina daten del segle IV, encara que va ser el papa 
Sixte V l’any 1585 qui la va institucionalitzar i va disposar de manera més sistemàtica. 

Actualment, la Visita es 
defineix i precisa en els cànons 
399 i 400 del Codi de Dret 
Canònic. Segons aquesta 
legislació de l’Església, els 
bisbes diocesans han de visitar 
les tombes dels Apòstols, 
trobar-se amb el successor de 
Pere i presentar un informe o 
relació de les respectives 
diòcesis cada cinc anys 
aproximadament. 
 
Amb la Visita es fa visible la 
unitat i la comunió dels 
successors dels Apòstols amb 
el Successor de sant Pere i de 

les Esglésies locals amb l’Església primada de Roma. D’aquesta manera, la visita Ad Limina 
és una ocasió per a la comunió eclesial, la col·legialitat episcopal i la caritat fraterna entre els 
pastors i el Papa. 
 
La visita Ad Limina Apostolorum del 3 al 8 de març del bisbes de les diòcesis amb seu 
a Catalunya 
 
A Roma, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya tindran una primera trobada amb el 
Sant Pare el dia 3 de març, dilluns, en la qual hi participaran tots els bisbes de la 
Conferència Episcopal Espanyola. El dia 7 de març, divendres, hi haurà una segona 
audiència amb el Papa, amb un grup de bisbes més reduït. 
 
Durant aquests dies de la Visita celebraran l’eucaristia sobre les tombes dels apòstols Pere i 
Pau, a les seves basíliques, i també en altres basíliques romanes, com Santa Maria la Major, 
Sant Joan del Laterà, etc. 
 
A més de l’encontre amb el Papa, que constitueix el moment central de la visita Ad Limina, 
els bisbes s’entrevisten també amb alguns dels diferents dicasteris de la cúria romana, 
d’acord amb els seus interessos. Aquestes visites serveixen els bisbes per a aportar i 
compartir experiències i demanar consell, així com per a viure la comunió amb tota l’Església 
universal. 

Visita ad limina apostolorum, a Roma 
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Cada bisbe ha enviat ja fa temps a Roma un informe sobre l’estat de la diòcesi des de la 
darrera visita Ad Limina, que va ser per als bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya el 
mes de febrer de 2005. 
 
D’acord amb la disciplina canònica, el bisbe diocesà realitza cada cinc anys l’antiga tradició 
de la visita ad limina, per honrar els sepulcres dels sants apòstols Pere i Pau i trobar-se amb 
el successor de Pere, el bisbe de Roma. 
 
La Visita, en els diferents moments litúrgics, pastorals i d’intercanvi fratern, té un significat 
precís per al Bisbe: augmentar el seu sentit de responsabilitat com a successor dels 
Apòstols i enfortir la seva comunió amb el successor de Pere. La Visita, a més, constitueix 
un moment important per a la vida de la mateixa Església particular, la qual, per mitjà del seu 
representant, consolida els vincles de fe, de comunió i de disciplina que la uneixen a 
l’Església de Roma i a l’etern cos eclesial. 
 

Les trobades fraternes amb el romà Pontífex i amb els seus més estrets col·laboradors de la 
cúria romana ofereixen al bisbe una ocasió privilegiada no sols per a fer present la situació 
de la pròpia diòcesi i les seves expectatives, sinó també per a tenir més informacions sobre 
les esperances, alegries i dificultats de l’Església universal, i per a rebre consells i directives 
oportuns sobre els problemes de la pròpia diòcesi. Aquesta visita representa un moment 
fonamental també per al successor de Pere, que rep els pastors de les Esglésies particulars 
per a tractar amb ells les qüestions que es refereixen a la seva missió eclesial. La visita ad 
limina és així expressió de la sol·licitud pastoral de tota l’Església. 
 
Per aquests motius, cal una preparació diligent. Amb anticipació suficient el bisbe es 
preocupa d’enviar a la Santa Seu la Relació sobre l’estat de la diòcesi. Per a la redacció 
disposa del formulari relatiu preparat per la Congregació per als Bisbes. Aquesta Relació 
haurà d’oferir al romà Pontífex i als dicasteris romans una informació de primera mà realista, 
sintètica i precisa, que és de gran utilitat per a l’exercici del ministeri petrí. A més, la Relació 
ofereix al bisbe un mitjà idoni per a examinar l’estat de la seva Església i per a programar el 
treball pastoral: per això convé que per a la seva elaboració el bisbe es valgui de l’ajuda dels 

http://premsa.tarraconense.cat/ca/2014/02/25/la-visita-ad-limina/#_ftn1
http://premsa.tarraconense.cat/ca/2014/02/25/la-visita-ad-limina/#_ftn1
http://premsa.tarraconense.cat/ca/2014/02/25/la-visita-ad-limina/#_ftn2
http://premsa.tarraconense.cat/ca/2014/02/25/la-visita-ad-limina/#_ftn2
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seus més estrets col·laboradors en la funció episcopal, si bé la seva aportació personal és 
indispensable, sobretot en els aspectes que toquen més de prop la seva activitat, per a 
donar una visió de conjunt del treball pastoral. 
 
La praxi actual és que les visites es realitzen regularment per conferències episcopals, o 
dividides en diferents grups si són massa nombroses, evidenciant així la unió col·legial entre 
els bisbes. Encara que alguns moments es fan en conjunt —visites a les tombes dels 
Apòstols, discurs del Papa, reunió amb els dicasteris de la cúria romana—, és sempre el 
bisbe particular qui presenta la Relació i compleix la visita en nom de la seva Església, 
trobant-se personalment amb el successor de Pere i tenint sempre el dret i el deure de 
comunicar-se directament amb ell i amb els seus col·laboradors sobre totes les qüestions 
que tenen a veure amb el ministeri diocesà propi. 
 

Barcelona, 28 de febrer de 2014 
 

 
 
 
 
 
Estimats germans, 
 
agraeixo les paraules que m'ha dirigit en nom de tots el President de la Conferència 
Episcopal Espanyola, i que expressen el vostre ferm propòsit de servir fidelment el Poble de 
Déu que peregrina a Espanya, on molt aviat va arrelar la Paraula de Déu, que ha donat fruits 
de concòrdia, cultura i santedat. Ho voleu ressaltar de manera particular amb la celebració 
del ja pròxim V Centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús, primera doctora de 
l'Església. 
 
Ara que esteu patint la dura experiència de 
la indiferència de molts batejats i heu de 
fer front a una cultura mundana, que 
arracona Déu a la vida privada i l'exclou de 
l'àmbit públic, convé no oblidar la vostra 
història. D'ella aprenem que la gràcia 
divina mai s'extingeix i que l'Esperit Sant 
continua obrant en la realitat actual amb 
generositat. Fiem-nos sempre d'Ell i de tot 
el que sembra en els cors dels qui estan 
encomanats a les nostres cures pastorals 
(f. Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 68). 
 
Als bisbes se'ls confia la tasca de fer 
germinar aquestes llavors amb l'anunci 
valent i veraç de l'evangeli, de cuidar amb 
atenció el seu creixement amb l'exemple, l'educació i la proximitat, d'harmonitzar-les en el 
conjunt de la «vinya del Senyor», de la qual ningú no en pot quedar exclòs. Per això, 
estimats germans, no estalvieu esforços per obrir nous camins a l'evangeli, que arribin al cor 
de tots, perquè descobreixin el que ja nia en el seu interior: Crist com a amic i germà. 
 

Discurs del papa Francesc als bisbes de la Conferència Episcopal 
Espanyola 
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No serà difícil trobar aquests camins si anem rere les petjades del Senyor, que «no ha vingut 
a ser servit, sinó a servir» (Mc 10,45); que va saber respectar amb humilitat els temps de 
Déu i, amb paciència, el procés de maduració de cada persona, sense por a fer el primer pas 
per anar al seu encontre. Ell ens ensenya a escoltar a tots de cor a cor, amb tendresa i 
misericòrdia, i a buscar el que veritablement uneix i serveix a la mútua edificació. 
 
En aquesta recerca, és important que el bisbe no se senti sol, ni cregui estar sol, que sigui 
conscient que també el ramat que li ha estat encomanat té olfacte per a les coses de Déu. 
Especialment els seus col·laboradors més directes, els sacerdots, pel seu estret contacte 
amb els fidels, amb les seves necessitats i ocupacions quotidianes. També les persones 
consagrades, per la seva rica experiència espiritual i el seu lliurament missioner i apostòlic 
en nombrosos camps. I els laics, que des de les més variades condicions de vida i 
respectives competències porten endavant el testimoni i la missió de l'Església (cf. Conc 
Ecum Vat II , Const . Lumen gentium , 33). 
 
Així mateix, el moment actual, en què les mediacions de la fe són cada vegada més 
escasses i no falten dificultats per a la seva transmissió, exigeix posar les vostres Esglésies 
en un veritable estat de missió permanent, per trucar a qui s'ha allunyat i enfortir la fe, 
especialment dels infants. Per a això no deixeu de prestar una atenció particular al procés 
d'iniciació a la vida cristiana. La fe no és una mera herència cultural, sinó un regal, un do que 

neix de la trobada personal 
amb Jesús i de l'acceptació 
lliure i joiosa de la nova 
vida que ens ofereix. Això 
requereix anunci incessant 
i animació constant, perquè 
el creient sigui coherent 
amb la condició de fill de 
Déu que ha rebut en el 
baptisme. 
 
Despertar i avivar una fe 
sincera, afavoreix la 
preparació al matrimoni i 
l'acompanyament de les 
famílies, la vocació de les 
quals és ser lloc natiu de 
convivència en l'amor, 
cèl·lula originària de la 
societat, transmissora de 

vida i església domèstica on es forja i es viu la fe. Una família evangelitzada és un valuós 
agent d'evangelització, especialment irradiant les meravelles que Déu ha obrat en ella. A 
més, en ser per la seva naturalesa àmbit de generositat, promourà el naixement de 
vocacions al seguiment del Senyor en el sacerdoci o la vida consagrada. 
 
L'any passat vau publicar el document «Vocacions sacerdotals per al segle XXI», 
assenyalant així l'interès de les vostres Esglésies particulars en la pastoral vocacional. És un 
aspecte que un bisbe ha de posar en el seu cor com absolutament prioritari, portant-ho a 
l'oració, insistint en la selecció dels candidats i preparant equips de bons formadors i 
professors competents. 
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Finalment, voldria subratllar que l'amor i el servei als pobres és signe del Regne de Déu que 
Jesús va venir a portar (cf. Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 48). Sé bé que, en aquests últims 
anys, precisament la vostra Caritas -i també altres obres benèfiques de l'Església- han 
merescut gran reconeixement, de creients i no creients. M'alegra molt, i demano al Senyor 
que això sigui motiu d'acostament a la font de la caritat, a Crist que «va passar fent el bé i 
guarint tots els oprimits» (Ac 10,38), i també a la seva Església, que és mare i mai no pot 
oblidar els seus fills més desfavorits. Us convido, doncs, a manifestar estima i a mostrar-vos 
propers a tots els qui posen els seus talents i les seves mans al servei del «programa del 
Bon Samarità, el programa de Jesús » (Benet XVI, Deus caritas est, 31b). 
 
Estimats germans, ara que esteu reunits en la Visita ad limina per manifestar els llaços de 
comunió amb el Bisbe de Roma (cf. Conc Ecum Vat II, Const. Lumen gentium, 22), desitjo 
agrair de tot cor el vostre servei al poble sant fidel de Déu. Seguiu endavant amb esperança. 
Poseu-vos al capdavant de la renovació espiritual i missionera de les vostres Esglésies 
particulars, com a germans i pastors dels vostres fidels, i també dels que no ho són, o ho 
han oblidat. Per a això, us serà de gran ajuda la col·laboració franca i fraterna en el si de la 
Conferència Episcopal, així com el suport recíproc i sol·lícit en la recerca de les formes més 
adequades d'actuar. 
 
Us demano, per favor, que porteu als estimats fills d'Espanya una especial salutació del 
Papa, que els confia a la cura maternal de la Santíssima Mare de Déu, els suplica que resin 
per ell i els imparteix la seva Benedicció. 
 
 
 
 

Des de la renúncia 
de Benet XVI i 
l’elecció del papa 
Francesc, s’ha 
produït un canvi 
espectacular de 
percepció general 
sobre l’Església, dins 
i fora. No obstant 
això, ni l’Església 
estava tan malament 
amb Benet XVI ni ara 
està tan bé amb el 
papa Francesc. Les 
transformacions 
profundes necessiten 

temps i assimilació. Entreveiem un nou horitzó, però encara no hi hem arribat. El papa 
Francesc és clau en aquesta tasca, però hi ha més factors que entren en joc. 

Primer, el centre de l’Església és Jesucrist. Sempre està en el seu cor, en qualsevol moment 
de la història. Malgrat que es produeixin vaivens a la barca, Ell garanteix la travessia. Els 
timoners tenen la seva funció, important i necessària, però no són la raó última del viatge. 
Convé recordar-ho en els moments dolents, però també en els bons, que són més breus i 
passatgers. L’Esperit infla les veles per impulsar la barca cap al Regne. 

El papa Francesc i el Papa emèrit 
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Segon, Benet XVI i Francesc són les dues parts d’un díptic. Difícil d’entendre l’un sense 
l’altre. Al Credo, s’afirma que abans de la resurrecció cal baixar als inferns. Aquesta va ser la 
tasca de Benet XVI: pederàstia, Institut per a les Obres de Religió (IOR), Vatileaks, cúria 
vaticana, rebuig mediàtic... Culmina en la seva renúncia, moment excepcional de gràcia i de 
lucidesa. Formes modèliques i fons revolucionari. Sap estar a l’ombra sense entorpir les 
passes del seu successor. Una feina difícil. La tasca que l’Esperit ha encomanat al papa 
Francesc té a veure amb la resurrecció: noves formes i nous llenguatges en sintonia amb 
l’alegria de l’evangeli, títol de la seva primera exhortació apostòlica. Desprès d’atavismes. 
Moments d’il·lusió i d’esperança. També transitoris, perquè tard o d’hora arriba la 
persecució. Si només són expectatives humanes, acabaran en frustració. Si tenen arrel 
evangèlica, potser passaran per la creu però acabaran en la resurrecció. 

Tercer, una proposta de seguiment de Crist sense complexos. Pecadors, sí, però amb la 
missió irrenunciable de l’anunci. Respecte per la pluralitat sense ofegar la mateixa identitat. 
Proposta de vida sense imposicions. Ressò de les paraules de Jesús: «Si vols...» Un canvi 
substancial en les tasques pastorals. No podem silenciar el Regne de Déu. Una prudència 
falsa suposaria trair la missió. El papa Francesc insisteix en aquest punt. Cal sortir de les 
seguretats a les perifèries. Prefereixo una Església accidentada, per sortir, que no pas 
malalta... Els desafiaments són immensos. Les prioritats han de sorgir de l’evangeli, més que 
de les reclamacions mundanes. Cada cristià ha d’assumir la seva vocació a l’Església. Els 
laics tenen la seva que no pot ser minusvalorada per més temps. 

La imatge inèdita dels dos papes, vestits de blanc, ens parla de fraternitat i de temps nous, 
que són els que ara ens toca viure. 

Lluís Serra Llansana 

 

 
 
  
«El cristianisme en la construcció d’Europa» 

Dissabte 29 de març de 2014 

Sala Pere Casaldàliga – Llibreria Claret (Roger de Llúria 5, 08010 Barcelona) 

 Entre el 22 i el 25 de maig de 2014, els 28 
estats membres de la Unió Europea estan 
cridats a les urnes per elegir els diputats del 
seu Parlament. En el temps transcorregut 
d’ençà de les darreres eleccions s’ha produït 
unes de les pitjors crisis del continent, que ha 
posat al descobert febleses i contradiccions 
importants en diversos àmbits: economia, 
política, valors… Malgrat aquestes febleses i la 
manca clara de lideratge polític i econòmic, 
Europa no deixa de ser un referent per al món, 
fruit de segles de tradicions filosòfiques, 
religioses i antropològiques molt riques, entre 
les quals el cristianisme ha estat decisiu. No 
endebades els “pares” del projecte Europeu 
van ser polítics de profundes conviccions 

XVI Simposi de la Fundació Claret 
en col·laboració amb Cristianisme i Justícia 
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cristianes, que val la pena reivindicar en temps de desprestigi de la política. 

El nostre Simposi vol posar en evidència les «arrels cristianes» que expliquen bona part de 
la identitat europea no tant per reivindicar-les contra el laïcisme, sinó per mostrar la capacitat 
transformadora i de futur que contenen i que poden aportar en la construcció del continent. 
Caldrà, però, enfocar bé les condicions i l’estil amb què el cristianisme ha de fer la seva 
aportació, ja que han estat també fondes les ferides causades per actituds i pronunciaments, 
d’altra banda poc evangèlics, 
amb què l’Església Catòlica a 
vegades ha actuat respecte 
la societat. 

 Programa 

9,15-9,45: Recepció i 
lliurament de material 

9,45: Presentació del Simposi 
i del quadern de CiJ 
“Europa”. 

 10: conferència: Aportació 
del cristianisme en la 
construcció de la Unió 
Europea. Perspectiva 
històrica i reptes de futur. 
Alfons Calderon, expert en relacions i comerç internacional, membre de Cristianisme i 
Justícia, i col.laborador d’ESADE, on ha estat professor de política internacional d’empresa. 

11,15: Descans 

11,45: Comunicació: Carles Boix, catedràtic de Ciència Política i Afers Públics a la 
Universitat de Princeton (Estats Units): el rol dels cristians al món públic a la llum del principi 
de llibertat i tolerància religiosa. 

12,15. Tertúl·lia-debat: Què pot aportar el cristianisme a la construcció d’Europa i amb 
quines condicions? 

- Moderador: Ramon Colom, periodista, professor a la Facultat de Ciències de la 
Comunicació Blanquerna (URL), conductor durant 14 anys del programa Millenium (canal 
33), President de la Confederació de productors audiovisuals d’Espanya. 

- Participants: 

 Carles Boix, Professor de Ciències Polítiques a la Universitat de Princeton (Estats 
Units). 

 Josep Verde i Aldea, vicepresident del Parlament Europeu del 1992 al 1999. 
 Teresa Carreras, Presidenta de l’Associació Periodistes Europeus de Catalunya. 

13,45. Final del Simposi 
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Inscripció 

Cal inscriure’s prèviament al Simposi 
omplint el formulari que trobareu 
adjunt a sota. 

La inscripció a l’acte té un cost de 
10,00 € que seran bescanviables per 
publicacions de l’Editorial Claret. 
Aquest canvi s’haurà de fer a la 
mateixa Llibreria Claret. 

L’ingrés dels 10,00 € s’haurà de fer 
efectiu abans del 29 de març al 
número de compte corrent indicat i especificant sobretot el nom de la persona que assistirà 
al Simposi. 

Número de compte corrent: La Caixa de Pensions 2100 0856 9002 0041 7061 
IBAN: ES43 

Podeu completar la informació prement aquest enllaç: http://blocs.claret.cat/fundacio/xvi-
simposi/ 

 

 
 
 
La protecció de la vida i de la dignitat de les persones i garantir que aquestes puguin emigrar 
a altres països per trobar feina haurien de ser les prioritats de les polítiques europees de 
fronteres, d’immigració i d’asil. Aquestes són les reivindicacions de la Plataforma d’entitats 
cristianes amb els immigrants en resposta a l’episodi de la mort, el 6 de febrer, de 15 
persones immigrants a Ceuta quan tractaven d’entrar en territori espanyol. 
 
Els representants d’aquestes entitats, en la seva reunió mensual del 20 de febrer, van 
expressar el seu dolor, tristesa i indignació per aquests fets, i van pregar junts per les 
persones que van morir o resultar ferides, com també per tots aquells immigrants que han 

mort recentment en 
circumstàncies semblants a la 
Mediterrània. 
 
Les entitats varen expressar 
sentir-se identificades i adherir-
se al contingut dels comunicats 
publicats sobre aquests fets per 
part de diferents organitzacions 
de defensa del drets humans, 
com ara la Comissió General de 
Justícia i Pau d’Espanya. La 
Plataforma també subscriu les 
paraules del Bisbe de Tànger, 
Santiago Agrelo, recollides en 

La Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants condemna la mort 
de 15 persones a Ceuta i reivindica que les polítiques d’immigració 

respectin els drets humans 

http://blocs.claret.cat/fundacio/xvi-simposi/
http://blocs.claret.cat/fundacio/xvi-simposi/
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una carta feta pública i on afirmava que “és inacceptable que la vida d’un ésser humà tingui 
menys valor que la suposada impermeabilitat o seguretat de les fronteres d’un Estat”. 
 
Així mateix, les entitats de la plataforma van expressar els seus dubtes davant l’actuació de 
les forces de seguretat espanyoles i la seva possible incidència en el terrible desenllaç, així 
com el seu desig que hi hagi una investigació independent i en profunditat a fi de determinar 
possibles responsabilitats i evitar la repetició d’aquests fets. Alhora, van lamentar les 
declaracions d’alguns membres del Govern espanyol, que els han fet dubtar de la seva 
idoneïtat personal per exercir les responsabilitats encomanades.  
 
També van lamentar profundament el tractament i les opinions expressades per alguns 
mitjans de comunicació que mostraven una absoluta manca de sensibilitat en relació als 
drets humans i la dignitat de les persones. 
 
La Plataforma ja va emetre un comunicat el passat mes de novembre, amb motiu de la mort 
d’immigrants davant les costes de la Illa italiana de Lampedusa i vol reiterar el que allà es va 
expressar.  Per això, torna a demanar una política europea de fronteres més humana, que 
prioritzi la protecció de la vida, així com una política europea d’immigració i d’asil més justa i 
respectuosa dels drets humans, que obri vies realistes a la migració laboral, a fi d’evitar la 
repetició d’aquestes tragèdies i afavorir el desenvolupament social, econòmic i polític dels 
països afectats pels fluxos migratoris. 
 
Barcelona, 25 de febrer de 2014 
 

Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants. Febrer 2014 
 

ACO, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, 
CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, 
DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ 
ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES 
RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, 
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE 
RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC), BAYT-AL-THAQAFA, INICIATIVES SOLIDÀRIES, , 
FUNDACIÓ LA SALUT ALTA I COMUNITATS DE VIDA CRISTIANA DE CATALUNYA. 

 

 

 
Ahir, dimecres 5 de març tingué lloc una nova 
edició del Sopar Llenties Solidàries a l'escola 
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi, a benefici de 
la Fundació Carles Blanch-Centre Sant 
Jaume de Badalona. Es tracta de la segona 
convocatòria d'aquesta iniciativa, que arriba 
després de l'èxit de l'any passat. 

La Fundació Carles Blanch es va constituir des 
de la comunitat educativa del centre Jesuïtes 
Sarrià - Sant Ignasi per impulsar iniciatives 
educatives adreçades a la infància en risc 
d'exclusió social i tots els beneficis del sopar es 

Llenties solidàries a Jesuïtes Sarrià – Col·legi Sant Ignasi 
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destinaran a íntegrament a finançar els projectes d'aquesta entitat. La seva activitat es porta 
a terme a través del Centre Sant Jaume, situat a Badalona, des del qual s'atén a infants i 
joves en situació de risc d'exclusió social. El centre realitza tasques de reforç escolar, 
activitats de lleure, treball amb adolescents amb absentisme escolar o orientació i inserció 
laboral, entre d'altres.  

En l'edició 2013 van assistir més de 700 persones i més de 100 alumnes d'ESO i Batxillerat 
del centre van col·laborar com a voluntaris. En l'organització de les Llenties Solidàries 
d'enguany s'hi ha involucrat moltíssima gent amb l'objectiu de superar l'èxit de l'any passat.  
L'aportació és de 30€ per persona i de 20€ per assistent júnior. Les persones que no puguin 
assistir però vulguin col·laborar poden fer també la seva aportació. Es pot confirmar 
assistència i col·laborar a través del web www.llentiessolidaries.com. I si voleu conèixer 
millor l'activitat del centre Sant Jaume de la Fundació Carles Blanch podeu 
visitar www.fje.edu/fcb. 

 

 
Com sabeu durant aquests darrers anys, des de la Coordinadora de Religioses i Religiosos 
en barris obrers i ambients populars de la Pastoral Obrera de Catalunya hem estat 
organitzant les Jornades anuals entorn aquests moments de crisis econòmica que afecta a 
totes les dimensions de les persones en el 
món obrer i ambients popular. I ho hem fet 
en format de Revisió de Vida. 

Així, l'any 2011 es va fer un VEURE amb el 
títol "Temps de crisi, temps de lírica" de la 
mà de Mercè Solè, una militant d’ACO (Acció 
Catòlica Obrera). Ens va ajudar a veure la 
situació davant una de les frases que 
s'escolten durant la crisi: "no estan els temps 
per a la lírica". Però ens va demostrar que la 
lírica, com la fe, aporta utopia, creativitat, 
compassió, confiança, relació, amor... 
qualitats que són imprescindibles per a 
transformar el sofriment de la crisi en llavor 
de nova vida. 

L'any 2012, en la següent jornada, es va 
encarar a un JUTJAR amb el títol "Vida 
religiosa al mig de la crisi. Demano la Paraula!" amb l'aportació de María Narcisa Fiol, 
Provincial d'Europa de les Vedrunes. Es va aprofundir amb dos llibres: la Bíblia i la realitat.  

I, finalment, aquest any 2013 hem volgut entrar en l'ACTUAR amb el títol "Espiritualitat en 
l'acció social als barris obrers i ambients populars". En Dario Mollà ens va ajudar a 
aprofundir en la vivència de la crisi des de la nostra fe (espiritualitat, encarnació del que 
estem vivint...) concretant-ho en l’acció, albirant algunes actituds que ens guien la nostra 
acció i facilitant-nos signes d’esperança davant aquesta situació de crisi.   

Bé, tancat un cicle de Revisió de Vida volem recollir les vostres inquietuds de treball per 
a les properes Jornades: 

Proposta Jornada Religioses/os en barris obrers i ambients populars 

http://www.llentiessolidaries.com/
http://www.fje.edu/fcb
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 Quin tema o aspecte voldríeu aprofundir a partir d’ara com a col·lectiu de 
Religioses en barris obrers i ambients populars? 

 Per què? 

 Podeu proposar-nos qui ens podria ajudar a treballar-ho, reflexionar-ho...? 

 De l’organització de les jornades hi ha algun aspecte que creieu a millorar? 

Us demanem que de forma voluntària ens feu arribar les vostres aportacions (responent 
aquest mateix correu) abans del dimarts 11 de març. A la propera Coordinadora de 
Religioses i Religiosos treballarem aquest punt. 

 

A la tarda del dissabte, 22 de febrer, el 
Temple de Sant Antoni M. Claret, de Vic, va 
viure una gran festa amb motiu de l’ordenació 
diaconal de Joan Bové i Duran. 

L’acte, presidit pel bisbe diocesà de Vic 
Mons. Romà Casanova, va comptar amb la 
presència del P. Màxim Muñoz, Provincial 
dels Claretians, nombrosos Claretians de 
Catalunya, un grup nombrós de la «comunitat 
parroquial del Lledó de Valls», portada pels 
Claretians, companys d’estudis, amics, i 
formadors seus de Colmenar Viejo. 

Especialment emotiu va ser l’acte de 
l’ordenació, quan l’ordenand es presentà davant el bisbe amb les paraules pròpies de «Sóc 
aquí». 

Al final de la celebració en Joan s’adreçà als assistents per donar gràcies a totes les 
persones que l’havien acompanyat durant aquesta celebració tan important per ell, i tots els 
que l’han ajudat en la seva vocació. Tingué un record especial per la seva família, els 
formadors, els companys, etc. 

Tot seguit tingué lloc un piscolabis a la Casa d’Espiritualitat Claret, on es continuà compartint 
l’alegria de l’ordenació. 

 

Vetlla de pregària  Vetlla de Quaresma 

 Dissabte 

8 de març 
a las 19 

Seminari 

 La mística teològica de Juliana de Norwich 
 «Déu no perdona, estima»  
     a càrrec d'Adelaide Baracco, 
teòloga 

  Matrícula: 60 € 
  Data límit d'inscripció: 28 de febrer 
  Més informació: 
activitatspuel.les@gmail.com 

els dissabtes 

8 i 22 de març 
5 i 12 d’abril 
3 i 17 de maig  

de 11.30 a 1 

  

El claretià Joan Bové ja és diaca! 

Monestir de Sant Pere de les Pue·les 

mailto:activitatspuel.les@gmail.com
mailto:activitatspuel.les@gmail.com
mailto:activitatspuel.les@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
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 
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 

l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 
arribar aquesta informació. 

 

“Antropologia i 
espiritualitat dels vots 
religiosos avui”  

a càrrec de  Lluís Serra, marista 
 

           “Quan amb els vots no s'arrisca gens, sinó que només s'evita alguna cosa, s’adquireixen 
fàcilment trets masoquistas” J.B. Metz, Pasión de Dios, pasión del mundo. 

“Los votos nos hieren y nos duelen, y esto no podemos ocultarlo. Esto no es masoquismo 
porque esta herida nos lleva a sanar: porque vivimos la herida en nuestra tendencia a la posesión, 
podemos sanar a los esclavizados por el dios dinero (…) Sólo cuando nuestro yo prepotente se siente 
herido, puede empezar la historia de seguimiento” Toni Català, Seguir a Jesús en pobreza, castidad 
y obediencia desde los excluidos 
 

Lluís Serra Llansana (Igualada, 1948) és germà marista. Mestre, llicenciat en Teologia i en Filosofia, doctor 

en Psicologia. Imparteix docència a la Facultat de Teologia, a l’ISCREB i a Espailúdic. Secretari general de la 
Unió de Religiosos de Catalunya. S’ha dedicat a l’animació pedagògica de les escoles maristes de Catalunya. Ha 

estat director de comunicació de l’Institut Marista a Roma. Columnista a Catalunya Cristiana i tertulià a Ràdio 
Estel. Entre les seves publicacions destaquen Educació i solidaritat (1994), El coratge navega mar 

endins: vivències en un camp de treball a Antananarivo (Magadascar) (1997), La vida com a regal 

(1998), La Babel neoyorquina: paseos por New York antes de la tragèdia (2002), Códigos del 
despertar interior: la transformación de sí hacia la verdad, el amor y la libertad (2010), La força de 

la fraternitat: maristes, cent anys a les Avellanes (1910-2010) (2011), El eneagrama de las 
pasiones: anatomía psicológica de las pasiones dominantes (2012), El coratge de la fe: comunitats 

maristes en temps convulsos (1936-1939) (2013),  

 
 
 

 
Data: 8 de març de 2014, dissabte. Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info @gmail.com 
Preu: 10 euros. Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres LLS 

 

Jornada de Formació Permanent 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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  SESSIÓ D’ESTUDI I REFLEXIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA Protecció de la infància 
Data 7 de març de 2014, divendres 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (C. Roger de Llúria, 5 - 08010 
Barcelona 

Assistents Membres de les institucions integrants de l’URC que vulguin participar de la reflexió 
i de l’intercanvi, especialment els responsables provincials o generals de la 
protecció de la infància. 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat Tractar el tema de la Protecció de la Infància, on s’inclouen les formes de preveure i 
resoldre les situacions d’abús infantil. El 21 de maig de 2012 es va celebrar una 
primera reunió sobre el tema. Ara, en aplicació de l’acord dels participants, es 
tractaria de veure els processos seguits i compartir iniciatives. 

Ordre del 
dia 

1. Pregària inicial 
2. Presentació dels participants i motivació de la reflexió 
3. Compartir els processos realitzats fins al moment sobre els plantejaments 

institucionals sobre la protecció de la infància, closes les situacions d’abús 
infantil 

4. Concreció de criteris comuns entre les institucions membres de l’URC 
5. Possibilitat de compartir referències d’assessorament professional, materials 

i protocols 
6. Torn obert de paraula 

Confirmació Cal inscriure-s’hi prèviament. 
Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 4 de març de 2014, a través del correu 
electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant (933 024 367), en horari 16.30-19.00 
(dilluns i dimecres) i 10.00-13.00 (divendres) 

 

 

 

Protecció de la infància 
 

de la infància 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Tanda d’exercicis adreçats a Religioses, Religiosos, Laiques i Laics. 
LLOC: CASA DE L’ESGLÉSIA - ACADÈMIA MARIANA, C/ Acadèmia, 17 
De l’11 al 17 d’abril del 2014 
INICI: Dia 11: a les 18:00h 
FINAL: Dia 17 després d’esmorzar 
Organitza: Bisbat de Lleida – Comissió per a la Vida Consagrada 

 
 

 

 

9 novembre a 19 desembre 
 
Benvolgut/da amic/ga: 
 
Us assabentem d’un dels Cursos Internacionals de la Cova que preparem amb més 
d’interès. 

• Immergits en la Manresa Ignasiana,  

 tot visitant i pregant en els “llocs fundants” de Manresa, Montserrat, Loiola i 
Xavier,  

 ens dediquem a estudiar els grans eixos de l’espiritualitat ignasiana 

 Immersos en aquesta geografia, l'estudi dels temes ignasians cobra un sabor 
especial que facilita el "sentir i gustar internament". 

 
• Adreçat a jesuïtes, seglars, membres d'institucions socials, educatives, pastorals, 
universitàries, ONG ..., a qui ajudaria -per a una missió compartida més profunda- 
un aprofundiment teòrico-experiencial de l'espiritualitat ignasiana. 

 
Programa: http://covamanresa.cat/docs/immersio_ignasiana_castella.pdf  
Sol·licitar matrícula: cmarcet@jesuites.net 
 
 

 

 

Som 401 escoles arrelades als pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i 36 comarques 

territori on estan ubicades. Escoles de llarga trajectòria que acumulen, en alguns casos, més 

de 300 anys d’història. 

Curs Internacional d’Immersió Ignasiana 2014 (en castellà) 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 503 3|03|2014 

Lleida – Exercicis Espirituals 

http://covamanresa.cat/docs/immersio_ignasiana_castella.pdf
mailto:cmarcet@jesuites.net
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Un intens final de trimestre  

Comencem un mes de març marcat per la 
preinscripció a l’educació bàsica i obligatòria de 
l’11 al 21 de març i, per tant, fent els darrers esforços 
de comunicació. Us recordem que, des d'avui i fins al 
14 de març, Ràdio Estel emet un programa especial 
“Tria Escola Cristiana” els dies feiners, de 13.05-
13.30h, i en redifusió a les 23.05 h. Us demanem que 
en feu tota la difusió que us sigui possible.  

D’altra banda, i tal com trobareu en aquestes pàgines, 
la primera setmana d’abril, amb el trimestre a punt de 
cloure, ens proposa dues cites importants:  

 Jornada de mestres i professors de religió 
catòlica (el dissabte 5 d’abril a Vic)  

 5a trobada familiar de pares i mares 
d’escoles cristianes (el diumenge 6 d’abril a 
Barcelona)  
 

Com a escoles cristianes, hem de tenir una cura especial de la classe de religió, un element 
significatiu de la nostra identitat. I ara, més que mai, hem d’enfortir els lligams comunitaris de 
l’escola amb les famílies. El treball de la CCAPAC i la relació amb les AMPAs és essencial.  

Interlocutòries del TSJC  
Al llarg d’aquests dies no ha cessat l’activitat jurídica entorn les interlocutòries que, entre 
d’altres, requerien a directors d’escoles cristianes de canviar la llengua vehicular d’algunes 
matèries en determinades aules on els pares d’un alumne ho havien reclamat judicialment.  
Ja tenim resposta a alguna de les sol·licituds de personació que permetrà a la titularitat del 
centre de recórrer la mesura abans d’haver-la d’aplicar.  
Restem a l’espera de saber si això podrà ser en tots els casos, precisament la setmana en 
què acaba el termini del requeriment formulat als directors de les escoles. Confiem que, de 
moment, no haguem d’aplicar encara la mesura dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 

 

 

 

 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 DOCUMENT DE TREBALL PER A LA JORNADA D’ESTUDI DE 
LA POC 

45 Títol La dignitat del treball com a principi de vida 

Data 1 de febrer de 2014 

Font Secretariat interdiocesà de Delegacions de pastoral obrera  

Publicat 6 de març de 2014 
 

 
 
 

El document es publica íntegrament en el Servei de Documentació 

 

La dignitat del treball com a principi de vida 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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 SESSIÓ D’ESTUDI I REFLEXIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA Religiosos i laics compartint la mateixa missió 

Data 24 de març de 2014, dilluns 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (C. Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona) 

Assistents Superiores i superiors majors. Laics i religiosos responsables d’aquesta àrea institucional: 
un religiós/a i un laic/a per cada institució. 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat La decisió de la primera reunió, celebrada el 24 d’abril de 2013, fou generar dos espais de 
reflexió. El primer, concentrat en el fet de compartir l’espiritualitat religiosos i laics, tractat 
en la darrera reunió sobre aquest tema. La segona apunta al tema de la missió, des de 
situacions força diversificades i amb vinculacions contractuals i/o personals. La continuïtat 
de projectes dins de l’esperit fundacional. Això implica l’ús apropiat de metodologies 
pastorals i dinàmiques de motivació, adequades al grup. Aquesta trobada adquireix un 
caràcter mixt amb la participació de laics i religiosos/es. 
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. 

Ordre del dia 1. Pregària inicial 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Motivació de la reflexió: “Compartir la missió”  
4. Persones destinatàries (target), acció pastoral, formació, possibilitats, dificultats... 
5. Intercanvi de criteris i d’experiències 
6. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 20 de 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. 

 

Exercicis Espirituals – Estiu 2014 
 

EE1 
 Dates: 21 a 27 de juliol de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Lluís Planas, monjo de Montserrat 
Tema: Per formar part de la comunitat joànica, primers passos 
Inici: matí del dia 21 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 27 després de dinar 
Preu: 305 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

 

Religiosos i laics compartint la mateixa missió 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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EE2 
Dates: 11 a 17 d’agost de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
Tema: Dones i homes a la recerca de Déu 
Inici: matí del dia 11 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 17 després de dinar 
Preu: 305 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a l’URC  

a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres, de 
16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h., a partir del 24 de febrer. 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada rebuda la confirmació de la 
plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 21-27 juliol) o EE2 (Montserrat, 11-17 agost). 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les inscripcions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vida Religiosa Monogràfico 1|2014|vol. 116 pubica un document sobre “Religiosos 
educadores en el siglo XXI. La Vida Religiosa en la escuela”: “En época de frágiles 
ideales, las persones consagradas dedicadas a la educación han mantenido sus 
convicciones profundes. Han creído i apostado por su vocación y misión, desde la vida 
personal y comunitària...” 
 
 
 
 

VR : «Religiosos educadores en el siglo XXI» 
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Ferruccio de Bortoli / Corriere della Sera / La Nación  
  

 

 
Entrevista publicada este 5 de marzo en el Corriere de la Sera y simultáneamente en 
español en el diario argentino La Nación. 
 
Un año ha transcurrido desde aquel simple buonasera que conmovió al mundo. El lapso de 
doce meses tan intensos no alcanza para contener la gran masa de novedades y signos 
profundos de la innovación pastoral de Francisco. Nos encontramos en un pequeño salón en 
Santa Marta. La única ventana da a un patio que abre un minúsculo ángulo de cielo azul. El 
Papa aparece de improviso por una puerta, con la cara distendida y sonriente. Se 
divierte con los varios grabadores que la ansiedad del periodista colocó sobre la mesa. 
“¿Funcionan todos? ¿Sí? Menos mal.” ¿El balance de este año? No, los balances no le 
gustan. “Yo sólo hago balance cada 15 días, con mi confesor.” 
 
- Santo Padre, usted cada tanto llama por teléfono a los que le piden ayuda. Y algunas 
veces ¿no le creen que sea usted? 
-Sí, ya me ha pasado. Cuando uno llama es porque tiene ganas de hablar, una pregunta que 
hacer, un consejo que pedir. Cuando era cura en Buenos Aires, era más fácil. Y a mí me 
quedó esa costumbre. Es un servicio. Me sale así. Pero es cierto que ahora no es tan fácil 
hacerlo, dada la cantidad de gente que me escribe. 
 
-¿Hay alguno de esos contactos que recuerde con particular afecto? 
-Una señora viuda de 80 años que había perdido a su hijo. Me escribió. Y ahora le pego una 
llamadita una vez por mes. Ella está feliz, y yo hago de cura. Me gusta. 
 
-Respecto de su relación con su predecesor, Benedicto XVI, ¿alguna vez le pidió un 
consejo? 
- Sí, el Papa emérito no es una estatua de museo. Es una institución, a la que no 
estábamos acostumbrados. Sesenta o setenta años atrás, la figura del obispo emérito no 
existía. Eso vino después del Concilio Vaticano II, y actualmente es una institución. Lo 
mismo tiene que pasar con el Papa emérito. Benedicto es el primero y tal vez haya otros. No 
lo sabemos. Él es discreto, humilde, no quiere molestar. Lo hablamos y juntos llegamos a 
la conclusión de que era mejor que viera gente, que saliera y participara de la vida de 
la Iglesia. Una vez vino hasta acá en ocasión de la bendición de la estatua de San Miguel 
Arcángel, después a un almuerzo en Santa Marta, y después de Navidad le devolví la 

Entrevista al Papa en el diari italià Il Corriere della Sera 

http://www.religionenlibertad.com/contactar.asp?idarticulo=34317
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invitación a participar del consistorio, y él aceptó. Su sabiduría es un don de Dios. 
Algunos hubiesen querido que se retirara a una abadía benedictina muy lejos del Vaticano. Y 
yo pensé en los abuelos, que con su sabiduría y sus consejos le dan fuerza a la 
familia y no merecen terminar en una casa de retiro. 
 

- A nosotros nos parece que su modo de 
gobernar la Iglesia es así: usted escucha a 
todos y después decide solo. Un poco como 
el padre general de los jesuitas. ¿El Papa es 
un hombre solo? 
- Sí y no, pero entiendo lo que me quiere decir. 
El Papa no está solo en su trabajo porque es 
acompañado por el consejo de muchos. Y sería 
un hombre solo si decidiese sin escuchar a 
nadie o fingiendo que escucha. Pero hay un 
momento, cuando se trata de decidir, de poner la 
firma, en el cual queda solo con su sentido de la 
responsabilidad. 
 
- Usted ha innovado, ha criticado algunas 
actitudes del clero, ha revolucionado la curia. 
Con algunas resistencias y algunas 
oposiciones. ¿La Iglesia ya cambió como 
usted quería hace un año? 
-Yo en marzo pasado no tenía ningún proyecto 
para cambiar la Iglesia. No me esperaba, por 
decirlo de alguna manera, esta transferencia de 
diócesis. Empecé a gobernar buscando poner en 
práctica todo lo que había surgido en el debate 
entre los cardenales de las diversas 

congregaciones. Y en mis acciones espero contar con la inspiración del Señor. Le doy un 
ejemplo. Se había hablado de la situación espiritual de las personas que trabajan en la curia, 
y entonces empezaron a hacer retiros espirituales. Había que darles más importancia a los 
ejercicios espirituales anuales: todos tienen derecho a pasar cinco días de silencio y 
meditación, mientras que antes en la curia se escuchaban tres rezos al día y después 
algunos seguían trabajando. 
 
-¿La ternura y la misericordia son la esencia de su mensaje pastoral? 
- Y del Evangelio. Son el corazón del Evangelio. De lo contrario, no se entiende a Jesucristo, 
ni la ternura del Padre, que lo envía a escucharnos, a curarnos, a salvarnos. 
 
- ¿Pero ese mensaje fue comprendido? Usted dijo que la “franciscomanía” no duraría 
mucho. ¿Hay algo de su imagen pública que no le guste? 
- Me gusta estar entre la gente, junto a los que sufren, y andar por las parroquias. No me 
gustan las interpretaciones ideológicas, una cierta mitología del papa Francisco. Cuando se 
dice, por ejemplo, que salgo de noche del Vaticano para ir a darles de comer a los 
mendigos de Via Ottaviano... Jamás se me ocurriría. Sigmund Freud decía, si no me 
equivoco, que en toda idealización hay una agresión. Pintar al Papa como si fuese una 
especie de Superman, una especie de estrella, me resulta ofensivo. El Papa es un 
hombre que ríe, llora, duerme tranquilo y tiene amigos como todos. Es una persona normal. 
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- ¿Le molestó que lo acusaran de marxista, sobre todo en Estados Unidos, tras la 
publicación de “Evangelii Gaudium”? 
- Para nada. Nunca compartí la ideología marxista, porque es falsa, pero conocí a 
muchas personas buenas que profesaban el marxismo. 
 
- Los escándalos que perturbaron la vida de la Iglesia ya quedaron afortunadamente 
atrás. Sobre el delicado tema del abuso de menores, los filósofos Besancon y 
Scruton, entre otros, le pidieron que alce su voz contra el fanatismo y la mala fe del 
mundo secularizado que respeta poco a la infancia. 
- Quiero decir dos cosas. Los casos de abusos son tremendos porque dejan heridas 
profundísimas. Benedicto XVI fue muy valiente y abrió el camino. Y siguiendo ese camino la 
Iglesia avanzó mucho. Tal vez más que nadie. Las estadísticas sobre el fenómeno de la 
violencia contra los chicos son 
impresionantes, pero muestran 
también con claridad que la gran 
mayoría de los abusos provienen del 
entorno familiar y de la gente 
cercana. La Iglesia Católica es tal 
vez la única institución pública que 
se movió con transparencia y 
responsabilidad. Ningún otro hizo 
tanto. Y, sin embargo, la Iglesia es la 
única en ser atacada. 
 
- Usted dice que “los pobres nos 
evangelizan”. La atención puesta en 
la pobreza, la más fuerte impronta 
de su mensaje, es tomada por 
algunos observadores como una 
profesión del pauperismo. El 
Evangelio no condena la riqueza. Y 
Zaqueo era rico y caritativo. 
- El Evangelio condena el culto a la riqueza. El pauperismo es una de las interpretaciones 
críticas. En el Medioevo, había muchas corrientes pauperistas. San Francisco tuvo la 
genialidad de colocar el tema de la pobreza en el camino evangélico. Jesús dice que no se 
puede servir a dos amos, Dios y el dinero. Y cuando seamos juzgados al final de los 
tiempos (Mateo, 25), nos preguntarán por nuestra cercanía con la pobreza. La pobreza 
nos aleja de la idolatría y abre las puertas a la Providencia. Zaqueo entrega la mitad de sus 
riquezas a los pobres. Y a quienes tienen sus graneros llenos de su propio egoísmo el 
Señor, al final, les pedirá cuentas. Creo haber expresado bien mi pensamiento sobre la 
pobreza en “Evangelii Gaudium”. 
 
- Usted identifica en la globalización, sobre todo financiera, algunos de los males que 
sufre la humanidad. Pero la globalización sacó de la indigencia a millones de 
personas. Trajo esperanza, un sentimiento que no debe confundirse con el optimismo. 
- Es cierto, la globalización salvó de la miseria a muchas personas, pero condenó a 
muchas otras a morir de hambre, porque con este sistema económico se vuelve selectiva. 
La globalización en la que piensa la Iglesia no se parece a una esfera en la que cada punto 
es equidistante del centro y en la cual, por lo tanto, se pierde la particularidad de los pueblos, 
sino que es un poliedro, con sus diversas facetas, en el que cada pueblo conserva su propia 
cultura, lengua, religión, identidad. La actual globalización “esférica” económica, y sobre todo 
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financiera, produce un pensamiento único, un pensamiento débil. Y en su centro ya no 
está la persona humana, sólo el dinero. 
 
 - El tema de la familia es central para la actividad del consejo de los ocho cardenales. 
Desde la exhortación “Familiaris Consortio”, de Juan Pablo II, muchas cosas 
cambiaron. Se esperan grandes novedades. Y usted dijo 
que a los divorciados no hay que condenarlos, hay que 
ayudarlos. 
- Es un largo camino que la Iglesia debe completar. Un 
proceso que quiere el Señor. Tres meses después de mi 
elección, me fueron sometidos los temas para el sínodo, y 
nos propusimos discutir sobre cuál es el aporte de Jesús al 
hombre contemporáneo. Pero al final, gradualmente -que 
para mí es un signo de la voluntad de Dios-, se decidió 
discutir sobre la familia, que atraviesa una crisis muy 
seria. Es difícil formar una familia. Los jóvenes ya no se 
casan. Hay muchas familias separadas, cuyo proyecto de 
vida común fracasó. Los hijos sufren mucho. Y nosotros 
tenemos que dar una respuesta. Pero para eso hay que 
reflexionar mucho y en profundidad. Es eso lo que están 
haciendo el consistorio y el sínodo. Hay que evitar quedarse 
en la superficie del tema. La tentación de resolver los problemas desde la casuística es un 
error, una simplificación de cosas profundas. Es lo que hacían los fariseos: una teología muy 
superficial. Y es a la luz de esa reflexión profunda que podrán afrontarse seriamente las 
situaciones particulares, también la de los divorciados. 
 
 - ¿Por qué el informe del cardenal Walter Kasper en el último consistorio (un abismo 
entre la doctrina sobre matrimonio y familia y la vida real de muchos cristianos) 
generó tanta división entre los purpurados? ¿Cree que la Iglesia podrá recorrer esos 
dos años de fatigoso camino para llegar a un consenso amplio y sereno? 
- El cardenal Kasper hizo una hermosa y profunda presentación, que muy pronto será 

publicada en alemán, en la que 
aborda cinco puntos, el quinto de 
los cuales es el de las segundas 
nupcias. Más me hubiese 
preocupado que en el 
consistorio no se desatara una 
discusión intensa, porque no 
habría servido de nada. Los 
cardenales sabían que podían 
decir lo que quisieran, y 
presentaron puntos de vista 
diferentes, que siempre son 

enriquecedores. El debate abierto y fraterno hace crecer el pensamiento teológico y pastoral. 
Eso no me atemoriza. Es más: lo busco. 
 
- En un pasado reciente, era habitual referirse a “valores no negociables”, sobre todo 
en cuestiones de bioética y de moral sexual. Usted no ha usado esa fórmula. ¿Esa 
elección es señal de un estilo menos preceptivo y más respetuoso de la conciencia 
individual? 
- Nunca entendí la expresión “valores no negociables”. Los valores son valores y 
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basta. No puedo decir cuál de los dedos de la mano es más útil que el resto, así que no 
entiendo en qué sentido podría haber valores negociables. Lo que tenía para decir sobre 
el tema de la vida lo he dejado por escrito en “Evangelii Gaudium”. 
 
- Muchos países regularon la unión civil. Es un camino que la Iglesia puede 
comprender, pero ¿hasta qué punto? 
- El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los Estados laicos quieren justificar la 
unión civil para regular diversas situaciones de convivencia, impulsados por la necesidad de 
regular aspectos económicos entre las personas, como, por ejemplo, la obra social. Hay que 
ver cada caso y evaluarlos en su diversidad. 
 
- ¿Cómo será promovido el rol de la mujer dentro de la Iglesia? 
- Tampoco en esto ayuda la casuística. Es verdad que la mujer puede y debe estar más 
presente en los puestos de decisión de la Iglesia. Pero a esto yo lo llamaría una promoción 
de tipo funcional. Y sólo con eso no se avanza demasiado. Más bien hay que pensar que la 
Iglesia lleva el artículo femenino, “la”: es femenina desde su origen. El teólogo Urs von 
Balthasar trabajó mucho sobre este tema: el principio mariano guía a la Iglesia de la mano 
del principio petrino. La Virgen es más importante que cualquier obispo y que 
cualquiera de los apóstoles. La profundización teologal ya está en marcha. El cardenal 
Rylko, junto al Consejo de los Laicos, está trabajando en esta dirección con muchas mujeres 
expertas. 
 
 - Medio siglo después de la encíclica “Humanae Vitae”, de Pablo VI, ¿puede la Iglesia 
retomar el tema del control de la natalidad? 

- Todo depende de cómo sea 
interpretado el texto de 
“Humanae Vitae”. El propio Pablo 
VI, hacia el final, recomendaba a 
los confesores mucha 
misericordia y atención a las 
situaciones concretas. Pero su 
genialidad fue profética, 
pues tuvo el coraje de ir contra 
la mayoría, de defender la 
disciplina moral, de aplicar un 
freno cultural, de oponerse al 
neomalthusianismo presente y 

futuro. El tema no es cambiar la doctrina, sino ir a fondo y asegurarse de que la pastoral 
tenga en cuenta las situaciones de cada persona y lo que esa persona puede hacer. 
También de eso se discutirá en los preliminares del sínodo. 
 
- La ciencia evoluciona y redibuja los confines de la vida. ¿Tiene sentido prolongar la 
vida en estado vegetativo? ¿El testamento biológico podría ser una solución? 
- No soy un especialista en argumentos bioéticos, y temo equivocarme en mis palabras. La 
doctrina tradicional de la Iglesia dice que nadie está obligado a usar métodos 
extraordinarios cuando alguien está en su fase terminal. Pastoralmente, en estos 
casos, yo siempre he aconsejado los cuidados paliativos. En casos más específicos, de 
ser necesario, conviene recurrir al consejo de los especialistas. 
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DESTINATARIOS 
●Religiosos y seglares que trabajan en el campo 
de la pastoral de la salud en contextos socio-
sanitarios, o están interesados por la misma 
 
OBJETIVOS 
●Reflexionar sobre los objetivos del 
acompañamiento pastoral.  
●Adentrarse en la psicología pastoral para 
iluminar la metodología propia del 
acompañamiento pastoral en el sufrimiento. 
●Entrenarse en habilidades concretas de 
relación que favorecen un competente 
acompañamiento en situaciones variadas de 
sufrimiento. 
  
METODOLOGÍA 
●Una jornada de presentación del modelo de acompañamiento inspirado en la psicología 
pastoral, de manera práctica. 
●Una jornada de trabajo de profundización en el modelo, con aplicación preferencial a 
situaciones diferentes de sufrimiento, que requieren estrategias específicas para el 
acompañamiento. 
 
"Se acercó y se puso a caminar con ellos" (Lc 24,15) 
 
8 y 9 de abril de 2014 | Área Socio-Sanitaria: más información: www.confer.es 
 
 
 
 

Programa monogràfic dedicat al 
primer aniversari de l’elecció del 
papa Francesc. El 13 de març del 
2013, el cardenal argentí Jorge 
Mario Bergoglio va ser escollit 
bisbe de Roma pels cardenals 
reunits en el conclave. Era el 
primer papa llatinoamericà, el 
primer papa jesuïta i el primer 
papa que es deia Francesc. 
“Signes dels temps” repassa els 
principals discursos i 
declaracions del papa Francesc i 

recull les imatges més significatives dels primers dotze mesos de pontificat.  
Debat amb la participació de Lucía Caram, religiosa argentina i dominica contemplativa al 
convent de Santa Clara de Manresa; Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de 
Catalunya; i Enric Puig, jesuïta i secretari general de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya. 
 

TV3 Signes dels Temps: «Un any del papa Francesc» 

La pastoral sociosanitaria en clave de acompañamiento 
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Data: 9 de març de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

 

 

 
 

    MARÇ | 2014 
7 dv Sessió d’estudi i reflexió: “Protecció de la Infància” 

8 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

12 dc URC – 70 Assemblea general 

17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dm Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

24 dl 
Sessió d’estudi i reflexió: “Religiosos i laics compartint la mateixa missió” 
CEVRE - Formació inicial T3  

31 dl CEVRE - Formació inicial T3  

 

 

 

 
 
 

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 

 
 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
  

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

 dilluns i dimecres, de 16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h. 
Telèfon: 933 024 367  

       Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
 Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent 

Secretaria de l’URC 
Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

Agenda 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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