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El P. Llorenç Puig, jesuïta, és elegit 

membre de la Junta directiva de la 

Unió de Religiosos de Catalunya 

 

 

 

 

El Papa nomena Núria Calduch, 

missionera de la Sagrada Família de 

Natzaret, membre de la Pontifícia 

Comissió Bíblica 

Barcelona, 23 d’octubre de 2014                                                                              ANY VII. núm.      

L’URC en assembla general: pregària, reflexió i diàleg 



2 
 

 

 

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

 
 

Reunió 71 

Data 22 d’octubre de 2014, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins a les 3,05 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 

 
13.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema 1: TERESA DE JESÚS: UNA PARAULA A LA VIDA CONSAGRADA  
            Ponència de d’Anna Boj Vivó, priora de les Carmelites Descalces de 
Mataró 
            Exposició i diàleg. 
Descans 
4.        Tema 2: L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
            Presentació, diàleg en grup i formulació de propostes. 
5. Elecció d’un vocal de la Junta Directiva 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2015 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

●  Presentació de la Carta Circular de la CIVCSVA: “Línies orientatives 
per a la gestió dels béns en els Instituts de vida consagrada i en les 
Societats de vida apostòlica”, a càrrec del P. Ramon Olomí, 
administrador provincial dels Missioners Claretians. 
●  Situació actual de l’Associació Cintra, a càrrec del P. Jaume Pallaroles, 
provincial de l’Escola Pia de Catalunya. 
● La targeta sanitària de religioses i religiosos, a càrrec de Rosa Olivella, 
administradora provincial de les Salesianes 

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) 

 

 

 

L’eucaristia aplega als participants a l’assemblea entorn de la paraula de Déu i del cos i la 

sang del Crist. Presideix Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i representant de la 

Conferència Episcopal Tarraconense davant la Unió de Religiosos de Catalunya. Centra 

l’homilia en les dues lectures. En la primera, remarca la força evangelitzadora que Pau 
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considera un do de la gràcia de Déu que desvela els seus designis. En l’evangeli, resumeix 

la invitació a estar a punt, a viure atents a la presència del Senyor en la nostra vida. El cant 

del Virolai tanca una celebració profunda i tranquil·la. 

  
 

 

 

El P. Màxim Muñoz, president de l’URC, obra l’assemblea general amb una reflexió sobre 

l’actualitat de la vida religiosa en el nostre context. Recollim tot seguit el text íntegre de la 

seva intervenció. 

 

Paraules de benvinguda 

Benvinguts i benvingudes a la nostra 71a Assemblea General, que celebrem en un context 
social i eclesial ben complex i dinàmic. 

Començant per la situació sòcio-política, crec que és important fer referència a la nota 
que els nostres bisbes van fer pública al respecte el passat 3 d’octubre de 2014. 

En ella, remetent-se als seus documents anteriors “Arrels cristianes de Catalunya” (1985), 
“Al servei del nostre poble” (2011) i als documents del Concili Provincial Tarraconense 
(1995), ens recorden alguns principis fonamentals que ens han d’il·luminar: 

- el reconeixement de la realitat nacional de Catalunya i  l’aplicació a ella de la doctrina 
del Magisteri eclesial sobre nacionalitats i minories nacionals.  

- la tradició ininterrompuda de fidelitat a la llengua, a la cultura, i a les institucions 
pròpies de Catalunya que ha caracteritzat l’Església de casa nostra. 

- La legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la 
dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la 
pau i la justícia. 

- la importància dels drets de totes les persones i dels pobles, la llibertat de 
consciència i el dret a creure i practicar la pròpia fe... Llibertats que són absolutament 
essencials per a una societat democràtica moderna i no poden ser limitades ni a 
Catalunya, ni a l’Estat Espanyol ni en el context europeu. 
 

A partir d’aquests principis se’ns exhorta a:  

- “examinar acuradament, a la llum de l’ensenyament social de l’Església, i a decidir 
amb responsabilitat com complir, si se’ns requereix, amb els nostres deures cívics i 
democràtics”.  

- Anar pel “camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir 
solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat” ja que “el futur 

Obertura de l’assemblea a càrrec del P. Màxim Muñoz, president 
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de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per a integrar la 
diversitat que la configura”. 

- Ser ciutadans que contribueixin positivament al bé comú i que s’esforcin sempre a 
considerar els altres homes i dones d’arreu com a veritables germans. 

- Promoure la pau, el respecte a les persones, el desenvolupament humà integral i els 
drets humans, així com a tenir una cura especial pels més pobres i els més febles 
de la societat. 

- Aportar els continguts i els valors de l’Evangeli a les realitats temporals de la societat 
per tal que creixi la justícia, la fraternitat, la solidaritat, la gratuïtat, especialment en 
aquest temps en què encara ens toca viure les greus conseqüències d’una crisi 
econòmica que afecta durament gran part de la nostra societat. 

- Pregar per la pàtria, perquè Déu faci «que amb la prudència dels governants i 
l’honradesa dels ciutadans, es mantingui ferma la concòrdia i la justícia, i que 
tinguem un progrés constant en la pau» (Missal Romà, pàg. 885). 

Celebrem la nostra Assemblea a pocs dies de la clausura del Sínode Extraordinari 
convocat pel Papa Francesc sobre “els reptes pastorals sobre la família en el context de 
l’evangelització”. Un Sínode que ha aconseguit un notable interès i participació del Poble 
de Déu i que ha abordat 
sense dubte, amb esperit 
evangèlic i conciliar, una de 
les realitats més necessitades 
de discerniment i d’ajuda. 
Tots sabem prou la 
importància de la família en el 
creixement i maduresa de les 
persones, especialment dels 
fills, i en la vivència i 
transmissió tant de la fe com 
de les conviccions i valors que 
orienten la vida.  

El clima que s’ha respirat en el 
Sínode i el document final, 
obert al discerniment eclesial 
fins al proper Sínode ordinari 
sobre el mateix tema, obren 
camins d’esperança per a tots, especialment per a persones que no s’han sentit prou ben 
acollides per la comunitat eclesial. Sense dubte haurem de aportar-hi tot el que estigui al 
nostre abast per ajudar a la comunitat eclesial a abordar aquest gran repte, tan ben captat 
i plantejat pel Papa Francesc. 

Celebrem la nostra Assemblea també dintre de l’Any Teresià, inaugurat oficialment amb 
una bella i viscuda eucaristia a la Sagrada Família de Barcelona el passat 4 d’octubre. En 
aquest any tindrem ocasió d’agrair el do a l’Església que ha estat aquesta gran dona, en la 
què s’inspiren tantes Congregacions i institucions eclesials. Avui mateix  La Gna. Anna Boj 
Vivó, priora de les Carmelites Descalces de Mataró, ens ajudarà a veure el molt que Santa 
Teresa té a dir-nos a la vida consagrada d’avui. Ho farà sota el títol “Teresa de Jesús: una 
paraula a la vida consagrada?”  

Finalment voldria destacar el fet que celebrem la nostra Assemblea a poc més d’un mes de 
la inauguració de l’Any de la Vida Consagrada. Mons. Rodríguez Carballo, en la visita que 
ens va fer l’1 i el 2 de maig passat, de la què guardem tan bon record, ja ens va avançar els 
objectius i el programa. Posteriorment tant la CONFER com l’URC, en plena sintonia, hem 
anat concretant-los als nostres respectius àmbits. Per la nostra part vam voler ben aviat 
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parlar-ne amb els nostres Bisbes, 
per coordinar algunes iniciatives 
conjuntes amb la CET i els 
diversos Bisbats de Catalunya. 
També amb els Delegats 
Diocesans de Vida Consagrada. 
En aquesta Assemblea tindrem 
ocasió de parlar-ne i poder 
aportar idees i mitjans per fer-los 
efectius. Fa poc que s’ha donat a 

conèixer el logo de l’Any de la Vida Consagrada i realment expressa d’una forma bella els 
elements essencials de la nostra forma de vida: l’Esperit Sant i les paraules: Evangeli, 
Profecia i Esperança. 

Voldríem aprofitar aquest any de gràcia que se’ns ofereix per donar a conèixer millor a 
l’Església i a la societat la nostra vocació i aportació específica, com un do que no és per al 
propi gaudi, sinó per oferir-lo a la resta de membres de l’Església, dels quals hem de rebre 
constantment també estímul i interpel·lació per a ser més fidels al que hem professat. Què 
espera de la vida religiosa l’Església universal, les esglésies locals, la nostra societat? 

També voldríem aprofitar aquest any per respondre a la crida a la conversió personal i 
pastoral a la què ens invita el Papa Francesc: fins a quin punt els religiosos i religioses 
estem caient en l’autorreferencialitat i la mundanitat espiritual,? Fins a quin punt aquestes 
“temptacions dels evangelitzadors” ens estan impedint el lliurament total de la nostra vida, 
el testimoni de la nostra vida fraterna i la nostra sortida envers les perifèries geogràfiques, 
existencials i culturals, tant propi de la vida consagrada? L’actitud de sortida sabem que no 
és només geogràfica o física és mental, espiritual, i quelcom que podem i hem d’exercitar 
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en la vida quotidiana respecte a tanta gent amb qui ens trobem, i a la què podem oferir la 
joia de l’evangeli, amb gestos concrets d’amistat, de servei i de misericòrdia. 

En aquest context de l’Any de la Vida Consagrada pren una força especial el testimoni 
impressionat que rebem d’aquells religiosos i religioses i de llurs comunitats que, 
amb motiu de la pandèmia d’ebola o de les persecucions a Síria i Irak, han acompanyat el 
poble amb una generositat martirial. En concret ens ha tocat de prop el testimoni dels 
Germans de Sant Joan de Déu i de les Germanes Missioneres de la Immaculada Concepció 
que, juntament amb col·laboradors i voluntaris, a Libèria, han donat la seva vida per atendre 
els afectats de l’ebola. A l'Hospital de Monròvia, Libèria, han perdut la vida el director, Gmà. 
Patrick Nzhamdze, el Gmà. George Combey i el Gmà. Miguel Pajares. Hem d’afegir-hi la 
Germana Chantal Melgar de la Congregació de les Germanes Missioneres de la 
Immaculada, i posteriorment el Germà, Manuel García Viejo, a Saint John of God de 
Mabesseneh / Lunsar, Sierra Leone, d’on era el director a més de cirurgià. 

Com dèiem al darrer Horeb, “agraïm a Déu el coratge de tantes religioses i religiosos que 
treballen a les perifèries geogràfiques, culturals i socials i que corren riscos tan importants. 
La seva fidelitat ens esperona a viure amb generositat la nostra vocació religiosa. Que Déu 
ens ompli dels dons del seu Esperit per fer del seguiment de Jesucrist la nostra norma 
suprema”. 

En el mateix sentit, vull acabar reproduint unes paraules que escrivia el G. Pascual Piles, 
membre d’aquesta Assemblea fins fa poc, en un article recent referint-se a aquests 
testimonis: “Tenim grans figures en ells per la generositat en el lliurament de la seva vida. 
L'han donat fins a la mort. Tenim un gran camí per recórrer en el món en què vivim. 
Continents, països, persones, molt necessitats d'un canvi en la manera de ser i d'estar a la 
història. Fa tristesa veure les notícies que ens trobem cada dia en els nostres mitjans de 
comunicació. Fa tristesa saber que estem tan enfrontats les persones i les civilitzacions 
quan som cridats a construir. Fa tristesa veure com afecta això els més desafavorits. Que 
l'esperit dels nostres germans que han viscut en l'últim període lluitant contra l'ebola i han 
mort per l'ebola, ens ajudi a viure amb el desig i l'eficàcia suficient perquè aquestes 
situacions desapareguin del nostre món”. 
 

Que tinguem una bona Assemblea! 

 

P. Màxim Muñoz Duran, cmf 

President de l’URC 
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Per saber què pot dir-nos Teresa avui, 

procurarem entendre què va viure. 5 

anys abans de morir, quan en té 62 i 

després d’una vida gens fàcil, acabant 

d’escriure les VII Moradas, comenta: 

Pareceros ha, hermanas, que está 

dicho tanto en este camino espiritual, 

que no es posible quedar nada por 

decir. Harto desatino sería pensar 

esto; pues la grandeza de Dios no 

tiene término, tampoco le tendrán sus 

obras. ¿Quién acabará de contar sus 

misericordias y grandezas? Es 

imposible, y así no os espantéis de lo 

que está dicho y se dijere, porque es una cifra de lo que hay que contar de Dios. Harta 

misericordia nos hace que haya comunicado estas cosas a persona que las podamos venir 

a saber, para que mientras más supiéremos que se comunica con las criaturas, más 

alabaremos su grandeza y nos esforzaremos a no tener en poco almas con que tanto se 

deleita el Señor, pues cada una de nosotras la tiene, sino que como no las preciamos como 

merece criatura hecha a la imagen de Dios, así no entendemos los grandes secretos que 

están en ella. Plega a Su Majestad, si es servido, menee la pluma y me dé a entender cómo 

yo os diga algo de lo mucho que hay que decir y da Dios a entender a quién mete en esta 

morada. Harto lo he suplicado a Su Majestad, pues sabe que mi intento es que no estén 

ocultas sus misericordias, para que más sea alabado y glorificado su nombre. M7 1, 1 

 la grandeza de Dios no tiene término, tampoco le tendrán sus obras. 

 ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas?  Podem ser cada un 

de nosaltres? 

 mientras más supiéremos que se comunica con las criaturas, más alabaremos 

su grandeza y nos esforzaremos a no tener en poco almas con que tanto se 

deleita el Señor, pues cada una de nosotras la tiene 

 mi intento es que no estén ocultas sus misericordias, para que más sea 

alabado y glorificado su nombre. 

Moradas és una biografia de Déu, allò que Déu fa; Déu és el tema: el que Déu obra. Teresa, 

com els deixebles, comunica què sap i ha vist del Senyor, què ha fet per ella i en ella. Ens 

diu que podem viure en la superficialitat o desde lo més profund de la nostra interioritat; 

sap, amb absoluta certesa que Déu està en lo més profund del nostre ésser, que la seva 

Presencia en nosaltres es activa, ens reclama cap endins i se’ns ofereix como Amic, Espos, 

Do, per pura iniciativa seva. 

Tema 1: “Teresa de Jesús: una paraula a la vida consagrada” 

a càrrec de la Gna. Anna Boj, priora de les carmelites delcalces de 

Mataró 
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La primera paraula de Teresa és una invitació a adonar-me de la meva història amb Déu, 

de la seva presència en mi, de la nostra vida junts. Ens pregunta: 

o Si no ens passa res amb el Senyor, què podem dir al món?  

A Teresa el què li ha passat al llarg de tots aquests anys és que s’ha descobert 

absolutament habitada i estimada per Déu. Una de les expressions que més fa servir per 

mostrar-nos com viu Déu és MISERICORDIA 

 “Muchas veces he pensado 
espantada de la gran bondad 
de Dios, y regaládose mi alma 
de ver su gran magnificencia y 
misericordia. Sea bendito por 
todo, que he visto claro no dejar 
sin pagarme, aun en esta vida, 
ningún deseo bueno. Por ruines 
e imperfectas que fuesen mis 
obras, este Señor mío las iba 
mejorando y perfeccionando y 
dando valor, y los males y 
pecados luego los escondía. 
Aun en los ojos de quien los ha 
visto, permite Su Majestad se 
cieguen y los quita de su 
memoria. Dora las culpas. 

Hace que resplandezca una virtud que el mismo Señor pone en mí casi haciéndome fuerza 
para que la tenga.” V 4, 10 
 
“Pues para lo que he tanto contado esto es, como he ya dicho, para que se vea la 
misericordia de Dios y mi ingratitud;” V 8, 4 
 
Teresa, monja a l’Encarnació durant 27 anys, ha viscut temps de tebior, d’una vida mediocre 
que sap que no respon a la crida del Senyor, d’aquí aquest contrast entre la seva miseria i 
la misericordia del Senyor que sempre l’espera i la crida; ens diu ella: 
 
“Pues ya andaba mi alma cansada y, aunque quería, no le dejaban descansar las ruines 
costumbres que tenía. Acaecióme que, 
entrando un día en el oratorio, vi una imagen 
que habían traído allá a guardar, que se 
había buscado para cierta fiesta que se 
hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y 
tan devota que, en mirándola, toda me turbó 
de verle tal, porque representaba bien lo que 
pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de 
lo mal que había agradecido aquellas llagas, 
que el corazón me parece se me partía, y 
arrojéme cabe El con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese 
ya de una vez para no ofenderle.” V 9, 1 (40) 
 
L’amor més gran de Déu és donar-nos el seu fill Jesús. En Ell descobrim i vivim la 

misericòrdia del Pare. 

Si no ens passa res 

amb el Senyor, què 

podem dir al món? 
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Per a viure una nova vida, Teresa funda la comunitat de San José, i és en la redacció de la 

seva fundació, la primera vegada que trobem l’expressió “consells evangèlics” ; ella no usa 

el terme vida consagrada. 

 “En este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho 

estos luteranos y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Dime gran fatiga, y 

como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto 

mal. Parecíame que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí 

se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera 

en el servicio del Señor, y toda mi ansia era, y aún es, que pues tiene tantos enemigos y 

tan pocos amigos, que ésos fuesen buenos, determiné a hacer eso poquito que era en mí, 

que es  

o seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y 

procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la 

gran bondad de Dios, que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a 

dejarlo todo...C1, 2 

Teresa proposa unes poques virtuts fonamentals per a la vida religiosa: 

“No penséis, amigas y hermanas mías, que seran muchas las cosas que os encargaré ... 

solas tres me extenderé en declarar ... porque importa mucho entendamos lo muy mucho 

que nos va en guardarlas para tener la paz que tanto nos encomendó el Señor, interior y 

exteriorment: la una es amor unas con otras; otra, desasimiento de todo lo criado; la otra, 

verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas.” C 

4, 4 

o La pobresa viscuda per Jesús tal com es suggereix a l’evangeli,  
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o Amor d’uns als altres, 

o Despreniment per arribar a la llibertat d’esperit, “darnos 

todas al Todo sin hacernos parte” C 8, 1 

o Humilitat entesa com absoluta disponibilitat als designis 

de Déu i com acceptació de la veritat d’un mateix, “el 

verdadero humilde ha de ir conento por el camino que 

le llevare el Señor.” C 17 “Humildad es andar en verdad” 

o Set d’aigua viva, “O somos esposas del Rey o no lo 

somos, tenemos Palacio interior, no estamos huecas 

por dentro, acuciadas por la sed del agua viva, 

convencidas que existe la fuente que es Él.”  Teresa és 

una dona profundament assedegada de l’amor de Déu. 

o “Determinada determinación”. “hermanas, no hayáis 
miedo muráis de sed en este camino. Nunca falta agua de consolación tan falto 
que no se pueda sufrir. Y pues esto es así, tomad mi consejo y no os quedéis 
en el camino, sino pelead como fuertes hasta morir en la demanda, pues no 
estáis aquí a otra cosa sino a pelear. Y con ir siempre con esta determinación 
de antes morir que dejar de llegar al fin del camino, si os llevare el Señor con 
alguna sed en esta vida, en la que es para siempre os dará con toda abundancia 
de beber y sin temor que os ha de faltar. Plega al Señor no le faltemos nosotras, 
amén. C 20, 2 Enmig de persecucions i necessitats materials. 
 

o Absoluta entrega i confiança en Jesús “Los ojos en vuestro esposo; él os ha de 

sustentar.” C 2, 1 

En aquesta vida comunitària anem aprenent la vida amb Jesús, a ser deixebles:  

o Assumint personalment les conseqüències pràctiques d’haver estat cridats per Ell 

o La relació profunda  i honrada entre la “gràcia rebuda” i la “llibertat exposada”.  

o Reconeixent  i agraint l’eficàcia de la seva presència en la comunitat, passant a una 

vida oferta i servicial. Una vida agraïda. 

o Aprenent a obrir espais d’una més gran llibertat en el nostre cor, vivint més exposats, 

amb més confiança i més desinteressadament. Descobrint que créixer en el 

lliurament de la nostra vida és la joia més gran que podem viure. 

Per a Teresa, la santedat consisteix  

“en estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios, que ninguna cosa 

entendamos que quiere, que no la queramos con toda nuestra voluntad” i “olvidamos 

nuestro contento para contentar a quien amamos”. F5, 10 

Per a poder viure així hem d’ésser persones orants i ens ofereix com a model, la pregària 
de Jesús, concretada en el Pare nostre. L’oració ens introduirà en els sentiments de Jesús, 
en la seva manera de relacionar-se amb el Pare i en l’atenció afectiva i amorosa vers els 
germans. 
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En la petició “Sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne”, Teresa ens 
avisa  
 
 “Por eso es bien, hijas, que entendáis lo que pedís en el Paternóster, para que, si el 
Padre Eterno os lo diere, no se lo tornéis a los ojos, y penséis muy bien si os está 
bien, y si no, no lo pidáis, sino pedid que os dé Su Majestad luz; es bien que 
entendamos, qué pedimos en este 
reino. Mas como vio Su Majestad 
que no podíamos santificar ni 
alabar ni engrandecer ni glorificar 
este nombre santo del Padre 
Eterno conforme a lo poquito que 
podemos nosotros, de manera que 
se hiciese como es razón, si no 
nos proveía Su Majestad con 
darnos acá su reino, y así lo puso 
el buen Jesús lo uno cabe lo otro, 
porque entendamos, hijas, esto 
que pedimos, y lo que nos importa 
importunar por ello y hacer cuanto 
pudiéremos para contentar a 
quien nos lo ha de dar.” 
 

Tota la nostra vida és, doncs, camí 

cap a la Font, amb el convenciment 

que “tanto lo podemos desear que 

se nos descubra.” 

El punt de partida d’aquest camí és 

l’ànima humana, la seva estructura i 

la gran capacitat: “No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma 

y la gran capacidad; y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, 

por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a 

Dios, pues El mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza.” MI, 1 ; ens recorda 

la nostra vocació de transcendència. 

El punt d’arribada és la unió personal i total a Déu, a la seva voluntat, al seu amor, a la seva 

gràcia en plenitud. Teresa ens vol mostrar que la vida espiritual no és tan sols ni 

principalment una qüestió ètica (perfecció) o del creixement unipersonal, sinó més aviat una 

vida relacional i interpersonal: un creuament d’amors i vides entre Déu i l’home; la unió i la 

comunió. 

Veu aquest camí com un procés d’interiorització que desperta en cadascú de nosaltres les 

més profundes i insospitades potencialitats. Apropant-nos a Déu i immergint-nos en la seva 

voluntat fins a la unió d’esperit amb Ell: 

“Quizá es esto lo que dice San Pablo: El que se arrima y allega a Dios, hácese un 

espíritu con El (1 Cor 6, 17) tocando este soberano matrimonio, que presupone 

haberse llegado Su Majestad al alma por unión. Y también dice: Porque para mí el 

vivir es Cristo, y el morir es ganancia. (Fil 1, 21); así me parece puede decir aquí el 

alma, porque es adonde la mariposilla, que hemos dicho, muere y con grandísimo 

gozo, porque su vida es ya Cristo.” M7 2, 5 
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L’home es transcendeix a sí mateix en Déu. Aquest procés d’interiorització i de 

transcendència impliquen una nova relació amb tota la creació, especialment amb els 

germans, per amor. El servei és exigència inequívoca d’aquesta unió i la mateixa 

configuració a Jesucrist. 

Ressaltar la mística és per a Teresa, adonar-nos de l’experiència del misteri de Déu en la 

nostra vida i en la de tota persona; ens fa descobrir el misteri de la gràcia i la seva riquesa, 

de l’aspecte escatològic de la vida sobrenatural i la continuïtat d’aquesta vida amb la del 

regne del cel. Ens mostra la implicació de la nostra vida en la VIDA, en la funció introductòria 

i positiva de la mort.  

Aquella vida de arriba, 
Que es la vida verdadera, 

Hasta que esta vida muera, 
No se goza estando viva: 

Muerte, no me seas esquiva; 
Viva muriendo primero, 

Que muero porque no muero. 
 

Teresa s’adona amb dolor de la diferència que hi ha entre el que vivim –quasi sempre amb 

certa inseguretat i impotència-  i el que estem cridats a viure amb pau i serenitat. Aquesta 

diferència fa que no sigui  sempre la pau la que inspiri els nostres cors i les nostres relacions 

comunitàries. No podem ni 

sabem viure el moment present 

amb seguretat. La nostra vida 

no descansa en ella mateixa: 

vivim mirant a un futur que de 

tan en tan interpretem, i si és 

amb confiança, llibertat i 

esperança, com va viure ella, 

podem contagiar-nos els uns 

als altres amb el pa de la 

Paraula i la llum que surt del 

nostre cor en la mesura que hi 

deixem entrar l’esperit. 

El nostre present està en la 

pobresa de la nostra interinitat: 

recordar d’on venim i anticipar per l’esperança cap on anem. Al llarg del camí ens anem 

compenetrant a poc a poc amb els companys de camí amb qui visc i camino, d’aquesta 

manera resulta més atractiu, humà i esperançador, perquè esperem junts. Hem de 

compartir un projecte comú i una experiència vital. 

Junts caminem cap a un futur del qual no disposem, deixant-nos transformar per l’origen 

comú i personal que és qui disposa de nosaltres. Teresa reconeix aquesta absoluta 

pertinença a Déu dient-li amb absoluta disponibilitat: 

Vuestra soy, para Vos nací. 
¿Qué mandáis hacer de mí? 

Vuestra soy, pues me criastes, 
Vuestra, pues me redimistes, 
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Vuestra, pues que me sufristes, 
Vuestra, pues que me llamastes, 
Vuestra, porque me esperastes, 

Vuestra, pues no me perdí. 
¿Qué mandáis hacer de mí? 

 
Crec que Teresa ens convida a confiar-nos plenament a les mans de Déu, a ser testimonis 

de la seva misericòrdia tot caminant amb Jesús: Prenent consciència d’on estem, on volem 

anar, qui ens condueix,  amb qui 

anem. 

Teresa viu profundament enamorada 

i vol que tothom descobreixi aquest 

AMOR, ens ensenya a deixar-nos 

estimar i enamorar per aquest Déu 

increïble que ha conegut i que vol 

compartir amb nosaltres. Diu que 

escriu per obediència, però li encanta 

saber que molts s’aproparan a Déu 

gràcies als seus escrits. 

Pateix pel dolor del món, el sofriment 

de tantes persones i crida: “Estáse 

ardiendo el mundo, quieren tornar 

a sentenciar a Cristo ... no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca 

importància.” C 1, 5 

Teresa ens urgeix a reconèixer on està patint avui Jesús, quines son les injustícies que 

reclamen la nostra atenció, en què hem de gastar la vida i per qui. Ens vol responsables del 

nostre món, actius en la vinguda del Regne: 

¡Oh hermanas mías, qué olvidado debe tener su descanso, y qué poco se le debe de 
dar de honra, y qué fuera debe estar de querer ser tenida en nada el alma adonde está 
el Señor tan particularmente! Porque si ella está mucho con El, como es razón, poco 
se debe de acordar de sí; toda la memoria se le va en cómo 
más contentarle, y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene. Para esto es la 
oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual: de que nazcan siempre 
obras, obras. MVII 4, 6 
 

I molt realista, ens adverteix que  

Alma mía, entrarás en tu descanso cuando te entrañares con este sumo bien, y 

entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que goza. Ya que 

vieres perdida tu mudable voluntad, ya ya no más mudanza; porque la gracia de Dios 

ha podido tanto que te ha hecho particionera de su divina naturaleza con tanta 

perfección que ya no puedas ni desees poder olvidarte del sumo bien ni dejar de 

gozarle junto con su amor. 

I acaba pregant confiadament 

No me desampares, Señor, porque en Ti espero, no sea confundida mi esperanza; 

sírvate yo siempre y haz de mí lo que quisieres. E XVII 4, 5, 6 



14 
 

Diàleg 

Després d’un temps de comentaris 
entre els assistents, s’obre un diàleg 
interessant, que la germana Anna Boj 
respon amb precisió a les diverses 
intervencions. 
Sobre la saviesa de la creu, cal partir 
primerament de l’experiència de ser 
estimat i aleshores la creu s’interpreta 
como una experiència d’amor. Ella no 
entra per amor sinó per salvar-se. 
Quan entén el regal de Déu inicia la 
seva experiència d’amor. 
Sobre quins punts primordials podria 
tenir una itinerari en la pedagogia de 

la fe en joves i d’adults, no només hem de saber a on anem sinó també d’on venim. Venim 
de Déu, caminem amb ell i anem a ell, tot sabent-nos habitats per dintre. 
Sobre la importància de la conversió en la vida de santa Teresa, ella busca sempre la veritat, 
se n’adona que està en crisi, demana ajuda, confronta amb moltes persones, busca la llum, 
l’autenticitat, té fe, confiança es deixar acompanyar per Déu. Té set i per això busca. 
Sobre la meditació i contemplació, cal ensenyar a pregar, La pregària és una relació amb 
algú. La contemplació es Jesús. I això et porta a una acció. La meditació no es una evasió. 
Exigeix un compromís. La meditació se’m queda curta. Tenir espais de pregària i 
acompanyar a la gent perquè pugui trobar-se amb Jesús. Això espanta moltes vegades. 
Algunes intervencions agraeixen la ponència, que en certa manera ha esdevingut una 

pregària. 

 

El P. Màxim Muñoz i el G. Lluís Serra exposen  

 

URC Orientacions i criteris 
1. Accentuar la centralitat del Crist en la celebració de l’Any de la Vida 

Consagrada, en el nostre cas com a vida religiosa i en comunió amb els 
altres sectors implicats, a través de la pregària, la interioritat, la formació i 
la reflexió compartida. Celebració interna de cada congregació (i de la 
mateixa URC) amb fidelitat al carisma rebut. 

2. Generar una dinàmica de sortida que consolidi la presència com Església 
en la societat i, especialment, en les perifèries. Un esforç de comunicació. 

3. Demanar al Senyor, des de la fidelitat i l’esperança, que susciti vocacions 
a la vida consagrada i que les persones cridades responguin amb 
generositat i amor 

4. Elaborar un programa que, més enllà de les aparences, orienti al 
seguiment del Crist i als valors cristians en profunditat. 

5. Coordinar les actuacions de la celebració de l’Any de la Vida Consagrada 
a Catalunya, partint de la Conferència Episcopal Tarraconense i de les 
mateixes diòcesis per anar ben units, tot evitant duplicar esforços i amb la 
voluntat d’arribar a tothom. 

6. Fer visible la crida a la vida consagrada a través del testimoniatge. 

Tema 2: “L’any de la Vida Consagrada” 

            Presentació, diàleg en grup i formulació de propostes 
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2015, ANY DE LA VIDA 
CONSAGRADA 
  

PROGRAMA URC no definitiu 
 

1. Conferència Episcopal Tarraconense - 
URC 
 Trobada dels bisbes amb els superiors majors. 
 Acte de commemoració dels 50è aniversari del document conciliar Perfectae 

Caritatis, si pot ser amb la presència del cardenal João Braz de Aviz, president 
de la CIVCSVA (organitzat conjuntament per la CET – URC – FTC) 

 Suggeriment d’una carta conjunta de la CET sobre la Vida Consagrada 
 Sessió conjunta Junta directiva URC – SIRBIR – Delegats episcopals de vida 

consagrada 
 Suggeriment d’una glosa dominical de cada bisbe 

 
2. Cada diòcesi 

 Organitzar un acte d’obertura i de clausura de l’Any de la Vida Consagrada 
 Organitzar una exposició (que pot ser itinerant) de la presència de la VC a cada 

diòcesi 
 Publicació conjunta del programa anual previst a cada diòcesis 
 Celebració especial de la 

Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada i de la 
Jornada Pro Orantibus 

 
3. URC en col·laboració amb 

altres entitats 
 Centre de Pastoral 

Litúrgica: monicions i 
pregàries dels fidels 

 Fundació Joan Maragall. 
Aportacions de la vida 
consagrada al diàleg fe-
cultura 

 Fundació d l’Escola 
Cristiana. Materials escolars i pastorals sobre la vida consagrada 

 Facultat de Teologia de Catalunya: presentar la vida consagrada en un 
dimecres  

 CONFER. Participació del seu president a l’assemblea de l’URC prevista al 
març de 2015 
 

4. URC: Animació, formació i impuls 
 Trobada festiva i celebrativa de la Vida Religiosa de Catalunya, si pot ser amb 

la presència del cardenal João Braz de Aviz, president de la CIVCSVA: 
Eucaristia i conferència-col·loqui oberta als membres de la vida consagrada, 
dinar de germanor i una actuació 

 Festival de la Vida Consagrada (via pulchritudinis). Música. Art. Testimoniatges.  
 Tramesa periòdica de propostes de pregària comunitària amb motiu de l’Any de 

la Vida Consagrada 
 Conferències públiques de formació sobre vida consagrada.  
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 Aprofitar les activitats habituals per incidir d’una forma especial en l’Any de la 
VC 

 Ponències en les assemblees generals de l’URC 
 Tallers a les celebracions de la Pasqua, organitzats per les 

congregacions, sobre la vida consagrada 
 Jornades de formació permanent. 

 
5.  Intercongregacionalitat 

 Enfortiment dels Projectes intercongregacionals en marxa. Associació Cintra. 
 Nous projectes compartits 
 Impulsar trobades intercomunitàries de diverses congregacions durant l’any de 

la celebració 
 

6.  Comunicació 
 Entrevistes i reportatges 

a diversos diaris, 
setmanaris i programes 
de TV i ràdio sobre la VC  

 Inauguració del nou web 
 Publicació amb suport de 

l’URC del llibre sobre les 
aportacions de les dones 
(la immensa majoria 
religioses) a Catalunya 

 Difusió i/o publicació dels 
fundadors i fundadores 
d’institucions religioses a 
Catalunya 

 Cicle de cinema sobre temes vinculats a la vida consagrada  
 Nous títols de la col·lecció “URC” en col·laboració amb l’Editorial Claret.  

 

 

 

Es dialoga sobre els suggeriments següents: 

 

1. TROBADA DELS SUPERIORS MAJORS AMB ELS BISBES DE LA CONFERÈNCIA 
EPISCOPAL TARRACONENSE. Prevista el 28 de gener de 2015, dimecres.  

2. EXPOSICIÓ DE LA PRESÈNCIA DE LA VIDA CONSAGRADA A CADA DIÒCESI 

3. TROBADA FESTIVA. Inicialment amb el cardenal Joâo Braz de Aviz. Día 1: 
conferència a la Facultat de Teologia de Catalunya sobre el 50 aniversari de la Perfectae 
caritatis. Dia 2: eucaristia, conferència, dinar i festa. 

4. GESTOS | PROJECTES INTERCONGREGACIONALS I SOLIDARIS.  

5. PROMOCIÓ DE TROBADES COMUNITÀRIES INTERCONGREGACIONALS 
Comunitats properes en una ciutat, barri, poblacions properes... 

6. MAPA DE CATALUNYA DEL FUNDADORS/ES I ITINERARIS 
Llocs de significativitat de sants/es, màrtirs i fundadors/es...  

7. FESTIVAL DE LA VIDA RELIGIOSA (Música – Art – Testimonis), adreçat sobretot 
als joves.  
 

Suggeriments i propostes sobre l’Any de la Vida Consagrada 
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Es demanen propostes de col·laboració sobre els punts següents:  
1 Fulletó divulgatiu sobre la vida consagrada (publicat en paper i al web). Persones 
que poden redactar textos explicatius sobre la vida consagrada. 
2 Entrevista vivencial d’un a dos minuts en el programa “Signes dels Temps”.  
3 Testimoniatge personal per a Catalunya Cristiana. Redacció d’una pàgina del 
setmanari. 
4 Dades de la institució, biografia del fundador/a, presència a Catalunya... 
5 Redacció i explicació de l’espiritualitat de cada institut 
6 Festival de la vida consagrada. Persones que poden col•laborar en la preparació i 
realització. 
7 Persones que poden col·laborar voluntàriament en la traducció al català (col·lecció 
URC i altres) des del castellà, francès, italià, anglès... 
 

 

 

Com cal cobrir la vacant produïda per la 
finalització del G. Pascual Piles com a vocal 
de la Junta Directiva, a qui s’agraeix la seva 
col·laboració i disponibilitat hom procedeix a 
l’elecció d’un nou membre. Entre tres 
candidats, ha sortir elegit el P. Llorenç Puig, 
jesuïta, delegat del seu superior general a 
Catalunya. 

Llorenç Puig, nascut a Barcelona l’any 1966, 
és doctor en Físiques. Actualment és el 
delegat a Catalunya, com a plataforma 
territorial. Ha estat director del centre 
d’estudis Cristianisme i Justícia i responsable 
de la coordinació dels Centres Fe-Cultura-Justícia de la Província d’Espanya. En l’àmbit de 
la recerca s’ha especialitzat en el camp de la relació entre ecologia i religió. A més col·labora 
en pastoral universitària i amb l’Associació EnxarTxad, que impulsa projectes de solidaritat 
al Txad. 
 

 

 

El G. Lluís Serra, com a administrador de l’URC, presenta 
en quatre columnes el pressupost de 2014, el balanç de 
gener a setembre de 2014, el balanç previsible a 31 de 
desembre de 2014 i el pressupost de 2015. Resumeix el 
nou model econòmic de CONFER,  explica unes notes 
preliminars, analitza alguns apunts econòmics, entre els 
quals la unificació del concepte formació, que inclou la 
formació inicial i la formació contínua; el canvi telefònic 
amb la supressió de la centraleta i de la línia de fax, que 
implica un estalvi molt significatiu; la renovació del lloguer 
del local; la situació del personal contractat; el canvi 
d’ubicació de l’aula de formació inicial (caputxins de 
Pompeia) i de les jornades de la formació permanent 
(salesianes de santa Dorotea), el manteniment informàtic, 
el web... Agraeix de tot cor la total disponibilitat i magnífica 

El P. Llorenç Puig, jesuïta, és elegit membre de la Junta directiva 

Aprovació del pressupost de l’any 2015 
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col·laboració dels salesians de Rocafort, que fins ara han acollit les jornades de formació 
permanent. 
L’administrador presenta mensualment a la Junta Directiva la situació econòmica (bancària, 
entrades i sortides i percentatge sobre el pressupost). 
Ara es demana l’aprovació del pressupost 2015, amb la supervisió comptable del P. Ramon 
Olomí, administrador provincial del cmf. El balanç 2014 s’aprovarà, si escau, a l’Assemblea 
general de març. En aquella assemblea es presentarà la versió definitiva del pressupost. 
Cal un parell de mesos més per perfilar amb major exactitud l’efecte econòmic de la 
celebració de l’Any de la Vida Consagrada sobre el pressupost. En el cas que hi hagi alguna 
modificació substancial, es demanarà a l’assemblea de març la ratificació corresponent. 
S’aprova el pressupost de l’any 2015 per unanimitat. 
 

 

 

Presentació de la Carta Circular de la CIVCSVA: “Línies orientatives per a la gestió dels 
béns en els Instituts de vida consagrada i en les Societats de vida apostòlica”, a càrrec del 
P. Ramon Olomí, administrador provincial dels Missioners Claretians. 
 
Punt de partença: Simposi “La gestió dels bens 
eclesiàstics dels Instituts de vida consagrada i de les 
Societats de vida apostòlica al servei del humanum i de 
la missió de l’Església”. 
 
OBJECTIU:  

 Indicar els elements fonamentals sobre la gestió 
dels béns          

 Oferir suggeriments d’utilitat per a la 
reorganització de les obres 

Justificació :  Els béns dels Instituts i de les Societats són 
béns eclesiàstics   
Cal mirar la finalitat    

 per la que ens serveixen     
 ens fa sentir  el fre del límit    
 la generositat del seu ús     
 l’ espiritualitat del seu significat   

       
Hem de tenir: una gestió  professional i transparent i 
unes opcions innovadores i profètiques. 
Ofereix: Línies operatives i principis: “perquè els Instituts responguin amb audàcia renovada 
i profecia evangèlica als desafiaments del nostre temps i puguin continuar sent signe 
profètic de l’amor de Déu” 
 
Invita           
1 als  superiors i ecònoms a conèixer aquestes línies orientatives     
2  a enviar  una carta a Mons. Rodríguez Carballo abans del 31 de gener del 2015 amb el 
parer i suggeriments per a millorar aprofitar més i millor els recursos. 
 
ESQUEMA             
1. La gestió dels béns        

 Carisma. Missió, obres i projectes     
 Transparència, vigilància, garantia d’una correcta actuació   
 Rendiment de comptes i balanços      

Comunicació 1: “Línies orientatives per a la gestió dels béns” 
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 Gestió de béns i patrimoni estable        
2.  La col·laboració amb l’Església local, amb els altres Instituts i amb els assessors 

 Relació amb el Bisbe i l’Església local     
 Relacions amb col·laboradors i assessors 
 Relació i col·laboració amb els altres Instituts

  
3. Formació  
 
1. La gestió dels béns    
   
Línies d’acció: cal que l’Institut 
1. Defineixi quines obres i activitats tira endavant
   
2. Posi en marxa una gestió professional 
     

 planificació de recursos   
    

 pressupostos i balanços   
    

 control de gestió    
  

3. Elabori  plans plurianuals 
4. Utilitzi pressupostos per les obres i les comunitats  
5. Faci un seguiment de les obres en pèrdues 
6. Presti atenció a la sostenibilitat de les obres 
   
7. Creï noves estructures que siguin àgils  fàcils de 
gestionar 
 
Transparència, vigilància, garantia d’una correcta 
actuació   
El testimoniatge evangèlic exigeix:  
     

 Transparència per respecte a les lleis canòniques i civils     
 Vigilància i controls com a servei a la comunió i a la transparència al servei de 

finalitats pròpies de l’Església 
 

Els Superiors Majors        
 que elaborin sistemes de control intern   
 que amb els béns es respectin els principis evangèlics  
 que tinguin una visió clara de com gestionar les obres de la Província   
 que aprovin els plans d’inversió i els pressupostos   
 que exigeixin la documentació i registres de les operacions  
  

Els ecònoms         
 que donin compte als Superiors i als Consells   
 que tinguin la documentació de transaccions i contractes  
 que utilitzin sistemes moderns i informàtics 

  
Rendiment de comptes i els balanços     
Cal distingir els balanços d’obres i de comunitats    

 s’han de redactar balanços uniformes segons esquemes internacionals  
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 que en les obres es facin certificacions i auditories   
 que es demani l’ajuda d’experts        

      
ATENCIÓ La Congregació per als Instituts de vida consagrada y les Societats de vida 
apostòlica, en absència de balanços certificats, podria no concedir l’autorització per a 
procediments de finançament  
 
Gestió dels béns i patrimoni estable      

 (Patrimoni estable: cànon 1292) Correspon als 20 – 21 – 22 dels comptes del PGC: 
“actiu no corrent” ( Immobilitzat intangible - Immobilitzat material    

 Inversions immobiliàries) Aquest patrimoni no es pot posar en risc ja que permet que 
la entitat visqui  
     

El Dicasteri demana: 
 Que cada Institut tingui la 

llista dels béns de 
patrimoni estable  
  

 Que aquesta obligatorietat 
consti en les Constitucions: 
representa la solució per a 
salvaguardar la continuïtat 
de l’Institut com a persona 
jurídica pública  

 
2.  La col·laboració amb 
l’Església local, amb els altres 
Instituts i amb els assessors 
Relació amb l’Ordinari del lloc i l’Església local    

 Amb l’Ordinari : per tancar cases o obres    
 Amb els altres Instituts: davant decisions relacionades amb el territori   

Relacions amb col·laboradors i assessors    
 És impossible prescindir de col·laboradors tècnics   
 Cal evitar: -No servir-se de col·laboradors per no gastar            
 Gastar en assessors sense discerniment   

     
L’última responsabilitat sempre és de l’Institut       

 - Les relacions amb els professionals amb contractes clars  
 - Es pot buscar ajuda en persones d’altres Instituts  

 
3. Formació         
Constatació:  

 Els aspectes econòmics deixats en mà dels Ecònoms     
 Desinterès per part de les comunitats   

Solucions          
en la formació inicial: educació en la dimensió econòmica i gestió    

 formació dels ecònoms en principis evangèlics i competències tècniques  
 tots els membres: que treballin amb pressupostos que reflecteixin el propi carisma 
 els ecònoms: que siguin generosos i previsors   
 els laics col·laboradors: que siguin conscients que treballen en un Institut amb 

carisma propi         
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Situació actual de l’Associació Cintra, a càrrec del P. Jaume Pallarolas, provincial de 
l’Escola Pia de Catalunya. 
 

L’Associació Cintra té el suport 
de 34 congregacions, que 
poden incrementar-se amb 
noves incorporacions. El 7 
d’octubre es va celebrar 
l’assemblea general. Podem 
concretar la situació actual en 
tres punts: 
 

1. Estructura 

Abans els estatuts, deien que 
podien ser membres les 
superiores majors i superiors 
majors residents a Catalunya. 
Aquest sistema presenta 
inconvenients i els nous 
estatuts aprovats  proposen 

que puguin ser socis institucions religioses, que enviaran delegats permanents (o 
ocasionals) per participar en les assemblees. S’ha previst una fase de transició de socis 
personals a socis congregacionals. 
La nova junta està integrada pels següents membres: 

Jaume Pallarolas, escolapi;  
Miquel Cubeles, marista;  
Roser Galcerán, vedruna;  
Francesc Xicoy, jesuïta; i  
Josep Canal, lassal·lià. 

Properament, d’acord amb els estatuts, es distribuiran les diverses funcions. 
 

2. Obres 
L’Associació Cintra integra 
vàries obres: l’Escola Cintra, 
la Fundació Benallar i 
Verdallar, 
 
 
 
 
 
 
 
3. Edifici 
Es tracten les diverses 
possibilitat sobre l’edifici de 
l’Escola Cintra. 
 

 

Comunicació 2: “Situació actual de l’Associació Cintra” 
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La targeta sanitària de religioses i religiosos, a 
càrrec de la Gna. Maria Rosa Olivella, 
administradora provincial de les Salesianes. 
Exposem aquí el contingut del power point. S’ha 
inclòs en la carpeta una documentació més 
detallada, 

RELIGIOSOS/ES I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
PÚBLICA 

Una mica d’història 

 1982 Comencem a cotitzar a la SS.SS com 
autònoms al 23,75%, enlloc del 26,50% sense 

dret a assistència sanitària 
 Es crea el SERAS  
 2007 Resolució on es denega a la CONFER la possibilitat que els religiosos s’acollin 

a la Ley del Estatuto del Trabajo Autonomo 
 2010 Llei 21/2010 del Govern de la Generalitat reconeix el dret dels religiosos a 

l’assistència sanitària, però nomes a l’àmbit de Catalunya 
 2012 Aprovació Ley general de la Salud Pública (Real decreto 1192/2012) on es 

reconeix el dret a la Sanitat pública als religiosos 

Tot i l’aprovació hi ha dificultats en fer el tràmits... 

 

 

Arriba la fórmula…. 

30 d’abril 2013 la CONFER comunica als superiors majors: 

 Assistència sanitària = cotitzar al 26.50% (enlloc del 

23.75%) 

 

Assistència sanitària + Incapacitat temporal = cotitzar 

29.80% 

 

Comunicació 3: “La targeta sanitària” 
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Cal fer “números”…. 

 

 

 

Tot i que hi ha un increment de cotització pot haver-hi un 

estalvi en deixar de pagar el SERAS... 

 

 

 

 

Cal fer tràmits…. 

 

1. Carta a l’INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  (INSS) a través de  la TESORERIA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL   ( Delegación provincial-Tesoreria 
Afiliación religiosos) on: 
 Es sol·licita el canvi del tipus de cotització 

 S’adjunta llistat del tots/es religiosos/es de la Província (el canvi es per a tota la 
Província)  

2. Esperar a rebre la resposta per escrit ( 2/3 mesos) 
 

3. Cada religios/a s’ha de dirigir al CENTRE d’ATENCIÓ PRIMARIA amb copia d’ 
aquesta carta i la llista on consta el seu nom, DNI, nº SS i certificat d’empadronament. 
Es vàlid per a totes les comunitats autònomes. 

 

 

 

 La Guia de la Vida Religiosa a les 

diòcesis catalanes. 

La germana Mercedes Aldaz ha 
treballat intensament per actualitzar la 
Guia de la Vida Religiosa. Actualment 
està ja en la fase final. 
Qualsevol modificació s’ha d’enviar 
exclusivament a la següent adreça de 
correu electrònic: urc.guia@gmail.com 

 

Coenda i dinar de germanor 

El P. Màxim clou l’assemblea. Tot 
seguit, passades les tres de la tarda, se 
celebra el dinar de germanor. 
 

 

Base cotització RETA SERAS Total Nou RETA Estalvi Increment 

1.388,10 331,06 144,92 457,98 369,23 106,75 €/mes 38,17 €/mes 

   858,60 204,78 72,46 277,24 228,39 48,85 €/mes 23,61 €/mes 

 

Cloenda i dinar de germanor 
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Girona, 20 de octubre, 2014. Las 

Misioneras Corazón de María queremos 

compartir con alegría y gozo, que: El 

pasado 16 de octubre finalizó nuestro XX 

Capítulo General en Barcelona, Casa de 

espiritualidad de los Jesuitas. Damos 

gracias a Dios por haber experimentado 

la presencia del Espíritu entre nosotras 

impregnando toda la tarea realizada y la 

oración compartida, todo ello 

manifestado a través de gestos, 

atenciones mutuas, comunicación 

sincera, espontánea y fraterna. 

Como Misioneras Corazón de María, 

seguidoras de Jesús y su opción por el 

Reino, nos sentimos llamadas en ESTA 

HORA a un mayor compromiso con la 

misión que se nos encomendó: la 

transformación de nuestro mundo. Este 

mundo que sufre una situación de crisis 

global, económica, social, ecológica, moral 

y religiosa, nos urge a ofrecer lo mejor de 

nosotras mismas, renovando el sentido 

profético de nuestra vida, sin importar la edad ni el lugar. 

A lo largo de estos días hemos reflexionado sobre la realidad de nuestra Congregación 

decidiendo constituir un GOBIERNO ÚNICO. 

Queremos comunicaros, también, que se eligió el nuevo Gobierno General: Mª Pilar Lascorz 

Fes, Superiora General; Consultoras: Aurelia Roco Véliz, Mercedes Riera Tomás, Martina 

Alonso Manjón y Alice Martinez. 

María, que guardaba en su corazón la Palabra y la transformaba en vida, nos anima y 

acompaña en esta nueva etapa que nos toca vivir como TIEMPO DE GRACIA. 

 

 

 
 
 

(CR - Dm, 21/10/2014) La missionera de la Sagrada Família de Natzaret Núria Calduch-
Benagesha entrat a formar part de la Pontifícia Comissió Bíblica. Doctora en Sagrada 
Escriptura, és una de persones més reconegudes en l’àmbit bíblic i una de les poques dones 
que han guanyat una càtedra a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. El 2008 va 
ser cridada a participar com a experta en el Sínode sobre la Paraula de Déu 

El Papa nomena Núria Calduch membre de la Pontifícia Comissió 
Bíblica 

Cloenda del Capítol general de les Missioneres Cor de Maria 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_index_sp.htm
http://www.unigre.it/Prof/calduch/upload/CVScientifico.pdf
http://www.unigre.it/Prof/fmw/framework_it.php?adg_utente=228&adg_pgm=201
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El papa Francesc ha anunciat la 
configuració del nou equip de treball 
aquest cap de setmana. Des 
d'aquest moment, la religiosa 
catalana entra a formar part de 
l'òrgan consultiu del Vaticà 
encarregat de promoure l'estudi 
bíblic, aportar llum a la comprensió 
de les Sagrades Escriptures i 
estudiar i debatre sobre qüestions 
controvertides en el camp de la 
Bíblia. Calduch-Benages (Barcelona, 
1957) és membre de l'Associació 
Bíblica de Catalunya, l’òrgan col·legial de la Conferència Episcopal Tarraconense per a 
l’apostolat bíblic al nostre país. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/63336 

 

 

 

Estimadíssims germans i germanes. 
En èxode obedient. 
A l’escolta.   
Com guiats pel núvol. 
Memòria viva de l’èxode. 
Joies i fatigues del camí. 
En atenta vetlla. 
A l’escolta. 
La Profecia de la Vida conforme a l’Evangeli. 
L’Evangeli, regla suprema. 
Formació: Evangeli i cultura. 
La profecia de la vigilància. 
Units escrutant l’horitzó. 
Una guia «darrere el poble».  
La mística del trobament. 
La Profecia de la mediació. 
En les cruïlles del món. 
En el signe de la petitesa. 
En cor a la statio orant. 
Per a la reflexió. 
Les provocacions del papa Francesc. 
Salve, Dona de l’Aliança nova. 
Aquesta segona carta de la CIVCSVA estarà 
properament, a la venda en la col·lecció URC. 

 
 

 

Paciencia Melgar, de 47 anys, guineana, és una religiosa que pertany a la Congregació de 
les Missioneres de la Immaculada Concepció (MIC). Les concepcionistes van ser fundades 
el 1850 a Mataró per Alfonsa Cavin Millot. Es tracta d’una institució compromesa en 

“Escruteu”... carta de la CIVCSVA i nou número de la col·lecció URC 

Paciencia Melgar i el virus de l’Ebola 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/18/0767/01629.html
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l’educació i en l’atenció als nens i joves en risc. Actualment, continua tenint una presència 
important a Catalunya. 

 La germana Paciencia, que treballava conjuntament amb Miguel Pajares, va contraure el 
virus de l’Ebola a Libèria en oferir-se com a voluntària per atendre els malalts de l’Ebola. 
Quan Miguel Pajares, germà de l’Orde de Sant Joan de Déu, va ser repatriat a Espanya es 
va vetar el trasllat de la germana Paciencia. Més tard, es va saber que la raó era perquè no 

tenia la nacionalitat 
espanyola, malgrat que 
havia atès Miguel 
Pajares. Abandonada per 
tothom, la mort de la 
germana Paciencia 
semblava qüestió de 
dies. Tot i viure amb unes 
condicions mèdiques 
lamentables, va superar 
el virus. Després de 
passar 21 dies en 
quarantena, se’n va 
reconèixer el guariment. 
Aleshores, va passar de 
ser «material de rebuig» 
sense nacionalitat 

espanyola a un recurs molt valuós del qual calia disposar fos com fos. Quan Manuel García 
Viejo, un altre religiós espanyol, va ser repatriat, el plasma de la germana Paciencia era un 
tresor cobejadíssim. Tot i no tenir la nacionalitat espanyola, va ser portada a Madrid. Els 
tràmits burocràtics es van resoldre amb gran celeritat, però la situació estava tan avançada 
que no s'hi va poder fer res. No obstant això, Teresa Romero, auxiliar d’infermeria, va poder 
rebre el plasma de la germana Paciencia, fet determinant per celebrar-ne la recuperació. 

Em fa vergonya l’actuació del govern espanyol, amb una actuació jurídica discutible, que 
primer apel·la a la llei per rebutjar l’atenció a la religiosa que havia atès meravellosament 
un ciutadà espanyol a Monròvia i després la porta sigui com sigui per «utilitzar-la» com a 
plasma curatiu. La gestió pèssima del govern espanyol en el tractament del virus de l’Ebola 
no només ha posat de manifest la incompetència dels responsables polítics sinó la manca 
de valors, d’ètica i d’escrúpols. 

La meva admiració i reconeixement per la germana Paciencia i per la congregació de les 
Missioneres de la Immaculada Concepció. S’hi podia haver negat, però la seva caritat, la 
seva entrega, la seva donació estan per sobre del menyspreu rebut. Els religiosos i altres 
persones que treballen en la mateixa línia es preocupen per l’ésser humà sense tenir en 
compte ni els seus papers ni la procedència. 

Mentrestant als salons de la frivolitat es va discutir sobre el cost de la repatriació, feta amb 
tota mena de desplegament mediàtic a bombo i platerets. Es va oblidar el viatge d’una 
anterior ministra de Defensa que es va desplaçar fins a l’Afganistan amb un avió 
medicalitzat a causa del seu avançat estat de gestació només per l’interès d’impacte polític. 
Es van oblidar les targetes bancàries, el projecte Castor... 

Àfrica ha vingut a rescatar Europa, què fa Europa per Àfrica? 

 

Lluís Serra Llansana 
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Ara fa un any es va presentar el document La diversitat religiosa en les societats obertes. 
Criteris de discerniment. Aquest és el primer document elaborat pel Consell Assessor per a 
la Diversitat Religiosa i té com a objecte la identificació de criteris d’actuació per afrontar la 
gestió de la diversitat religiosa al nostre país. Properament el Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya acollirà una sessió formativa arran 
d’aquest document, dirigit a totes les persones que vulguin aprofundir en el seu contingut. 
La sessió comptarà amb ponències del Sr. Joan Andreu Rocha, doctor en història de les 
religions, i de la catedràtica de dret eclesiàstic de la Universitat de Lleida Maria Teresa 
Areces. A continuació us detallem la informació pràctica sobre aquesta sessió: 

  

Programa 

15.45-16 h 
Acreditació i lliurament de la documentació 

16-16.30 h 
Presentació 
Josep Xavier Hernández i Moreno, Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 
Enric Vendrell i Aubach, Director general d’Afers Religiosos 

16.30-17 h 
Presentació general del document 
La diversitat religiosa en les societats obertes. Criteris de discerniment 
Joan-Andreu Rocha Scarpetta, doctor en història de les religions i historiador, vicedegà de 
periodisme de la Universitat Abat Oliba, professor i director del Màster en Església, 
Ecumenisme i 
Religions de l’Ateneo Pontifficio Regina Apostolorum de Roma. Membre del Consell 
Assessor per a la Diversitat Religiosa 
17-18 h 
Fonamentació jurídica de les recomanacions d’ordre pràctic del document 
Maria Teresa Areces Piñol, doctora en dret per la Universitat de Barcelona i catedràtica de 
dret eclesiàstic de l’Estat de la Universitat de Lleida. Membre del Consell Assessor per a 
la Diversitat Religiosa 

18-18.30 
Debat 
 
La inscripció és gratuïta i finalitza el dijous 23 d’octubre. La podeu realitzar en línia en 

aquest enllaç.  

 

  

La diversitat religiosa en les societats obertes. Criteris de discerniment 

http://www10.gencat.net/pls/jus_cej/p01.identifica_rapida?but=JMF&inscripcio=Jornades%20obertes&cursp=0
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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. 

 

“L’exhortació apostòlica 
Evangelii Gaudium a la 

llum de la vida religiosa”  

a càrrec de  Lluís Serra, marista 
 

 

Més que d’una exhortació, es tracta del programa de pontificat del papa Francesc. En aquest text 
clau, hi bateguen les seves inquietuds profundes. Quines són les fonts para interpretar aquesta 
exhortació? Es tracta d’un missatge directament adreçat a la vida religiosa? Quina lectura se’n pot 
fer des de l’òptica de la vida consagrada? Anàlisis i propostes. 
 

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 (Escola Gestalt 
de Catalunya). Secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i director del CEVRE. 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: 22 de novembre de 2014, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Pas 2 - Pagament 10 €: 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 

 

 

Propera jornada de formació permanent sobre Evangelii Gaudium 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Dissabte 25 a les 21h30 inicia el II Festival Internacional Orgues 
de Poblet. En aquest enllaç trobareu més informació, relativa a 
dades, programes, entrades: 
 
http://www.poblet.cat/index.php?MzAw&LDI1Mg%3D%3D 
 
També podeu seguir la informació del Festival a Twitter: 
 
https://twitter.com/MonestirPoblet 
@MonestirPoblet 
 
Espero que sigui del vostre interès. 
Us estarem molt agraïts si ens ajudeu a fer-ne difusió. 
 
Vine a escoltar l'orgue de Poblet! 
 

                                                          
  

 
 

 

 

 

 

    OCTUBRE | 2014 
27 dl CEVRE - Formació inicial T1  

29 dx RAP – Solius 

    NOVEMBRE | 2014 
3 dl CEVRE - Formació inicial T1  

4 dm URC - Junta directiva 

10 dl CEVRE - Formació inicial T1  

11 dm Assemblea general de CONFER 

12 dx Assemblea general de CONFER 

13 dj Assemblea general de CONFER 

17 dl CEVRE - Formació inicial T1  

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

24 dl CEVRE - Formació inicial T1  

29 ds AVC: vetlla de pregària 

30  dg AVC: obertura de l’Any de la Vida Consagrada 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

Festival Internacional Orgues de Poblet 

http://www.poblet.cat/index.php?MzAw&LDI1Mg%3D%3D
https://twitter.com/MonestirPoblet
https://twitter.com/MonestirPoblet
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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 

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: 

 dimarts, de 10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 
Telèfon: 933 024 367  

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

convocatòries 

S’ha suprimit el número de fax. 

Secretaria de l’URC 

Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

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

