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Convocatòria de la 72ª. assemblea general de l’URC 
Text de la intervenció de Mons. Romà casanova, bisbe de Vic, a la reunió CET-URC 
Comunicat de l’Institut de les Religioses de Sant Josep de Girona 
Màxim Muñoz: “La vida en comunitat és molt rica, però difícil” 
Maria José Pérez: Teresa de Jesús, mística y transgresora. Cinco siglos de un prodigio 
Cinema i Vida Consegrada: “La historia de Marie Heurtin” de Jean-Pierre Améris 

Barcelona, 19 de febrer de 2015                                                                            ANY VIII. núm.       

Ressons de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2015 
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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  

 
 

Reunió 72 

Data 11 de març de 2014, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, 
delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones 
convidades 

Ordre del dia 

 

 

 
 
 

9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 
 

12.00 
12.30 
13.15 

 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant 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 de reflexió, estudi i debat:  

"Caminos de vida consagrada hoy: dudas, certezas, esperanzas" a 
càrrec del P. Luis de las Heras, president de CONFER 

Descans 
Diàleg en grups i col·loqui 

4. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2014 
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2014 
6. Ratificació del pressupost de l’any 2015 
7.        Eleccions de càrrecs de la Junta Directiva 

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

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

 
 
 
 
 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 
S’ha iniciat una actualització de les dades de superiores i superiors majors, així com 
també el llistat de delegats permanents o delegades permanents, càrrec que recau en 
religioses o religiosos que resideixen en comunitats que es troben a Catalunya mentre 
que les seves superiores majors i els seus superiors majors tenen la seva residència 
habitual fora de les terres catalanes. 
 

 

L’URC celebra la seva 72° assemblea general 

 72 
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A los Presidentes de las Conferencias Episcopales y los Superiores de los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
 
En marzo del año pasado instituí la Pontificia Comisión para la tutela de menores, 
anunciada ya en diciembre de 2013, con el fin de ofrecer propuestas e iniciativas orientadas 
a mejorar las normas y los procedimientos para la protección de todos los menores y adultos 
vulnerables, y he llamado a formar parte de dicha Comisión a personas altamente 
cualificadas y notorias por sus esfuerzos en este campo. 

 El siguiente mes de julio, en la reunión que tuve con algunas personas que han sido objeto 
de abusos sexuales por parte de sacerdotes, me sentí conmovido e impresionado por la 
intensidad de su sufrimiento y la firmeza de su fe. Esto confirmó una vez más mi convicción 
de que se debe continuar haciendo todo lo posible para erradicar de la Iglesia el flagelo del 
abuso sexual de menores y adultos vulnerables, y abrir un camino de reconciliación y 
curación para quien ha sufrido abusos. Por estas razones, he añadido el pasado mes de 
diciembre nuevos miembros a la Comisión, en representación de las Iglesias particulares 
de todo el mundo. Y dentro de pocos días, todos estos miembros se reunirán en Roma por 
primera vez. En este contexto, considero que la Comisión será un nuevo, válido y eficaz 
instrumento para ayudarme a animar y promover el compromiso de toda la Iglesia en sus 
diversos ámbitos — Conferencias Episcopales, diócesis, Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica, etc. — para poner en práctica las actuaciones necesarias 
para garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables, y dar respuestas de 
justicia y misericordia. 

Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus 
hijos, y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza, porque es una casa segura. 
Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración, de la naturaleza 
que sea, como, por ejemplo, el deseo de evitar el escándalo, porque no hay absolutamente 
lugar en el ministerio para los que abusan de los menores. También se debe vigilar 
atentamente que se cumpla plenamente la circular emanada por la Congregación para la 

Carta del papa Francesc sobre la tutela de menors 
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Doctrina de la Fe, el 3 de mayo de 2011, para ayudar a las Conferencias Episcopales en la 
preparación de las líneas maestras para tratar los casos de abuso sexual de menores por 
parte de clérigos. Es importante que las Conferencias Episcopales adopten un instrumento 
para revisar periódicamente las normas y comprobar su cumplimiento. 

Corresponde al Obispo diocesano y a los Superiores mayores la tarea de verificar que en 
las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de los menores 
y los adultos vulnerables. Como expresión del deber de la Iglesia de manifestar la 
compasión de Jesús a los que han sufrido abuso sexual, y a sus familias, se insta a las 
diócesis y los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica a 
establecer programas de atención pastoral, que podrán contar con la aportación de 
servicios psicológicos y espirituales. 

Por todos estos motivos, pido vuestra colaboración plena y atenta con la Comisión para la 
tutela de los menores. La tarea que le he encomendado incluye la asistencia a vosotros y 
a vuestras Conferencias, mediante un intercambio mutuo de «praxis virtuosas» y de 
programas de educación, formación e instrucción por lo que se refiere a la respuesta que 
se ha de dar a los abusos sexuales. 

Que el Señor Jesús infunda en cada uno de nosotros, ministros de la Iglesia, ese amor y 
esa predilección por los pequeños que ha caracterizado su presencia entre los hombres, y 
que se traduce en una responsabilidad especial respecto al bien de los menores y adultos 
vulnerables. Que María Santísima, Madre de la ternura, nos ayude a cumplir, con 
generosidad y rigor, nuestro deber de reconocer humildemente y reparar las injusticias del 
pasado, y a ser siempre fieles a la tarea de proteger a quienes son los predilectos de Jesús. 

FRANCISCO 

Vaticano, 2 de febrero de 2015 
Fiesta de la Presentación del Señor  

 

 
  

  

 

 

LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 
Trobada de superiores i superiors majors amb els bisbes de la 

Conferència Episcopal Tarraconense 
Intervenció de Mons. Romà casanova, bisbe de Vic 

 

ESCENARI: La invitació del Papa a transmetre la joia de l’evangeli amb renovació 
missionera de l’Església. Com ho veiem a Catalunya amb implicació de la vida consagrada? 

CET - URC: una trobada de diáleg i comunió 
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 La resposta a la pregunta que ens plantegem és clara. Transmetre la joia de 
l’evangeli amb renovació missionera entre nosaltres és una necessitat urgent i imperiosa. 
Necessitat urgent i imperiosa, pot ser, més que mai en aquest nostre país. 

 De fet, en aquest país n’hem passades moltes, de coses: desfetes, persecucions, 
exclaustracions i expulsions, màrtirs... Però també hem passat moltes coses internes: 
escàndols, desunions, abandonaments... 

 Però sempre hi havia un poble que tenia la fe provada com el fonament de la seva 
vida personal, familiar, comunitària. La família era el punt clau en la transmissió de la fe. 
Mirant el passat veiem com les famílies cristianes eren bressol de cristians,d e vida 
consagrada, de vida sacerdotal. 

 I ara, fent una mirada ràpida veiem clarament, per exemple, índexs molt baixos de 
recepció dels sagraments, de participació en la missa dominical, de moviments i 
agrupacions eclesials, tant parroquials, com diocesanes, de congregracions o realitats 
transversals. El nombre de vocacions ja fa massa anys que són ben poques per a la vida 
sacerdotal, per a la vida consagrada. Es constata clarament un analfabetisme religiós en 
moltes capes de la població. 

 Davant d’això podríem caure en el fals consol de pensar que la gent és molt bona, 
molt solidària... I cal que ens preguntem. Caurem en l’engany de pensar que són les obres 

nostres les que ens salven? 
Podem reduir la fe en Crist en 
una simple actitud ètica? 
Creiem, de veritat, que 
Jesucrist és l’únic salvador de 
tots els homes? 

  El sant Pare ens diu 
ben clar: «La joia de l’evangeli 
omple el cor i la vida sencera 
dels qui es troben amb Jesús. 
Els qui es deixen trobar per Ell 
són alliberats del pecat, de la 
tristesa, del buit interior, de 
l’aïllament» (EG,1). 

 Som cridats, doncs, tots 
nosaltres, religiosos i pastors, 

a obrir els ulls per descobrir en nosaltres i en els nostres conciutadans els signes del pecat, 
de la tristesa, del buit interior, de l’aïllament. No podem caure en el perill del relativisme en 
aquestes realitats amb la negació del pecat, en confondre la falsa alegria amb l’alegria 
veritable, la realització personal amb la plenitud de vida, la realitat virtual amb l’alegria del 
trobament amb els altres.  

 Cal que ens recordem: «Amb Jesucrist sempre neix i reneix l’alegria.» I cal que ens 
preguntem nosaltres ben sincerament: Fem experiència d’aquesta realitat? És, de veritat, 
Jesús la font de la nostra alegria personal i comunitària? 

 Evangelii gaudium i tot el magisteri de Francesc, papa, és una crida a transmetre la 
joia de l’Evangeli. Ell en aquest document cabdal no fa distincions entre els diferents 
ministeris, carismes  i dons; tot cristià és al mateix temps i de manera indestriable, deixeble 
i missioner. 
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 Aquesta crida ressona de manera especial aquí, en aquesta terra, en aquest país, 
en les nostres diòcesis. Per això cal que ens diguem mútuament i ben fort. Depèn de tots i 
cada un dels deixebles de Crist i de la seva resposta a la crida missionera i evangelitzadora 
que la fe cristiana continuí essent entre nosaltres significativa i servidora. Em refereixo al 
nombre i a la qualitat dels cristians en aquest moment i en un futur immediat. No podem 
deixar aquesta qüestió per a altres temps. Ara és l’hora de la missió evangelitzadora entre 
nosaltres. 

 Tots, doncs, hem de ser l’Església en sortida missionera. De fet, l’Església 
ubicumque et semper ha 
estat missionera. Ho ha 
estat des d’aquelles 
paraules de Jesús: Aneu, 
doncs, a tots els pobles i 
feu-los deixebles meus, 
batejant-los en el nom del 
Pare i del Fill i de l’Esperit 
Sant i ensenyant-los a 
guardar tot el que us he 
manat. Jo sóc amb 
vosaltres, dia rere dia, fins 
a la fi del món (Mt 28.19-
20). L’Església en cada 
tombant de la seva història 
ha respost amb 
generositat i heroïcitat a la 
crida missionera en cada 
repte missioner. Ara també 
serà l’Església sempre missionera en el repte del nou paradigma en aquest país amb fortes 
arrels cristianes, però que està perdent la seva ànima cristiana.  

  El sant Pare ens parla de la conversió pastoral i missionera: «Somio una opció 
missioner capaç de transformar-ho tot, per tal que els costums, els estils, els horaris, el 
llenguatge i tota estructura eclesial es converteixi en una vida adequada per a 
l’evangelització del món actual, més que per a l’autopreservació» (EG, 27). I concreta 
encara més: «Que les estructures siguin més missioners, que la pastoral ordinària sigui 
,més expansiva i oberta, que els agents pastorals estiguin en constant actitud de sortida» 

El sant Pare ens demana que siguem el «vi nou en bots nous» en aquest moment de la 
nostra història. I això ens demana una contínua conversió. 

 Hi ha dues realitats importants per a l’anunci missionera al qual dóna molta 
importància el papa Francesc. L’anunci kerigmàtic és cabdal. Aquell anunci primordial i 
nuclear de la fe cristiana, que ell gosa enunciar: «Jesucrist t’estima, ha donat la vida per 
salvar-te; i ara és viu al teu costat cada dia per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te.» 
El kerigma present en el inici del camí de la fe cristiana ha de continuar essent present per 
donar consistència en totes les activitats de l’Església; catequètiques, pastorals, 
assistencials, celebratives, estructurals... 

 Hi ha també un tema cabdal en l’anunci kerigmàtic. És la realitat del pecat i en concret 
del pecat original i les seves conseqüències en el cor de l’home. Ningú no es pot entendre 
a si mateix sense el pecat original. Sense la noció del pecat no podem comprendre en 
profunditat la salvació de Crist, per mitjà de la seva mort i resurrecció. 
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 Un altre element imprescindible en l’anunci missioner és el testimoni que hem de 
donar de persones salvades i alliberades per Crist. L’Església no és mai una elit de 
perfectes, sinó una comunitat de perdonats de Déu, alliberats per Crist, que tenim com a 
font de vida l’Esperit Sant. 

IMPLICACIÓ DE LA VIDA CONSAGRADA 

Per expressar quina ha de ser la implicació de la vida consagrada, ho diré amb unes 
paraules de santa Teresa de Jesús: «Es como los saldados que han mucho servido, para 
que el capitán siempe les mande: siempre han de esta a punto... andar alegre sirviendo en 
lo que les mandan» (Camino E, 29,1.2). 

 El sant Pare Francesc expressa en la seva carta apostòlica de l’Any de la vida 
consagrada quines són les expectatives de la vida consagrada en aquest any. En primer 
lloc testimonis de l’alegria. Ell diu moltes 
vegades allí on hi ha religiosos hi ha 
alegria. Un altra expectativa és la de ser 
desvetlladors del món, profetes, 
sentinelles del Regne de Déu. Aquesta 
aspecte està unit al testimoni d’amor a 
Déu sobre totes les coses; així com 
també testimonis del temor de Déu, do 
de l’Esperit Sant, que manifesta en la 
vida no tenir cap altres interès que no 
sigui Déu mateix. Els religiosos han de 
ser testimonis que la única por que hi ha 
en el cor és la de perdre l’amistat amb 
Déu. Aquest és el testimoniatge de 
llibertat per donar la vida  per tots, 
especialment per aquells que no es 
tenen en compte. 

  Dues expectatives més són: el 
testimoni de comunió, amb la vida 
comunitària i amb la comunió en la vida 
eclesial; i la crida a anar a les perifèries 
existencials: «»Hi ha tota una humanitat 
que espera: persones que han perdut 
tota esperança, famílies en dificultat, nens abandonats, joves sense cap futur, malalts i 
ancians abandonats, rics farts de béns i amb el cor buit, homes i dones en recerca de sentit, 
assedegats del que e´s diví...” I el sant Pare diu ben clar: «Espero que tota forma de vida 
consagrada es pregunti sobre el que Déu i la humanitat d’avui demanen.» 

DOS CENTRES INELUDIBLES DE TOTA VIDA CRISTIANA, IMPRESCINDIBLES DEN 
LA VIDA CONSAGRADA 

1. La centralitat de Crist. 
La centralitat de Crist és una obvietat, però cal que sigui ben present en la vida 
quotidiana. Crist no és un mer pretext per a mantenir unes estructures, àdhuc 
eclesials. Crist és el tot, el centre, el perquè de la nostra vida personal, comunitària, 
eclesial. Crist és el nostre únic tresor. No hem de tenir cap altres interès que no siguin 
els interessos de Crist. 

D’ací neix la importància de la pregària, i aquesta centrada en Crist. Faig present dos 
ensenyaments de santa Teresa en aquest any Teresià: «Estarse muchas veves 
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tratando a solas con quien sabemos nos ama.» «Y veo yo claro... que para contentar 
a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta Humanidad 
sacratísima... por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana 
Majestad grandes secretos» (Vida, 22,6). 

2. «L’Església existeix per a evangelitzar» (EN, 24) 
La crida a l’evangelització és un altre centre imprescindible en la vida consagrada. 
L’evangelització és la pedra de toc per poder veure si les obres i les nostres vides 
són autènticament cristianes. Recordem les paraules del beat Pau VI, papa: 
«Evangelitzar és la gràcia i la vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més 
profunda.» Aquesta realitat ens demana un examen continu preguntant-nos què hem 
de fer per tal que sigui més i més present l’acció missionera en les nostres vides, 
comunitats, obres apostòliques. Evangelitzem realment? En quina mesura 
evangelitzem? Com podem evangelitzar més? 

 Cal tenir ben present en aquest examen els elements de l’evangelització que 
apareixen clarament en Evangelii nuntiandi. L’evangelització és una realitat 
complexa i té elements diferents, tots concatenats; renovació de la humanitat, 
testimoniatge, anunci explícit, adhesió del cor, entrada en la comunitat, acolliment 
dels signes (sagraments), iniciatives d’apostolat. ( cf. EN. 24) 

 Acabo fent presents les paraules del papa Francesc en la carta apostòlica de l’Any 
de la vida consagrada, en les quals es dirigeix als bisbes: «Em dirigeixo als meus germans 
de l’episcopat. Que aquest Any sigui una oportunitat per a acollir cordialment i amb alegria 
la vida consagrada com un capital espiritual per al bé de tot el Cos de Crist, i no sols de les 
famílies religioses. La vida consagrada és un do per a l’Església: neix en l’Església, creix 
en l’Església, està totalment orientada a l’Església... En aquest context, convido els pastors 
de les Esglésies particulars a una sol·licitud especial per a promoure en les seves 
comunitats els diferents carismes, ja siguin històrics, ja siguin nous, sostenint i animant, 
ajudant en el discerniment, fent-se propers amb tendresa i amor en les situacions de dolor 
i de debilitat en què puguin trobar-se alguns consagrats i, en especial, il·luminant amb el 
seu ensenyament al Poble de Déu el valor de la vida consagrada, per fer brillar la seva 
bellesa i la seva santedat en l’Església.» 
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El Instituto de las Religiosas de San José de Girona ha visto incluido su 
nombre en la llamada “Lista Falciani” vinculada al HSBC. La cuenta 
bancaria en sí misma no constituye ningún problema, pero el hecho de 
encontrarse mezclada en la lista con otras cuentas de personas o entidades 
consideradas opacas ha generado sospechas sobre su origen, finalidad y 
transparencia. Desde el primer momento el Instituto respondió a los 
periodistas de forma completa y transparente a sus demandas de 
información. 

Nuestra organización, dada su presencia en once países, tiene cuentas repartidas en 
algunas partes del mundo. Su objetivo consiste en responder a las necesidades de 
sostenimiento y funcionamiento de nuestros centros y obra social. La razón de tener una 
cuenta en un banco suizo es debido a que hubo una comunidad de nuestro Instituto entre 
los años 1963 y 1995. El HSBC nos permitía garantizar el mantenimiento de nuestra 
actividad, del mismo modo que entidades financieras de otros países, que han facilitado 
una mayor operatividad y la eficacia en el desarrollo de nuestro trabajo. Los fondos 
corresponden al trabajo realizado por las hermanas y a las actividades de nuestros centros 
repartidos por distintos países. En ningún caso se trata de fondos ocultos o fraudulentos. 

Todas las operaciones que realizamos han sido siempre completamente transparentes y 
legales. Como se recoge en nuestro Ideario, el Instituto cumple y ha cumplido 
escrupulosamente con la legislación en todos los países en los que está presente. El 
informe anual de l'Obra Social y el volumen económico de todos nuestros centros está 
publicado en el web de la nuestra congregación. 

La actuación del Instituto en favor de los que sufren es una prioridad, buscando las mejores 
formas para la gestión administrativa al buscar el bien de nuestros destinatarios, 
especialmente los pobres. Nuestra misión se ha ido extendiendo a través de los años 
gracias a las inestimables aportaciones de todas las hermanas, trabajadoras, 
colaboradoras y voluntarios. De este modo, el Instituto ha aliviado el sufrimiento cada vez 
de un número mayor de personas desamparadas.  

Las religiosas de San José de Girona fuimos fundadas en 1870 por la catalana Maria Gay 
y actualmente es un instituto internacional con sede en Madrid. Está presente en Europa, 
América y África, mediante casas y centros propios. Colabora con otras organizaciones 
como Cáritas y otras ONG a nivel internacional. Más concretamente, nuestra presencia se 
extiende por 11 países, con 16 Centros (Clínicas, Residencias de ancianos, Escuelas, 
Casas de Espiritualidad, Noviciados) y 57 comunidades. Se impulsan numerosos proyectos 
sociales. El sostenimiento de esta gran obra demanda esfuerzos y recursos económicos 
que, vistos fuera de contexto, pueden parecer desorbitados. Más de 1.000 personas 
trabajan con nosotros. Sólo nuestras obligaciones con estos colaboradores suponen más 
que las cantidades que se han publicado. 

Hoy, más que nunca, damos gracias por haber sido escogidas para participar en la misión 
encomendada a nuestra fundadora. Contamos con la confianza de nuestros colaboradores, 
familias y personas próximas a nuestra institución. Agradecemos el apoyo recibido y la 
comprensión de las personas que, al darles la información precisa, han sabido valorarnos 
con justicia y aprecio. Un prejuicio no debe destruir la credibilidad. Por esto estamos 
abiertas a facilitar la información que sea necesaria.   

Anunciación Lázaro 

Comunicat de l’Institut de les Religioses de Sant Josep de Girona 
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Mireia Rourera | Presència, núm. 2232, 15 febrer 2015 | Foto: Elisabeth Magre 

● El papa Francesc ha declarat aquest 2015 Any de la Vida Consagrada coincidint amb el 
cinquantè aniversari del document Perfectae Caritatis que, d’acord amb el Vaticà II, va 
engegar la renovació de la Vida Consagrada. Màxim Muñoz, claretià, és el president de la 
Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya. 
 
Quan el Vaticà II va instar a renovar la Vida Consagrada, la situació de les 
congregacions religioses era abismalment diferent a ara. Què ha passat en aquests 
cinquanta anys? 
Veníem d’una societat de cristiandat en la qual tot en la societat acompanyava perquè 
tothom fos, sociològicament, catòlic. El Concili va fer una gran reforma situant l’Església en 

el context d’un món en 
què s’havia de dialogar, 
no contra el qual s’havia 
de confrontar, i va 
assumir molts valors de 
la modernitat que, d’altra 
banda, provenien del 
cristianisme. En la vida 
religiosa, es va donar 
valor a la persona, a les 
relacions interpersonals, 
es van fer canvis en 
l’estil de les comunitats, 
la seva ubicació, es va 

aposar pel desplaçament de la vida consagrada des de llocs més institucionals a llocs més 
perifèrics on hi havia més necessitats dels més pobres... 
 
A Occident l’empremta dels religiosos ha estat fonamental per a la formació de la 
nostra cultura i societat. Sense els monestirs i les diferents congregacions Europa 
no s’entendria, potser no existiria. Però avui la realitat és que les monges, els monjos 
i els religiosos en general són vistos per la societat com un anacronisme. 
La forma de vida dels religiosos i religioses permet una intensitat més gran en el que és la 
pregària i el servei als altres. Això s’arrela en la capacitat que té la societat de ser sensible 
a l’aspecte religiós i a valors com poden ser la generositat, l’entrega, la fidelitat... Certament, 
en la mesura que socialment aquests valors i el valor religiós han anat a la baixa l’Església 
se n’ha ressentit i, dintre de l’Església, la vida consagrada. La desafecció cap a la religió 
s’ha notat molt en la manca de vocacions.  
 
Què és ser religiós? Com es viu en comunitat? 
Com tots els catòlics nosaltres seguim Jesucrist i el seu Evangeli, però els religiosos tenim 
tres vots: el de castedat, el de pobresa i el d’obediència, que és el que ens fa més estranys 
perquè no és el tipus de vida que fa normalment una persona. No ens casem, vivim la 
sexualitat d’una altra manera, cosa que ens permet dedicar-nos més intensament a Déu i a 
l’entrega als altres i a viure en comunitat. El fet de viure en comunitat suposa també fer un 
vot de pobresa, perquè fem vida austera i compartim els béns. No tenim propietats. 
Finalment hi ha el vot d’obediència, que és que nosaltres renunciem a tenir projectes propis 
perquè és la nostra congregació que ens demana que fem una o altra cosa. 
 

Màxim Muñoz: “La vida en comunitat és molt rica, però difícil” 
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Una vida difícil 
És un estil de vida molt ric, perquè compartim la vida amb moltes persones, però sí, és 
difícil, perquè viure en comunitat és difícil, perquè convivim persones que no ens hem trobat 
perquè som amics sinó perquè ens uneix una mateixa fe i una mateixa vocació, i renunciar 
al teu propi projecte, als teus diners, a anar per lliure... certament són renúncies importants. 
Nosaltres, però, experimentem la plenitud que dóna viure amb uns valors que omplen: el 
valor de la fe, de la confiança en Déu, el valor de l’entrega, de la riqueza que suposa viure 
en una comunitat, la fraternitat. 
 
La disminució de religiosos i religioses a Catalunya, Espanya i Europa està obligant 
els diferents ordes a reestructurar les seves províncies històriques. A Catalunya 
aquesta reestructuració pot ser especialment dramàtica perquè fa que moltes 
congregacions que durant segles 
havien mantingut Catalunya com una 
província pròpia, d’acord amb un 
context social i lingüístic propi, ara es 
pot perdre i passar a integrar-se en una 
altra província més àmplia, que en molts 
casos serà única per a l’Estat. 
El procés és molt complex i, certament, per 
a nosaltres pot tenir efectes empobridors. 
Però la realitat és la que és i les comunitats 
si es van fent petites han d’adaptar les 
estructures. No hi ha cap més remei. Amb 
la gent que som no podem mantenir, pel 
que fa a govern, la mateixa estructura si 
érem dos-cents que si ara en som 
cinquanta. Cada congregació té un govern 
general, un capítol general i unes 
demarcacions que tenen la seva 
autonomia, que s’anomenen províncies, 
que no tenen res a veure amb les 
províncies civils. En aquests moments 
moltes congregacions han d’unificar 
estructures i modificar les províncies i el 
més fàcil a l’Estat serà unir Catalunya amb altres comunitats. A l’Estat espanyol, i si és 
possible, 
el més habitual serà que les congregacions s’unifiquin a nivell estatal, cosa que sí, comporta 
una gran centralització. Madrid, efectivament, concentrarà la majoria de cúries. 
 
Es respectarà la peculiaritat catalana? 
Aquest és el perill, que no es respecti la peculiaritat lingüística i cultural del país. I no ho dic 
per un tema polític. És una qüestió cultural i, en el nostre cas, pastoral. És a dir: el fet que 
el qui vingui aquí ha de conèixer la nostra realitdre català no és per una qüestió política. 
Senzillament és que és la forma com l’Evangeli arriba a la gent. La llengua que parla és la 
seva cultura i el seu context. Ens preocupa? Sí. Ens preocupa que des d’on es prenguin les 
decisions no es respecti suficientment la nostra cultura i, particularitat, la nostra manera de 
ser i de fer, per això la majoria de congregacions, que están concentrant les seves cúries a 
Madrid, són conscients d’aquesta peculiaritat i ja están posant delegats a Catalunya. Ho 
han fet els jesuïtes i els salesians també... En el cas de la nostra congregació, la dels 
claretians, la representació que tenim a Espanya i Portugal és molt desproporcionada en 
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relació a la resta 
del món... per tant 
no podem fer aquí 
una única 
província i parts 

d’Espanya 
s’hauran d’unir a 
altres parts 
d’Europa. Ho 
estem estudiant. 
 
En aquesta 
Església amb 
cada cop menys 
vocacions, quin 
paper tenen els 
laics en la vida 
religiosa? 
Gràcies a Déu i al 
Vaticà II 

l’Església ha pres consciència de la importància dels laics i de la coresponsabilitat, més 
enllà de la jerarquia. Ara per sort tenim consciencia que tots som poble de Déu. Això ens 
ha fet conscients de la complementarietat dels estils de vida i treballem braç a braç amb els 
laics. Moltes coses sense els laics no les podríem portar: les escoles, els hospitals, els 
serveis socials... tantes coses que fem conjuntament, 
cadascú aportant el que és més propi del seu tarannà.  
 
La tasca que fan els religiosos en educació, 
sanitat, serveis socials, és molt important. 
En l’origen de les congregacions hi ha persones d’un 
carisma molt potent, els fundadors i les fundadores, 
que a banda d’una experiència molt profunda de 
l’Evangeli i de Déu tenien una gran capacitat per captar 
les necessitats que hi havia a la societat. A Catalunya 
al segle XIX van néixer moltes congregacions perquè 
hi havia moltes necessitats que l’Estat no cobria, en 
educació, sobretot en l’educació de les dones, en 
temes socials, en sanitat. Hem estat pioners a detectar 
necessitats i posar-nos-hi, perquè el nostre estil de 
vida permet unagran dedicació.  
 
Fa uns anys es va fer un estudi sobre la dedicació 
dels religiosos a tasques socials. Quin és el retrat? 
A Catalunya ara som uns 6.000 religiosos en unes 750 
comunitats i unes 170 congregacions o instituts. El 
percentatge és totalment desproporcionat: les dones 
són un 75%. És a dir, que la vida religiosa és, 
fonamentalment, femenina. Edats? Molt avançades, 
en general som gent gran, però us quedaríeu admirats 
de l’energia amb què treballen de forma altruista milers 
de religiosos en tasques socials. Hi ha molts religiosos 
de vuitanta anys al peu del canó. 

Una carta del papa Francesc 

 

El papa Francesc ha enviat una 
carta als religiosos. “Ell és 
jesuïta i, per tant, ens entén 
molt bé”, diu Muñoz. “A la seva 
carta ens dóna suport i ens 
reconeix, però també ens 
exigeix.” El Papa fa una crida a 
la vida comunitària i diu que 
calen persones que apostin per 
la comunió, per ser factors de 
cohesió, d’entrega, que apostin 
pel respecte i el perdó. Els 
recorda que, d’alguna manera, 
els religiosos són profetes, que 
en el cristianisme són persones 
que anuncien però també 
denuncien perquè tenen 
llibertat d’esperit. “Ens exigeix 
un gran compromís, sobretot 
amb els més necessitats. 
També ens demana que 
sapiguem sortir de nosaltres 
mateixos i ens obrim a les 
perifèries.” 
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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   
 

  

“Teresa de Jesús, mística 
y transgresora. Cinco 
siglos de un prodigio”  
a càrrec de  Maria José Pérez 
 
 
 
 

En esta jornada formativa nos aproximaremos a 
distintas vertientes de santa Teresa de Jesús 
(1515-1582). La contemplaremos como mujer que 
eleva la voz en un tiempo en el que la sociedad y la 
Iglesia no se lo permitían. Nos acercaremos a la 
escritora excepcional y a la fundadora que 
revolucionó la vida religiosa de su tiempo. 
Finalmente, la descubriremos como experta en la 
relación de amistad con Dios y guía certera en los 
caminos del Espíritu. 
Teresa tiene una palabra válida para nosotros. Los 500 años de historia transcurridos 
desde su nacimiento no le han robado la frescura, y su magisterio es hoy más necesario 
que nunca. 
 
Algo sobre la ponente… Maria José Pérez González es carmelita descalza de Puçol (Valencia). Nació en 
Priego de Córdoba. Es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Ciencias Religiosas. Comenzó su 
andadura en la vida religiosa en las Hermanas de la Caridad de Sta. Ana, y a lo largo de 17 años, desempeñó 
tareas en los ámbitos educativo, pastoral y de gobierno de esta Congregación.  A partir del año 2007 se unió 
a las Carmelitas Descalzas de Puzol (Valencia), donde profesó en 2012. Con su comunidad, ha participado 
en la redacción de cuatro libros: Una luz tan diferente, Juntos andemos, Comenzando siempre y Amor con 
amor, antologías temáticas comentadas de Vida, Camino, Fundaciones y Moradas, publicadas en la Editorial 
de Espiritualidad entre 2010 y 2012. Ha intervenido en Congresos Internacionales (Universidad de la mística 
de Ávila: 2011 y 2014 y Universidad Pontificia de Salamanca: 2014), con temas como la ironía en Camino de 
perfección, la amistad entre Teresa y María de San José y aspectos pragmáticos del epistolario teresiano. Es 
creadora y editora del blog “Teresa de la rueca a la pluma”, que busca presentar la actualidad de Teresa de 
Jesús y su influencia en la vida y la cultura de nuestra sociedad, al tiempo que ofrece materiales para su 
estudio a partir de los recursos disponibles en Internet. 
 
 

  

Data: 14 de març de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30 
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 (nom, cognoms i congregació) 
Pas 2 - Aportació 20 €: 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 MJP 

 

Maria José Pérez, carmelita descalça de Puçol (València) 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/
mailto:urc.info@gmail.com
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Art del cinema i vida consagrada 
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   
 

 

Sessió de preestrena a 
Barcelona 
 

“La historia de Marie Heurtin” de Jean-Pierre Améris 
Es tracta d'una pel·lícula molt interessant en aquest Any de 
la Vida Consagrada per als joves, que poden descobrir la 
força de la fe que obre a la comunicació i a la trobada més 
enllà de les dificultats. Marie Heurtin, es tracta d'una jove 
sord-cega que realment va viure al segle XIX a França.         
Quan arriba a una institució religiosa per a nenes sordes ha 
viscut aïllada en la seva família sense cap comunicació. La 
directora comprèn la dificultat però la germana Marguerite 
es convertirà en la seva pacient tutora. Amb la seva 
proximitat emocional i amb el seu bon fer pedagògic la 
religiosa aconseguirà que Marie, després de fortes proves, 
comprengui el valor de la comunicació i adquireixi els 
instruments per desenvolupar-la. Des d'aquesta relació 
educativa i pastoral la jove descobrirà la presència de Déu, 
que sent l'Invisible i silenciós ens surt a la trobada. Una 
proposta que podrem incorporar el proper curs després de 
la seva estrena passada la Setmana Santa o presentar en 
algunes seus per a públic obert. És una pel·lícula que 
assenyala la missió dels religiosos de servei, la comunitat i 

el sentit de la mater/paternitat des del celibat. http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Langue-
des-signes-langage-du-caeur-2014-11-12-1262844 

 
 
Data: 27 de febrer de 2015, divendres. 
Hora: a les 7 de la tarda  
Lloc: Saló Xavieranes. Avinguda Cambó, 12. Barcelona 
Presentació i comentaris a càrrec del Prof. Peio Sánchez 
Activitat oberta i gratuïta per a religioses, religiosos i persones consagrades. 
Pel·lícula parlada en castellà. 
Cal inscriure-s’hi (nom, cognoms i congregació) a la UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. 
Correu electrònic: urc.info@gmail.com    

                                                          

 

Programa del cicle 
1. Preestrena: “Marie Heurtin”. Data: 27 de febrer, divendres. 

Hora: 7 de la tarda. Saló Xavieranes. Avinguda Cambó, 12. 
Barcelona. Presentació: Peio Sánchez. 

2. Conferència il·lustrada amb fragments fílmics de Peio 
Sánchez: “La vida religiosa al cinema”. Data: 25 de abril. 
Salesianes. 

3. Sessió amb Cristianisme i Justícia. Projecció de “La Misión 
Tseltal” (Mans Unides) i diàleg. Data encara sense determinar. 

4. Projecció de la pel·lícula “Ida”. Data: 20 de març, divendres. Hora: 7 de la tarda. Saló Xavieranes.  
Avinguda Cambó, 12. Barcelona. Presentació: Claustre Solé. 

5. Projecció d’una pel·lícula a càrrec de la Vocalia de PJV per a públic jove. Pel·lícula, data i lloc encara 
sense determinar. 

 

Cicle de cinema i vida consagrada 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Langue-des-signes-langage-du-caeur-2014-11-12-1262844
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Marie-Heurtin-Langue-des-signes-langage-du-caeur-2014-11-12-1262844
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Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC 

Estiu 2015 
 

EE1 
 Dates: 20 a 26 de juliol de 2015, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
Carles-Xavier Noriega, monjo 
Tema: Pregar avui amb els pares del desert 
Inici: matí del dia 20 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 26 després de dinar 
Preu: 310 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2015. 

 

 

EE2 
Dates: 10 a 16 d’agost de 2015, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Pregant sota la pluja. (Un estar en el món des de 
l'alegria de Déu).  
Inici: matí del dia 10 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 16 després de dinar 
Preu: 310 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2015. 

 

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

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

3. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres 
EE1 (Montserrat, 20-26 juliol) o EE2 (Montserrat, 10-16 agost). 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les 
inscripcions. 
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GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

El grup ANAWIN (format per les Congregacions Religioses Femenines de la URC) ens 
varem reunir el dilluns dia 9 de febrer al Monestir de Sant Pere de les Puel-les. 

Un dels objectius d’aquestes trobades consisteix en enfortir llaços de comunió i encoratjar-
nos mutuament en el servei que les nostres respectives Congregacions ens han 
encomenat  
Vam ser un grup de 23 religioses, veniem totes contentes per trobarnos en fraternitat , 
compartir les nostres inquietuts i la joia de profunditzar la Carta tan preciosa del Papa 
Francesc als Consagrats . 

Sempre, però especialment en aquest any de la Vida Consagrada, el Papa ens anima i 
empeny a viure centrades en la Joia del Crist, i a viure el nostre compromís de seguiment 
i consagració a fons .  

 

El Grup Anawim reflexiona sobre l’Any de la vida Consagrada 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Entre les propostes que ens fa i que vam comentar als grups, trobem el viure amb al-legría 
el do de la Vocació , viure el passat amb agraiment, el present amb passió i el futur amb 
esperança . Gaudir de la presencia del Senyor i sobretot ser testimonis i artifex de 
Comunió dins les nostres Comunitats i al nostre entorn. També ens hem de interpelar si 
les respostes que hi estem donant  la Vida Religiosa,  es alló que Déu i la humanitat, 
demanen avui .  

Tant la possada en comú de les nostres reflexions, com el diàleg que es va generar,  van 
ser molt enriquidors. 

A continuació,  la germana Eulalia ens va notificar que en la propera Assamblea del mes 
de març  a la URC, s'ha d'elegir una germana per a formar part de  la Junta, ja que ella 
acaba el seu servei – aprofitem per donar-li Gràcies d’aquests anys de dedicació i servei 
a la Vida Religiosa de Catalunya-. Ens va  demanar disponibilitat a les que hi estavem 
presents a la trobada i a veure  cada una  les seves posibilitats. 

Abans de dinar, juntament amb les monges del monestir, pregarem l'hora de sexta i més 
tard, després de dinar, Esperança, abadessa del monestir, ens convidà a visitar l'hort.  Va 
ser un espai  on gaudir de la natura  acompanyades d’un sol molt agradable . 

Per tot lo viscut en aquesta jornada de reflexió, compartir, pregària, fraternitat.. DONEM 
GRACIES A DÉU I A CADASCUNA DE LES PARTICIPANTS. 

 

 

El Memorial que porta el nom del fundador del Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), reconeix 
a l’Abadia de Montserrat tota la 
tasca que realitza tant a nivell 
celebratiu, com de reflexió i estudi, 
com de divulgació de la Litúrgia i 
de la Pastoral Litúrgica. 

Redacció, 12 febrer 15 Flama.info 

A l’acte de lliurament, el president 
del Centre de Pastoral Litúrgica ha 
glossat la tasca que l’Abadia de 
Montserrat ha fet i fa al nostre país 
en posar a l’abast la pedagogia de 
la reforma litúrgica “a la missa 
conventual i a les laudes i 
vespres”. Així mateix, ha 
ressenyat “la ingent obra en el 
camp de la música litúrgica, o la tasca pedagògica i d’acompanyament que comporta la 
retransmissió de les celebracions pels diversos mitjans de comunicació... també ha fet una 
gran tasca de difusió i d’interpretació i pedagogia de la Paraula de Déu” amb ”la 
reconeguda Bíblia dels monjos de Montserrat, així com la col•laboració de l’Abadia de 
Montserrat, i més especialment, del pare Guiu Camps a la Bíblia Catalana 
Interconfessional”. 
Un altre element considerat per a l’atorgament del I Memorial és el paper important 
realitzat al moviment de renovació litúrgica amb la celebració fa cent anys del Primer 
Congrés Litúrgic de Montserrat que es commemora enguany. El bisbe Tena recordava 
sempre que la paraula de Déu havia de ser escoltada, celebrada i viscuda perquè un dia 
tots els cristians puguem asseure’ns a la mateixa taula i donar-ne gràcies. L’acte ha estat 

L’Abadia de Montserrat: I Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica 
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presidit pel cardenal-arquebisbe Lluís Martínez Sistach, i ha comptat amb la presència del 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, i l’arquebisbe Joan Enric Vives, bisbe 
d’Urgell. 
 

 

 
Facultat de Teologia de Catalunya 
La 4a hora dels dimecres 
25 de febrer del 2015, 12,10 h. a 13 h. 

  
L’any de la Vida Consagrada. 

1)     Projecció de l’audiovisual  
“Amb alegría, rere les petjades de Jesús”, sobre la Vida Consagrada a Catalunya 

2)     Taula rodona amb professors de la Facultat de Teologia: 
-Lluís Serra, marista, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya 
-Margarita Bofarull, religiosa del Sagrat Cor 
-Maria Claustre Solé, de la Companyia de Maria 
-Domènec Valls, salesià 
-Agustí Borrell, carmelita descalç 

  
 

 

Mn. Peio Sánchez fa una analítica sobre diverses pel·lícules on pren especial 

rellevància la Vida Consagrada 

Al llarg de la història del cinema religiosos i religioses sovint han destacat als rètols de les 
pel·lícules més taquilleres. En motiu de l’Any de Vida Consagrada, Mn. Peio Sànchez 
comenta alguns d’aquests films que han servit per mostrar al públic creient i no creient 
aspectes de la vida religiosa. 

Facultat de Teologia de Catalunya: la quarta hora dels dimecres 

Religiosos i religioses a la gran pantalla 
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Monges al cinema 
Entre les històries i trames, una de recorrent 
és la de les comunitats de monges. Ja al 
cinema mut, explica Mn. Peio Sánchez, va 
cridar l’atenció La Germana Blanca de Victor 
Fleming i, més tard arriba a Hollywood amb 
títols com Les claus del Regne (1944) 
de John  M. Stahl, o Les campanes de Santa 
Maria (1945) de Leo McCarey. Entre 
aquestes, sobresurt també amb especial 
rellevància pel seu 
desenvolupament, Narciso Negro (1947). Els 
directors d’aquesta pel·lícula, Michael Powell i 
Emeric Pressburger, mostren com unes 
monges que intenten sortir endavant tot i les 
dificultats que es troben en una ruta per 
l’Himàlaia. D’altra banda, amb una 
“perspectiva feminista”, segons el 
l’especialista en cinema espiritual, destaca La 
Guerra Secreta de Sor Caterin (1960), on el 
director, Ralph Thomas, explica com unes 
monges salven uns nens d’un camp de 
presoners. 
 
Actualitat  
A la dècada dels noranta, les pel·lícules es modernitzen i són protagonitzades per actors 
reconeguts com Susan Sarandon que a Pena de Mort de Tim Robbins, interpreta una 
religiosa ajudarà i acompanyarà un condemnat que gràcies a ella podrà entrar en 
reconciliació amb Déu. Destaca també, un extens repertori dedicat a fundadors d’ordres 
religioses. Entre aquests és d’especial interés Monsieur Vincent (1947), on descobrim la 
vida de Sant Vicenç de Paul o Thérèse (2004) sobre la vida de Santa Teresa de Liseux. 
Entre les novetats, mossèn Peio Sánchez cita, Ida (2013), en que una novícia que empren 
un viatge per descobrir el seu veritable origen en el sí d’una família jueva, víctima del 
nazisme a la Segona Guerra Mundial. D’altra banda, també cal esmentar Marie 
Heurtin (2014), una monja que aproparà a una nena sorda i cega al món de Déu. 
 

 

 

URC 2015 audiovisual C AMB ALEGRIA, RERE LES PETJADES DE JESÚS 

Audiovisual de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), titulat "Amb alegria, rere les 
petjades de Jesús", elaborat amb motiu de la celebració de l'Any de la Vida Consagrada. 
Format integral, 

https://www.youtube.com/watch?v=S446lnyqRow 

 

URC 2015 audiovisual R AMB ALEGRIA, RERE LES PETJADES DE JESÚS 

Audiovisual de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), titulat "Amb alegria, rere les 
petjades de Jesús", elaborat amb motiu de la celebració de l'Any de la Vida Consagrada. 
Format reduït. 

https://www.youtube.com/watch?v=X4acmI-NzLM 

Canal youtube al servei de l’URC 
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URC 2015 CON ALEGRÍA, TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS 

Versión castellana del audiovisual de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), titulado 
"Con alegría, tras las huellas de Jesús", elaborado con motivo de la celebración del Año 
de la Vida Consagrada. Se estrenó en la reunión conjunta de la Conferencia Episcopal 
Tarraconense con la Asamblea general de la URC, celebrada en Barcelona el 28 de enero 
de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=ACKSJDT8gC8 

 

José Antonio Pagola 1 LA ALTERNATIVA DE JESUS 

Intervenció de José Antonio Pagola en la Jornada de Formació Permanent de l'URC (Unió 
de Religiosos de Catalunya) el 7 de novembre de 2009 a Barcelona. Tema del dia: 
"Convertir-nos a Jesús". 

https://www.youtube.com/watch?v=X1ABNFGCAvI 

 

José Antonio Pagola 2 LA ESPIRITUALIDAD DE JESUS 

Intervenció de José Antonio Pagola en la Jornada de Formació Permanent de l'URC (Unió 
de Religiosos de Catalunya), celebrada a Barcelona el 7 de novembre de 2009. Tema del 
dia: Convertir-nos a Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-FYVGN66Fc 
 

 
 

 

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

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

 

Autors José Antonio Pagola 

66 
Títol El camino abaierto por jESÚS 

Font  http://www.url.edu/sala-de-premsa 

Data Conferència pronunciada pel seu autor en la Jornada de 
Formació Permanent de l’URC, celebrada a Barcelona el 7 de 
febrer de 2015 

Publicat 19 de febrer de 2015 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a Jesús 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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El dia 7 de febrer, dissabte, en jornada de matí i tarda, va tenir lloc la Jornada de Formació 
Permanent a càrrec de José Antonio Pagola, al col·legi de Santa Dorotea de les Salesianes 
al passeig Sant Joan Bosco. Es va haver de penjar el rètol: “Complet”. Les expectatives es 
varen confirmar del tot. Tornar a Jesús és la proposta, així com la constitució dels grups de 
Jesús.  
Van funcionar simultániament dues sales a través de videoconferència. 
 
Horeb distribuirà en tres trameses del “Servei de Documentació” el material més significatiu 
d’aquest jornada.  
 

  

  

 
 

 

José Antonio Pagola. “Tornar a Jesús” 



  

22 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Novament ens 
posem en 
contacte amb 
vosaltres per 
recordar-vos les 
els cursos, 
activitats i 
concerts 
programats pels 
propers mesos.Ho 
podeu trobar a la 
nostra web: 

http://www.monestirsantbenetmontserrat.com/ 
així com també al nostre Facebook que, si us en feu “fans” ho rebreu directament. 
Podeu consultar les dates a l’AGENDA de les activitats. 
  

  RECÉS DE QUARESMA 

  TARDES DE PREGÀRIA I REFLEXIÓ 

  ESPAI CONTEMPLATIU 

   TALLER E.F.T. 

   TALLERS FOCUSING  
                                        (no cal haver fet el d'Iniciació) 
 
També us convidem als dos concerts programats. 
Més endavant podreu consultar a la nostra web i al Facebook el programa.  
 

 CONCERT DE QUARESMA 
Data: diumenge 29 de març de 2015  a les 17h - entrada lliure 
Lloc: Monestir de Sant Benet de Montserrat 
Obres de Pergolesi, Bach, Vivaldi, Handel 
Intèrprets: Maria Mateu, soprano / Natalia Chabanova, contralt / Joan Casals, 
orgue . 
 

 CONCERT del diumenge 28 de juny de Ferran Savall i la Judit Ledermann. 
(programa encara no concretat) 
 

Cursos, activitats i concerts al Monestir de Sant Benet de Montserrat 

http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=0cf6c8b22a&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage2.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=6b68d33800&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=a411d867cf&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=f45c531c91&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage1.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=7c522dd692&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=dde137f1de&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=6e228d0619&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage1.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=1cd04fb880&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage1.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=6193ae43a7&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage1.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=3c7870ecfa&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage1.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=cb07f3eaaf&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=9e122ec4ee&e=73894fec90
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=244d26d10d&e=73894fec90
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La Semana Nacional para Institutos de vida 
consagrada (9-12 de abril) tendrá este año un formato 
especial que incluirá actos y conferencias también el fin 
de semana. Al celebrar este esperado e importante Año 
de la Vida Consagrada, dos grandes instituciones de 
Iglesia dedicadas a la vida consagrada (ITVR y Confer) 
unen sus fuerzas para dar mayor relevancia y proyección 
a este importante encuentro anual de la Iglesia en 
España. 

El plantel de invitados y conferenciantes de esta 
edición (es ya la 44ª) hace ver que estamos ante un gran 
evento de la vida consagrada en nuestro 
país.Personalidades de la Iglesia universal, nacional 
y local, teólogos y especialistas,harán que las 
jornadas de este año profundicen en los tres objetivos 
básicosque el Papa Francisco ha propuesto para la 
vida consagrada en este año especial por él convocado: 
recordar el pasado con gratitud, mirar al futuro con 
esperanza y vivir el presente con pasión. Sin duda, 
será un momento muy importante para la vida 
consagrada de España. Como todos los años, la 
editorial Publicaciones Claretianas, publicará las actas 
de este especial congreso. 
Para más información sobre el programa, matrícula, 
etc. ya se puede contactar con el ITVR, bien 
por teléfono (91 540 12 73) o a través de su página 
web: www.itvr.org 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Us trametem unes informacions  de la 

desaparació d'uns centenars de morts 

al canal de Sicília en les darreres 

hores.  

Així com la reacció del Papa 

Francesc. 

http://migracioneseuropeas.com/300-

inmigrantes-han-desaparecido-

mientras-atravesaban-el-canal-de-

sicilia/ 

http://www.revistaecclesia.com/el-papa-francisco-reza-por-los-nuevos-inmigrantes-

muertos-en-lampedusa/ 
 

 
 

Setmana de vida religiosa a Espanya 

Plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants 

http://www.itvr.org/
http://migracioneseuropeas.com/300-inmigrantes-han-desaparecido-mientras-atravesaban-el-canal-de-sicilia/
http://migracioneseuropeas.com/300-inmigrantes-han-desaparecido-mientras-atravesaban-el-canal-de-sicilia/
http://migracioneseuropeas.com/300-inmigrantes-han-desaparecido-mientras-atravesaban-el-canal-de-sicilia/
http://migracioneseuropeas.com/300-inmigrantes-han-desaparecido-mientras-atravesaban-el-canal-de-sicilia/
http://www.revistaecclesia.com/el-papa-francisco-reza-por-los-nuevos-inmigrantes-muertos-en-lampedusa/
http://www.revistaecclesia.com/el-papa-francisco-reza-por-los-nuevos-inmigrantes-muertos-en-lampedusa/
http://www.masdecerca.com/2015/01/semana-nacional-de-vida-religiosa-en-espana-abierta-ya-la-matricula/semana-6/
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14 i 15 de març de 2015 
Monestir de Sant Benet. Montserrat 

FENT CAMÍ AMB LA SAVIESA DELS QUI HO HAN DONAT TOT 

Vols disposar d’un temps per contemplar, 
per passejar, per escoltar, per fer un tast en 
la vida monàstica, per no fer res... en el 
silenci i en la solitud? 
Et convidem a participar a l’Espai 
Contemplatiu dels dies 14 i 15 de març de 
2015, en el que ens acompanyarà “la saviesa 
dels qui ho han donat tot”. 
El cost total, per persona, és de 114 €, 
inclosos el dinar, sopar i dormir del dissabte 
i esmorzar i dinar del diumenge. 

El pagament l’haureu de fer quan arribeu a Sant Benet. 
Us preguem confirmeu, abans del 2 de març, la vostra assistència per correu 
electrònic o bé per telèfon.  
A les persones que vingueu soles us demanem de poder compartir l’habitació. 
Per informar-vos i confirmar la vostra assistència:   
espaicontemplatiu@monestirsantbenetmontserrat.com 
o bé al telèfon: 93 835 00 78, ext. 20. 
o al: 676 19 71 66 
Organització: Monestir de Sant Benet. Montserrat 
 
FOCUSING I ESPIRITUALITAT 
Obrir-nos a l’espiritualitat és obrir-nos a la nostra veritable dimensió. És obrir-nos a un 
fons d’amor infinit que ens obre a les nostres possibilitats infinites 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Per a qui? 
Per a persones cercadores de nous espais, interessades en l’espiritualitat. Pels qui volen 
aprofundir la seva fe. Per les que volen sintonitzar més la seva vida amb els seus desigs 
profunds. 

Espai contemplatiu 
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Contingut 
Recorregut teòric i pràctic a través de  la tècnica de l’escolta corporal o focusing vers el 
nostre interior on l’Infinit obre qui som a la nostra veritable identitat. Obrir-nos al present, 
romandre en el “més” que habita cada moment i aprendre a rebre, ens obre al Misteri, a 
Déu, en un camí amorós de transformació, unificació i alliberament que ens propulsa a la 
Vida, personalment i comunitària. 
 
Inscripcions i més informació a: focusing@monestirsantbenentmontserrat.com 
www.monestirsantbenetmontserrat.com 
 
Lloc Hostatgeria del Monestir de Sant Benet de Montserrat. 
Data Del divendres 20 de març a les 6h del vespre, al diumenge 22 de març a la 1h. 
Qui? Taller impartit per Maria del Mar Albajar, monja i focusing trainer. 
 
La nostra web oficial del monestir actualment és: http://monestirsantbenetmontserrat.com/ 
Com també l’adreça de la nostra botiga virtual és: 
http://www.monestirsantbenetmontserrat.com/botigaonline/index.php 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Carrmelites Descalces de Mataró 
Tot celebrant Santa Teresa de Jesús 
 
 

Benvolguts,     
 
dimecres comencem l´ any litúrgic del 
temps de quaresmal. La quaresma ens 
convida a aturar-nos en aquest caminar 
i a contemplar els nostres projectes. La 
quaresma ens ofereix aquesta 
oportunitat de mirar endins de 
nosaltres mateixos i revisar aquell 
nostre projecte de vida plena. Els 
afanys del quefer diari ens posen 
obstacles per aquesta necessària 
contemplació. 
De nou us convidem a començar la 
quaresma amb nosaltres, amb la 
pregària de Vespres 
 
Dissabte vinent 21 de febrer. 
A les 19 hores. 
A l’església del nostre Monestir. 
 
Després de la pregària, tindrem el 
nostre “piscolabis” que ens ajuda a 
compartir una estona amb tots 
vosaltres. 
Us esperem! 
 
La comunitat de monges benedictines 
de Sant Daniel. 

 

Dues ofertes dels monestirs 
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Hace unos días, en un país de Asia, un Nuncio del Papa, se dirigía a una multitud de 5,000 
personas con ocasión de una popular peregrinación. (Permítanme que no especifique 
porque mi intención no es ofender a nadie). Durante su homilía, les dijo que sería una 
bendición para sus familias tener hijos/as con vocación de sacerdote o religiosa. Los 

Hermanos que estábamos allí presentes nos 
quedamos de piedra, boquiabiertos. ¿Ser 
Hermano no es una bendición para la familia? 
¿Ser catequista o maestro no es una bendición? 
¿Ser padre o madre de familia no es una 
bendición? 

 
Quizá no fuera más que un lapsus del Nuncio, 
quizá se le olvidó mencionar otras vocaciones 
eclesiales en el fragor de su sermón, quizá… Pero 
también quizá es un hijo de esa mentalidad 
clerical que considera como “vocaciones” las de 
sacerdote para los hombres y monja para las 
mujeres. Quién sabe. 

 
Yo soy un Hermano. Y serlo es un regalo de 

Dios para mí y creo que también para los jóvenes. Un Hermano no es un sacerdote 
frustrado, es un testigo de que la fraternidad es posible. Ser Hermano y hacer un trabajo 
“civil” (educador, maestro, médico, enfermero, trabajador social, ingeniero, arquitecto) me 
permite acercarme a gente que no pisará jamás una iglesia. Ser Hermano me permite ser 
la imagen de Dios para los alejados, los que practican otras religiones, los indiferentes. El 
testimonio de una comunidad de Hermanos, reunidos sin habernos elegido unos a otros, 
es un sacramento de la fraternidad. 
 
Nuestras instituciones reemplazan a las parroquias en muchos ámbitos y en muchos 
lugares; muchas de nuestras escuelas, hospitales, dispensarios, centros juveniles y 

No somos una bendición… ¿o sí? 

El testimoniatge de la germana Paciència Mergar 
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deportivos reciben muchas más visitas y más asiduas que los templos parroquiales. 
Somos en muchas ocasiones la única cara visible de la Iglesia para mucha gente. 
Pero, por suerte o por desgracia, para el Nuncio en cuestión tener un hijo que quiere ser 
Hermano no es una bendición para su familia. Qué le vamos a hacer… 
 
Eugenio Sanz, germà marista 
Soy un Hermano (Marista) para los jóvenes. Y he estado yendo a su encuentro en lugares 
como Congo y Ruanda. Desde hace unos años Jesús me ha llamado a Asia, concretamente 
en Bangladesh, aquí me estaba esperando y aquí viene a mi encuentro cada día en las 
sonrisas y las tribulaciones de la gente que me rodea. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La diócesis de Tánger denuncia la "aberración jurídica" de la Ley de Seguridad 

Monseñor Agrelo - RD, 8 02 15 

"Los Gobiernos pisotean con leyes injustas la dignidad de las personas" 

Pedimos al pueblo español que no permita que se emborrone su historia con la iniquidad 
de un sufrimiento atroz causado a miles de inocentes  

Desde la Iglesia de Tánger, a 
través de su Delegación de 
Migraciones, unimos nuestra voz a 
la de todas las personas que, en 
nombre de la justicia, reclaman el 
respeto de los derechos de quienes, 
por carecer de papeles que los 
autoricen a entrar en territorio 
español, son considerados 
irregulares, ilegales o clandestinos. 

Los emigrantes han nacido libres 
y son iguales a nosotros en 
dignidad y derechos, y todos, por 
ser seres humanos, hemos de tener 
unos con otros un comportamiento 
fraterno. 

Esos hermanos nuestros tienen 
derecho a la vida, y las leyes los obligan a arriesgarla hasta perderla si quieren darse 
la oportunidad de un futuro mejor. Con lo cual se viola también su derecho a la libertad 
y a la seguridad personal. 

Quien se lleva por delante la vida de los emigrantes, quien los tortura, quien los somete a 
penas crueles, inhumanas y degradantes, no es su condición de pobres o de exiliados o de 
refugiados, sino la legalidad vigente, las opciones políticas, que, a una comunidad 
humana necesitada, la confinan en inviernos a la intemperie, en campos de hambre, en 
caminos de sufrimiento, y la obligan a arriesgar la vida si quiere salir de esa cárcel atroz. 

"La legalidad vigente se lleva por delante la vida de los emigrantes" 
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Obstinados en pisotear con leyes injustas la dignidad de las personas y sus derechos 
inalienables, los Gobiernos socaban los fundamentos de la libertad, de la justicia y de la 
paz en el mundo. 

Denunciamos la aberración jurídica que supone la nueva Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana, aprobada en España por el Congreso. Al permitir las llamadas «devoluciones 
en caliente» de extranjeros que hayan cruzado irregularmente la frontera de los territorios 
de Ceuta y Melilla, a esos extranjeros, que se encuentran en situación de manifiesto 
desamparo, precisamente a ellos la Ley los discrimina y los excluye de su protección. 

Esa Ley desmiente la igualdad de las personas, niega a los emigrantes el derecho a ser 
oídos públicamente por un tribunal, y los condena a penas que consideraríamos crueles 
con los animales, sin que en ningún momento se tome en consideración y se respete el 
derecho que esas personas tienen a la presunción de inocencia. 

Las leyes de un pueblo dan la medida de su humanización. El modo en que hoy tratemos 
a los emigrantes, lo queramos o no, dejará huella en nuestra historia.  
En nombre de los emigrantes, desde la Iglesia de Tánger pedimos al pueblo español que 
no permita que se emborrone su historia con la iniquidad de un sufrimiento atroz 
causado a miles de inocentes, y con la memoria de muertes innumerables que podíamos 
haber evitado. 

Sólo deseamos ser humanos, sólo ser hermanos.  

Gracias. 

 
 

 

CICLO “B”. CINE Y LITURGIA. TEMPS DE QUARESMA. Prof. Peio Sánchez 
 
 

I CUARESMA. Salvado del diluvio 

Noé (2014) Darren Aronofsky 

Comienza la Cuaresma reflexionando sobre las 
tentaciones y la llamada a la conversión. Desde aquí 
recordamos el episodio de Noé (1ª Lect.) como la 
historia de las segundas oportunidades. El bautismo, 
prefigurado en el diluvio, nos introduce en la relación 
de la Gracia. La inteligente adaptación de Aronofsky, 
más allá de la espectacularidad nos permite 
reflexionar sobre el origen del mal en los seres 
humanos, sobre los planes de Dios y cómo no resulta 
fácil descubrir sus señales hacia la compasión y la 
bondad. 

 El mal está en el origen de los desastres. 
¿Qué representa el personaje de Tubal-Caín? 
¿Y qué representan los Gigantes de piedra? 

 En la película las mujeres tienen un papel 
especial. Así Naameh, su esposa, e Ila, su 
cuñada, ayudan a Noé a descubrir la voluntad 
de Dios. 

Cine i litúrgia 
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¿Cómo lo hacen? 

 Matusalén, el abuelo misterioso, y Noé, el protagonista, son dos personajes 
sorprendentes y no exclusivamente heroicos. ¿Qué papel tiene en la película 
Matusalén? ¿Qué cambio se produce durante la trayectoria vital en Noé? 

 ¿Es Dios un castigador implacable contra el mal? ¿O más bien es el Dios de las 
segundas oportunidades frente a nuestras tentaciones y traiciones? 

(Orientación para padres y educadores: No recomendada a menores de 12 años por 
escenas de violencia y tensión así como alguna sobre sexualidad) 

 

 

  

En lloc de ser solament una Església 
que acull i que rep tenint les portes 
obertes, mirem també de ser una 
Església que troba nous camins, 
que és capaç de sortir d’ella mateixa 
i anar cap a qui no la freqüenta, cap 
a qui se n’ha anat o és indiferent. Qui 
se n’ha anat, a vegades ho ha fet per 
raons que, si són ben compreses i 
avaluades, poden portar a un retorn. 
Però cal audàcia, coratge145 
 

145. A. Spadaro, Intervista a Papa 
Francesco, en La Civiltà Cattolica, 164 
(2013/III), 449-477. 
 
 

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu. 
 
Dues preguntes: 
1. Estem oberts a trobar nous camins o repetim sempre el mateix com si fos un criteri 
evangèlic d’actuació: “sempre s’ha fet així”? 
2. Què implica que una comunitat actuï amb audàcia i coratge? Gosem fer-ho així? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Els valors i els trets principals de la nostra oferta educativa fills? Recomaneu E 
 

En el procés d’escollir escola, que en aquest moment pot ocupar moltes famílies, una 
recomanació amb tota confiança és “tria Escola Cristiana”.  

Escola Cristiana de Catalunya som la referència de l’ensenyament concertat a 
Catalunya per presència i implantació, amb més de 260.000 alumnes que representen 
un 66% de l’alumnat escolaritzat en centres concertats. També volem ser un referent en 
qualitat i equitat.  

El nostre principal valor és el professorat i el personal dels centres, professionals amb 
vocació, compromesos amb la missió, la visió i els valors de l’escola, ben preparats i en 
constant actualització i perfeccionament.  

Les provocacions del papa Francesc [9] 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa  543 16|02|2015 
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Som una escola que, arrelada en una fonda tradició, en permanent recerca de la veritat, 
millora cada dia i innova per assolir un millor aprenentatge, cercant la personalització 
i l’adaptació a cada alumne. Amb una proposta educativa que, des de la bona nova de 
Jesús i en un clima de llibertat, proposa un horitzó de sentit per a la persona i ofereix 
camins de creixement integral.  

Una escola orientadora que ajuda cada noi i noia; una escola catalana en llengua i 
continguts, oberta al multilingüisme i que forma alumnes plurilingües. Incorporem la 
dimensió digital, que aporta noves eines d’aprenentatge i que ajuda els alumnes a 
moure’s en aquest entorn present ja en totes les esferes de la vida.  

Un col·lectiu prou divers: 402 escoles arrelades als pobles, barris i ciutats dels 124 
municipis i 36 comarques de Catalunya on són ubicades. Escoles que ofereixen accents 
diferents i distintes propostes de serveis i activitats complementàries.  

Reunim escoles amb una llarga trajectòria, des de les que acumulen més de 300 anys 
d’història, fins a escoles de més recent creació; escoles grans, escoles petites... totes 
amb una profunda vocació educativa, amb un tracte familiar i amb l’alumne al centre. Som 
escoles compromeses amb l’educació de qualitat per a tothom! 
 
 
 
 

La dansa contemplativa és un instrument 
que uneix dansa i pregària, cos i ànima. 
Es tracta de fer un exercici 
d’aprofundiment personal a través de la 
música i el moviment. La creadora 
d’aquesta proposta és Victoria 
Hernández, una especialista en la mística 
i l’expressió corporal. “Signes dels temps” 
emet un reportatge sobre un taller de 
dansa contemplativa al monestir de Sant 
Pere de les Puel·les de Barcelona. 

 
Altres temes: 
- Campanya anual de Mans Unides. Entrevista a Carmen Bascarán, laica missionera 
comboniana que ha lluitat contra el treball esclau al Brasil. 
- Espai “Any de la Vida Consagrada”: Pere Cardona, caputxí. 

 
Data: 22 de febrer de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

 

 

 

  
  FEBRER | 2015 

23 dl CEVRE - Formació inicial T2  

25 dc 
Facultat de Teologia de Catalunya: la 4ª hora dels domecres sobre “La 
vida consagrada” 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

Signes dels temps a TV3: “Dansa contemplativa”  



  

31 
 
 

 

 
 

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 
Guia (actualització i canvis): guía.urc@gmail.com 
S’ha suprimit la línia de fax 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
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 

 

 

27 dv 
Cicle: “L’art del cinema i la vida consagrada”. Preestrena de la pel·lícula 
“Marie Huertin”. Entrada lliure.  Comentaris: Peio Sánchez. 

  
  MARÇ | 2015 

2 dl CEVRE - Formació inicial T2  

3 dm URC - Junta directiva 

4 dc 
SIRBIR: reunió conjunta SIBIR, delegats episcopals de vida consgrada i 
membres de la Junta Directiva de l’URC 

9 dl CEVRE - Formació inicial T2  

11 dx URC – 72 Assemblea general de l’URC 

14 ds 
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb Maria José Pérez, 
monja carmelita descalça 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

20 dv 
Cicle: “L’art del cinema i la vida consagrada”. Projecció de la pel·lícula 
“Ida”. Comentaris: Maria Claustre Solé. 

21 ds CEVRE - Recés de Setmana Santa 

23 dl CEVRE - Formació inicial T3  

Secretaria de l’URC 
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