Barcelona, 12 de març de 2015

ANY VIII. núm.

Una assemblea especial en l’Any de la Vida Consagrada: presència del
president de CONFER i eleccions per a la Junta Directiva

P. Luis Ángel de las Heras, provincial,
claretians, president de CONFER, ha
parlat sobre “Caminos de vida consagrada
hoy: dudas, certezas, esperanzas”

President (reelegit):
P. Màxim Muñoz, provincial dels
Missioners Fills de l’Immaculat Cor de
Maria (Claretians)

Vicepresidenta (elegida):
Gna. Rosa Maria Masferrer, provincial
de les Religioses de Sant Josep de
Girona

Vocal (reelegit):
P. Agustí Borrell, delegat permanent de
l’Orde dels Germans Descalços de la
B.V.M. del Mont Carmel (Carmelites
Descalços)

Vocal (elegida):
Gna. Consol Muñoz, superiora general
de les Franciscanes Missioneres de la
Immaculada Concepció
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L’URC celebra la seva 72° assemblea general

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

72

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)

Entorn de la taula del Crist
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Els participants a la 72 assemblea general de l’URC s’apleguen a l’inici del matí entorn de
la taula del Crist per escoltar la seva paraula i combregar el seu cos. L’eucaristia es
presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, i concelebra el P. Luis Ángel de las
Heras, claretià i president de la CONFER.

La litúrgia del dimecres de la II setmana de Quaresma ens recorda que “no hi ha una llei
més perfecta que l’Amor”. El llibre del deutoronomi i l’evangeli segons sant Mateu ens
presenten la importància de la Llei. En el moment de l’homilia, el bisbe Romà recorda que
Crist és la plenitud de la Llei. Altres dos temes centren la seva reflexió. Afirma, en primer
lloc, que la vida religiosa té futur. Remarca la la fidelitat en el seguiment, la certesa de
l’elecció, la consagració i la missió, i la recferca de la voluntat de Déu cada dia. En segon
lloc, fa referència a Santa Teresa de Jesús amb ocasió del V centenari del seu naixement
tot recordar que l’amor propi esdevé dificultat per fer la voluntat de Déu. Finalmente, recorda
que l’amor a Déu i els germans representen la plenitud de Jesús. Espero a ser fidels al do
rebut de la vida consagrada, la fidelitat a les coses petits i a buscar el que el Senyor vol.

Obertura de l’Assemblea
S’inicia l’assemblea general a la sala Sant Jordi del seminari Conciliar de Barcelona.
La Gna. M. Eulàlia Freixas, vicepresidenta, dóna lectura al text escrit pel P. Màxim Muñoz,
president de l’URC, que no assisteix a l’assemblea perquè es troba en fase de recuperació
de dues operacions mèdiques.
Heus ací el text íntegre del discurs d’obertura.
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Discurs del P. Màxim Muñoz, claretià i president de l’URC.
Benvolguts germans i germanes
Malauradament la convalescència d’una operació delicada m’impedeixen d’estar amb
nosaltres en un esdeveniment tan important com és una Assemblea General de l’URC,
oimés quan aquesta es realitza dins de l’Any de
la Vida Consagrada i té com a invitat d’honor el
P. Luís Angel de las Heras president de la
CONFER. Confio en les vostres pregàries, com
podeu comptar amb les meves. Em faig present
amb aquestes paraules de benvinguda.
És per a mi un goig molt gran donar-vos la
benvinguda en aquesta 72 Assemblea General.
Em plau especialment saludar el Sr. Bisbe de Vic,
delegat per a la VC de la CET, i el nostre invitat
especial: el P. Luis Angel de las Heras, claretià,
president de la CONFER, amb el qual m’uneix, a
més dels lligams fraterns de Congregació, una
gran amistat conreada en els seus temps de
formador a la comunitat formativa intercultural de
Colmenar Viejo, on s’han format els darrers
estudiants de la nostra Província, i posteriorment
en el nostre servei als germans com a Provincials, dins la Conferència Ibèrica primer i
europea després.
Luís Angel: gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte entre
nosotros, valoramos mucho tu servicio y el de todo el consejo general de CONFER a la vida
religiosa de España y nos anima mucho sentir en tu persona nuestra vinculación a todos
los religiosos y relgiosas de España.
Aquesta Assemblea és especial per la presència de P. President de CONFER i pel fet de
celebrar-se dins d’aquest benaurat Any de la Vida Consagrada, un regal del Papa Francesc
que ens està fent molt de bé a les diverses famílies de consagrats, als laics amb qui
compartim espiritualitat i missió i esperem a tot el Poble de Déu, com era el desig del Papa.
No hi ha dubte que, a través dels seus tres objectius bàsics, ens està fent prendre
consciència de la gran riquesa històrica i present dels nostres instituts, de la bellesa i joia
de los nostra opció de vida quan posem Déu i el seu Regne en el centre, de la gran qualitat
humana i cristiana de tants religiosos i religioses que de forma senzilla estan lliurant les
seves vides èl Regne.
Fa poc vam tenir la joia de celebrar una trobada fraterna amb els nostres Bisbes de
Catalunya. Va ser una jornada que uns i altres valorem molt positivament pel clima positiu
de convivència, diàleg i comunió eclesial. Vam pregat junts, vam celebrar l’eucaristia, vam
dialogar amb confiança sobre els reptes que ens planteja el Papa Francesc a nosaltres i a
tota l’església de Calalunya per realitzar la conversió pastoral que ens permeti ser una
església en sortida, testimoni de la misericòrdia de Déu que vol arribar a totes les persones
i totes les perifèries.
Sabem que la nostra aportació com a religiosos i religiosos a les esglésies locals i a
l’església de Catalunya requereix potser trobar encara camins de discerniment i
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col·laboració conjunts més adequats, potser la reelaboració de “Mutuae Relaciones” ens hi
ajudarà, però no hi ha dubte que hi ajuda l’ambient positiu en què ens relacionem, en
general, amb els nostres pastors.
En aquesta Assemblea acaba el mandat de quatre anys que vam rebre l’Eulàlia Freixas i
un servidor com a President i Vicepresidenta de l’URC. Les circumstàncies m’impedeixen
fer un balanç com el que hauria volgut, però sí que he de dir que ha estat per a mi un goig
aquest servei a la vida religiosa de Catalunya. M’he enriquit moltíssim amb la vostra amistat

i el coneixement dels vostres carismes, comunitats i obres. He d’agrair molt la feina
extraordinària del Lluís Serra, infatigable, lúcid, emprenedor... de la vicepresidenta, Eulàlia
Freixas i de tota la junta directiva: hem creat un clima realment bonic de relació,
col·laboració, amistat... al servei de la vida religiosa de casa nostra.
Com a balanç només dir que estic content d’algunes línies d’actuació que hem impulsat i
que vam expressar en els “Objectius URC per al quadrienni 2011-2015”
1. Hem ofert la possibilitat de reflexionar junts sobre diversos temes que ens preocupen
a tots, organitzant matinals monogràfics que crec que han estat molt profitosos. Entre
ells el tema dels nombrosos processos de reestructuració que s’han anat realitzant i
es continuen realitzant, per veure com es podria mantenir la representativitat de les
congregacions a nivell civil i eclesial a Catalunya i sobretot l’encarnació i inculturació
de la nostra presència i acció missionera a un territori com que té una història, llengua
i cultura pròpies.
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2. Hem intentat intensificar la col·laboració de les Congregacions en projectes conjunts
i potenciar-ne els existents, especialment a Cintra i Fundació Benallar.
3. També hem fomentat les trobades de religiosos i religioses per zones, perquè
pensem que és una gran riquesa compartir de tant en tant la fraternitat, la pregària i
l’eucaristia. Encara hi ha zones en què no han acabat de fer-ho. Els hi animem!
4. Hem continuat potenciant una formació permanent presencial i virtual de qualitat amb
les jornades i la bona documentació enviada amb l’Horeb.
5. Hem continuat la tasca d’animació de la vida religiosa a Catalunya amb el dia a dia
del funcionament de l’URC, però també amb actes extraordinaris com la visita de
Mons. Tobin i Mons. Rodríguez Carballo, secretaris de la CIVCSVA. que ens han
encoratjat i il·luminat molt a viure la nostra vida religiosa amb esperança i compromís,
i també en han ajudat molt a sentir-nos en sintonia amb la Vida Consagrada d’arreu
del món.
6. Hem continuat promovent la relació de la VR amb els Bisbes de Catalunya i les
esglésies diocesanes, aprofitant bé els espais establerts com les trobades bianuals
amb la CET, el SIRBIR, etc. Com he dit abans crec que la relació és molt positiva.
7. Hem intentat revisar i enfortir la presència de
la VR a les esglésies diocesanes pel que fa a
serveis i activitats i a la representativitat en els
diversos consells, patronats, etc., treballant de
forma més conjunta amb les Delegacions
Diocesanes de VC. Les trobades anuals de la
Junta Directiva ampliada ens hi ha ajudat.
Queda, però força camí a fer per trobar unes
millors sinèrgies entre l’URC i l’àmbit diocesà
d’animació.
8. Dins les nostres possibilitats hem intentat
animat i re-impulsar vocalies com la JURC i la
de pastoral juvenil i vocacional. En la primera
no hem tingut gaire èxit: hi ha pocs joves i molts
ocupats, però la segona sí que creiem que
creiem que està treballant amb empenta i
il·lusió, malgrat les dificultats.
9. Un dels objectius en què crec que hem treballat amb encert és en el potenciar la
comunicació interna i externa. Gràcies, sobretot, a la feina tenaç i eficaç del Lluís
Serra, hem tingut cada dijous a disposició el butlletí l’Horeb, que ha recollit d’una
manera amplíssima totes les informacions relacionades d’alguna manera amb la vida
religiosa, ha ofert tota la informació necessària sobre les diverses activitats i
projectes de l’URC i en annex ha brindat un munt de documentació molt útils per a
la formació personal i comunitària. Tot això estava previst que s’emmarqués i es
complementés amb una nova web de l’URC. El projecte està en marxa però encara
falta feina per fer (ens falta gent i hores). Pel que fa a la comunicació externa, hem
dedicat molts esforços a impulsant el coneixement i presència de la VR en la vida de
l’Església i de la societat, treballant especialment els Mitjans de Comunicació Social:
notes de premsa sobre les principals activitats, projectes i iniciatives portades a
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terme per l’URC i les diverses Congregacions, entrevistes, articles, etc. Cal destacar
la feina de Catalunya Religió, recolzada per un bon nombre de Congregacions.
10. Un dels objectius en què no hem acabat de reeixir ha estat el d’organitzar algunes
activitats en diverses parts del territori de Catalunya, col·laborant especialment amb
les delegacions diocesanes, per no concentrar-ho tot a Barcelona. No és fàcil, però
hi hem de continuar insistint.
Bé: certament que la vida i la feina de l’URC va molt més enllà de tot això que us he exposat
i que de ben segur que hi ha aspectes que no hem treballat prou o amb no prou encert. De
les mancances o errors us en demano perdó.
Però en conjunt podem estar contents i agraïts a Déu de poder formar part d’una institució
com l’URC, dins la CONFER, que ens permet caminar junts, ajudar-nos, reflexionar i
discernir, animar-nos per tal que la vida dels nostres Ordes i Congregacions puguin anar
responent als grans reptes que ens planteja la societat i que el Papa Francesc ha sabut
catalitzar tant bé a nivell d’Església universal i especialment de Vida Consagrada. Només
cal llegir a fons la seva Carta amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada.
Que continuem vivint amb il·lusió esperança aquesta Any de gràcia. Gràcies per tot i bona
Assemblea.
P. Màxim Muñoz Duran, claretià
President de l’URC

Tema de reflexió, estudi i debat: “Caminos de vida consagrada hoy:
dudas, certezas, esperanzas” a càrrec del P. Luis A. de las Heras
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EL. P. Luis de las Heras, claretià i president de CONFER ha realizat una exposició, amb
ajut del power point, que ha suscitat un gran interès als participants a l’assemblea.
Prèviament, la Gna. M. Eulàlia, Freixas, li ha agraït la seva presència a l’assemblea de
l’URC en haver acceptat en el seu moment la invitació que li va fer arribar el P. Màxim
Muñoz.
ESQUEMA DE EXPOSICIÓN
1. Introducción: reconocemos el don de la vida consagrada
2. El camino de la alegría evangélica
2.1. Unas veces alejados de la alegría evangélica
2.2. Otras veces como testigos de la alegría evangélica
3. El camino de la sencillez evangélica
3.1. Unas veces alejados de la sencillez evangélica
3.2. Otras veces como testigos de la sencillez evangélica
4. Anhelamos revitalizar el don de la vida consagrada
El camino de la alegría evangélica
«La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús» (EG 1)
Caminamos alejados de la alegría
evangélica cuando:
1.
Nos dejamos llevar de la
«autorreferencialidad» (cf. EG
8, 94s), de la que somos
rescatados por el amor de Dios
(cf EG 8).
2.
Nos dejamos llevar de miradas
autocomplacientes
y
egocéntricas, que no tienen que
ver con el seguimiento de Cristo,
tal y como lo propone el
evangelio, norma suprema de
nuestra vida (cf EG 95; PC 2a).
3.
Nos puede la nostalgia del
pasado (cf. EG 108), porque
éramos muchos y jóvenes —
probablemente
también
soberbios— y entregábamos no
de lo que necesitábamos, sino de lo que nos sobraba.
4.
Nos abruman la cantidad de obras que están bajo nuestra responsabilidad, la
complejidad que conllevan y la impotencia para llevarlas.
5.
Nos bloquea el miedo a desaparecer y al reto del decrecimiento y adoptar la actitud
de los “pequeños”.
6.
Nos puede la mirada hacia atrás con la pena de las renuncias.
7.
Nos domina el afán de medrar y buscar los primeros puestos.
8.
Nos dejamos deslumbrar por el poder.
9.
Nos dejamos llevar de un deseo de bienestar mental que adormece la entrega del
seguimiento más cercano de Jesús.
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10. Nos calla el temor a las consecuencias de proclamar en voz bien alta la verdad y la
justicia, neutralizando así nuestra vocación profética.
11. Nos alineamos con una ideología política desmesuradamente.
12. Gastamos el pensamiento y la palabra en resaltar los defectos de esta forma vida, en
lugar de amarla procurando los remedios que necesita.
Caminamos como testigos de la alegría evangélica cuando:
1.
Abrazamos el futuro con esperanza.
2.
Somos agradecidos con el pasado. Con una memoria que rejuvenece el corazón, no
lo envejece con lamentos.
3.
Aprovechamos la sabiduría de los/as más mayores.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Contamos con la esperanza de los/as más jóvenes.
Reconocemos el peso del trabajo que recae sobre los/as de edades intermedias.
Recorremos los motivos que tenemos para la esperanza, que son incontables y nos
dedicamos poco a contarlos.
Vivimos como personas radicalmente insatisfechas, que anhelan algo superior y
mejor.
Vivimos el seguimiento de Jesús como camino de luz en este mundo que busca
sentido, calidad humana y sabor de evangelio.
Tenemos disponibilidad carismática y misionera.
Conservamos el testimonio de tantas personas consagradas que viven con gozo el
don recibido y lo hacen fructificar.
Vivimos la pobreza como olvido de sí… Y, muy especialmente, con quienes
experimentan nuevas pobrezas en lugares de marginación.
Confesamos con la vida que “sólo Dios basta”.
Reconocemos todo lo bueno que nos rodea.
Ponemos la misión en el centro de todo.
Buscamos una vida fraterna gozosamente vivida.
Acogemos la cruz de Jesús en los que sufren y en nosotros mismos.
Oramos incesantemente a quien nos ama y a quien servimos.
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18. Hacemos efectiva la comunión en todos los ámbitos y niveles con las otras vocaciones
y ministerios, buscando siempre la comunión en la Iglesia.
19. Valoramos la misión de los/as laicos/as.
20. Desarrollamos un pensamiento positivo e inclusivo.
21. Ejercemos la solicitud y atención a la persona.
22. Aceptamos la vida en humildad, sin tener reparo en mancharnos las manos, en servir,
en accidentarnos.

La sencillez evangélica
«El retorno a la sencillez de una vida centrada en el Evangelio es el desafío para la
renovación de la Iglesia, comunidad de fe que siempre encuentra nuevos recorridos para
evangelizar al mundo en continua transformación». Franciscus
Caminamos alejados de la sencillez evangélica cuando:
1.
Vivimos dobles vidas.
2.
Nos guardamos lo que nos interesa.
3.
Tenemos doble intención en lo que decimos.
4.
Permanecemos indiferentes ante el mal y la realidad sufriente de los seres humanos.
5.
Nos refugiamos en el confort de una vida resuelta.
6.
Dejamos que en la vida fraterna en comunidad se introduzca el virus de la acepción
de personas y nos movemos por filias y fobias.
7.
Los criterios humanos se convierten en regla suprema.
8.
Ejercemos una crítica destructiva sobre nuestras propias instituciones y sobre
nuestros/as hermanos/as, levantando el muro de la murmuración.
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Caminamos como testigos de
la sencillez evangélica
cuando:
1. Somos transparentes, sin
doblez ni engaño, hasta
ingenuos/ingenuas.
2. Salimos
de
cualquier
comodidad hacia los otros.
3. Afrontamos la realidad con
objetividad y valentía.
4. Vivimos como hombres y
mujeres
de
fe,
de
esperanza y de caridad.
5. Nos comprometemos con
quienes
sufren,
son
humillados, no son tratados
con dignidad.
6. Decimos sí a la búsqueda del rostro de Dios, de su voluntad sobre nosotros, haciendo.
7. Nos implicamos en una plena vida eclesial, participando y corresponsabilizándonos
en su misión evangelizadora y promoviendo la misión compartida.
8. Profundizamos en las causas de nuestras crisis.
9. Dedicamos tiempo a una más intensa y prolongada vida de oración: Palabra de Dios
/ Sacramentos.
10. Continuamos el proceso de renovación que sigue su curso en las distintas áreas de la
vida consagrada.
11. Desarrollamos una espiritualidad del empequeñecimiento.
12. Decidimos liberarnos de todas las esclavitudes para anunciar el Evangelio.
13. Asumimos estos “tiempos recios” que piden “amigos fuertes de Dios” y nos atrevemos
a correr la suerte de los profetas y de los mártires.
14. En definitiva, pedimos y acogemos el don de la coherencia evangélica en nuestra vida.
Siete itinerarios de revitalización
1. Comunidad. Reglas y constituciones. Dinamismos comunitarios. Relaciones fraternas.
Valor insustituible.
2. Comunión. Congregacional. Intercongregacional. Eclesial. En la misión compartida.
Con el resto del Pueblo de Dios.
3. Espiritualidad. Mística. Martirial. Compartida.
4. Innovación. En las áreas de trabajo. En propuestas alternativas. En nuevos lenguajes.
Vuelta a lo original y genuino.
5. Misión. Trabajo por exceso o defecto. En equipo. Compartida o excepcionales. Centro.
6. Reorganización. Organismos. Discernimiento sobre presencias. Más allá del espíritu
empresarial. En salida.
7. Significatividad. Eclesial. Social. Periferias. Profecía.
ALGUNAS PREGUNTAS PARA GRUPOS
1.
2.
3.

¿Qué necesitamos para ser Vida Consagrada a la altura de estos tiempos: en salida,
en las periferias, con Dios en el centro?
¿Cómo vivir y desarrollar la profecía que nos pide el papa Francisco?
¿Cómo ser fecundos/as siendo muchos/as mayores y pocos/as jóvenes?
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Conclusiones abiertas
1.
La alegría es signo de nuestra coherencia de vida.
2.
La alegría es expresión de una vida vivida con pasión, a cualquier edad.
3.
La sencillez evangélica, la simplicidad en gestos y palabras, la coherencia de vida es
el camino que nos lleva a una mayor fidelidad.
4.
La alegría y la sencillez evangélicas tienen que despertarnos para despertar al mundo.
5.
Por los caminos de la alegría y la sencillez evangélicas hemos de salir del nido y
atender hospitales de campaña.
6.
«Que entre nosotros no se vean caras tristes, personas descontentas, porque un
seguimiento triste es un triste seguimiento».
7.
Necesitamos una revisión y revitalización de nuestras estructuras carismáticas y
misioneras sin huidas hacia adelante.
8.
Podemos valorar más lo que somos y tenemos.
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9.

Es un camino siempre antiguo y siempre nuevo el de transmitir la alegría y la sencillez
evangélicas de la Vida Consagrada.
10. Nuestro camino de encuentro con Cristo y su seguimiento es un modo distinto,
sencillo, de “¡Hacer, de actuar, de vivir!”.
Pobreza evangélica
No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.
No pedir nada.
Y, de pasada,
no matar nada;
no callar nada.
Solamente el Evangelio, como una faca afilada.
Y el llanto y la risa en la mirada.
Y la mano extendida y apretada.
Y la vida, a caballo dada.
Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada,
para testigos de la Revolución ya estallada.
¡Y "mais nada"!
Pedro Casaldáliga, cmf
Després de la pausa, s’ha realizat un treball informal de grups entre els participants i s’ha
obert posteriorment un diàleg amb el ponent que ha estat força interessant sobre les
qüestions exposades durant la seva conferència.

Eleccions de càrrecs de la Junta directiva
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Estatuts

Els components de la Junta Directiva, llevat de la Secretaria general (art. 33),
són elegits preferentment entre els membres de l’Assemblea que siguin
Superiors Majors o Superiores Majors residents a Catalunya. Quan no sigui
possible, pot ser elegit un delegat o delegada permanent.
Quan el president sigui un baró, la vicepresidenta serà una dona, i a l’inrevés.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per un període de quatre
anys. Es pot reelegir per una sola vegada consecutiva.

Elecció i/o
reelecció

Passos

Votacions

Acaben mandat:
Màxim Muñoz, claretià, president
M. Eulàlia Freixas, concepcionista, vicepresidenta
Agustí Borrell, carmelita descalç, vocal
Els tres acaben el primer mandat i per tant poden ser reelegits
1. Presentació de les vacants pel secretari general
2. Candidatures rebudes a la secretaria general
3. Votació per a la presidència
4. Votació per a la vicepresidència (quan el president sigui un baró, la
vicepresidenta serà una dona, i a l’inrevés).
5. Votacions de vocals masculins i femenins (a partir de l’elecció de
presidència i vicepresidència així com els vocals que continuen) fins a
arribar a tres membres de la Junta per cada gènere
S’han efectuat quatre votacions seguint l’ordre del punt anterior. Totes han
obtingut a la primera la majoria absoluta requerida.

Resultats

President (reelegit):
P. Màxim Muñoz, provincial dels
Missioners Fills de l’Immaculat Cor de
Maria (Claretians)

Vicepresidenta (elegida):
Gna. Rosa Maria Masferrer, provincial
de les Religioses de Sant Josep de
Girona

Vocal (reelegit):
P. Agustí Borrell, delegat permanent de
l’Orde dels Germans Descalços de la
B.V.M. del Mont Carmel (Carmelites
Descalços)

Vocal (elegida):
Gna. Consol Muñoz, superiora general
de les Franciscanes Missioneres de la
Immaculada Concepció
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Continúen com a vocal la Gna. Pilar Rovira, Superiora general de les Missioneres de la
Institució Claretiana, i el P. Llorenç Puig, delegat permanent de la Companyia de Jesús.
Així com també, com a secretari general, el G. Lluís Serra, marista.

Quatre punts estatutaris
El G. Lluís Serra, com a secretari general i
administrador, ha presentat a l’aprovació de
l’assemblea els següents punts que són
d’obligat compliment segons els Estatuts i
que han assolit el vot unànim favorable dels
participants.
La Junta Directiva ha donat llum verda a la
presentació del balanç 2014 així com ha
introduït alguns canvis del pressupost 2015,
s’ha sotmès a la ratificació de l’assemblea en
haver experimentat algunes variacions
significatives.

Acta de la darrera assemblea general.
Memòria de l’any 2014
Balanç econòmic de de l’any 2014
Ratificació del pressupost de l’any 2015
La Memòria s’envia dins del
Servei de Documentació, però
aquí en reproduïm el text de la
seva presentació.
Temps convulsos viscuts amb
esperança i alegria
Vivim temps convulsos. Només
cal esguardar el nostre entorn.
Una societat del benestar
instal·lada ara en un profund
malestar.
Els
mitjans
de
comunicació, dia rere dia, parlen
de corrupció, de retallades,
d’abús de poder, de joc brut,
d’interessos partidistes. Sembla l’ocàs d’un món que s’esfondra per moments. La
polarització entre rics i pobres arriba a extrems impensables. Les capes de la població amb
menys recursos s’ho passen d’allò més malament. Els fenòmens de l’exclusió i de la
marginació adquireixen més relleu. Temps de ser presents a les perifèries. La fragmentació
política reflecteix la recerca d’un nou model, potser no tan diferent com es pensa. El dret a
decidir representa un combat en el camp de la sobirania. La vida religiosa s’aboca a través
dels seus recursos minvants a pal·liar els problemes de les persones, però alhora és
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conscient de la seva feblesa. Pèrdua numèrica, reestructuracions que allunyen del nostre
territori cúries i decisions. Piràmides vocacionals de davallada en una Església debilitada.
Medicines equivocades de retorn al passat no
solucionen res. L’horitzó té dos noms: esperança i
alegria. Actituds indefugibles.
Václav Havel, famós polític i escriptor txec, va
afirmar: “L’esperança no és la convicció que les
coses sortiran bé, sinó la certesa que alguna cosa
té sentit, sense importar el seu resultat final.” El
triomf no és criteri d’actuació ni implica el
reconeixement d’un bon plantejament. L’evangeli
ens dóna la clau: “Som uns servents que no
mereixen recompensa: hem fet només el que
havíem de fer.” (Lc 17,10). D’això es tracta.
L’optimisme és una altra cosa, tal com ho reconeix
el papa Francesc, que posa l’esperança en la
persona de Jesús: “Jesús, l’esperança, ho fa tot
nou”. Enmig d’aquest batibull de notícies fosques i
preocupants més que mai cal anunciar la Bona
Notícia. El profetisme de la vida consagrada no pot
renunciar a portar una paraula i un gest efectiu en
favor dels pobres i de les persones que més
pateixen. Hem de gestionar amb intel·ligència els
nostres recursos com institucions religioses, però
l’important és el Regne de Déu més que la
conservació dels nostres instruments.
Hem de saber plorar, com diu el papa Francesc: “Si
vos no aprendéis a llorar, no sois un buen cristiano!”.
El sofriment genera aquesta reacció. En la seva
carta als consagrats, afirma: “On hi ha religiosos hi
ha alegria.” Malgrat tot, existeix la convicció profunda que el bé és més fort que el mal, que
les persones volen obrir el seu cor a la bondat i que Déu és Amor. Zaqueu va rebre Jesús
amb alegria. A partir d’aquí es va convertir a la justícia i a l’amor als pobres.
En fer memòria de l’any 2014, l’URC agraeix a Déu els dons rebuts i vol continuar vivint
amb esperança i alegria, com Maria, “conservant totes aquestes coses en el seu cor”. Tal
com diu una expressió francesa, “par cœur” o catalana, “de cor”, aprendre de memòria vol
dir filtrar tots els esdeveniment a través del cor. Esteu invitats a llegir cordialment aquesta
memòria amb esperança i alegria.

Comunicacions i informacions diverses
Associació UNESCO per al diàleg interreligiós
Presenta: Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós.
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, és una entitat catalana no
confessional (o, en tot cas, pluriconfessional). Aglutina i mobilitza persones de distintes
tradicions religioses que treballen en connexió amb les principals organitzacions
internacionals de diàleg interreligiós, per afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i la
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cooperació entre les diferents
confessions religioses presents a
Catalunya, des de la perspectiva de
la cultura del diàleg i de la pau.
Dialogal és una revista trimestral
sobre religions i diàleg interreligiós,
promoguda i dirigida per l’Associació
UNESCO per al Diàleg Interreligiós i
editada per l’editorial El Ciervo 96.
Vol ser un espai per a la divulgació
seriosa, la informació rellevant i la
reflexió plural.
Ofereix la possibilitat de fer-se soci d’AUDIR com a comunitat
(o fer un donatiu a l’Associació), proposta que, en aquests moments, pot ser una ajuda
important a la viabilitat de la tasca a favor del diàleg interreligiós i per a la comunitat un
enriquiment en el camp de la informació i formació interreligiosa.
V Centenari de Santa Teresa de Jesús
Presenta:
P. Agustí Borrell, carmelites descalços.
Informa sobre les diverses realitzacions en
marxa. Destaca especialment la trobada que
tindrà lloc a Montserrat el 28 de març, dissabte,
en coincidència amb la data de naixement de
la santa. Agraeix a la comunitat del monestir
l’acollida d’aquesta gran trobada.
Recorda la propera jornada de formació
permanent de l’URC: “Teresa de Jesús, mística
y transgresora. Cinco siglos de un prodigio” a
càrrec de Maria José Pérez
Suggereix dos webs d’interès teresià: www.stj500.cat i www.castellinterior.wordpress.com
Germanetes de l’Assumpció: projecte intercongregacional
Presenta: Gna. Carmen Chumillas, germaneta de
l’Assumpció.
L’objectiu general del projecte: una comunitat de
Germanes grans amb el desig de compartir un projecte de
vida en Intercongregació.
En continuïtat amb l’experiència que la nostra Congregació
té en d’altres països i considerant el desig de l’Església de
ser testimoni en totes les etapes de la vida. Sabedores de
la riquesa que suposa aquest posar en comú carismes i
espirituals.
L’ubicació de la casa: la finca està formada per una
construcció de estil modernista, amb un ampli jardí d’avets,
una zona boscosa de pins i un extens hort d’agricultura
ecològica, gestionat per la Fundació Verdallar.
Situada entre la Ronda de Dalt (sortida 7) i la parada de
FF.CC “Peu del Funicular”, en la carretera de Vallvidrera, carrer Vidal i Quadras, 7 del
districte Sarrià-Sant Gervasi. Accessible a través dels autobusos V-7 i nº 60.
17

Punt final i dinar de germanor

S’agraeix a la Gna. M. Eulàlia Freixas, vocal
de la Junta directiva des del 16 de març de
2005 i vicepresidenta els darrers quatre anys,
la seva dedicació en favor de la vida religiosa
de Catalunya que mereix tot tipus de
reconeixement i gratitud. També, en el seu
moment, com a presidenta de l’Associació
Cintra. Es produeix un llarg aplaudiment de
l’assemblea. Dirigeix unes paraules als
presents tot afirmant que ella s’ha vist
enriquida pel millor coneixement de la vida
religiosa a casa nostra i pel treball en equip
dut a terme per les juntes directives.
El P.Luis Ángel de las Heras agraeix la invitació rebuda i el acilliment de l’URC a la seva
persona i a les seves paraules.
La Gna. Rosa M. Masferrer, tot estrenant-se com a vicepresidenta, té una intervenció de
cloenda, en la que recorda al P. Màxim Muñoz amb el desig que tingui una bona recuperació
fa un petit repàs d’agraïments i clou l’assemblea.
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Maria José Pérez, carmelita descalça de Puçol (València)

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
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Cicle de cinema i vida consagrada

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

'Ida' ha rebut l’ òscar
2015
a
la
millor
pel·LÍCULA ESTRANGERA
“Ida” de Pawel Pawlikowski
Esta historia de una novicia ha recibido
importantes reconocimientos como la mejor
película y el mejor director y guión en los Premios
del Cine Europeo de este año y así mismo òscar
a la mejor película extranjera y candidata también
a los Globos de Oro por el mismo concepto. Anna,
una joven huérfana, cuando está a punto de hacer
sus votos tiene dudas y su responsable en la
comunidad religiosa le invita a que visite a su tía
Wanda. Esta salida en busca de su identidad le
enfrentará al descubrimiento de su origen y le
contrastará con el modelo caduco de su tía, una
jueza comunista que da ido perdiendo el horizonte
ahogándose en su pasado. Una reflexión sobre
las raíces personales y colectivas con una
significativa referencia religiosa.
Data: 20 de març de 2015, divendres.
Hora: a les 7 de la tarda
Lloc: Saló Xaverianes. Avinguda Cambó, 12. Barcelona. Accès pel carrer dels Mercaders, 32
Presentació i comentaris a càrrec de Claustre Solé
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. 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.
3. Conferència il·lustrada amb fragments fílmics de Peio
Sánchez: “La vida religiosa al cinema”. Data: 25 de abril.
Salesianes.
4. Sessió amb Cristianisme i Justícia. Projecció de “La Misión Tseltal” (Mans Unides) i diàleg. Data
encara sense determinar.
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.
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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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Les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús reben la Medalla
d’Or de la Ciutat de Barcelona

El 16 de febrero de 2015, la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús ha recibido la Medalla de Oro al mérito cívico de la Ciudad de Barcelona
que otorga el Ayuntamiento.
Durante el acto, que ha reunido a 250 personas Hermanas, Colaboradores e invitados, han
estado presentes el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y consejeros, el Arzobispo de
Barcelona, Card. Lluís Martínez Sistach, y el.Sr. Obispo de la Diócesis de Sant Feliu Mn.
Agustí Cortés

Un cor sense fronteres
Las hermanas Hospitalarias de S. Corazón de Jesús de la
Provincia canónica Barcelona-Aragón, celebran una
Eucaristía de Acción de gracias para clausurar del primer
centenario de la muerte de su Fundador San Benito Menni.
Esta celebración tendrá lugar en la Capilla del Complejo
Asistencial de Sant Boi de Llobregat, el día 11 de marzo
de 2015, a las 12h. Todos los amigos y simpatizantes de
la Congregación y de la Orden de Sant Joan de Déu están
invitados a unirse a nuestra acción de gracias, ya sea de
intención o presencialmente.
Hª Isidora hsc.

Quaresma i revisió de salut
El papa Francesc, en el seu discurs de Nadal a la Cúria romana, va fer esment de quinze
malalties espirituals que poden encomanar-se no només entre els bisbes i l’alta jerarquia
sinó també entre tots els cristians. Val la pena recordar-lo com un bon programa per a
aquesta Quaresma.
Francesc ens advertia del perill d’emmalaltir pel fet de sentir-nos immortals, indispensables,
per caure en un activisme febril, com si tot depengués de nosaltres i no pas de Déu. I ens
proposa com a vacuna recuperar la gratuïtat, sortir del neguit donant a cada cosa el seu
temps i el seu valor, abandonar el narcisisme per sentirnos humils servidors de Déu.
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Una altra malaltia que ens ronda és l’excessiva planificació, la rigidesa que ofega la
creativitat de l’Esperit o el fet que dins les nostres estructures no hi hagi una bona
col·laboració mútua. Per tal que aquest virus no ens envaeixi i ens transformi en purs
funcionaris de l’Església, és important viure la comunió entre
tots nosaltres, oberts a la inspiració de l’Esperit que voleteja
sobre la seva Església i la porta per camins sempre nous...
Una altra malaltia, trista i molt greu, és la petrificació del cor o,
encara pitjor, l’Alzheimer espiritual que oblida l’amor de Déu
que ens crida a viure per a Ell i provoca que tinguem un cor
dur i insensible al germà. Necessitem una bona dosi de
pregària que ens ajudi a mantenir viva la memòria i la
presència amorosa de Déu a la nostra vida, si no volem anar
a quiròfan perquè ens facin un bypass per tal que el nostre cor
pugui rebre una bona irrigació de misericòrdia i sensibilitat i
faci seus els sentiments del Crist que haurien de ser els
nostres...
Altres malalties, com la rivalitat i l’ostentació, la murmuració i
la xafarderia, el desig d’acumulació o el de fer guetos,
necessiten una dosi de xarop d’humilitat i sinceritat, de
valentia per donar la cara i una d’aquelles píndoles de despreniment que ens faci posar la
nostra seguretat només en Déu i no en les coses que passen. I per prevenir l’esquizofrènia
existencial que ens descentra del nostre jo autèntic i ens fa indiferents i freds amb els
germans, no tinguem por d’una transfusió de veritat i calidesa de tracte, que ens farà més
amables i acollidors, ens immunitzarà contra la cara severa de funeral que no vol el Papa i
ens la transformarà amb el somriure d’aquell que se sap estimat de Déu.
Natàlia Aldana Benedictina de Sant Benet de Montserrat

Per què has dit sí? Germà Pere Borràs, marista
La pregunta seria més aviat «Per què continuo dient sí?» La resposta és relativament
senzilla. Es podria pensar que als 55 anys ja s’ha viscut quasi tot, a vegades ja no s’espera
res de nou i altres és com anar de baixada. La meva experiència és la contrària.
Fa dos anys vaig fer equilibris sobre la línia fina entre la vida i la mort. Tot depenia d’una
intervenció quirúrgica com a últim recurs i no hi havia garanties de sortir-me’n. Aquells dies
al llit de l’hospital, i especialment el capvespre i nit anterior, vaig reviure la meva vida i vaig
constatar una vegada més que Déu m’havia estimat fidelment sempre, amb escreix; que
mai no m’havia deixat i tampoc estalviat cap entrebanc. Que tot el que havia viscut i fet des
del meu naixement, l’entrada al seminari, els diversos enamoraments, la professió religiosa
i el meu sí definitiu, els estudis de teologia fets, les classes i especialment la reflexió inicial
abans de cada classe a ESO i Batxillerat, tots els alumnes i companys i amics i amigues,
els patiments, la meva mare, que és qui m’ensenyà —a part dels germans maristes— a
comprendre la figura de Maria i el ser portadora del Crist... Tot, absolutament tot, tenia sentit
ple des de l’amor incondicional de Déu, eternament gratuït i fidel. Tornat a néixer pel temps
que Déu vulgui, el meu sí a la seva crida és ara més lliure que mai, senzill, ancorat en allò
fonamental i despullat del que és accessori: normes estretes, costums, visions
dogmàtiques, el sempre s’ha fet així.... Més entranyable, més misericordiós, més afable,
més agraït i moltíssim més agosarat a l’hora de testimoniar el Crist sense vergonya, sense
por. Vaja, molt més descarat en el sentit més positiu de la paraula. I dono fe que Déu em
continua beneint i que moltíssima gent està necessitada d’Ell tot i que no li posi nom. Ho
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visc cada dia: a la comunitat, quan viatjo i
m’apropo a la gent «amb tot el morro» perquè
res no em fa por si a Ell el tinc al meu costat.
Encara em pregunteu «per què continuo
dient sí»? No és evident? Tot jo sóc un regal
del Déu que em va cridar en Crist i al qual
continuo dient sí amb ganes, més decidit que
mai. I per cert, sé que encara em queda molt
per estimar i transmetre l’Amor d’Aquell que
m’és Vida. I tinc el temps que tinc...
Si algú cau en la temptació de pensar que
això és una novel·la de color rosa, està ben
equivocat. Aquesta opció no m’estalvia cap
patiment, ni cap dolor, ni cap preocupació per
la salut. No m’estalvia res! Però tot té sentit.
La meva vocació té sentit. Ser germà marista
avui té per a mi més sentit que mai, ser
consagrat o consagrada, avui, és un regal per
al món com una contínua primavera i no una
tardor, com sembla que alguns o algunes es resignen a viure als nostres temps. Som
missatgers de felicitat! Us ho podeu ben creure
Catalunya Cristiana | 22 febrer 2015

10 idees per entendre el canvi en les escoles dels jesuïtes
(Laura Mor –CR- 6/03/2015) Els jesuïtes han presentat aquest dijous els quatre primers
quaderns d'una nova col·lecció editorial, 'Transformant l'educació', que busca donar detall
de tot un procés: el com i el perquè van decidir canviar de paradigma educatiu a les seves
escoles. L'acte de presentació ha aplegat més de quatre-cents assistents, que indiquen
l'interès que la proposta desperta en el sector.
La Fundació Jesuïtes Educació (FJE), de la mà del seu director Xavier Aragay, ha convidat
a dialogar sobre aquesta experiència que vol millorar l'educació. Recollim en aquesta llista
les 10 idees més significatives del debat que va comptar amb persones vinculades a
l'entitat, així com amb experts del món educatiu:
1. Una espiritualitat que mou a l'acció, una escola evangelitzadora
“Aquesta transformació s'ha fet des del discerniment propi de la Companyia de Jesús, amb
una vocació orientada a l'espiritualitat ignasiana, que és activa i que porta a l'acció. (Llorenç
Puig, delegat dels jesuïtes a Catalunya)
“Aquesta història comença fa més de cinc cents anys, quan Sant Ignasi de Loiola va decidir
que la seva vida fos dedicada als altres i al servei”. (Jonquera Arnó, FJE)
“No hi ha assignatures, tot està impregnat d'una reflexió pel qui som, d'on venim, què fem i
per què ho fem, quin sentit té que estudiï.... Evangelitzar és convidar a que cada persona
estimi als altres, s'enamori d'aquest món i vulgui transformar-lo” (Xavier Aragay, FJE)
2. Els alumnes al centre
"Aquesta transformació obra la possibilitat d'una educació integral, que posi la persona al
centre, fent una educació inclusiva, amb un treball interior, espiritual, de convivència i
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compromís”. (Josep Gallifa, degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de
l'Esport Blanquerna-URL)
“Entrar en un d'aquests nous espais d'aprenentatge va ser per mi una experiència quasi
mística”. (Franc Ponti, professor)
“El canvi més important que hem detectat en aquests cinc mesos és que els alumnes estan
més predisposats a l'aprenentatge i a fer-ho de manera col·laborativa”. (Josep Menéndez,
director adjunt FJE)
3. Un model en crisi i un
diagnòstic compartit
“Mai hi ha hagut un model d'escola.
Per la seva essència l'escola és
disconforme amb ella mateixa.
L'escola autocomplaent és la que
fracassa”. (Gregorio Luri, filòsof)
"Qualsevol canvi pot tenir èxit si es
basa en un bon diagnòstic
compartit" (Xavier Aragay)
“En educació encara no hem trobat
la fórmula màgica, segurament
perquè no existeix. Modular el
cervell i el cor de les persones és l'activitat humana més difícil” (Ignasi Aragay, periodista)
4. La pedagogia del canvi
“Això és un procés de canvi que requereix pedagogia; no només canvia la metodologia sinó
les persones. Els canvis exigeixen desaprendre moltes coses”. (Xavier Aragay)
"El canvi és estructural, no conjuntural. I requereix preparar el terreny i preguntar-se d'on
venim?, podem canviar?, volem canviar?, en sabem?, es reconeix aquest canvi?” (Màrius
Martínez)
"Em dic Gregorio Luri i sóc conservador. Val la pena pensar si en això que anomenem
tradició, a més dels vicis, no hi ha també un pòsit de saviesa pràctica". (Gregorio Luri)
6. Un debat obert i en xarxa
“Aquest procés mostra la voluntat de desenclaustrar un projecte, d'oferir-lo a la llum pública.
Heu assumit riscos notables i això no és gens habitual en el món educatiu”. “El subjecte de
la docència hauria de ser la xarxa de centres”. (Gregorio Luri)
7. Seguir innovant, malgrat l'èxit
“Ens hem proposat entrar en contacte amb les escoles més innovadores. L'acord estratègic
signat amb Jesuïtes Educació és un privilegi”. (Josep Gallifa)
“Esteu introduint canvis en un conjunt de centres que ja tenien una trajectòria d'èxit”.
(Gregorio Luri)
8. Educar la creativitat
"Ser creatiu és alliberar el teu potencial com a ésser humà. Passar per aquesta vida i no
fer-ho és una llàstima". "Necessitem emprenedors, creatius, capaços d'innovar i de fer-ho
amb els altres" (Màrius Martínez)
9. Mestres vocacionals: millorar l'educació és possible
“Els mestres han de tornar a connectar amb la seva vocació” (Xavier Aragay)
"Us miro als ulls i us veig il·lusionats" (Franc Ponti, professor)
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"No puc discutir el vostre entusiasme. En el fons l'educació és com la grip, t'agafa o no
t'agafa" (Gregorio Luri).

10. Comunicar la pròpia experiència
“La publicació d'aquests quaderns és un gran encert: és molt important que les bones
pràctiques s'escriguin i es dialoguin” (Josep Gallifa)
“D'algun d'aquests quaderns hi ha fins a catorze versions. Són per compartir-los, aquí i
arreu, i els trobareu en català, castellà i anglès” (Mauro Cavaller, editor)
Vegeu:
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/10-idees-entendre-canvi-en-escoles-delsjesuites

Francesc Riu: “Religió a les escoles: confusió i desconcert”
El passat dimarts dia 24, un parell d’hores després de veure publicats els nous currículums
de l’assignatura de Religió Catòlica en el BOE, vaig tenir la gosadia de redactar una breu
reflexió sobre el canvi profund que aquests nous currículums comportaven respecte a la
situació anterior. Vaig fer-ho ben conscient que la polèmica no trigaria a ocupar amplis
espais en el mitjans de comunicació. No em vaig equivocar. Tots n’hem estat testimonis.
Molts dels comentaris publicats no s’han referit al caràcter del nous currículums, sinó a
detalls concrets clarament descontextualitzats, amb un manifest afany de desprestigiar una
assignatura que, segon alguns, hauria de ser definitivament esborrada del mapa acadèmic.
Per aquest motiu, s’ha atribuït als currículums de Religió una finalitat que no té res a veure
amb les raons que justifiquen la seva presència a les aules de les nostres escoles.
Aquest fet em mou a ampliar una mica més algunes de les afirmacions que vaig exposar fa
una setmana, sense cap desig de provocar polèmica, si bé no ignoro que els meus
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arguments no apagaran el foc que altres maldaran per mantenir encès, per raons que jo no
podré compartir. Em referiré a cinc principis.
Primer. Heus aquí una afirmació que hauria de ser totalment innecessària: la presència de
l’assignatura de Religió a les escoles respon al dret dels pares a assegurar que els seus
fills hi rebin una formació religiosa d’acord amb les seves conviccions. Perquè es tracta
d’un dret fonamental que els pares l’han de poder exercir amb plena llibertat. Les
Administracions educatives l’han de garantir.
Segon. Si els ensenyaments de la
religió catòlica, com els d’altres
religions, han d’ocupar un lloc en
l’àmbit
acadèmic
escolar, l’assignatura de Religió
ha de tenir la mateixa dignitat i ha
de ser impartida amb el mateix
rigor i el mateix horari que les
altres assignatures optatives, ni
més ni menys. Res d’estrany que
els mètodes i els criteris d’avaluació
siguin anàlegs, i que els professors
i professores de Religió puguin
compartir un enriquidor treball
interdisciplinar amb els seus
companys.
Tercer. L’educació escolar es
fonamenta
sobretot
en
la
transmissió sistemàtica i crítica de
la cultura. Per tant, a les classes de
Religió Catòlica és normal que els
ensenyaments constitueixin una
proposta de caràcter cultural que
pot ser oferta a tots els nois i
noies que la desitgin, siguin
quines siguin les seves opcions
personals de fe. La catequesi que
es realitza en el si de les comunitats cristianes és una altra cosa: es realitza en un
àmbit diferent, amb una finalitat diferent, destinataris diferents i mètodes diferents.
Quart. Els qui hagin llegit amb atenció la part introductòria dels nous currículums de
l’assignatura de Religió Catòlica, i recordin com eren els currículums que els han precedit,
s’hauran adonat de seguida que la finalitat i el caràcter dels nous currículums són molt
diferents de la finalitat i el caràcter dels anteriors. Per aquest motiu, vaig gosar escriure
que, a partir d’ara, les classes de Religió podran ser objecte d’un canvi profund, de tal
manera que podrem parlar d’un abans i un després.
Cinquè. Els mestres i professors de l’assignatura de Religió realitzen una tasca
encomiable, malgrat les dificultats. Si ara entre tots fem un pas endavant en la bona
direcció, la classe de Religió guanyarà prestigi i prestarà un bon servei als adolescents i
joves que hi participin. Aquests sortiran de les escoles havent après a intervenir eficaçment
en el diàleg intercultural i interreligiós: hauran establert relacions positives i constructives
amb persones i comunitats d’altres creences, mercès a un coneixement mutu i a una
convivència cordial en l’ambient formatiu propi del centre escolar.
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Això no obstant, algunes frases de la segona part dels nous currículums han provocat
confusió. És cert. Tretes del context, han estat objecte de lectures que han desconcertat
moltes persones. Ben segur que els autors d’aquests currículums ho hauran reconegut.
Però aquesta realitat no ens ha d’impedir que, amb lucidesa, descobrim que l’any 2015 pot
donar un tomb a la situació en què fins ara s’ha trobat la classe de Religió a moltes
escoles. A parer meu, aquesta és una bona notícia. Feia anys que l’esperàvem.
Vegeu:
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nou-ardor/religio-escoles-confusio-desconcert187507

«El meu somni és que el “valor” d’un infant indígena sigui el mateix
que el d’un europeu»
Jaume Andrés és un marista que educa a la selva peruana
Entrevistat per Lluís Serra Llansana
Puerto Maldonado és una ciutat que es troba a la selva peruana, propera a Bolívia i al Brasil.
Zona de gran bellesa, entre parcs i reserves naturals. Zona, també, amb riquesa aurífera
depredada per interessos que han perjudicat els nadius. En aquest enclavament, els
germans maristes regenten un internat al servei de l’educació dels joves. El germà Jaume
Andrés, barceloní, fa quatre anys que és al Perú, on ha impartit classes a la Universitat
Marcel·lí Champagnat de Lima. Actualment, a Puerto Maldonado el repte educatiu i pastoral
té per a ell altres paràmetres.

Quines característiques tenen els adolescents que ateneu?
Els 30 interns que hi ha vénen de comunitats indígenes en un perímetre de quatre hores de
la ciutat. Són adolescents de la selva, amb una cosmovisió molt diferent de la nostra i moltes
mancances, els pares dels quals ja no volen per a ells el tipus de vida dels seus
avantpassats i els envien a la ciutat per estudiar Secundària.
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Quines són les seves necessitats més urgents?
Necessiten allotjament, tutela i manutenció en un internat a la ciutat que els seus pares no
poden pagar. La comunitat marista els ofereix tot això gairebé gratuïtament i moltíssima
ajuda en els estudis, a més de la proximitat i l’afecte que compensi l’absència familiar.
Quina funció social fa l’internat?
Només un internat urbà finançat amb fons aliens a la família els permet estudiar. Els meus
quatre companys i companyes de comunitat i jo mateix exercim de «pares-tutors». Jo he
tutelat el grup de primer, amb les seves dificultats d’adaptació, els seus estudis i tasques; a
més imparteixo classes al Seminari, catequesi a la parròquia i sóc membre de la Comissió
Social del vicariat.
Amb l’educació, no hi ha el risc d’allunyar-los de la seva cultura, de casa seva?
Aquest és el nostre repte: ajudar-los a inserir-se en una societat oberta i plural sense perdre
l’amor a les arrels o la
identificació amb la natura.
Optem per respectar-ne la
llibertat i oferir-los el que diuen
que volen, sense idealitzar la
situació de pobresa en què
viuen. Hi ha comunitats natives
que s’han estimat més allunyarse de l’home blanc i s’han
internat més i més a la selva,
però no és el nostre cas.
Com es viu aquest dilema:
obertura
d’horitzons
o
fidelitat a les arrels?
Amb esperança. No estic segur
de l’èxit d’una inserció indolora o no problemàtica en la nova cultura, però sé que allò que
fem té sentit.
Com a estranger, se sent acollit o rebut amb reticències?
Em sento molt acollit. Fins i tot als pares dels nostres interns els sembla una garantia que
els eduquin «blancs». A més, els nois i noies es fan estimar: hi veig una barreja de docilitat,
ingenuïtat i petites malícies adolescents que et roben el cor. I ells saben qui els estima...
encara que els imposem una disciplina.
Les creences ancestrals, dificulten la vivència de la fe cristiana?
En el nostre cas, no. Els grups ètnics amb els quals convisc no tenen una religiositat pròpia
ni relats gaire elaborats. Al contrari, es mostren oberts a un origen diví o espiritual de la
natura i rebutgen les tesis merament materialistes de l’existència. D’altra banda, des de fa
100 anys els dominics han fet una tasca heroica entre aquests nadius, han inculcat algunes
devocions i han batejat la seva gent.
Quines són les principals tasques pastorals que cal afrontar?
El coneixement i la vivència de la fe en la qual estan majoritàriament batejats. Nosaltres
ens hem proposat que coneguin la persona i el missatge de Jesús. Donem a conèixer amb
entusiasme i convicció les paràboles i narracions dels evangelis: l’essencial. Convidem,
sense pressionar, a l’eucaristia i als sagraments, en els quals la majoria no participa.
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Un somni en la seva missió actual...
Que el «valor» d’un infant indígena sigui el mateix que el d’un europeu, que els seus pobles
apareguin als mapes, que els mestres de Puerto Maldonado estiguin almenys tan preparats
com els de Lima, la «igualtat d’oportunitats », i que els nostres nois i noies siguin feliços en
la seva nova llar.
Catalunya Cristiana | 22 febrer 2015

Música i pensament en situació límit a la vida
CASA D'ESPIRITUALITAT SANT FELIP NERI.
Música i pensament en situació límit a la vida. Olivier Messiaen, Viktor Frankl, dos
vides, dos creadors als camps de concentració dels anys 40/45.
Ens complau anunciar-vos un concert/presentació extraordinari el dia 15 de març a les
18,30h, dins el cicle de ¨Música Callada" a la Casa d'espiritualitat Sant Felip Neri relacionat
amb la conmemoració desl 70 anys del holocaust.
Concert:
"Quartet per a la fi dels temps". Olivier Messiaen.
Presentació: "L'home a la recerca de sentit". Victor Frankl.

Dos creadors , O. Messiaen músic compositor i Victor Frankl, psiquiatra i pensador, en les
condicions més extremes de deshumanització i patiment poden trobar una raò de viure en
la seva dimensió espiritual.
O. Messiaen composa l' any 1940 en un camp de presoners de guerra a França el quartet
per a piano, violi, clarinet i violoncel , "Quartet per a la fi dels temps", interpretat per a músics
professionals presents també en la mateixa condició de captiveri.
Viktor Frankl , psiquiatra austriac presoner a tres camps de concentració nazis on comprova
en primera persona la seva teoria sobre l'ésser humà i en sortir reescriu el llibre (Del
psicoanalisis al existencialismo) que havia escrit i que li van cremar en entrar a Auschwitch.
D'aquesta seva experiencia també escriu el llibre L'home a la recerca de sentit.
A la casa d'espiritualitat presentarem la vida de Viktor Frankl i la seva escola psicològica, la
Logoteràpia i anàlisi existencial, i al mateix temps sentirem en concert la peça de Olivier
Messiaen, una oportunitat d'escoltar com l'esperit s'expressa en una situació limit a la vida.
Organitza l'àrea de la música i de les arts de la Fundació Valors Humans a la CESFN
Més informació: carinamorag@hotmail.com
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LLoc: Auditori Castanyer. Casa d'esìritualitat Sant Felip Neri. Carrer Nena Casas 37/47.
Tres Torres de Sarrià.
Horari: 18,30h
Aportació: 12 euros.( estudiants , persones a l'atur, jubilats, 10 euros)

Memòria URC 2014:
“Temps convulsos viscuts amb esperança i alegria”
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Cine i litúrgia

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

IV CUARESMA. Transformar el juicio en amor “Llanto por la tierra amada” (1995)
Darrell James Roodt
“Llanto por la tierra amada” (1995) Darrell James Roodt
“¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña?”
proclamamos en el salmo 136. Esta interesante película se
desarrolla en Sudáfrica 1946, dos años antes de que se
instale el apartheid, y se centra en el encuentro entre dos
personajes situados en los dos bandos en conflicto, el
pastor negro Stephen Kumalo y el terrateniente blanco
James Jarvis, con sus hijos mezclados en una tragedia. A
pesar de todo los dos padres atenazados por la pena vivirán
la experiencia de estar “salvados por la gracia y mediante la
fe” (2ª Lect.) mostrando un camino de reconciliación. Saben
que “Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él” (Ev.) y la pérdida es
vivida como ocasión para el amor.
 Hay un momento en que Jarvis dice tras la muerte de
su hijo: “¿Por qué traemos hijos a este mundo?”.
Pero su hijo le ha dejado una herencia sorprendente
que tiene que ver con el sentido de ser cristiano ¿Cuál es este testamento?
 Tras una dramática revelación se despiden los dos oponentes diciendo que Dios
bendiga al otro. Este gran signo de reconciliación habla de la experiencia de la Gracia
que no juzga sino perdona. ¿Seríamos capaces de una experiencia así?
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El pastor Kumalo rezará al final “¡Oh, Dios... mi Dios! No me abandones, y permite
que cuando atraviese el valle de sombras de la muerte, no sienta ningún temor
porque tú estarás conmigo”. ¿Puede ser ésta una buena oración de Cuaresma?
El juicio y el perdón se sitúan en dos campos opuestos. ¿Cómo ayuda Cristo a
convertir los juicios en perdón?

(Orientación padres y educadores: No recomendada a menores 13 años presenta escena
de violencia y tensión)

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa [546 9|03|2015]
L’altra campanya
Com bé sabeu i heu comprovat, la campanya Tria Escola Cristiana té en primer lloc un
objectiu de conscienciació sobre el significat i importància de triar escola i d’informació dels
drets i dels procediments per a l’elecció d’escola. Només en un segon terme s’ha volgut
presentar els valors i les raons de
Triar Escola Cristiana, sempre de
manera ben respectuosa amb les
altres opcions. Així, s’ha evitat
particularment l’element comparatiu
i, fins i tot, parlar de “millor” en termes
absoluts.
No és aquest el capteniment, però,
que trobem en d’altres campanyes en
les quals s’ha pogut llegir, per
exemple, “Preinscripció als centres
educatius #JoPública LA MILLOR”,
o l’encara més lamentable missatge
que reproduïm i que signa el MUCE:
Una
escola
que
busca
l’aprenentatge, no els diners dels
pares i mares de l’alumnat.
Sap especialment greu que aquest
missatge el signi i el difongui un
sindicat que també vol estar present a l’escola concertada. Amb aquestes afirmacions, que
està dient CCOO al professorat de l’escola concertada? Ens està acusant de menystenir
l’aprenentatge –és a dir- de manca total de professionalitat o ètica a tots aquells que
no treballem a l’escola pública?
Ja seria discutible el posicionament d’un sindicat, que vol estar present a tots els sectors
de l’ensenyament, fent-ne propaganda només d’un. Algú s’imagina el sindicat del metall de
CCOO dient –per exemple- “no compreu la marca “X” de cotxes! #JoLaMarca”Z””? Però
allò més greu és el caràcter ofensiu d’alguns missatges. Com podran demanar el vot al
professorat de la concertada perquè els representin aquells que els menyspreen?

Signes dels temps a TV3
Aquest diumenge 15 de març no s’emetrà “Signes dels temps” perquè TV3
retransmetrà la cursa de la Fórmula 1 i la Marató de Barcelona.
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Taula rodona sobre la rehabilitació de la "Teologia de l'alliberament"
Invitació de Cristianisme i Justícia a la taula rodona sobre la rehabilitació de la "Teologia de
l'alliberament" que tindrem dimarts de la setmana vinent amb Martin Maier, jesuïta alemany
i professor convidat a la UCA del Salvador, i José I. González Faus.
La taula s'inclou dins la setmana d'actes “Màrtir del poble. A 35 anys de l'assassinat d’Óscar
Romero” que tindrà lloc del dimarts 17 al dimarts 24 de març en motiu del reconeixement
del martiri d'Óscar Romero.
Per si és del vostre interès i voleu acompanyar-nos.
Cristianisme i Justícia - Fundació Lluís Espinal
c\Roger de Llúria 13, Barcelona

Primera trobada de l'any de les Superiores d'Europa, de les Religioses
de Sant Josep de Girona

A la Casa d'Espiritualitat Santa Elena de Solius, (Girona), els dies 4-9 de Març, ha tingut
lloc la primera trobada de l'any de les Superiores d'Europa, de les Religioses de Sant Josep
de Girona. Durant aquests dies han tingut un major coneixement de l'estat actual de la
Província Hispanoafricana a la qual pertanyen: nombre de Germanes que la conformen i la
missió que realitzen en les 37 Comunitats on estan presents avui a Europa i al Àfrica. El
tema central d'aquesta trobada ha estat repassar juntes els nombres de les Constitucions i
Directori que tracten la figura de la superiora local i les seves funcions, i han finalitzat amb
l'exposició de la Postuladora General de l'Institut, sobre l'itinerari martirial de les seves
Germanes Fidela Oller Angelats, Josefa Monrabal i Muntaner i Facunda Margenat i Roura,
martiritzades durant la guerra civil espanyola, per fet de ser religioses i donar testimoni de
la seva fe en Crist. El Papa Francesc va reconèixer i signar el passat 23 de gener, el decret
que accepta aquest fet martirial.
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URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb Maria José Pérez,
monja carmelita descalça
CEVRE - Formació inicial T2
Cicle: “L’art del cinema i la vida consagrada”. Projecció de la pel·lícula
“Ida”. Comentaris: Maria Claustre Solé.
CEVRE - Recés de Setmana Santa
CEVRE - Formació inicial T3

Secretaria de l’URC
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
Secretaria

Web
Facebook
Twitter

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb
Guia de la Vida Religiosa
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos

sec.general@urc.cat
info@urc.cat
horeb@urc.cat
urc.guia@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@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
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