
    
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Barcelona, 13 de març de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Gran clima de diàleg i participació a la 70 assemblea general de l’URC 

P. Màxim Muñoz: “El papa Francesc ha deixat clar que compta, 
i molt, amb nosaltres, religiosos i religioses” (...) “L’anunci 
d’aquest Any dedicat a la Vida Consagrada ens ha omplert 
de goig, i pot esdevenir una gran oportunitat per plantejar-
nos la renovació en profunditat, en clau de missió” 

Mons. Ricardo Blázquez, nou President de la CEE 
Jornada de Fomració Permanent amb el P. Amedeo Cencini 
Presentació de l’estudi: “L’acció social des de les entitats 

d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya” 
Sessió d’estudi i reflexió: “Religiosos i laics compartint la 

mateixa missió” 
Pascual Piles: "Jo no vull trencar res, vull viure com un creient, 

però la realitat és la que és" 
Cal, avui, repensar l’educació? 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,35 

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 

a. CECAS (Centre Català de Solidaritat) 
b. Laïcat XXI 
c. 2015, Any de la Vida Consagrada 
d. Programa de la visita a l’URC de Fra. Josep Rodríguez Carballo, OFM, 

arquebisbe i secretari de la CIVCSVA 
8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70 

Ordre del dia de la 70 assemblea general de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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 S’inicia la jornada de la 70a Assemblea general amb la celebració eucarística, presidida pel P. 
Màxim Muñoz, provincial dels claretians i president de l’URC. No ha pogut assistir-hi Mons. 
Romà Casanova, bisbe de Vic, com acostuma a fer habitualment, perquè participació en la 
sessió plenària de la Conferència Episcopal Espanyola. Justament avui es procedirà a l’elecció 
del seu nou president. 
 La figura de Jonàs, en el dimecres de la primera setmana de Quaresma, és un personatge 
central en les lectures. El P. Màxim, en la seva homilia, remarca la crida a la conversió 
continguda en la paraula de Déu. 
Les pregàries participades han obert el cor de l’assemblea al món i a l’Església, prop de les 
persones que sofreixen. 
 
 
 
 
Benvolguts germans i germanes 
 
Us saludo afectuosament en iniciar la nostra 70a Assemblea General. 70 assemblees és un 
bon nombre, i vol dir que portem darrera uns quants anys de camí conjunt. 34 exactament. 
Fa 4 anys celebràvem el 30è aniversari de l’URC. 

Com escriu el G. Lluís Serra en la introducció de la Memòria del curs passat, que avui 
presentarem, la memòria 2013 “reflecteix l’espai comú de les institucions religioses i 
expressa molts signes de vitalitat: desig profund de formació inicial i permanent, sessions 
d’estudi i reflexió com eines de discerniment, projectes intercongregacionals que permeten 
palesar la unitat en la diversitat, organismes de participació, tasques de comunió eclesial... 
Maneres senzilles de seguir el Crist a la llum de l’Evangeli en el nostre context actual a 
Catalunya”. 

Agraïm a Déu i ens agraïm mútuament aquest camí compartit que tant de bé ens fa i tant 
ens ajuda en la nostra vida i missió. 

En la mateixa introducció el G. Lluís Serra fa referència també als moments tan significatius i 
intensos que vam viure l’any passat, sobretot la renúncia del Papa Benet XVI i l’elecció del 
Papa Francesc, que no hi ha dubte que està obrint una nova etapa a la vida de l’Església. 

70 assemblea URC: “Celebració eucarística” 

70 assemblea URC: “Discurs d’obertura” pel P. Màxim Muñoz, president 
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Demà farà precisament un any de l’elecció del nou Papa i no podem fer altra cosa que donar 
gràcies a Déu per la “primavera eclesial” que estan suposant les seves paraules, els seus 
gestos, les seves opcions. Com a religiosos, sentim un “sa orgull” de tenir com a Papa un 
religiós (jesuïta) que ha adoptat com a nom “Francesc”, pare de nombroses famílies 
religioses. Crec que no és exagerat dir que una bona part de la seva aportació, estil, 
accents, propostes... deriva de la seva formació i experiència com a religiós. 

Com Francesc d’Assís, ens està encoratjant a tornar a l’essencial de l’evangeli, que ell 
expressa com “la bellesa de l'amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist mort i ressuscitat” 
(EG 36). I ho explicita dient “L'Evangeli invita primer que res a respondre al Déu amant que 
ens salva, reconeixent-lo en els altres i sortint de nosaltres mateixos per buscar el bé de 
tots”. Aquest és l’eix fonamental que no ha de quedar ofuscat en cap circumstància. “Totes 
les virtuts estan al servei d'aquesta resposta d'amor”. 

Des d’aquest nucli fonamental,  El Papa Francesc, especialment a través de la seva 
exhortació apostòlica “Evangelii Gaudium” ofereix a tota l’Església, començant per ell mateix, 
un extraordinari programa de renovació perquè brilli amb tota la seva força la joia de 
l’Evangeli, viscut i contagiat. Un Evangeli viscut sense les glosses que amenacen de 
convertir-lo en una ideologia religiosa molt perillosa. 

El Papa Francesc ens demana a tots una renovació i conversió profunda perquè sigui 
possible un estil d’Església en missió. Ho expressa així: “Somio amb una opció missionera 
capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota 
estructura eclesial esdevingui un camí adequat per a l'evangelització del món actual més que 
per a l'autopreservació. La reforma d'estructures que exigeix la conversió pastoral només pot 
entendre's en aquest sentit: procurar que totes elles esdevinguin més missioneres, que la 
pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui 
els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots 
aquells que Jesús convoca a la seva amistat” (EG 27). 

Aquesta invitació a una reforma en profunditat de l’Església ens està arribant amb força 
perquè les paraules del Papa venen reforçades pel seu estil de vida evangèlic, la seva 
proximitat a les persones, sense distinció, la seva preocupació pels pobres, els joves i les 
persones grans, per la seva paraula directa, clara, entenedora, amb un regust evangèlic 
inequívoc. 

Tot plegat ens omple d’esperança i d’il·lusió, si bé som ben conscients de la dificultat i 
complexitat de les reformes en una institució com l’eclesial. El mateix Papa va afirmar en una 
entrevista que “es necessita temps para posar les bases d’un canvi veritable i eficaç”. És 
vital el seu lideratge obert plenament a l’acció de l’Esperit, però cal la implicació de tots els 
membres de l’Església, entre ells els que pertanyem a les diverses formes de vida 
consagrada. 
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I crec que el papa Francesc ha deixat clar que compta, i molt, amb nosaltres, religiosos i 
religioses. Com a religiós que és ens coneix des de dins, es fa càrrec de les nostres 
preocupacions, limitacions, afanys. Les trobades que ha tingut amb els nostres superiors i 
superiores generals han estat marcades per una gran proximitat, comprensió i 
encoratjament. El nomenament de Fra José 
Rodríguez Carballo com a secretari de la 
Congregació de la Vida Consagrada, essent 
com era Superior General i President de la 
Unió de Superiors Generals, ha estat també 
un signe de confiança. 

El Papa Francesc, doncs, ens valora i 
compta molt amb nosaltres per fer realitat 
aquest somni que té d’una Església “en 
sortida missionera” cap a les perifèries 
necessitades de la misericòrdia i el 
compromís dels cristians. Ens ha dit als 
religiosos: "L'Església ha de ser atractiva. 
¡Despertar el món! Sigueu testimoni d'una 
manera diferent de fer, d'actuar, de viure! És 
possible viure d'una manera diferent en 
aquest món. Estem parlant d'una mirada 
escatològica, dels valors del Regne 
encarnats aquí, sobre aquesta terra. Es 
tracta de deixar-ho tot per seguir el Senyor. 
No, no vull dir "radical". La radicalitat evangèlica no és només dels religiosos: es demana a 
tots. Però els religiosos segueixen el Senyor de manera especial, de manera profètica. Jo 
espero de vosaltres aquest testimoni. Els religiosos han de ser homes i dones capaços de 
despertar el món”; “homes i dones que “il·luminen el futur”. 

Durant aquest any, amb motius diversos, el Papa ens ha anat adreçant als religiosos i 
religioses missatges igualment estimulants i interpel·ladors. Una bona colla han estat 
recollits en la circular “Alegreu-vos” que la Congregació per als Instituts de la Vida 
Consagrada i Societat de Vida Apostòlica ens ha adreçat fa poc per anar preparant l’Any de 
la Vida Consagrada. 

Precisament l’anunci d’aquest Any dedicat a la Vida Consagrada ens ha omplert de goig, i 
pot esdevenir una gran oportunitat per plantejar-nos la renovació en profunditat, en clau de 
missió, que el Papa Francesc vol provocar en tota l’Església. Tindrem ocasió de compartir-
ho en aquesta assemblea. 

Com sabeu aquest Any de la Vida Consagrada començarà al novembre de 2014 i acabarà el 
2 febrer de 2016. Entre les trobades previstes, n'hi haurà una de consagrats joves de tot el 
món a Roma. 

Mons José Rodríguez Carballo va afirmar al respecte: “sobretot volem que cada consagrat 
visqui aquest any com un any de gràcia". Durant la presentació, el Cardenal Braz de Aviz va 
explicar que aquest Any està pensat en el context dels 50 anys del Concili Vaticà II i, en 
particular dels 50 anys de la publicació del decret conciliar Perfectae caritatis sobre la 
renovació de la vida consagrada. I va afegir-hi dos objectius: “Volem que aquest any sigui 
una ocasió per recordar 'amb memòria grata' aquest passat recent. Aquest és el primer 
objectiu de l'Any de la Vida Consagrada". El segon objectiu és que els consagrats i 
consagrades abracin "el futur amb esperança", conscients que el moment actual "és" delicat i 
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fatigós "i que la crisi que travessa la societat i la mateixa Església toca plenament la vida 
consagrada ". 

Mons Rodríguez va informar a més d'alguns documents que està preparant el dicasteri. Així, 
en estreta col·laboració amb la Congregació per als Bisbes i seguint el mandat del Sant 
Pare, s'està revisant el document Mutuae relationes sobre les relacions entre els bisbes i els 
religiosos en l'Església. També es procedirà a l’actualització de la instrucció Verbi Sponsa 
que tracta de l'autonomia i de la clausura de les religioses enterament contemplatives. Un 
altre document en preparació tractarà de la vida i la missió dels religiosos, mentre que un 
quart abordarà la qüestió de la gestió de béns per part dels consagrats per oferir línies i 
orientacions en les complexes situacions que es presenten en aquest àmbit. 

S’obre, doncs, una etapa apassionat per a l’Església i per la Vida Religiosa. També s’obre 
una nova etapa per a les Esglésies que pelegrinen a Catalunya i Espanya, que acaben de 
tenir una significativa visita ad limina i que ara estan reunits per elegir una nova presidència. 
Potser coneixerem el resultat al llarg d’aquest matí. Demanem que la força de l’Esperit els 
inspiri i acompanyi. Precisament en el document que el Papa Francesc va adreçar a la CEE 
per indicar els camins de futur, un paràgraf està dedicat a la construcció d’una Església de 
comunió de carismes i ministeris en la qual la vida Consagrada està cridada a tenir també el 
seu paper: 

“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. LG 33)”. 
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Volem viure els moments actuals amb molta intensitat evangèlica, amb molta autenticitat, 
obertura d’ulls, de ment i de cor per captar el buf de l’Esperit. El G. Serra ho expressa molt 
bé: “Està morint un model i se n’albira un altre. La transició, però, sempre resulta feixuga i 
sovint incerta... Som conscients de la nostra fragilitat, però ens sabem a les mans de Déu. 
No sempre comprenem el sentit de  les  coses,  que  s’escapoleix  en  les  escletxes  del  
ritme  quotidià.  Hem  escollit  la  vida,  amb  l’intent  de convertir-la, per l’acció de l’Esperit, 
en una benedicció. Volem ser presència de Déu en les perifèries de la nostra  societat,  on  
el  sofriment trenca  l’esperança.  La misèria material, moral  i  espiritual  representen  una 
crida  per  no  tancar-nos  en  els  nostres  amagatalls.  Si  cal  serem  una  Església  
accidentada,  però  defugim convertir-nos en objectes d’arquelogia. El servei i l’evangeli són 
les claus per portar l’amor de Déu al cor de les  persones.  La  vida  religiosa  viu,  amb  
llums  i  ombres,  compromesa  a  gastar  les  seves millors  energies en  benefici  de  les  

víctimes  de  la  crisi.  L’entramat  
social,  polític  i  econòmic  del  
nostre  escenari  actual  ens 
demanen  grandesa  d’ànima  i  
viure  prop  de  les  persones”. I 
afegeixo: a prop de les persones 
en les seves situacions personals 
i col·lectives, ja que continuem 
vivint al nostre país un debat 
intens sobre la configuració futura 
com a poble en relació amb la 
resta de pobles d’Espanya. Més 
enllà de les diverses opcions 
polítiques, a nosaltres ens toca 
treballar contra les 
desqualificacions, els simplismes i 
les manipulacions, i en favor de 
les opinions ben formades, el 

respecte, les vies democràtiques, la informació veraç, la justícia i la fraternitat que han de 
prevaldre per damunt de tot. I, com a criteri fonamental, la dignitat de les persones, de totes 
les persones, com a individus i com a pobles, sobre tot de les més febles i indefenses. Hem 
d’encoratjar tots els esforços adreçats a una participació positiva en la construcció del teixit 
social. En la línia que expressa el Papa Francesc quan diu en a “Evangelii Gaudium”: “En 
cada nació, els habitants desenvolupen la dimensió social de les seves vides configurant-se 
com a ciutadans responsables en el si d’un poble, no com a massa arrossegada per les 
forces dominants. Recordem que «el fet de ser ciutadà fidel és una virtut i la participació en 
la vida política és una obligació moral» [United States Conference of Catholic Bishops, carta 
pastoral Forming Consciences for Faithful Citizenship (2007), 13]. Però convertir-se en poble 
és encara més, i requereix un procés constant en el qual cada nova generació es veu 
involucrada. És un treball lent i ardu que exigeix voler integrar-se i aprendre a fer-ho fins a 
desenvolupar una cultura del trobament en una pluriforme harmonia” (EG, 220). 

Aquest matí precisament el Parlament de Catalunya celebra un ple monogràfic sobre 
pobresa i desigualtat. El debat  té per objectiu debatre la reducció de la pobresa i les 
desigualtats socials, els col·lectius vulnerables, les conseqüències de la reforma laboral, la 
garantia de rendes, el dret a l'alimentació, l'accés a l'habitatge i els subministraments 
elèctrics. Una bona colla de germans i germanes nostres treballen activament en tots 
aquests fronts. Juntament amb ells i a tantes entitats socials cristianes i laiques reclamem un 



8 
 

 

acord de país contra la pobresa i exigim als nostres polítics que actuïn per aturar un sistema 
que fa que la diferència entre els més rics i els més pobres sigui cada dia més gran. 

Demanem a l’Esperit que ens doni la inspiració i el coratge que necessitem per encertar i 
seguir els camins més adequats per respondre als reptes del nostre temps. Agraïm a Déu 
poder-ho pregar junts i compartir experiències i reflexions, com farem aquest matí en 
aquesta Assemblea. Que sigui ben profitosa per a tots! 
 
P. Màxim Muñoz Duran 
President de l’URC 
 
Felicitacions 
En el transcurs del discurs d’obertura, es comunica la notícia de l’elecció de Mons. Ricardo 
Blàzquez com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. El P. Màxim Muñoz 
expressa la seva  alegria per aquest nomenament, viscut en comunió eclesial. 
 
Nomenaments 
 

La Gna. Piedad Pacho, nova Superiora general de les Agustines Missioneres. 
El P. Manuel Fernández Chaguaceda, nou Superior general de la congregació de Sant Pere 

ad Víncula 
El P. Ángel Fernández Artime, nou Superior Provincial dels Salesians. 
El. P. Agustí Borrell, reelegit com a Provincial dels Carmelites Descalços. 
 
En un altre ordre de coses: 
La Gna. Margarita Bofarull, del Sagrat Cor, nomenada membre de la Pontifícia Acadèmia per 
la Vida 
 

 

 

 

 

L’alegria  

de 
l’Evangeli 

Papa Francesc 

70 assemblea URC: “Evangelii Gaudium”, tema de reflexió, estudi i debat 

Crides a la vida religiosa 
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El tema de reflexió se centra sobre l’exhortació apostòlica “Evangelii Gaudium” (La joia de 
l’EvangelI), per esbrinar les crides que des d’aaquest document arriben a la vida religiosa. El 
treball es realitza en tres etapes: 

1. Motivació del tema a càrrec del G. Pascual Piles, Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu. 

Primer 
L’alegria de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. 
Alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, de l’aïllament.  
Amb Jesucrist neix i reneix l’alegria (EG 1). Arrisca (EG 3). 
La trobada o retrobament amb Déu es converteix en feliç amistat (EG 8). 

Segon 
Invitació a una nova etapa evangelitzadora, marcada per aquesta alegria i indica nous 
camins per a la marxa de l’Església en els propers anys (EG 1). 
Anunci renovat (EG 11). Lliurament generós que no és heroica tasca personal, ve d’Ell (EG 
12). 
Com: transmetre la fe cristiana: batejats no practicants; els qui no coneixen a Jesucrist o 
sempre ho han rebutjat. (EG 13). 

Tercer 
Risc d’una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, de la 
cerca malaltissa i plaers superficials.  
La vida interior tancada en els seus interessos no deixa espai per als 
pobres (EG 2). 
Atenció a les excuses, justificacions (EG 7) 
 
Proposta 1 
Reforma de l’Església en sortida missionera, pastoral de conversió, 
inajornable renovació, en el cor de l’Evangeli, mare de cor obert. (EG 
fins el 48). 
 
Proposta 2 
Crisi del compromís comunitari:  
No a l’economia de l’exclusió, no a la idolatria dels diners: governa i no 
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serveix, no a l’accídia egoista, no al pesimisme estèril.  
Sí al desafiament de l’espiritualitat, sí a les relacions noves que genera Jesucrist.  
(EG fins el 109). 
 
Proposta 3 
L’anunci de l’Evangeli: Tot el poble de Déu,   un poble per a tots, molts rostres, deixebles 
missioners, cultura, pensament, educació.  
Homilia: Pietat popular, persona a persona, carismes per a la comunió, paraules que fan 
cremar els cors. Preparació de la predicació per a l’aprofundiment del Kerygma. (EG fins el 
160). 
 
Proposta 4 
Dimensió social de l’evangelització: Confessió de la fe i compromís social, ensenyament 
de l’Església sobre qüestions socials.  
Inclusió social dels pobres, Units a Déu escoltem un clam, lloc privilegiat dels pobres, 
Economia i distribució de l’ingrés. El ben comú i la pau social: el tot és superior a la part, la 
unitat preval sobre el conflicte, la realitat és més important que la idea. 
Diàleg social com a contribució a la pau: diàleg entre fe, raó i ciència, diàleg interreligiós i 
ecumènic, relacions amb el Judaisme, Diàleg social en un context de llibertat. 
 
Proposta 5 
Evangelitzadors amb esperit: Les motivacions espirituals de la tasca missionera: trobada 
personal amb l’amor de Jesús, el gust personal de ser poble, l’acció misteriosa del 
Ressuscitat i del Esperit, la força missionera de la intercessió. 
Maria mare i estel de l’evangelització, regal de Jesús al seu poble. 
 
No és un tractat sinó una necessitat apressant que veig a l’Església. 
 

2. Diàleg en grups. 

Seguidament, els membres de l’assemblea s’han dividit en grups espontanis per dialogar 
llargament sobre l’exhortació apostòlica i arribar a discernir les crides més importants que 
han sentit en escoltar elbatec d’aquest escriu programàtic del papa Francesc. Les seves 
parauls en ressonat a l’interior dels participants. Han concretat el seu diàleg en una sèrie de 
crides. En acabar al treball de grups, s’ha fet una pausa de mitja hora.  
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3. Anàlisi dels resultats. 
 

Quan s’ha reemprés la feina, els resultats dels grups, recollir durant la pausa, han estat 
projectes a la pantalla. Un 
membre de cada grup ha passat 
al davant per llegir les crides i, si 
cal, fer-ne una breu explicació. 
S’ha obert un espai de comentaris 
amb les persones veïnes. 
Posteriorment, en sessió plenària 
hi ha hagut un seguit 
d’intervencions com a reacció 
dels resultats o com reflexió sobre 
el contingut del document i sobre 
l’actualitat de la vida consagrada. 
 
No publiquem ara les crides per 
tal de deixar un temps per elaborar-les i fer-ne una síntesi que eviti repeticions i destaqui els 
punts bàsics i fonamentals. Cal dir, però, que les concindències han estat notables. 
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Una assemblea general no pot defugir determinades tasques que responen a les exigències 
eatatutàries. Aquests quatre punts han estat presentats pel G. Lluís Serra, com a secretari 
general i administrador: 
 

1. Aprovació de l’acta de la 39 assemblea general 
Tant l’esborrany de l’acta de la 69 assemblea general com la memòria 2013 van ser 
enviats oportunament a superiores i superiors majors per a la seva informació. A l’inici de 
l’asseemblea s’ha dedicar un temps 
suficient per fer-ne lectura a fi d’introduir, 
si és cas, les modificacions pertinents.  
 

2. Aprovació de la memòria 2013 

La Memòria 2013 s’inicia amb un article 
de prsentació titular: “Escollir la vida”. Els 
punts de continguts són els següents:  
1. Relacions amb la CONFER 
2. Assemblees generals de l’URC 
3. Línies mestres del curs 2013-2014 
4. Organismes i grups 
5. Beatificacions 
6. Relacions amb les diòcesis de 
Catalunya 
7. Activitats de formació URC-CEVRE 
8. Organigrama 
9. Cronograma 
10. Publicacions 
11. Agraïments 

Properament, s’inclourà la memòria 
íntegra en el Servei de Documentació.  

3. Aprovació del balanç 2013 

Amb l’ajut d’un power point, on hi apareixen les dades econòmiques, s’han explicat els 
ingressos (aportació de CONFER, exercicis espirituals I formació inicial i contínua) i les 
despeses (personal, seu, funcionament, professorat, exercicis espirituals...). 
Mensualment, la Junta rep la informació econòmica. 
 

4. Ratificació del pressupost 2014  

El pressupost va ser aprovar a la darrera assemblea general, celebrada al mes 
d’octubre. Malgrat la variació de la nova presentació és força petita, s’ha preferit 
presentar-lo a la ratificació de l’assemblea. A través del power point, s’indiquen els 
temes més significatius. 

 
Com es preceptiu, cadascun d’aquest quatre punt són votats i obtenen la unanimitat de 
l’assemblea. 
 

70 assemblea URC: “Quatre tasques estatutàries” 
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1. CECAS (Centre Català de Solidaritat) 

Informen: Pilar Malla, vicepresidenta del Patronat, y Cèlia Palacín, gerent de la 
Fundació. 

El Centre Català de Solidaritat (CECAS) és una Fundació privada sense ànim de lucre 
fundada l’any 1991, que es dedica a l’atenció de persones drogodependents, 
especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments 
biopsicosocials i reeducatius de les drogodependències considerant les patologies 
derivades. 

Amb la voluntat de cobrir tot el territori català, el CECAS disposa de centres d’atenció a 
Barcelona, Tarragona i Lleida. I centres d’informació a les diferents Càritas Diocesanes 
de Catalunya. 

Forma part de la Xarxa de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i del Pla 
de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

És membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions i de la Confederación de 
Entidades para la atención a las drogas. 

La nostra missió és generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativa i 
terapèuticament persones amb problemes addictius, amb especial sensibilitat per 
aquelles que es troben en situacions de marginació o pocs recursos i que no se’n 
sortirien fàcilment, amb la màxima qualitat de mitjans humans tècnics i econòmics, per 
ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en compte la 
seva realitat, potencialitats i capacitats. 

El CECAS és promogut per la Conferència Episcopal tarraconense, Càritas, Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu i la Unió de Religiosos de Catalunya. Sempre hi ha un 
representant de l‘URC al Patronat. Actualment, el G. Manel Castillo, marista. 

Es deciara en un futur no massa llunyà un Servei de Documentació amb informacions 
pertinent a les activitats del CECAS. 

 
 

70 assemblea URC: “Quatre comunicats” 
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2. Laïcat XXI 

Informen: Cori Casanovas i Jaume Argemí, membres de l’equip promotor. 

 

1. El perquè: el 50 aniversari del Concili Vaticà II: esplèndida teologia del laicat. 
Moment actual. 

2. Sentint-nos membres de l’Església arrelada a Catalunya i a la llum del Concili Vaticà 
II, volem crear una xarxa de laics i laiques que, des de la reflexió, ajudi a impulsar un 
laïcat madur, compromès i transformador que faci sentir la seva veu dins l’Església i 
que sigui testimoni de compromís cristià en el món. 
(Blanquerna 20 abril 2013, Montserrat 6 juliol 2013). 
No institucional. No antiinstitucional. 
No alternatiu; complementari. 
Especialment dels mvts AC i d’altres en la línia del Concili Vatica II 

3. Xarxa: 
• Volem escoltar a les persones i al seu entorn comunitari. 
• Volem ser testimonis de la trobada personal amb Crist. 
• Ho vivim amb passió i entusiasme. Contacte persona a persona (Montserrat 6 juliol) 
• Afavorim el sentit de pertinença de tots els batejats. 
• Volem acollir, escoltar, ajudar-nos. Tenir cura dels cristians laics per tal que no se 
sentin sols. Rostre comú (Montserrat 6 juliol) 
• Ha de ser veu i ha d’activar la veu dels laics. ( Benetes , X/2013) 
DESTINATARIS 
• Membres actius de parròquies , cristians no organitzats. cristians en diàspora 
• En plena relació amb els moviments d’Acció Catòlica i altres (Montserrat, Benetes) 

4. Com? 
XARXA DE LAICS 
• Grups de nova creació o ja existents (moviments , parròquies…) 
• Persones en la diàspora. 
• Joves , esplais, etc. 
CONGRÉS DEL LAÏCAT. TARDOR 2015 
•DINÀMIC 
•CREATIU 
•CELEBRATIU 
•REFLEXIU 
•MOTIVADOR 
Pàgina WEB: www.laicatxxi.cat Continguts formatius 
Fitxes de treball 
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-laics en el món -laics en l’ Església -Espiritualitat Presentacions de Laïcat XXI 
Reflexió – proposta - preparació CONGRÉS 
“SER MÉS ESGLÉSIA SERVIR MÉS EL MÓN” 

5. URC 
• Agraïment: resposta a Cat Rel. 
• URC: movilitza molts laics, en una 
estructura més participativa, 
corresponsable i lliure. 
• Experiències comunitàries, de voluntariat, 
de formació…ja reeixides. 
Aporta propostes per al Congrés: 
–www.LaicatXXI 
-Col.laborar-hi , 
-CAMÍ I ORGANITZACIÓ 
-EXPERIÈNCIES CONCRETES, 
EXTRAPOLABLES. 
 

3. 2015, Any de la Vida Consagrada 

S’obre un temps per realitzar un brainstorming 
(una pluja d’idees) sobre el 2015 com a Any de la 
Vida Consagrada. Ens grups informals es redacten 
propostes que són lliurades a secretaria.  
Es decideix que fins a Pasqua els Consells 
generals o provincials puguin tractar aquest tema i 
enviar a la secretaria de l’URC 
(sec.urc@confer.es) els seus suggeriments i 
propostes amb la finalitat d’elaborar un programa 
d’aquest esdeveniment, que comença el novembre 
de 2014 i acaba el 2 de febrer de 2016. Aquesta 
participació resta oberta a qualsevol membre de 
l’URC que vulgui fer les seves aportacions. 
 

4. Programa de la visita a l’URC de Fra. Josep Rodríguez Carballo, OFM, arquebisbe i 
secretari de la CIVCSVA 

  

PRIMER MOMENT Col·loqui de Fra José Rodríguez Carballo, ofm, amb les 
superiores i superiors majors 

Data 2 de maig de 2014, divendres 

Hora 12.00 – 13.30 

Lloc S’indicarà oportunament.   

Destinataris Superiores i superiors majors.  

Inscripció Gratuïta – Serà imprescindible la inscripció. 
  

Fra. José Rodríguez Carballo ha sol·licitat que l’URC faci arribar un primer plec de preguntes 
per iniciar el col·loqui. Amb aquesta finalitat, s’ha dedicat un temps breu a formular algunes 
qüestions d’interès.  
Finalment, s’ha suggerit: fins al 5 d’abril, les superiores i superiors majors podran enviar a la 
secretaria de l’URC (sec.urc@confer.es) les seves propostes de temes per al col·loqui. Una 
vegada resumides i sintetitzades, se li enviaran a Roma. 
 

mailto:sec.urc@confer.es
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SEGON MOMENT Trobada amb la vida consagrada 
Eucaristia i conferència-col·loqui 

Data 3 de maig de 2014, dissabte 

Hora 10.00 Eucaristia 
11.00 – 13.00 Conferència – col·loqui 

Lloc S’indicarà oportunament.   

Destinataris Les persones consagrades  interessades 

Inscripció Gratuïta – Serà imprescindible la inscripció. 
 

Considerem que aquesta visita esdevé una gran oportunitat de pregària i reflexió sobre la 
vida consagrada a casa nostra. Per això, animen a reservar aquesta data a les agendes per 
participar-hi amb joia i massivament. 
 
 
 
L’URC està integrada a les Entitats Socials de l’Església. S’ha efectuat una investigació que 
es presenta la propera setmana. Tothom por participar a l’acte. Només cal fer la inscripció 
per internet en el web de la Fundació Pere Tarrés. 
 

TEMA L’acció social des de les entitats d’Església. El seu paper en la cohesió 
social a Catalunya 

Data 20 de març de 2014, dijous 

Hora 18.00 

Lloc CaixaForum. Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”  (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona) 

Assistents Jornada oberta i gratuïta 

Finalitat Quina és la realitat de les entitats 
d’Església? Quina aportació fan a la 
cohesió social? Quin són els principals 
reptes per enfortir les organitzacions i la 
seva acció social? A aquestes i altres 
qüestions contesta la recerca “L’acció 
social des de les entitats d’Església. El 
seu paper en la cohesió social a 
Catalunya” dirigida per la Fundació Pere 
Tarrés amb la col·laboració del Campus 
Docent Sant Joan de Déu (Universitat 
de Barcelona) i la Càtedra d’Inclusió 
Social (Universitat Rovira i Virgili). 
Els resultats han estat recollits en un 
llibre que ha publicat l’Editorial Claret i 
que es presentarà en la mateixa 
jornada. La recerca, on han participat 
més de 40 entitats d’Església de 
Catalunya, ha estat promoguda per la 
Xarxa d’Entitats Socials d’Església i ha rebut el suport de la Direcció General 
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya i el 
Comissionat d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona. 

70 assemblea URC: “Altres informacions” 
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Ordre del 
dia 

18.00h    Presentació institucional a càrrec d’un representant de la Xarxa 
d’Entitats Socials d’Església, i d’Enric Vendrell i Aubach, director 
general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. 

18.20h    Conferència  “El cristianismo en la plaza pública” de Javier Elzo, 
Catedràtic Emèrit de Sociologia de la Universitat de Deusto 

19.00h    Presentació de resultats a càrrec de Enric Benavent i Marina 
Aguilar, membres de l’equip investigador de la Fundació Pere 
Tarrés. 

19.30h    Debat obert amb el públic 

Inscripció Fundació Pere Tarrès - 
https://esdeveniments.peretarres.org/?id=EXT_20140217160308 - És 
imprescindible la inscripció a través del formulari online 

 

 
 

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 
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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. 

 

 

Jornada de Formació Permanent 
 

P. Amedeo Cencini:“La animación vocacional 
en tiempos del papa Francisco y de la nueva 

evangelización 

Data: 5 d’abril de 2014, 
dissabte.  

Hora: 9.45-13.30 | 15.30-17.30 

Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep  

c/ Rocafort, 42 - Barcelona).  

L1 Rocafort i L3 Poblesec 

Inscripcions: URC 

PREU: 20 EUROS. 
 
PAS 1: EMAIL (nom i cognom | congregació) a: sec.urc@confer.es 
 
Pas 2: 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 AC 

 
L’informació s’ha completat amb altres reunions previstes: acompn yament de religioses i 
religiosos grans, II Jornada Comunicació URC i espai d’intercanbvi per a administradors/es 
generals o provincials. Oportunament se n’informarà. 
 
 
 

mailto:sec.urc@confer.es
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El P. Màxim Muñoz, com a president, dóna per acabada l’assemblea. Tot seguit, es 
procedeix al dinar de germanor. 

 
 

Madrid, 12 de marzo de 

2014 (IVICON).- El 

Arzobispo de Valladolid, 

Mons. Ricardo 

Blázquez, ha resultado 

elegido Presidente de la 

Conferencia Episcopal 

Española con 60 votos a 

favor. 

La Conferencia 

Española de Religiosos 

felicita al nuevo Presidente y se une en oración ante esta nueva etapa de la Conferencia 

Episcopal Española. 

El hasta ahora Vicepresidente, ya ocupó el cargo de Presidente entre los años 2005 y 2008. 

Mons. Bláquez nació en Villanueva del Campillo (Ávila) el 13 de abril de 1942. 

Realizó sus estudios en los seminarios Menor y Mayor de Ávila (1955-1967) y fue ordenado 

presbítero el 18-2-1967. Obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad Pontificia 

Gregoriana de Roma (1967-1972) y también estudió en universidades alemanas. 

CARGOS PASTORALES 

Fue secretario del Instituto Teológico Abulense (1972-76), profesor (1974-1988) y decano 

(1978-81) de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, así como 

vicerrector de la misma. El 8 de abril de 1988 fue nombrado Obispo auxiliar de Santiago de 

Compostela, recibiendo la ordenación episcopal en esa catedral el 29 de mayo siguiente. El 

26-5-1992 fue designado obispo de Palencia y el 8-9-1995 obispo de Bilbao. 

El 13 de marzo de 2010 se hizo público su nombramiento por el Papa Benedicto XVI como 

Arzobispo de Valladolid. Tomó posesión de la diócesis el 17 de abril del mismo año. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

En la Conferencia Episcopal Española es Vicepresidente desde 2008. 

Además ha sido miembro de la Comisión para la Doctrina de la Fe (1988-1993) y de la 

Comisión Litúrgica (1990-1993), y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la 

Fe (1993-2003) y de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales (2002-2005), 

así como Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca (2000-2004). 

 

Ricardo Blázquez, nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal Española 

70 assemblea URC: “Cloenda i dinar de germanor” 
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L’arquebisbe de Valladolid ha estat elegit president de la 
Conferència Episcopal Espanyola en substitució del cardenal 
Antonio M. Rouco Varela 
 
Montserrat, 12 de març de 2014. El P. Abat Josep M. Soler, arran de l’elecció de 
l’arquebisbe de Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez, com a president de la Conferència 
Episcopal Espanyola (CEE), en substitució del cardenal Antonio M. Rouco Varela, ha 
declarat el següent: 
 
L’elecció de l’arquebisbe Ricardo Blázquez com a president de la Conferència Episcopal 
Espanyola és una bona notícia. És un home intel·ligent, reflexiu i, en aquest sentit, un bon 
teòleg. Per altra banda, també és un bon pastor, com s’ha vist en les diverses diòcesis en 
què ha estat. Un home de diàleg, un home de consens, que coneix també la pluralitat de 
l’Estat espanyol, com es va manifestar en els seus temps de bisbe de Bilbao. Crec que sabrà 
portar la línia de la Conferència Episcopal en la línia que està marcant el Papa Francesc de 
renovació, de fidelitat a l’Evangeli, de presentació positiva del missatge de Jesús. 

 
 
 
 

 
(23/02/2014) L’Orde de Sant Joan 
de Déu és coneguda entre 
nosaltres sobretot per la qualitat 
del seu hospital infantil, a 
Esplugues. Un hospital de 
referència, sobretot al Baix 
Llobregat.  Una mirada més 
acurada ens fa adonar que els 
germans de Sant Joan de Déu 
s’adrecen prioritàriament a una 
població que sovint viu l’exclusió, 
l’abandonament, la invisibilitat: 
malalts mentals, persones sense 
sostre, presos malalts, 
immigrants... És la “perifèria 
existencial” que diu el papa 
Francesc. I encara Sant Joan de 
Déu tracta temes de frontera com 
la recerca en l’àmbit de la salut i la 

bioètica. Unes altres qüestions perifèriques que obliguen a obrir camí en un món canviant i 
sense seguretats. 

Per parlar de tot això ens trobem amb Pascual Piles, germà de l’Orde de Sant Joan de Déu i 
en aquests moments provincial de l’Orde, que va arribar a Sant Boi gairebé fa cinquanta 
anys. 

Declaració del P. Abat Josep M. Soler 
en l’elecció de Mons. Ricardo Blázquez 

Pascual Piles: "Jo no vull trencar res, vull viure com un creient, però la 
realitat és la que és" 
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L’aportació dels qui ho han perdut tot 

- En un moment en què arran de la crisi les nostres seguretats trontollen, potser 
l’experiència de Sant Joan de Déu amb unes persones tan vulnerables ens pot aportar 
alguna cosa... 

- Les persones amb qui treballem, que són a la presó o que viuen al carrer, ens aporten molt. 
De vegades són persones molt depenents, que se’ns apropen amb molta tendresa i que 
esperen de nosaltres que els sostinguem, que els acompanyem, que els ajudem. N’hi ha 
tants que no arribem a tots. Hem ampliat i dignificat l’alberg que tenim a Barcelona, i acabem 
d’obrir un altre centre en 
col·laboració amb l’Ajuntament i 
amb les germanes del Sagrat Cor 
a Sarrià aprofitant una antiga 
residència universitària. És un 
centre d’estada temporal adreçat a 
persones que han perdut 
l’habitatge. En el barri hi havia una 
certa expectació en relació al 
centre, però l’arrencada del centre 
i la jornada de portes obertes han 
ajudat a veure que les persones 
que s’hi acullen no provoquen 
molèsties i que, a més, aporten un 
sentit de solidaritat molt positiu. Moltes d’elles són persones que han dut una vida molt 
“normal”: han treballat, han tingut un habitatge i una família. Els ajudem a trobar feina i a 
viure de nou autònomament. En aquest sentit també col·laborem amb Arrels i treballem amb 
la seva mateixa filosofia. A banda d’aquests equipaments gestionem alguns pisos d’acollida 
perquè les persones que potser no poden viure amb total autonomia rebin el suport que 
necessiten. Entre la seva petita pensió i algunes feines temporals van fent i poden viure amb 
dignitat. 

Conviure amb la malaltia mental 

- I les persones que pateixen malalties mentals? 

- Cinquanta anys enrere, a Sant Boi, el centre acollia uns 1700 malalts mentals. El centre era 
una mena de refugi que funcionava com una defensa de la societat, que els tancava allà de 
per vida. En tots aquests anys hem anat treballant perquè els homes i dones malalts puguin 
viure en família, amb naturalitat, sense pors. Disposem d’espais per quan és imprescindible 
un ingrés, però procurem que aquests tinguin poca durada. Cal evitar que els malalts 
s’institucionalitzin i donar suport a les seves famílies, encara que siguin malalts crònics. 
Intentem compensar les persones. Avui hi ha medecines que permeten conviure sense 
agressivitat i recursos socials que afavoreixen les relacions com els centres de dia. En tenim 
uns quants a Catalunya. Són equipaments sostinguts per la sanitat pública, que troben bona 
acollida a les poblacions, perquè cada vegada la gent es va tornant més sensible a aquestes 
situacions. 

- Disposem també d’una Fundació de Tutelatge de Malalts Mentals, que atén unes 300 
persones a tot Catalunya. Són persones que estan soles, que viuen a casa seva, que 
s’organitzen com volen i segueixen tractament mèdic. Nosaltres, a través dels professionals 
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socials i sanitaris i de voluntariat molt format, els visitem en el seu domicili un o dos cops per 
setmana, per assegurar-nos que estan compensats, nets, que mengen adequadament, que 
tenen tot el que necessiten.  

Relacions de bon veïnatge 

- Tenim també un parell de pisos per a menors marroquins, que estan sols aquí. Al marge 
d’altres serveis professionals, la comunitat els visitem cada vespre. Ja cuinem comptant amb 
ells i compartim menjar, i ens ocupem de donar-los suport. Un de nosaltres que es lleva 
d’hora, n’acompanya un a l’estació del Molí Nou, perquè comença a treballar a les 6 del i per 
arribar al seu lloc de treball en transport públic té una tirada llarga i una bona caminada. 

- Aquest bagatge deu ser útil en la crisi que estem vivint 

- Hi ha gent que ho passa molt malament. Se’ns acosta gent que no té res. La societat es 
mobilitza per donar respostes. Càritas, per exemple, ha fet una bona inversió agrupant la 
gent de les parròquies i distribuint béns de primera necessitat. Un germà nostre també ha 
aplegat un grup de voluntaris que visiten incansablement comerços d’alimentació per recollir 
menjar. 

L’experiència de Teresa Losada 

- Quins prejudicis hem de vèncer nosaltres, en això? No sempre ens resulta fàcil 
acollir la persona diferent, per estrangera o perquè té una determinada discapacitat. 

- Per a mi resulta molt significativa l’experiència de Teresa Losada a Sant Vicenç dels Horts. 
Normalment la societat té prejudicis. Hi ha barris que potser són més propensos a acceptar 
les persones que són diferents. Una comunitat com la de la Teresa, que ha estat treballant 

infatigablement des dels anys 70, 
ha ajudat molt a aproximar-nos 
mútuament a la comunitat 
marroquina. Una aproximació que 
no resulta fàcil però que a la llarga 
dóna fruits. Només cal veure com 
va ser el funeral de la Teresa i 
com es va sentir acompanyada per 
tantes dones i homes musulmans 
que van voler cuidar-la i que van 
pregar per ella. A Bayt al-Thaqafa, 
fundació que hem promogut junts 

les Franciscanes i nosaltres, s’ha fet tota una tasca d’educació, de suport i d’acollida que ha 
contribuït a l’acceptació dels marroquins.  

En aquest sentit, estem contents amb l’esperit del Papa Francesc que ens obre les portes. 
Jo crec que feia falta. Vam viure amb il·lusió Joan XXIII i el Concili, i després Pau VI. 
Després això l’Església va fer passes enrere a la recerca d’un ordre i d’unes seguretats que 
ens han allunyat de la gent. Em va agradar molt el missatge que va enviar als filipins: la 
pregària del ¿Per què ha passat això, Senyor? És una pregunta sense resposta. És la 
pregunta que també es feia Jesús, que no entenia per què havia de morir. És la pregunta 
que ens fem tots davant del mal i del patiment. 
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Acompanyar des de la impotència 

- Això ens porta al sentiment d’impotència. Davant les catàstrofes naturals, però 
també davant la impossibilitat de curar certes malalties, o de redreçar algunes formes 
d’actuar.  

- Aquesta també és una experiència quotidiana, que vivim, per exemple, a les presons on 
tenim unitat psiquiàtrica. Hi ha persones que experimenten millores. Però n’hi ha que no, que 
no són conscients del mal que han provocat o que potser reincidiran només sortir i malgrat 
els recursos socials que s’hi aboquin. Però jo crec que un cor dolent no el té ningú. Cal molta 
paciència, confiança i esperança. Però hem de ser conscients que no tot té remei. 

- Com afecten les noves lleis i les retallades en el camp de la sanitat? A l’Hospital de 
Viladecans hi ha un cartell que avisa que qui no tingui tarja sanitària haurà de pagar 
135 € per ser atès... 

- Nosaltres procurem continuar atenent tothom, però sí que ens afecten les retallades, que 
ens porten a tenir conflictes laborals. Uns conflictes que jo entenc, però tampoc no disposem 
de recursos com per satisfer les expectatives o les necessitats de tothom. Cal molta 
paciència, bona voluntat i diàleg. I tot en un context d’abusos, de robatoris, d’enganys per 
part de persones que haguessin hagut de ser uns referents. Jo agraeixo tant el suport de 
moltes persones que ens l’han expressat com l’actitud educada dels treballadors en conflicte 

en expressar les seves 
reivindicacions. 

L’ètica de la vida 

- Un altre camp en què Sant Joan 
de Déu és conegut és la seva 
implicació és la bioètica 

- La ciència avança i ho fa en una 
societat molt diversa. Nosaltres no 
podem estar vivint en el context de 
l’Església del passat. Hem d’acollir la 
novetat sabent que podem 
equivocar-nos i que l’avenç de la 

ciència és important perquè contribueix a viure millor. Un exemple. El pare Francesc Abel, 
que per a mi va ser un mestre, va fer declaracions no acceptades per tots quan era president 
de l’Institut Borja de Bioètica, mantenint que fins a la vuitena setmana de l’embaràs no 
podem parlar amb propietat d’una nova persona. Això mateix ho deia sant Tomàs perquè 
senzillament ho creia així. El context de Sant Tomàs tenia moltes menys dades. Però el pare 
Abel ho deia de forma molt conscient i des de la ciència. Hem estat criticats per això d’una 
manera una mica obsessiva, i se’ns han atribuït conductes que mai no han tingut lloc. Però 
nosaltres sempre hem comptat amb la confiança de l’Església i continuem treballant en la 
mateixa línia. Ens sentim recolzats. Pot ser que en alguns aspectes ens equivoquem, però 
hem d’arribar poc a poc a conèixer el que és la veritat de la nostra vida. 

Vaig tenir ocasió de col·laborar amb el Dr. Abel en el primer centre de planificació familiar 
que es va obrir i a partir de la pràctica i del discerniment vam anar establint criteris d’atenció 
a les dones i als infants. Sempre amb coneixement de l’arquebisbe de Barcelona i sempre 
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tenint en compte que en el camp d’atenció de Sant Joan de Déu hi entren persones que 
potser no són cristianes o que potser tenen comportaments poc convencionals: prostitutes, 
gent que viu al carrer..., als quals no es pot aplicar una moral sexual rígida i allunyada d’allò 
que viuen. Cal ser molt respectuós amb les persones i tenir confiança en l’acollida de Déu. 
De la mateixa manera que em consta que en alguns bisbats africans es distribueixen 
preservatius per evitar una mortaldat generalitzada per la SIDA. El tema de la bioètica es 
difícil d’abordar, però hem de fer-ho. És un treball de discernir. 

Els camins paral·lels de la moral sexual i la praxi cristiana 

- Vostè creu que el proper sínode pot ser una oportunitat per aproximar la moral 
sexual oficial de l’Església i la praxi de molts cristians? 

- Jo crec que el papa Francesc vol canviar coses. Tot el que va dir als periodistes quan 
tornava de Río (sobre les parelles homosexuals, la moral sexual, sobre els matrimonis 
separats) indicaria una voluntat de repensar i clarificar. A l’Església, en un moment 
determinat es van crear unes prescripcions que semblen inamovibles, però que són fruit 
d’èpoques anteriors. Els darrers 
papes han tingut pensaments 
diferents sobre el tema. No és el 
mateix Joan Pau II que Benet XVI. 
Ni que Francesc. 

- Hi ha altres coses a revisar. Ho 
deia el papa Benet XVI en una 
entrevista: totes les tradicions 
religioses tenen el mateix Déu. 
Nosaltres tendim a excloure els qui 
no pensen com nosaltres, però això 
no és correcte. Hem de sumar i no 
de restar. Ens sembla que 
l’ortodòxia prové de formulacions 
dels primers segles del cristianisme, però potser ens hauríem d’obrir. Jo no vull trencar res, 
vull viure com un creient, com un cristià fervorós, com un germà de sant Joan de Déu que és 
sacerdot, però la realitat és la que és. I aquí entra la llibertat de consciència i el discerniment. 

- A l’Església, com a tot arreu, hi ha persones més obertes que altres. El que no accepto és 
que no hi tinguem cabuda tots. Per a mi, com he dit abans, la persona de Teresa Losada és 
un bon exemple de catolicitat, d’universalitat, d’acollida. 

- Nosaltres hem de tenir llibertat de consciència i fins ara i cada vegada més ens sentim 
recolzats més que criticats. Els qui critiquen són persones insistents i que moltes vegades 
desconeixen la realitat.  

L’esperit de sant Joan de Déu 

- Com es treballa la difusió de l’esperit de Sant Joan de Déu? 

- Estem contents de la nostra vocació. I també del treball amb els laics que col·laboren amb 
nosaltres com a professionals i com a voluntaris i que cada vegada veiem més identificats 
amb els valors de l’Orde. Tenen sensibilitats diferents. Potser els voluntaris parteixen més 
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del fet de ser cristians (no tots ho són, però). Per a nosaltres, que en molts llocs tenim 
encomanada part de la sanitat pública, el repte no és tan què fem, sinó com ho fem, quan 
ens fem càrrec d’un hospital infantil, o prestem cures pal·liatives o treballem amb persones 
amb danys cerebrals, o ens encarreguem d’albergs o de menjadors socials. 

- Hi haurà relleu generacional? 

- Aquest és el misteri més gran del món. Intentem arribar a gent, però costa. Al final serà el 
que Déu vulgui. La vida religiosa va sorgir en un moment. Ara la sanitat està organitzada 
d’una manera molt diferent que al segle XVI. Si vénen vocacions, benvingudes. I si no en 
vénen, el Senyor que és el Rei de l’Univers que faci el que cregui. Jo no ho visc amb 
angoixa. Crec que estem fent el que cal, obrint-nos a una societat que és d’un context divers. 
Intentant fer una hospitalitat amb els valors de l’evangeli i de Sant Joan de Déu. 

Josep M. Domingo, Mercè Solé i Ramiro Vega 

Publicat al butlletí Crit Solidari núm. 11, de l'Equip de Pastoral Obrera del Bisbat de Sant 
Feliu de Llobregat. Febrer 2014 

 

 
 
  
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 
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, 

XVI Simposi de la Fundació Claret en col·laboració amb Cristianisme i 
Justícia: “«El cristianisme en la construcció d’Europa»” 
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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 

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. 
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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 
IBAN: ES43      2100 0856 9002 0041 7061 

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

 

 

 

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. 

 

 
18 de març: assemblea anual de l’APSEC i assemblea de titulars i directors  

Tal com haureu rebut ja per correu electrònic, el proper 18 de març hi ha convocada 
l'assemblea general de l'Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya 
(l’associació de titulars de l’Escola Cristiana), que tindrà lloc a les 18.30h a l'escola Sant 
Ignasi de Barcelona amb l'ordre del dia habitual.  

Com de costum, a continuació –preveiem que sobre les 19h- hi hagi una assemblea de 
titulars i directors per tractar les qüestions de l’actualitat educativa.  

Serà un bon moment per retrobar-nos com a col·lectiu.  

A propòsit de les interlocutòries del TSJC – actualitat informativa  

En relació al requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) als directors 
de cinc escoles per tal que prenguin mesures cautelars o d’execució de sentència davant les 
demandes d’una família de cada centre, la situació pel que fa a les quatre escoles 
concertades afectades, totes elles vinculades a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 
és la següent:  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 504 10|03|2014 

http://blocs.claret.cat/fundacio/xvi-simposi/
http://blocs.claret.cat/fundacio/xvi-simposi/
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1. Per a cada centre s’han presentat sengles escrits tot sol·licitant la personació de la 
titularitat del centre i de l’AMPA com a parts del procés. En els escrits se sol·licita també la 
nul·litat d’actuacions i la suspensió de la interlocutòria que requereix l’actuació de la direcció 
del centre.  

2. El TSJC, per ara, ha respost ja els escrits relatius a dos dels centres. En els dos 
casos, la resposta ha admès la personació i dóna termini per a la formulació d’un recurs que 
es presentarà en breu.  

3. Pel que fa als altres centres, es resta a l’espera de la resposta del Tribunal i, en cas 
que s’exhaureixi el termini sense que el Tribunal s’hagi pronunciat, se l’informarà de les 
dificultats per executar la interlocutòria i d’altres circumstàncies tot reiterant la voluntat de les 
titularitats i les AMPAs de presentar recurs.  

4. Per tant, no es preveu, ara per ara, de canviar el normal desenvolupament de 
l’activitat acadèmica dels centres ni els seus usos lingüístics.  
 
Aquest plantejament és unànime en les quatre titularitats dels centres afectats i es fa d’acord 
amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i el Departament d’Ensenyament. 
 
 
 
 
JORNADA D’INTERCANVI I DEBAT oberta a titulars i directors d’escoles d’iniciativa social 
Barcelona, març de 2014 
 
 

Què ha succeït amb el MODEL D’EDUCACIÓ que ha estat habitual a les escoles de tots els 
països al llarg de les darreres dècades?Quina orientació hem de donar a l’educació 
escolarper millorar sensiblement els resultats dels nostres estudiants en les Proves PISA* 
que es duen a terme cada tres anys?Què proposen les recomanacions més recentsque la 
Comissió Europea ha adreçat als Governs de tots els països de la UE?Si calgués 
REPENSAR L’EDUCACIÓ,en què hauria de consistir el nou model?Quines condicions 
haurien de reunir les escolesper afrontar el repte que comportarà l’ofertad’aquest nou 
MODEL D’EDUCACIÓ a tots els alumnes? 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA 
1. ACOLLIDA I INTRODUCCIÓ 
2. Primera ponencia Francesc Riu Rovira de Villar 
Un repte per a totes les escoles: Cap a un nou 
MODEL D’EDUCACIÓ 
Intercanvi i debat. 
3. Descans/consulta de documentació/canvi 
d’impressions entre els assistents. 
4. Segona ponencia María José García-San Pedro  
Canvi paradigma: Una educació basada en 
l’adquisició i el desenvolupament de competències 
Intercanvi i debat. 
5. CLOENDA DE LA JORNADA 
 
NOTES 
La JORNADA tindrà una durada màxima de dues 

Cal, avui, REPENSAR L’EDUCACIÓ? 
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hores i mitja.Els participants disposaran de documentació que els permetrà aprofundir en les 
qüestions que seran objecte de debat. 
 
BARCELONA, 24 de març 
Horari: 16:00 a 18:30 
Lloc: Escola Universitària Salesiana de Sarrià 
Aula Magna 
Passeig de Sant Joan Bosco, 74 
08017 Barcelona 
 
INSCRIPCIÓ. Les persones que vulguin participar en aquesta JORNADA ho han de 
comunicar amb una setmana d’antelació, indicant l’escola o Institució que representen: 
contacta@edebe.net 
La inscripció es formalitzarà segons la disponibilitat de places. 
 

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 
 

 

 

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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Recés de Quaresma: Camí cap a la Pasqua amb Pep Baquer, jesuïta 
dissabte, 15 de març, de les 10 del matí a les 5 de la tarda 
 

Día del seminari 2014 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 



31 
 

 

2. Conferència: Vers una Església natzarena a càrrec de Víctor Codina, jesuïta 
missioner a Bolívia 
diumenge, 16 de març 
a les 18 

 
 
 
 

El 19 de març del 1882 es va posar la primera pedra del temple expiatori de la Sagrada 
Família de Barcelona. La construcció va començar fa 132 anys a partir del projecte de 
l'arquitecte Francesc de Paula del Villar. A finals del 1883 Antoni Gaudí va agafar la 
responsabilitat de continuar les obres, va transformar el projecte inicial i el va convertir en el 
més agosarat de la seva carrera. “Signes dels temps” entrevista Jordi Faulí, arquitecte 
director de la Basílica de la Sagrada Família.  
 
Altres temes: 
- Dia del Seminari. Conversa amb Víctor Mosquera i Jean de Dieu Ndizeye, estudiants al 
Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. 
- Notícies de la visita “Ad Limina” dels bisbes catalans i de l’assemblea plenària de la 
Conferència Episcopal Espanyola. 
 

 
Data: 16 de marçde 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

 

TV3 Signes dels Temps: «132 anys de la Sagrada Famíli» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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    MARÇ | 2014 
17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dm Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

20 dj Presentació de l’estudi sobre Entitats Social d’Església al Caixa Fòrum 

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 
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