
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reestructuracions i Congrés de Vida Religiosa a l’assemblea de l’URC 

Barcelona, 22 de març de 2018                                                                                   ANY XI  núm. 

Podeu llegir tot seguit, contingut i documents de 
la 78 assemblea general de l’URC, un espai 

magnífic de comunió i col·laboració 
intercongregacional. 
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L’assemblea general de l’URC segueix un ritme bianual. Té lloc en els mesos de març i 
d’octubre. Comencen amb 
l’eucaristia i es clouen amb el 
dinar. A més a més dels temes 
estrictament estatutaris, en 
aquesta assemblea s’han tractat 
tres temes de gruix.  
 
La reflexió 
Les paraules introductòries, a 
càrrec del president de l’URC, que 
serveixen com obertura de 
l’assemblea va essent un clàssic 
en els darrer anys, Un cop d’ull a l’actualitat amb una mirada aprofundida i estimulant per 
a la vida religiosa. Enguany, una vegada més, el context sociopolític resulta 
imprescindible. Escoltar la realitat i el batec dels esdeveniments.La missió es desenvolupa 
en aquest escenari i no se’n pot prescindir si existeix fidelitat creativa. La intervenció del 
P. Màxim Muñoz, que publiquem íntegrament en aquest informatiu, mereix una lectura 
tranquil·la i una reflexió pausada. 
 
Les reestructuracions: encetar per aprofundir 
Dues preguntes obertes, sense gairebé sense necessitat d’una explicació inicial, sobre les 
repercussions de les resstructuracions i dels seus desafiaments han obert un espai de 
diàleg en grups, força concret i animat. La posada en comú ha evidenciat el pluralisme de 
visions sobre la nova realitat que es va configurant a partir de les reestructuracions de les 
congregacions religioses. Interrogants, en un casos, desafiaments, en altres, han palesat 
la conveniència de continuar aprofunjdit amb aquesta tema de gran rellevància per donar 
a la vida religiosa i a l’URC d’una presència adaptada als nous plantejaments. 
 
El Congrés de Vida Religiosa: un record per avançar 
En celebrar-se els 25 anys de l’inici del Congrés de la Vida Religiosa a Catalunya (1993-
1995), s’ha fet un acte e memòria del que va ser en aquell moment a través del P. Andreu 
Trilla, escolapi, president de l’URC aleshores. S’han repassat els objectius, processos i 
conclusions finals. El treball en grups ha evidenciat que ara com ara la vida religiosa a 
Catalunya ha de fer una reflexió sobre la realitat actual, força diferent amb el pas dels 
anys, evitant això sí un trebal feixuc. Es perfila una opció d’agilitat i concentrada en els 
punts nuclears. Se n’ha fet un record, sense cap intenció d’instal·lar-se en el passat, sinó 
per acarar el futur amb compromís i esperança. 
 
Un seguit d’iniciatives 
La junta directiva està plena de projectes i d’estímuls per animar la vida religiosa a casa 
nostra. De manera immediata, es convoca un taller de dinamització comunitària, una 
trobada sobre la missió pastoral a Catalunya avui com a clau per a religioses i religiosos 
nouvinguts i la creació de la col·lecció URC digital per posar a l’abast en català els 
documents importants referents a la vida religiosa. Una guia de cases d’espiritualitat, la 
inauguració del web urc.cat, l’impuls de la comunicació... són altres aspectes interessants. 
 
Podeu llegir tot seguit, contingut i documents de la 78 assemblea general de l’URC, un 
espai magnífic de comunió i col·laboració intercongregacional. 

Lluís Serra Llansana 

Una assemblea amb temes de gruix 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 78 

Data 15 de març de 2018, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a2/4 de 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 abats, priores i priors, 
delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 
 
 
 

11.00 
 
 

12.00 
12.30 

 
 
 
 
 
 

13.45 
 
 
 

 
 
14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons.Romà Casanova– Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi 
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2017 
4. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic 2017 
5. Ratificació, si escau, del pressupost 2018 
SEGON MOMENT 
6. Primer tema d’estudi i debat:“Repercussions i desafiaments dels processos de 

reestructuració en la vida religiosa a Catalunya.” 
Exposició del tema i treball en grups 

Descans 
7. Segon tema d’estudi i debat: “Del Congrés de Vida Religiosa de Catalunya ara fa 25 

anys a la convocatòria d’un nou Congrés?” 
a. El Congrés de Vida Religiosa de Catalunya (1993-1995) vist per un dels seus 

protagonistes: P. Andreu Trilla. Itinerari i conclusions 
b. Pluja d’idees sobre un nou Congrés. Diàleg en grups 

8. Formulació de propostes i, si escau, votació 
TERCER MOMENT 
9. Secretariat Interdiocesà de Missions: P. Antoni Calvera 
10. Algunes propostes d’actuació a càrrec de la Junta directiva de l’URC 
CLOENDA 
11. Informes breus  
12. Torn obert de paraula 
13. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor 

 Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

 

Els eixos de la 78 assemblea general 

L’assemblea s’estructura en tres moments 
importants. El primer, fa referència als 
aspectes estatutaris. Propis de l’assemblea 
general que se celebra al mes de març són 
l’aprovació de la Memòria URC i del balanç 
econòmic de l’any anterior així com la 
ratificació del pressupost aprovat per 

78 

78 assemblea general de l’URC 
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l’assemblea de novembre. El segon moment recull dos temes d’estudi de gra importància: 
a) Repercussions i desafiaments dels processos de reestructuració en la vida religiosa a 
Catalunya, i b) Del Congrés de Vida Religiosa de Catalunya ara fa 25 anys a la 
convocatòria d’un nou Congrés? El tercer moment es presenten informes i també 
iniciatives a càrrec de la Junta directiva de l’URC. 
 

S’inicia la trobada en la celebració 
eucarística, presidida per Mons. 
Romà Casanova, bisbe de Vic i 
representant de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET). 
La lectura de l’evangeli segons 
Sant Joan 5,31-47, inspira 
l’homilia. L’apostasia i la duresa 
de cor són els gran impediments 
per rebre la Paraula de Déu. 
L’apostasia implica substituir al 
Déu vertader pel vedell d’or en 
una conducta idolàtrica. La duresa 
de cor que es tanca a la fe i a 
l’amor de Déu. Dues propostes sorgeixen d’aquest text. Primer, la pregària d’intercessió 
com expressió d’una mirada al pobles i a les seves necessitats. Aquesta pregària arriba 
sempre al cor de Déu i dona fruit al seu temps. Segon, el testimoni de Jesús, com una 
llàntia encesa.  
 

La sala de sant Jordi acull, com 
habitualment, l’assemblea general. S’inicia 
amb una intervenció del P. Màxim Muñoz, 
president de l’URC. Tot seguit, el text de les 
seves paraules introductòries. 
 
URC – 78a ASSEMBLEA GENERAL  
15 de març 2018 
Paraules introductòries 
 
Bon dia a tothom i molt benvinguts i benvingudes germans i germanes, superiors i 
superiores majors, delegats i delegades a aquesta 78a Assemblea General de la nostra 
Unió de Religiosos de Catalunya.  
 
Saludo a Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic i Delegat de la Conferència Tarraconense 
per a la vida consagrada i als delegats de vida consagrada de Tarragona, Barcelona, 
Girona i Terrassa que ens acompanyen. 
Y un saludo muy especial a Mariña Ríos, que participa en esta Asamblea, pero en 
calidad de Provincial de la Compañía de María de España, que incluye Catalunya, y no 
como presidenta de CONFER, como me insistió cuando la invité a venir. Te esperamos en 
una pròxima Asamblea como Presidenta. 

Convocats per celebrar l’eucaristia 

Obertura de l’assemblea 
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La que sí ha venido en razón de su cargo es Toya, coordinadora de regionales y 
diocesanes. No es la primera vez que nos acompaña. Toya: estamos muy contentos de 
tenerte entre nosotros y te agradecemos mucho el servicio que estàs haciendo en 
CONFER. 
 
Voldria començar fent memòria agraïda del G. marista Valerià Simó, que ens deixà el 18 
de febrer del 2018, amb només 57 anys, a la mateixa Girona que el va veure néixer. A 
més del seu gran testimoni com a persona i marista, i la seva gran tasca com a educador i 
animador de la pastoral juvenil i vocacional de la seva Província, aquí l’hem de recordar 
també pel seu servei com a secretari general de l'URC del 1998 al 2002. Substituïa el P. 
Genís Samper, escolapi, traspassat també encara no fa un any. 
Serveixi com a memòria aquestes paraules que li dedicà el seu company marista Ramon 
Rúbies “Els qui hem tingut la sort de 
conviure i compartir amb el Valerià 
hem pogut descobrir la seva vàlua 
com a persona i com a religiós 
marista. La seva manera de viure la 
fraternitat i la vocació marista, la 
seva sensibilitat per ser un home 
d'Església, la seva incansable passió 
per la lectura, especialment de 
teologia, el seu bon humor... Va ser 
una persona que sempre pensava 
bé dels altres i sempre va saber 
transmetre entusiasme i  optimisme, 
fins i tot en els darrers mesos de la seva vida quan la malaltia l'anava debilitant. Al davant 
de la pastoral marista a Catalunya destaca, especialment, la dedicació i preocupació per 
la pastoral vocacional amb els joves, en la què “va transmetre als joves i a les persones 
que el van acompanyar en la pastoral de joves aquesta sensibilitat per acompanyar, per 
estar a prop, per animar i estimar la persona i el seu camí de vida”. 
Moltes gràcies, Valerià, pel teu testimoni i el teu servei generós i eficaç a la vida religiosa 
de Catalunya. Des del cel no deixis d’acompanyar-nos i de pregar per nosaltres. 
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Nomenament del P. Cristòbal López, inspector de la Inspectoria Salesiana de Maria 
Auxiliadora, com a arquebisbe de Rabat. 
El dia 29 de desembre es va fer públic el nomenament del salesià P. Cristòbal 
Fernández com a arquebisbe de Rabat. Ha estat ordenat aquest passat dissabte. El P. 
Cristòbal era membre d’aquesta Assemblea com a inspector, des de 2014, de la 
Inspectoria Salesiana de Maria Auxiliadora, que inclou Catalunya. Havia participat en les 
nostres reunions i també en les reunions d'Abats i Provincials. Només sortir la notícia li 
vaig fer arribar en nom de l’URC “la nostra felicitació, comunió i pregària” per encomanar 
al Senyor la seva nova missió, plena de reptes i esperances. Ell respongué agraint 

sobretot les nostres pregàries i recordant 
que al Marroc també hi ha vida religiosa 
(més que diocesana!!!). Ens deia també: 
“Gracias por todo lo que, desde la URC, 
estáis haciendo por la vida religiosa. Os 
pido que recéis por mí y por la diócesis de 
Rabat. Como tengo la familia en 
Catalunya, no me sabrá mal participar 
alguna vez de alguna de vuestras 
reuniones si coincidimos en las fechas. 

Aunque nombrado obispo, no quiero dejar de vivir la vida consagrada; ¡no creo que la 
consagración episcopal borre la consagración religiosa!, aunque jurídicamente deje de 
pertenecer a mi querida Congregación salesiana. Un abrazo con todo mi ánimo y mi 
aliento. Cristóbal. 
 
Aniversaris 
Com sempre, ens agrada repassar alguns aniversaris amb memòria agraïda 

· 800 Anys de l'Orde de la Mercè. Va ser exactament el 10 d'agost de 1218 quan, a 
la catedral de Barcelona, Pere Nolasc fundà l'Orde de la Mercè amb la missió 
d'alliberar els cristians captius. Els felicitem de cor i esperem participar en algun 
dels diferents actes que han organitzat al llarg de l’any. 

· 400 anys dels Caputxins a Arenys 

· 150 anys de la Missioneres de Maria Immaculada (Claretianes) a Reus  

· Clausura del 150 aniversari de la restauració de l'Orde Hospitalari Sant Joan 

de Déu a Espanya, que s’inicià aquí a Barcelona. 

· 50 anys de Justícia i Pau de Barcelona, embrió de Justícia i Pau de la resta de 
bisbats de Catalunya i d’Espanya. Ho ha celebrat amb un lema ben eloqüent: 
'Utopies que no ho són, 50 anys denunciant injustícies, treballant per la pau'. La 
nostra felicitació i agraïment per l’extraordinària feina que han fet i continuen fent 
en favor dels drets humans des de l’evangeli.  

· 50 anys de la FTC, o més exactament de la Facultat de Teologia de Barcelona que 
es convertí el 1984 en la Facultat de Teologia de Catalunya, una obra de l'Església 
de Catalunya, fruit de la col·laboració de Bisbes, religiosos, entre ells de forma 
especial la Companyia de Jesús. Com sabeu l'anomenat consell del gran canceller 
reuneix els que podem considerar patrons de la Facultat: els Bisbes amb seu a 
Catalunya, el Provincial o Delegat dels Jesuïtes, la Presidència i vicepresidència de 
l'URC i l'Abat de Montserrat. Els mateixos que estan representats en el Patronat de 
la Fundació Sant Ramon de Penyafort, que ajuda econòmicament a la Facultat 
amb un fons creat a partir de l'aportació de tots. Ens congratulem per aquest 
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aniversari i desitgem que la Facultat continuï donant bons fruits en la formació de 
preveres, religiosos i laics, la investigació i el diàleg de la fe amb la cultura. 

· 25 anys de l’inici del Congrés de la Vida Religiosa a Catalunya, que es realitzà 

durant dos anys, del 1993 al 1995. Amb el títol "Revifa la flama del do de Déu» les 

diverses comunitats i grups reflexionaren sobre el moment que vivia la vida 

religiosa a casa nostra a partir dels tres eixos fonamentals: identitat, comunió i 

missió. Després tornaré a fer-hi referència. 

· Continuen les Beatificacions de màrtirs de la guerra civil relacionats pertanyents a 

Congregacions religioses, que ens animen amb el testimoni de la seva fe i ens 

ajuden amb la seva pregària: el 21 de desembre van ser beatificats 109 màrtirs 

claretians a la Sda Família i a la mateixa Basílica el proper 10 de novembre seran 

beatificats 16 més (9 religiosos de la Congregació de San Pedro ad Vincula, 3 

religioses de la Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, 1 

religiosa de la Congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors i 3 

laics protectors dels religiosos de San Pedro ad Vincula). 

El context sòcio-polític 
Continuem vivint moments molt difícils en el terreny polític a casa nostra. Ens va fer molt 
de bé compartir, en la darrera Assemblea General, en un clima de pregària i de 
comunicació profunda, els sentiments, esperances, pors, inquietuds... que experimentem 
aquí i ara davant de la nostra actualitat i la manera com podem encarnar en aquest 

context la “preghiera semplice” 
de sant Francesc d’Assís, com a 
individus, com a religioses i 
religiosos, com a congregacions 
i com a URC. 

I ho hem de continuar compartint 
i encomanant a Déu, perquè la 
veritat és que les coses no 
semblen anar per camins de 
diàleg i distensió. D'ençà de la 
nostra darrera Assemblea es va 
iniciar l'aplicació a Catalunya de 
l'article 155, que suposa 
pràcticament la intervenció del 
govern de la Generalitat, van 
ingressar a presó preventiva, els 

líders polítics i socials més destacats, altres van marxar a l'estranger, es van convocar i 
realitzar eleccions al Parlament de Catalunya que, amb una altíssima participació, van 
donar novament la majoria als partits que defensen la independència de Catalunya. S'ha 
elegit President del Parlament, però de moment no ha estat possible investir president de 
govern, perquè els dos candidats que comptaven amb la majoria parlamentària no han 
pogut defensar la candidatura per impediment del Jutge i del Tribunal Constitucional. 

Hi ha moltes ferides obertes i, a més, la manca de govern propi i la intervenció del govern 
de la Generalitat està suposant moltes dificultats sobretot econòmiques en ajudes, 
subvencions o inversions, especialment en entitats dedicades als col·lectius més fràgils i 
marginats A això s'ha afegit l'amenaça al model educatiu català, model que compta amb 
un amplíssim recolzament polític i social, ja que ha ajudat molt a la cohesió social de 
tantes i tantes famílies de procedències i llengües molt diferents, fruit del bon coneixement 
que aporta tant del castellà com del català. 
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Els nostres Bisbes, en la nota que van emetre el passat 16 de febrer, apuntaven al 
veritable problema de fons: "en relació a Catalunya existeix un problema polític de primer 
ordre". Un problema que, precisament per ser polític i no merament judicial "obliga a 
cercar una solució justa a la situació creada que sigui mínimament acceptable per a tots, 
amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú de 
tothom". I insisteixen, citant el Papa Francesc, en la via del diàleg: «és hora de saber com 
dissenyar, en una cultura que privilegiï el diàleg com a forma de trobament, la recerca de 
consensos i acords, però sense separar-la de la preocupació per una societat justa, 
memoriosa i sense exclusions». (Evangelii Gaudium 239). 

I precisament en vistes a fer possible aquest clima de diàleg, compartim amb els Bisbes la 
preocupació per "la presó preventiva d'alguns antics membres del govern i d'alguns 
dirigents d'organitzacions socials". Molt prudentment, els Bisbes no volen entrar en debats 
jurídics, tot i que hi ha juristes de molt prestigi, gens sospitosos d’independentisme, i 
entitats internacionals com Amnesty Internacional que sí que hi han entrat i consideren 
aquesta situació com a una clara vulneració dels drets humans. Davant d’això, com a 
mínim, hem de recolzar la petició dels Bisbes: "demanem una reflexió serena sobre 
aquest fet, en vistes a propiciar el clima de diàleg que tant necessitem i en la que no es 
deixin de considerar les circumstàncies personals dels afectats".  

Cal remarcar de la nota dels Bisbes una afirmació que han fet reiteradament, malgrat les 
crítiques rebudes: "defensem la legitimitat moral de les diverses opcions sobre l'estructura 
política de Catalunya que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les 
persones i dels pobles i siguin defensades de forma pacífica i democràtica". Cal reafirmar-
ho, perquè malauradament s'han sentit veus, fins i tot de purpurats de l'Església 
espanyola, que consideren il·legítimes les opcions polítiques d'un col·lectiu força nombrós 
de cristians que, de forma pacífica i democràtica, defensen el dret d'autodeterminació de 
Catalunya i fins la seva independència, amb un bon fonament en la doctrina social de 
l'Església. Són tan legítimes com les que defensen la unitat política d'Espanya, que per 
suposat s’han de defensar també de forma pacífica i democràtica. Com ha recordat fa poc 
el P. Abat de Montserrat: seguint la seva doctrina social, "l'Església no ha de dir si 
Catalunya ha de ser independent o no". 

Finalment, com a religiosos i religioses, en aquests moments volem acollir de forma activa 
i compromesa la crida que fan els bisbes a tots els cristians: "a fer un esforç per refer la 
confiança mútua dins d'una societat com la nostra, en la qual es dona una gran pluralitat 
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cultural, política i també religiosa. La cohesió social, la concòrdia, el sentir-nos propers els 
uns als altres i el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya han de 
ser un dels nostres objectius prioritaris en aquest moment... Demanem als catòlics que, 
descobrint el pas de Déu per la vida en aquests moments de complexitat, siguem 
instruments de pau i reconciliació enmig de la societat catalana, i no deixem de pregar el 
bon Déu per la pau i la justícia a Catalunya". 

Crec que la vida religiosa hi té un gran paper a fer, ja que la nostra proximitat a la gent i el 
nostre arrelament en el territori, ens permet fer xarxa i establir relacions i contactes entre 
persones i col·lectius diversos, començant lògicament per les nostres comunitats i 
congregacions 
 
Aquesta Assemblea: reestructuracions, inculturació i possible Congrés 
Dins d'aquest context, la nostra Assemblea, a més dels aspectes estaturaris habituals 
(acta, balanç i pressupost, memòria...), serà invitada a dialogar sobre diverses qüestions 
incloses en el pla triennal que ens vam fixar. Una d’aquestes qüestions és la de les 
“Repercussions i desafiaments dels processos de reestructuració en la vida 
religiosa a Catalunya". Si recordeu va ser una proposta de la darrera Assemblea quan, 
preguntada respecte a la funció i estatut que 
havia de tenir un delegat o delegada a 
Catalunya, l'opinió majoritària era que aquest 
tema calia abordar-lo en el context més ampli 
de les repercussions que estaven tenint a 
Catalunya les nombroses reestructuracions de 
províncies realitzades. 
Us vam enviar fa dies un text amb una breu 
motivació i una pregunta. Després tindrem una 
bona estona per compartir les nostres 
apreciacions i propostes. Esperem que el 
diàleg ens aporti llum i orientació. 
 
Però si ampliem una mica el focus, potser 
haurem de concloure que necessitem una 
reflexió més aprofundida i global del moment 
crucial que estem vivint com a vida religiosa a 
Europa i en concret al nostre país. Són molt i importants els reptes que tenim plantejats en 
aquests inicis del segle XXI. En aquesta línia, a la Junta Directiva ens va semblar que la 
celebració dels 25 anys del Congrés de Vida religiosa, impulsat per l’URC, ens oferia 
l'oportunitat de deixar-nos il·luminar per aquell esdeveniment altament significatiu i 
preguntar-nos si ara en aquests moments no seria convenient o fins necessari fer alguna 
cosa semblant que ens permeti, amb l'ajut de l'Esperit i la reflexió compartida, il·luminar el 
nostre present i el nostre futur. Ens ho plantejarem amb l'ajuda del P. Andreu Trilla, 
escolapi, que va ser un dels impulsors d’aquell Congrés, com a President que era l'URC 
en aquells moments. Li agraïm molt que hagi acceptat la nostra invitació. 
Finalment ja cap al final presentarem algunes de les activitats que la Junta Directiva es 
proposa de realitzar el curs de ve, d'acord amb el pla triennal que ens vam fixar. 
Una és un taller de dinamització comunitària, adreçat sobretot a superiors i superiores 
locals i persones amb algun tipus de servei d'animació en els nostres organismes. Us 
animem a participar-hi! 

L'altra proposta és la d'un minicurset per a persones destinades a Catalunya 
provinents d'altres parts de la península, d'Europa o d'altres continents, amb l’objectiu que 
coneguin bé el context cultural i eclesial on han d’inculturar la seva vida i missió. Aquest 
objectiu està relacionat amb el tema de les reestructuracions d'organismes que, en 
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general, està comportant la desaparició de províncies territorialment limitades a 
Catalunya. Ens preocupa que aquest procés vagi en detriment de l'adequada inculturació 
a la nostra terra. Quan les Províncies coincideixen amb territoris més o menys homogenis 
des del punt de vista lingüístic i cultural podem dir que és una estructura molt útil, 
especialment a través dels seus capítols provincials, per inculturar la nostra missió i el 
nostre carisma. Ara que territorialment són més grans i plurals i els projectes provincials 
de vida i de missió han de contemplar contextos culturals diferents, necessitem potser 
altres eines per assegurar l’adequada encarnació i hem de ser conscients que aquesta 
s'ha de plantejar no ja nivell de Província, sinó de les comunitats i les obres que es troben 
en una mateixa àrea cultura i lingüística, i per assegurar-ho potser caldrà algunes 
instàncies pròpies d'aquestes àrees, o unes delegacions amb suficient competència per 
ajudar a aquesta inculturació i interactuar amb les plataformes eclesials, pastorals, 
administratives i socials de cada context. 

La inculturació a Catalunya té un problema afegit: que està contaminada políticament. La 
inculturació, com el seu nom indica, és un procés que es fa respecte d’una cultura i no 
respecte d’un Estat. I així com en altres latituds tenim clar que dins d’un Estat hi ha 
diversitat d’àrees culturals i lingüístiques i les tenim en compte en l’encarnació de la nostra 
vida i missió, aquí a Espanya a vegades això no està tan clar; fins i tot alguns arriben a 
considerar la invitació a aquesta inculturació i l’aprenentatge de la llengua com un signe 
de nacionalisme polític, quan el que és en realitat és una necessitat pastoral. 
Creiem que la reflexió compartida sobre les reestructuracions i iniciatives com aquest 
minicurset poden ajudar-nos molt a fer aquests necessaris processos d’inculturació. 
Com veieu tenim una Assemblea ben interessant i densa. Que l’Esperit ens il·lumini en les 
deliberacions i ens faci sentir el goig de compartir des de la diversitat de carismes la 
fraternitat al servei de l’Església i del Regne. Bona Assemblea a tots i totes. Moltes 
gràcies! 

 
Màxim Muñoz Duran, cmf 

President de l’URC 
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En aquest primer moment, després de l’obertura, es tracten quatre aspectes estatutaris: a) 
la lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior; b) la presentació i aprovació de la 
Memòria URC 2017; c) la presentació i aprovació del balanç econòmic de 2017, i d) 
ratificació del pressupost 2018, aprovat a l’assemblea general. Els quatre punts són 
presentant pel germà Lluís Serra, com a secretari general en els dos primers punts i com a 
administrador de l’URC, en els dos darrers, amb ajut del power point. Tant l’acta com la 
memòria fou tramesa amb anterioritat per a la seva lectura. Tots els quatre punts són 
aprovats per unanimitat. 
 

1. Acta de l’assemblea 77 
Es procedeix a la lectura i a l’aprovació de l’acta de la darrera assemblea general, 
que se celebrà el 19 d’octubre de 2017. Ocupa nou pàgines, que inclouen dos 
annexos (paraules introductòries el llistat de participants. S’aprova per unanimitat. 

 
2.  Memòria URC 2017 

S’exposa la introducció de la memòria, titulada “no tinc por”, la tria dels punts més 
rellevants de l’any 2017 i els diversos apartats. El document de la Memòria URC 
2017 s’envia en el Servei de Documentació, que acompanya aquest número de 
l’informatiu Horeb. 

La tria 
Enguany tornem a fer una petita tria de 10 punts que han estat significatius aquest 
any. Cadascú podria fer-la segons el seu criteri. Sigui com sigui, la vida religiosa 
dona motius per seleccionar-ne més. Per això, l’agraïment i la joia sempre estan 
presents, com també la humilitat i el perdó. El compromís ens empeny a respondre 
amb audàcia i generositat a les crides que rebem cada dia. 
 
1. Consciència de la realitat 

Hem compartit un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) 
sobre la realitat de la vida religiosa a Catalunya en el plenari dels bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense. Posteriorment, a la 76 assemblea 

Primer moment: aspectes estatutaris 



12 | 49 
 
 

general de l’URC hem aprofundit la nostra anàlisi al servei d’una lectura creient 
de la nostra realitat. 

  
2. El retorn a les xarxes 

Hem reobert el web en un nou format després d’un llarg temps de silenci i 
preparació. També hem activat el facebook i el twitter com una manera de ser 
presents al món de les xarxes. Una forma moderna de reviure l’afany dels 
apòstols quan llençaven les xarxes al llac de Galilea. 

 
3. Aposta decidida per la comunicació 

Fa anys que va iniciar-se aquesta aposta decidida per la comunicació, 
especialment la interna. Volem obrir-nos més i amb aquest objectiu hem signat 
una nova aposta amb Animaset per ampliar la nostra presència en el món 
digital. 

 
4. Paisatge rere les reestructuracions 

Fa tems van començar les reestructuracions de congregacions. Ens els darrers 
temps, s’han intensificat. S’albiren novetats que cal observar atentament. Nous 
perfils prenen més cos, com els delegats i delegades permanents. S’obre un 
temps per a la reflexió. Hi ha molts realitats en joc. 

 
5. Ponts sobre aigües 

tèrboles 
El fet que la situació política 
hagi polaritzat la societat, no 
dona llum verda per 
instal·lar-se en la neutralitat. 
No tothom té la mateixa 
responsabilitat. La vida 
religiosa està cridada a 
convertir-se en element de 
superació i de concòrdia per 
no reduir-se a la corretja de 
transmissió. 

 
6. La denúncia profètica 

Les opcions unionista i 
independentista són legítimes. S’han de respectar, per això es demana una 
votació. Però si estan en joc els drets humans, com és evident en alguns 
casos, la denúncia profètica de la vida religiosa és irrenunciable. Estem 
immersos en “un problema polític de primer ordre” (CET). 

 
7. Església pel treball decent 

L’URC forma part dels col·lectiu d’entitats que integren l’Església pel treball 
decent. La vida quotidiana de les persones, la justícia social, la qualitat de 
vida... no són objectius secundaris. No podem callar davant de situacions que 
requereixen noves fórmules al servei especialment dels necessitats. 

 
8. Allau de reflexions i propostes 

La Junta directiva de l’URC s’ha reunit dotze vegades per servir el millor 
possible la vida religiosa. Volem impulsar amb la complicitat de les 
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congregacions aspectes claus de la nostra missió a Catalunya, com la 
intercongregacionalitat i l’espiritualitat i la missió compartida amb el laïcat. 

 
9. Entre el parabrises i el retrovisor 

Amb goig celebrem aniversaris i centenaris com a reconeixement del treball en 
el passat. No oblidem tampoc que en capítols i assemblees ens juguem el futur. 
Tot a la vegada. Agraïment i esperança. 

 
10. Ser a les perifèries 

Presència irrenunciable perquè connecta amb l’esperit fundacional de tantes 
congregacions i en el missatge central de l’Evangeli. 
 

3. Balanç econòmic 2017 
 Es presenta el balanç econòmic de l’URC 2017. S’exposen els criteris del model 
de CONFER, el funcionament pràctic de la dinàmica econòmica, la comparació 
entre els pressupost i el balanç, el capítol pormenoritzat d’ingressos i despeses, 
explicant els principals detalls de les diverses partides. 
 

4. Ratificació del pressupost 2018 
El pressupost 2018 fou aprovar a l’a 77 assemblea general de ‘URC, celebrada el 
passat més d’octubre. S’han reajustat dues partides a partir de la variació del 
romanent final. Posteriorment, s’ha sotmès a la ratificació de l’assemblea. 

 

Primer tema d’estudi i debat:“Repercussions i desafiaments dels 
processos de reestructuració en la vida religiosa a Catalunya.” 
Exposició del tema i treball en grups. 
 
Moltes congregacions, en aquests darrers anys, han realitzat processos de reestructuració 
i han configurat un mapa de la vida religiosa a Catalunya força diferent del que hi havia 
abans respecte al territori, a la ubicació de les cúries, a l’organització interna, a la 

Segon moment: temes d’estudi, reflexió i diàleg 
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presència i a la missió. Encara ara, algunes congregacions estan encetant aquest procés 
o estan a punt de culminar-lo. Cada congregació ha discernit honestament el que creu 
millor per a la seva vitalitat i organització i ha introduït els canvis que ha considerat oportú. 
La confluència d’aquestes transformacions ha generat un nou escenari, que en recull les 
repercussions i que presenta nous desafiaments per la presència de la vida religiosa a 
Catalunya.  

La junta directiva de l’URC vol 
obrir un espai de reflexió per 
analitzar la nova realitat que 
s’ha originat i per mantenir el 
compromís en el 
testimoniatge i en la missió 
avui a casa nostra, dins de les 
possibilitats reals que 
existeixen. Hi ha que pot 
esguardar aquest tema amb 
preocupació, actitud ben 
comprensible. La perspectiva, 
però, que es proposa és una 
altra: gaudir d’una visió el 
més clara i objectiva possible 

de la nostra realitat actual i definir els desafiaments que conté per a les congregacions i, 
especialment, per a l’URC, com a espai intercongregacional i aglutinador de la vida 
religiosa a Catalunya. Desafiaments que requeriran respostes valentes i generoses, com 
sempre han fet les congregacions al llarg de la història, per fer viva la fe en Jesús a través 
de la presència de les comunitats i per anunciar l’Evangeli al nostre poble sense defallir. 
 
Dues qüestions bàsiques per al diàleg: 
 

1. Quines repercussions detectem que estan tenint els processos de reestructuració 

en els diversos àmbits de la nostra vida i missió: la pregària, la comunitat, 

l’espiritualitat, la inculturació, la formació, les obres, la missió, el compartir amb 

laics/ques, l’animació, el govern, la realitat de l’URC, el perfil de les delegades i 

delegats permanents, etc.? 

 

2. Quins desafiaments ens planteja la nova situació? 

 
Diàleg de grups i posada en comú 
 
L’assemblea es distribueix en onze grups, 
cadascun d’ells amb un secreti o secretaria que 
pren nota de les diverses respostes a les dues 
preguntes formulades. El diàleg és tant llarg com 
animat i clou en una posada en comú per captar el 
pensament general sobre el tema. Una conclusió 
general és que el tema s’ha encetat, però que 
requereix més temps per aprofundir-lo i així 
respondre amb més eficàcia als desafiaments que 
planteja la situació actual que vivim. 
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Segon tema d’estudi i debat: “Del Congrés de Vida Religiosa de 
Catalunya ara fa 25 anys a la convocatòria d’un nou Congrés?” 
 

a. El Congrés de Vida Religiosa de Catalunya (1993-1995) vist per un 
dels seus protagonistes: P. Andreu Trilla. Itinerari i conclusions 

 
b. Pluja d’idees sobre un nou Congrés. Diàleg en grups 
 
c. Formulació de propostes i, si escau, votació 

El P. Andreu Trilla presenta la seva reflexió sobre el Congrés de la Vida Religiosa de 
Catalunya (1993-1995), ja que en va ser un dels seus protagonistes com a president de 
l’URC una vegada iniciat. Va tenir un record especial per Núria Casas, presidenta al 
moment de convocar el Congrés, Jesús Samper, secretario genral de l’URC, i Emili Turú, 
coordinador.  

El Congrés va estructurar-se en tres etapes: veure, jutjar i actuar. A la cloenda, es va 
publicar el document final. Trilla fa esmen a les descobertes que havien fet: a) consciència 
de la disminució numèrica, augment de la mitjan a d’edat; b) tres accents de la vida 
religiosa: identitat, comunió i missió; c) intercongregacionalitat accentuiada per la mística 
de treballar junts en època del Concili Provincial Tarraconense, que es quan es va iniciar 
l’Associació Cintra; d) reestructuració i mística de reencarnació; e) paper del laïcat no 
perquè no hi ha més remei sinó perquè son tan cristians com nosaltres; f) presència en la 
frontera, paraula que avui equivaldria el terme perifèria, utilitzat pel papa Francesc; g) 
l’autoritat com a servei; h) presència de la vida contemplativa; i) compromisos col·lectius. 
 
 

Afegim aquí tot seguit el document final íntegre, per a la lectura dels nostres lectors així 
com un esquema del procés seguit en el desenvolupament del Congrés. 
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Document final 
 
Finalitat 
El document final ha estat 
redactat de forma 
participativa i la seva finalitat 
es resumir d’alguna manera 
tota l’experiència del 
Congrés. Evidentment, no es 
tractava d'exposar tots els 
punts de vista sobre la vida 
consagrada, ni tota la 
teologia de la vida religiosa. 
El Congrés ha representat 
una mena d'itinerari interior, 
significat en una certa 
itinerància externa en la 
geografia dels seus actes. El 
document final reprèn en el 
seu inici aquesta imatge, abans de passar als tres aspectes que han configurat tot el 
treball: la identitat, la comunió i la missió. 
 
 
Estructura 
El document esta organitzat en quatre apartats. El primer mira de resumir allò que hem 
descobert durant el Congrés, es a dir, els principals accents en cada un dels aspectes ja 
citats (identitat, comunió i missió). El segon apartat presenta aquelles conviccions que han 
anat apareixent al llarg del procés, i que son font dels compromisos que cada família 
religiosa haurà de prendre. El to de l’escrit es manté encara en un nivell general, indicant 
grans línies d'actuació que hauran de ser concretades per cada família religiosa, d'acord 
amb la seva situació. El tercer apartat presenta uns compromisos col·lectius, que afecten 
la globalitat de la vida consagrada a Catalunya, i que son de la responsabilitat de l’URC 
com a tal. El seu nivell de concreció es notable, ja que es pretenia fer uns gestos 
simbòlics, recollits de tot el treball del Congrés. De fet, les propostes van ser decantades 
de les que anaven emergint de les sessions de treball col·lectives. Finalment, el document 
acaba amb una breu conclusió, que regalima agraïment i desig de renovació. 
 

Andreu Trilla 
 
 
l. Identitat, Comunió, Missió 
 
Ha arribat l’hora, en acabar el Congrés de Vida Religiosa de Catalunya, de recollir els 
anhels i els desigs que els religiosos i religioses ens hem expressat mútuament al llarg 
d'aquest esdeveniment de l’Esperit. 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
"REVIFA LA FLAMA DEL DO DE DÉU"

EL CONGRÉS DE VIDA RELIGIOSA DE CATALUNYA (1993-1995)
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El Congrés, en les seves diverses etapes, ens ha fet adonar de les necessitats mes 
urgents i dels reptes mes importants que ha d'afrontar la vida religiosa a casa nostra. Al 
mateix temps ens ha permès, talment un pelegrinatge, de conviure, pregar i reflexionar 
plegats en alguns pobles i ciutats de la nostra terra: Balaguer, Tarragona, Vic, Banyoles, 
Sant Cugat i Barcelona. A hores d’ara aquesta experiència forma part de la nostra 
memòria i ha enriquit el nostre bagatge. 
 
Ens han ajudat en aquest procés els debats i les propostes del Sínode Episcopal sobre la 
Vida Consagrada i, dins el marc de les nostres esglésies locals i de la nostra societat, els 
treballs del Concili Provincial Tarraconense. 
 
 
a) A les fonts de la nostra identitat 
 

En aquests moments de 
canvi de perspectives i 
de nous plantejaments, 
ens sentim moguts a 
posar-nos en camí vers 
les fonts de la nostra 
vocació comuna, a la 
recerca de llum, força i 
sentit. Ens trobem, de 
fet, davant un canvi 
d'època que afecta de 
ple la mateixa vida 
religiosa i la convida a 
adreçar una mirada 
critica sobre ella mateixa 
i a recuperar la seva 

força profètica. Es un moment dolorós, tant pel fort descens del nombre de religioses i 
religiosos i per la gran manca de vocacions, com per la dificultat que experimenta la vida 
religiosa per a connectar amb la societat actual. Però es alhora un temps de gràcia, que 
volem viure de manera serena i responsable, i també amb una gran esperança. 
 
Som invitats a apropar-nos a la font d'aigua viva, aquella que, sense estroncar-se, raja 
fins a l’eternitat i on tothom pot sadollar la seva set. Aquesta font que sempre brolla dintre 
nostre per a donar-nos la vida eterna (Jn 4,14) es el mateix Déu U i Tri. En ell, per 
mediació de Crist, el nostre Mestre i el nostre Camí, Aquell que els religiosos volem seguir 
de manera radical, trobem l’origen de la nostra vocació, el principi de la nostra comunió, el 
terme de la nostra missió. 
 
En contemplar la icona de la Trinitat d'Andrei Rubliov, ens podem adonar que la nostra 
vida consagrada es en si mateixa com una expressió, com una imatge, com un reflex de 
l’amor i de la comunió trinitàries, de la unitat en la diversitat. 
 
Si volem reorientar de manera ben autèntica el sentit de la comunió en el si de l’Església 
—«Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu» (Jn 17,21)— i de la consagració 
i la missió de Jesús en l’Esperit, ens hem d'endinsar en la contemplació del misteri de la 
Trinitat, misteri d'amor i de diàleg, on es donen alhora la personalització plena i la 
comunió inefable. 
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Les dues mans del Pare —el Fill i l’Esperit— abracen tota la humanitat i la duen cap al 
Regne de Déu, a la realització del projecte del Pare, segons la bella imatge de sant 
Ireneu. 
 
 
b) Viure la comunió, al servei de la comunió 
 
Al llarg del nostre camí s’ha anat confirmant que totes i cada una de les famílies 
religioses, amb el seu carisma propi i amb les seves característiques peculiars, son un do, 
ple de vitalitat i riquesa, que Déu fa, per mitjà de l’Esperit, a l’Església i que expressa la 
seva unitat i la seva diversitat. Aquesta plenitud de vida, d'interrelació, de comunió que 
rebem de Déu Trinitat volem fer-la present en la nostra missió eclesial i social. 
 
Malgrat les nostres opacitats i resistències, ens volem deixar modelar per l’Esperit per tal 
que les nostres fraternitats, com a fruit de l’escolta de la Paraula, esdevinguin fonts 
d'aigua viva d'on brolli cada dia 
l’aigua del perdó, de la 
reconciliació, de l’estimació 
mútua. 
 
Jesús, per l’acció de l’Esperit, va 
gestant dins nostre, en cada 
dona i en cada home, una nova 
criatura, feta a imatge de Déu; 
un ressuscitat que viu amb un 
cor net, serè, pacient, joiós, 
humil i generós, ple d'amor i 
claredat. 
 
No oblidem, però, que el camí 
cap a la plenitud i l'alliberament interior passa per la pobresa, el despullament, l’austeritat, 
la renúncia a tota forma de poder i de domini. 
 
Cridats a viure, en el si de les nostres comunitats, l’experiència humana de la comunió a 
la llum de les Benaurances, sabem prou bé que això comporta sofriment i fins i tot 
fracassos, tensions l conflictes, i que ens demana una gran capacitat de diàleg i de 
realisme. 
 
Dia a dia anem construint la comunió fraterna, amb el desig de ser instrument de comunió 
en l’Església i una part del llevat que fa créixer el perdó i la reconciliació entre els homes, 
els pobles i les cultures. 
 
En una Església que va redescobrint la vocació comuna de tots els batejats a ser 
testimonis i anunciadors de l'Evangeli, volem discernir quina es la nostra vocació, quina es 
la nostra missió. A la llum dels carismes que hem rebut de l’Esperit de Jesús, quines son 
avui les nostres tasques i les nostres funcions en el si de la comunitat eclesial? 
 
e) Desplaçament cap a la frontera 
 
Enmig d una societat secularitzada, els religiosos i religioses ens sentim fortament cridats 
a ser signes transparents de la transcendència de Déu, a comunicar el seu amor ple de 
tendresa als mes pobres i necessitats. 
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Allí on s'estronca la font de tot allà que es humà, allí on no arriba la veu de l’Evangeli, allí 
on la gent es víctima de la injustícia, de la por, del materialisme que asseca els cors, hi 
trobem l Esperit de Jesús, la font d'aigua viva que regenera el cor humà. 
 
En la frontera humana on tants i tants pateixen la injustícia d’unes estructures opressores i 
deshumanitzadores; en la frontera mateixa de la vida on tantes persones sofreixen 
situacions de guerra, de violència i de marginació social, o viuen mancades de valors i 
cerquen el sentit de la vida i la resposta als seus interrogants, els religiosos ens sentim 
apressats a fer-nos-hi mes presents i solidaris per tal de poder contribuir a apaivagar 
angoixes i a cercar camins que s'adiguin a les seves expectatives mes intimes i / 
profundes. Ho fem en la mesura en que compartim amb aquestes persones l’Esperit que 
afaiçona el nostre ser. 
 
2. De les nostres conviccions als nostres compromisos 
 
En el llarg itinerari que ens ha permès de reflexionar sobre la nostra realitat han anat 
emergint les nostres conviccions mes profundes en relació a la nostra vida i compromisos. 
Volem recollir de forma succinta els mes destacats, perquè després cada comunitat o 
família religiosa pugui aplicar-los a la seva realitat. 
 

a) Per a viure la identitat en les nostres comunitats 
 

Des de l’experiència de Déu, de la pregària viscuda i fonamentada en la Paraula de Déu i 
en la vida litúrgica i els sagraments, especialment l’eucaristia, volem ser homes i dones 

plens de fe i d esperança 
que saben percebre la 
presència de Déu en cada 
persona i en cada 
esdeveniment. 
 
La vivència de la diversitat 
es una gran riquesa que a 
partir d un diàleg profund i 
respectuós, de la mútua 
acceptació i del perdo sense 
reserves, enforteix entre 
nosaltres els lligams d'una 
autèntica comunió. 
Veiem l’autoritat com un 
servei que afavoreix la 

coresponsabilitat i es un vincle d'unió entre els membres de la comunitat. 
Anhelem un mestratge espiritual i un acompanyament que ajudi el nostre creixement 
interior. 
De manera coordinada, volem vetllar per la formació permanent dels germans i germanes. 
No hem d'estalviar esforços per tal de mantenir i assolir una formació integral, humana i 
espiritual, professional i teològica, a fi de ser persones amb maduresa afectiva i 
emocional, obertes al mon i a la cultura, capaces de relacions 
personals riques i equilibrades. 
 
Les nostres comunitats volen estar obertes a tothom l oferir espais de pregària, de silenci, 
de reflexió, de diàleg, on qualsevol persona que truqui a la nostra porta es vegi 
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acceptada, valorada i estimada, i on els pobres i marginats se sentin atesos i acollits com 
el mateix Crist que ells encarnen d'una manera especial. 
 

b) Per a créixer en col·laboració i en comunicació entre les famílies religioses 
 

Donem grades a Déu perquè a hores d'ara, superant antics recels i distanciaments, s'ha 
enfortit la col·laboració i amistat entre les famílies religioses presents a casa nostra. Es un 
signe de comunió en l’Esperit que, des del mes delicat respecte pel carisma de cadascú, 
volem treballar i aprofundir 
mes encara. 
 
En aquest sentit, agraïm i 
valorem molt positivament 
la tasca que duen a terme 
les institucions que 
nosaltres mateixos ens 
hem donat en favor de la 
vida religiosa de Catalunya. 
Tant de bo que es puguin 
augmentar i potenciar els 
seus serveis gràcies a la 
participació de totes les 
religioses i els religiosos. 
En especial, s'ha expressat 
el desig que en els 
organismes i serveis de l’URC hi siguin presents les comunitats monàstiques i 
contemplatives femenines. La seva absència ens empobreix a tots. 
 
Volem mitjans comuns per a la formació, tant la inicial com la permanent, que serveixin 
alhora per a potenciar la col·laboració i l’agermanament de religiosos i religioses. 
 
Els religiosos o religioses joves son un llevat de renovació en les nostres comunitats, l han 
de poder viure la seva vocació d'acord amb els signes dels temps, que comporten nous 
reptes, nous camins, sense estar condicionats pel pes de les obres que fins ara ha dut a 
terme cada família religiosa, i que poden tenir continuïtat per altres vies. 
 
En el cas dels ordes i congregacions amb religiosos clergues i no clergues, hem de fer el 
que estigui al nostre abast perquè qualsevol germà pugui assumir llocs de responsabilitat. 
 

c) Per a viure la comunió a l’interior de la comunitat eclesial 
 

La vida religiosa es una part important de l’Església local i un signe visible de la comunió 
eclesial.  
Voldríem, però, que fos reconeguda mes pel que es que no pas pel que fa o pugui fer; 
amb tot, també se li demana que la comunió —inserció— amb l’Església local sigui mes 
significativa, que hi hagi una major presència i participació en els organismes l consells 
diocesans, arxiprestals i parroquials. 
 
En l’Església hi ha d'haver, com un autèntic signe de la unitat i diversitat eclesials, un 
major equilibri i complementarietat entre home i dona. Les dones en general, i d'una 
manera especial les religioses, han de tenir el Hoc que els correspon a l'hora de prendre 
decisions i assumir responsabilitats a l’interior de la comunitat 
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eclesial. S'ha de potenciar la formació de les dones consagrades, i es demana que totes 
puguin participar en l’elaboració de les lleis, especialment d'aquelles que els afecten de 
manera mes directa. També s'hauria de revisar la clausura de les monges contemplatives 
d'acord amb el carisma de cada orde, la dignitat humana i els signes dels temps. 
 

El menysteniment de la 
dona es un empobriment 
per a la mateixa Església, 
un signe antievangèlic i 
un mal testimoniatge per 
a la societat i la cultura 
actuals. En aquest sentit 
desitgem i estudi i 
l’aprofundiment de la 
teologia del ministeri 
ordenat. 
 
Després del Sínode sobre 
la Vida Consagrada, que 
contemplem a la llum dels 
passats sínodes sobre els 

laics i sobre els preveres, hem de veure com se situa la formació i el servei de cadascú en 
el si de l’Església actual. En especial, volem afavorir una participació mes intensa dels 
laics en els diverses carismes de la vida religiosa i avançar plegats, cadascú des de la 
seva pròpia identitat, vers una corresponsabilitat cada cop més plena. 
 
Tenint en compte l’escassetat que hi ha actualment en l’Església d àmbits adequats per a 
la pregària i el silenci, s'ha expressat el desig que les comunitats religioses potenciïn els 
que existeixen i procurin obrir-ne de nous. 
 

d) Per a viure la missió en el si del nostre mon 
 

Des de la vivència diària de la nostra consagració, volem ajudar a descobrir la presència 
alliberadora de Déu en la nostra realitat humana i ens sentim empesos a establir un diàleg 
franc i obert amb la cultura contemporània, acollint els valors que ens ofereix: el sentit de 
la justícia, la solidaritat, l’alliberament de la l dona, l’ecologisme i oferint els valors propis 
de la nostra vida: la proximitat entranyable de Déu, l'acolliment, el silenci, el saber 
escoltar, el servei gratuït/ la senzillesa.  
 
Conscients de la universalitat de la nostra vocació, que no te límits ni fronteres, constatem 
i agraïm l'esforç que s'està fent per part de les comunitats religioses per tal de conèixer la 
llengua i la cultura catalanes i arrelar-se en els costums i tradicions del país, i ens 
proposem de continuar en aquest camí evangèlic d'inculturació. Aquest mateix esperit ens 
ha de moure a fer-nos presents, de 
manera activa i solidària, en les diferents realitats socials del nostre entorn, de manera 
especial en el mon dels joves. 
 
Fidels al camí emprès, som convidats a viure, amb una actitud ben fraternal i respectuosa, 
la nostra comunió amb els mes pobres i marginats. A l’estil de Jesús, desitgem 
solidaritzar-nos amb els seus problemes reals, compartir la seva condició i deixar-nos 
interpel·lar per la seva vida.  
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Mes enllà de les urgències immediates, volem optar per aquells serveis i actituds que 
ajudin la vida consagrada a ser mes intel·ligible, superant les incoherències entre el dir i el 
fer i evitant el risc de la dispersió d’energies. 
Les diverses famílies religioses desitgem viure i expressar la nostra comunió, compartint 
la nostra missió eclesial, creant noves formes de presència fetes en comú, elaborant 
projectes intercongregacionals al servei dels pobres. 
 
 

3. Els nostres compromisos col·lectius 
 
Les conviccions anteriors han 
d'enfortir i dinamitzar la nostra 
vida com a seguidors i 
seguidores del Crist. Cada un 
de nosaltres, cada comunitat i 
cada família religiosa mirarà de 
traduir-los en iniciatives 
concretes. Al mateix temps, 
però, i com a fruit visible del 
Congrés, ens hem proposat 
alguns compromisos col·lectius 
que expressen la nostra 
voluntat de treballar 
conjuntament al servei de 
l’Evangeli. 
 
l. DINAMITZACIÓ DE LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
 
L’Assemblea General de l’URC, a partir d'una proposta presentada per la Comissió 
Permanent, estudiarà la forma d'organització de l’URC (en particular pel que fa a 
l’assemblea, les vocalies i la presència en les diferents diòcesis) per tal de millorar 
l’eficàcia del seu funcionament i respondre de manera mes adequada a les seves 
finalitats. 
Aquest estudi es realitzarà, conjuntament amb el que es demana en les tres propostes 
següents, no mes enllà del mes d'octubre de 1996. 
 
l. l CREACIÓ D'UN SERVEI DE COORDINACIÓ DE PASTORAL DE LA MARGINACIÓ 
La Comissió Permanent de l’URC promourà la creació d'un servei de coordinació de 
Pastoral de la Marginació, amb les finalitats principals de coordinar esforços, facilitar 
l’intercanvi i impulsar projectes intercongregacionals. 
 
1.2 CREACIÔ D'UNA VOCALIA DE RELIGIOSOS l RELIGIOSES GRANS 
La Comissió Permanent de l’URC promourà la creació d'una Vocalia de Religioses i 
Religiosos grans per tal de dur a terme un projecte conjunt d'atenció, d'activitats i de 
formació per a aquestes persones. 
 
1.3 PARTICIPACIÓ DE COMUNITATS MONÀSTIQUES l CONTEMPLATIVES 
FEMENINES DINS L'URC 
La Comissió Permanent de FURC farà els passos pertinents per tal que les comunitats 
monàstiques i contemplatives femenines que ho desitgin puguin ser rebudes en el si de 
l’URC. 
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2. FORUM DE RELIGIOSOS l RELIGIOSES 
La Comissió Permanent de FURC, a través del CEVRE (Centre de Vida Religiosa i 
Espiritualitat), estudiarà i proposarà a l’assemblea general, no mes enllà del mes d 
octubre de 1996, la realització periòdica d’un Fòrum de religiosos i religioses amb 
l’objectiu de continuar revitalitzant la nostra vida religiosa, a l'escolta de les crides que ens 
arriben des del nostre context eclesial i social, i de traslladar conclusions i propostes a 
l’assemblea de l’URC. La metodologia podria combinar la reflexió i el diàleg amb el 
compartir i la pregària, de manera similar a com ho ha fet el Congrés de Vida Religiosa. 
 
3. CREACIÓ D'UNA FUNDACIÓ PRIVADA PER A PROJECTES 
INTERCONGREGACIONALS 
La Comissió Permanent de FURC, a través d'una Comissió Gestora, promou la creació 
d'una fundació privada, no mes enllà del mes de gener de 1996, de la qual podran ser 
membres les famílies religioses que ho desitgin, amb la finalitat de donar marc legal i 
suport a realitzacions intercongregacionals similars al projecte d'intervenció educativa al 
barri del Raval de Barcelona, promogut 
per mes de deu famílies religioses. 
 
4. CREACIÓ D'UN FONS DE SOLIDARITAT INTERCONGREGACIONAL 
La Comissió Permanent de l’URC encomanarà a una comissió adequada l’estudi de la 
creació d'un Fons de Solidaritat Intercongregacional per tal de coordinar de forma 
permanent el coneixement de necessitats i l’articulació d’ajuts entre les famílies religioses. 
La proposta d’aquesta comissió haurà de presentar-se a l’aprovació de l’assemblea 
general de l’URC no mes enllà del mes d’octubre de 1997. 
 
5. DISPONIBILITAT DELS ESPAIS PERTANYENTS A LES DIVERSES FAMÍLIES 
RELIGIOSES 

La Comissió Permanent de 
l’URC encomanarà a una 
comissió adequada que, 
d’acord amb els superiors i 
superiores majors, elabori 
un inventari dels edificis, 
pisos i altres espais 
pertanyents a instituts, 
congregacions religioses, 
monestirs que actualment 
son infrautilitzats i podrien 
acollir activitats i serveis 
eclesials o socials. 
Aquest inventari, juntament 
amb una proposta quant a la 

forma pràctica de coordinar les ofertes d'espais i les demandes que puguin arribar des de 
diferents sectors, seran presentats per al seu estudi a l’assemblea de l’URC, no mes enllà 
del mes d'octubre de 1996. 
 
6. POTENCIACIÓ DEL CEVRE (CENTRE DE VIDA RELIGIOSA l ESPIRITUALITAT) 
El Consell Directiu del CEVRE estudiarà com potenciar aquest organisme perquè pugui 
ser un millor mitjà de formació comuna, inicial i permanent, inclosa la possibilitat de 
convertir-se, en un futur, en un Institut de Vida Religiosa i Espiritualitat. Presentarà les 
seves propostes a l’assemblea de l’URC no mes enllà del mes d'octubre de 1996. 
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7. COL-LABORACIÓ EN LA FORMACIÓ INICIAL PER A LA VIDA RELIGIOSA 
El CEVRE proposarà a d’estudi de l’assemblea de FURC, no mes enllà del mes d'octubre 
de 1996, la situació de la formació inicial en les diferents famílies religioses i la recerca de 
camins per a treballar conjuntament en aquest camp. 
 
8. «MAPA» DE LES PRESÈNCIES DE LA VIDA RELIGIOSA A CATALUNYA 
La Comissió Permanent de l’URC encomanarà a una comissió adequada que, a partir de 
les dades de que disposa la Secretaria General de l’URC i a la llum del cens elaborat per 
la Fundació Vidal i Barraquer, completi, no mes enllà del mes d octubre de 1996, l’estudi 
de les presències actuals de les comunitats de religiosos i religioses amb unes 
conclusions que permetin d'orientar la reorganització d’aquestes presències. 
 
9. ESTUDI DE LA VIDA RELIGIOSA 
La Comissió Permanent de l’URC, a través del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà per a les 
Relacions de Bisbes i Religiosos), vetllarà perquè l’estudi de la vida religiosa formi part 
dels plans d’estudis teològics, 
com un mitjà perquè el 
carisma de la vida religiosa 
sigui mes conegut i valorat en 
les esglésies diocesanes. 

 
 
4. Conclusió 
 
Germans i germanes en» el 
seguiment radical de 
Jesucrist, en arribar al terme 
d'aquest document que 
pretén de recollir les nostres 
inquietuds i també els nostres 
anhels i la nostra esperança, donem gràcies a Déu que ens ha permès de viure aquest 
esdeveniment de l’Esperit. 
 
Necessitàvem aquesta profunda experiència de comunió per a refermar-nos i valorar de 
manera positiva el camí de renovació emprès per la vida religiosa del Concili Vaticà II 
ençà; també, per a refer les nostres forces i conviccions, desgastades o bé posades a 
prova pel ròssec dels anys, per les crisis i pels grans canvis que ha experimentat 
l’Església i la mateixa societat; però, de manera molt especial, calia que la féssim per tal 
de poder veure fins a quin punt 
som capaços d assumir de manera conscient i responsable, i amb un gran alè de fe i 
d'esperança, els greus desafiaments que en aquests moments te plantejats la vida 
religiosa a casa nostra. 
 
Treballem ja des d ara per una vida religiosa renovada i transformada, capaç de dir amb 
sentit i coherència una paraula evangèlica als nous temps. 
 
Ho encomanem a Maria de Natzaret, Verge del Magnificat, per tal que, tot veient el mon 
des de la perspectiva de les persones empobrides i marginades, visquem com ella, en 
solidaritat amb tots els germans i germanes d'arreu del mon, i compartim les seves 
angoixes i esperances, les seves lluites per un mon mes humà i mes just. Amén. 
 
Sant Cugat del Vallès, 5 d'octubre de 1995 
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"REVIFA LA FLAMA DEL DO DE DÉU" 

EL CONGRÉS DE VIDA RELIGIOSA DE CATALUNYA (1993-1995) 

   

ETAPES CALENDARI CONTINGUTS 

   

Inici 28 novembre 1993 

Trobada de pregària. Altres moments: 20 febrer, 10 abril i 12 
juny 

Apropar les activitats als llocs on les comunitats viuen i treballen 

   

Primera: VEURE gener-juny 1994 

Objectius de la primera etapa: 

— implicar tothom en el Congrés; 

— escoltar la veu de tots els religiosos i religioses que vulguin; 

— escoltar la veu d'altres persones, relacionades o no amb la 
vida religiosa 

— analitzar la realitat actual de la vida religiosa a Catalunya. 

Qüestionaris personals i comunitaris sobre identitat, comunió i 
missió amb un Butlletí 

Tramesa d'una síntesi comunitària al Secretariat 

El qüestionari personal, més "científic", fou encomanat a 
psicòlegs i sociòlegs de la Fundació Vidal i Barraquer 

   

Notícies del 
Congrés 

  

Primer qüestionari comunitari: 394 respostes corresponents a 
3.729 persones `pertanyents a més de 100 Instituts religiosos 
diferents 

Qüestionari per a seglars i preveres en tres formats diferents 
(persones seglars significatives, seglars vinculades a la vida 
religiosa i preveres) 

Equip de Treball de la Fundació "Vidal i Barraquer" responsable 
del qüestionari individual 

   

Segona: JUTJAR 

octubre 1994 - 
febrer 1995 

Objectius de la segona etapa: 

— Reflexionar sobre els elements essencials de la vida religiosa 
des de la nostra realitat. 

— Pregar personalment i comunitàriament, tot escoltant la 
Paraula. 

— Afavorir el fet de compartir i el coneixement mutu dels 
religiosos i religioses. 

— Elaborar conclusions l propostes. 

Equip de treball sobre IDENTITAT 

Equip de treball sobre COMUNIÓ 

Equip de treball sobre MISSIÓ 

Reflexió sobre els elements essencials de la vida religiosa 
(identitat-comunió-missió).  

Reunions simultànies en diferents indrets 

1994 octubre Primera trobada de cap de setmana 
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1994 desembre Segona trobada de cap de setmana 

1995 febrer Segona trobada de cap de setmana 

   

Tercera: ACTUAR abril-maig 1995 
Síntesis de les aportacions 

Proposta de document final 

   

Cloenda octubre de 1995 

Presentació a l'Assemblea de Superiores i Superiores Majors al 
Casal Borja de Sant Cugat del Vallès el 5 d'octubre de 1995 

Trobada de religiosos i religioses de Catalunya, oberta a tothom 
que hi volgués se present, al Teatre de la Passió d'Esparreguera, 
el 21 d'octubre de 1995 

Els mateixos onze grups que han dialogat el primer tema ara es concentren en aquest 
segon tema, és a dir, sobre la possibilitat d’un nou Congrés de Vida Religiosa de Catalunya. 
El treball en grups ha evidenciat que ara com ara la vida religiosa a Catalunya ha de fer una 
reflexió sobre la realitat actual, força diferent amb el pas dels anys, evitant això sí un treball 
feixuc. Es perfila una opció d’agilitat i concentrada en els punts nuclears. Se n’ha fet un 
record, sense cap intenció d’instal·lar-se en el passat, sinó per acarar el futur amb 
compromís i esperança. S’han presentat cristeris i iniciatives que posteriorment estudiarà la 
junta directiva per fer, si creu convenient, una proposta a la propera assemblea general. 
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Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de 
Déu 
Sra. Ana Pérez 

La Sra. Ana Pérez presenta el servei d’atenció domiciliaria de la 
Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu (FAD-
SJD), que actualment ja estan utilitzant algunes congregacions. 

Lliura una Memòria on s’expliquel els objectius i cartera de 
serveis, el model d’atenció, el projecte social i el programa 
formatiu, l’atenció a comunitats religioses i un resum de la 
Memòria 2017. 

 

Algunes propostes de la Junta 

Primera.- Taller de dinamització comunitària 
 
L’URC ha demanat a l’INSTITUTO TEOLOGICO DE VIDA RELIGIOSA i REVISTA VIDA 
RELIGIOSA els seus serveis per organitzar un curs de dinamització comunitària, adreçat 
a religiosos i religioses que exerceixen una funció d'animació i d’acompanyament 
comunitaris.  
DATA: del 27 al 29 d’abril de 2018 
MATRICULA: 115 € (inclou taller i dinar de dissabte) 
LLOC: Torre Gironella – Salesianes de Santa Dorotea, passeig Sant Joan Bosco, 34 - 
08017 Barcelona. 
Més informació en aquest mateix número d’Horeb. 
 

Segona.- Missió pastoral avui a Catalunya 
 
Missió pastoral avui a Catalunya. Claus per a religioses i religiosos nouvinguts 

Tercer moment: informe i propostes 
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Aquesta proposta formativa s’adreça a religioses i religiosos que estan destinats a viure la 
seva vida religiosa a Catalunya per un temps indeterminat i a desenvolupar-hi la seva 
missió pastoral.  
Si hi ha més places disponibles, podran participar-hi religioses i religiosos interessats en 
aquesta oferta, encara que ja portin un temps més o menys llarg a Catalunya. 
Dates previstes: octubre i novembre de 2018. 
Es presenta el programa d’aquestes trobades estructurades en tres moments: veure, jutjar 
i actuar. 

 

Tercera.- Col·lecció de llibres URC 
 
INFORME SOBRE LA COL·LECCIÓ DE LLIBRES “URC” (Ed. Claret) 

1. NÚMEROS PUBLICATS 
S’han publicat fins ara nou números, 
tots ells  relacionats d’alguna manera a 
l’Any de la Vida Consagrada: : 1. 
Alegreu-vos; 2. Escruteu; 3. Línies 
orientatives per a la gestió dels béns en 
els Instituts de vida consagrada i les 
Societats de vida apostòlica; 4. Carta 
apostòlica als consagrats; 5. Identitat i 
missió dels religiós germà en 
l’Església; 6. Contempleu; 7. La 
dimensió profètica de la vida 
consagrada; 8. Constitució apostòlica 
“Vultum Dei”, i 9. Anuncieu. 
 

2. DECISIONS 
A partir de l’esmentat estudi, la Junta 
Directiva ha arribat a les següents 
decisions: 
a. Tancar la col·lecció en els nou 

números editats. 
b. Començar la col·lecció URC 

DIGITAL que inclourà, en format 
digital, els documents bàsics i 
importants referits a la vida religiosa o que puguin tenir un especial interès. 
S’estudiarà el tema dels diferents formats digitals així com el compliments dels 
requisits legals corresponents. Hi ha un número de la CISVCSVA a l’espera, 
que ha estat traduït voluntàriament sense cost. 

c. Eixugar el dèficit en la mesura del possible. Aquest dèficit s’ha produït per 
l’impacte de les traduccions. S’han fet 28 lots, que agrupen els nou números 
editats, al preu cada lot de 35 €, al qual L’Editorial Claret ha afegit un llibre de 
regal. Aquest cost, sense el regal, suposa un estalvi del 30%.  
Actualment, hi ha disponibles 20 lots. 

d. Llibres especials. Mantenir la voluntat de publicar en paper a través de 
l’Editorial Claret algun llibre que es consideri interessant en contingut i viable 
econòmicament. 

e. Grups de traductors voluntaris. Promoure el voluntariat. Si cal fer una 
traducció, confiar-ho a persones amb garanties que vulguin contribuir-hi com a 
voluntaris 
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A inicis de desembre de 2017, va inaugurar-se el nou format del web de l’URC 
(www.urc.cat). Cada congregació pot enviar la seva adreça oficial per posar-la com a link 
al web de l’URC. A la vegada es prega que cada congregació posi en el seu web el link 
del web de l’URC. 

 
1. L’URC ha signat un contracte amb Animaset, Mèdia i 

Comunicació, per desenvolupar un projecte de 
comunicació global. 
 

2. Guia de Cases d’Espiritualitat. S’ha celebrar una reunió amb 
les persones responsables de les cases d’espiritualitat 
pertanyents a institucions vinculades a l’URC o al monestirs de 
vida contemplativa. Oportunament se’n farà una edició digital. 
 

3. Revista: “Quaderns de Pastoral” de la Càtedra de Teologia 
Pastoral, ha presentant un nou format començant pel núm. 
242, gener – juny 2018. 

 
EL P. Màxim Muñoz clou l’assemblea i tot seguit els participants compateixen un dinar de 
germanor. 

 
La Unió de Religiosos de Catalunya renova els compromisos del Congrés de la Vida 
Religiosa 

Aquest dijous s'ha celebrat a la 78ena Assemblea de la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) al Seminari Conciliar de Barcelona.  L'Assemblea ha tingut com un dels temes 
centrals la revisió dels compromisos i conclusions del Congrés de la Vida Religiosa a 
Catalunya celebrat entre 1993 i 1995, ara fa 25 anys. 

El pare Andreu Trilla, escolapi i llavors president de l'URC, ha explicat que el Congrés no 
va ser un seguit de reunions i documents, sinó "itinerari" conjunt dels religiosos i religioses 
de Catalunya. Dels compromisos i conclusions ha destacat com aspecte central la 
intercongregacionalitat: la 
promoció del treball conjunt 
entre les congregacions 
religioses presents a 
Catalunya. Entre altres, 
d'aquell compromís en va 
sortir el projecte Cintra, en el 
que diverses congregacions 
col·laboren per mantenir un 
projecte educatiu, social i de 
reinserció laboral.   

El pare Trilla també ha 
destacat que van ser un eix 
del Congrés el paper dels 
laics, una invitació a "refiar-se 

Informes breus 

Nota de premsa 

http://www.urc.cat/
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dels laics" i a "convidar-los a compartir la nostra missió". Finalment un aspecte rellevant 
va ser aposta de la vida religiosa per aprofundir la seva presència a les fronteres, "allò que 
ara el papa Francesc en diu les perifèries". 

Els participants a l'assemblea han expressat la necessitat de renovar aquests 
compromisos i d'impulsar alguna iniciativa que, com va ser el Congrés, sigui un espai de 
trobada entre els religiosos i religioses de Catalunya. Sense necessitat de fer un nou 
Congrés, s'ha coincidit en que cal reforçar els espais de col·laboració, coneixença i treball 
conjunt de la vida religiosa. 

Inculturació a Catalunya 

L'assemblea també ha tractat altres temes com el procés actual de reestructuració que 
viuen moltes congregacions religioses presents a Catalunya i que comporta la desaparició 
de províncies territorialment limitades a Catalunya. En la intervenció inicial, el president de 
l'URC, el claretià Màxim Muñoz, ha destacat la necessitat que les persones i institucions 
presents a Catalunya "coneguin bé el context cultural i eclesial on han d’inculturar la seva 
vida i missió" perquè "és una necessitat pastoral". 

Amb aquesta finalitat, s'ha presentat a l'Assemblea un nou curs per a religiosos i 
religioses destinades a Catalunya provinents d'altres parts de la península, d'Europa o 
d'altres continents. El curs inclou una formació sobre la realitat social, cultural, històrica i 
religiosa de Catalunya i la presentació de diverses obres i centres dels religiosos. Una de 

les sessions del curs 
es farà a Montserrat, 
per visitar el Santuari i 
el Monestir de Sant 
Benet. 

Els religiosos, xarxa 
de diàleg 

D'altra banda, el pare 
Màxim Muñoz, ha 
emmarcat l'Assemblea 
en els "moments molt 
difícils en el terreny 
polític a casa nostra" 
en el que "les coses 
no semblen anar per 
camins de diàleg i 
distensió". Ha destacat 

que el recent missatge dels bisbes catalans apunta "al veritable problema de fons: que 'en 
relació a Catalunya existeix un problema polític de primer ordre'". Un dels problemes 
principals és la situació de presó preventiva dels líders polítics i socials catalans que "hi ha 
juristes de molt prestigi, gens sospitosos d’independentisme, i entitats internacionals com 
Amnesty Internacional que consideren aquesta situació com a una clara vulneració dels 
drets humans". 

Com a religiosos i religioses, ha afegit que com demanen els bisbes catalans en aquest 
moment "la cohesió social, la concòrdia, el sentir-nos propers els uns als altres i el 
respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya han de ser un dels nostres 
objectius prioritaris". Segons el pare Màxim Muñoz, "la vida religiosa hi té un gran paper a 
fer, ja que la nostra proximitat a la gent i el nostre arrelament en el territori, ens permet fer 
xarxa i establir relacions i contactes entre persones i col·lectius diversos, començant 
lògicament per les nostres comunitats i congregacions". 
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78ena Assemblea 

La 78ena Assemblea ha comptat amb la presència de Mariña Ríos, presidenta de la 
Conferència Espanyola de Religiosos, que hi ha assistit com a Provincial de la Companyia 
de Maria d'Espanya. 

L'Assembla s'ha iniciat amb un missa presidida pel bisbe Romà Casanova, bisbe de Vic i 
responsable de la relació amb la vida religiosa de la Conferència Episcopal Tarraconense, 
que ha participat en la resta de la jornada. En l'Assemblea s'ha tingut present al germà 
marista Valerià Simó, mort recentment i que va ser secretari general de l'URC del 1998 al 
2002. I s'ha celebrat l'ordenació del pare Cristòbal López, fins ara inspector de la 
Inspectoria Salesiana de Maria Auxiliadora, com a arquebisbe de Rabat. 

L'Assemblea de l'URC es reuneix dues vegades a l'any i aplega els superiors i superiores 
generals i provincials, abats i abadesses, priors i priores, delegats de congregacions i 
delegats episcopals per la vida consagrada que representen les més de cent 
congregacions i instituts de vida consagrada presents a Catalunya. 
 
Galeria de fotos a: 
 
https://www.flickr.com/photos/153271810@N07/albums/72157693905332854 
 
 

16.03.2018. IVICON 
 
Después de un periodo de discernimiento y consultas a las hermanas de las provincias de 
España Norte y Sur, el Gobierno General de la Congregación de la Consolación ha 
elegido como superiora de la nueva provincia a la hermana Mª Pilar García Tena. Este ha 
sido un paso más en el proceso de unificación de ambas provincias en el que se viene 
trabajando desde hace años y que ha desembocado ya en la nombramiento de una única 
superiora provincial y en la elección de un nombre para designar a la nueva provincia, 
Europa.  

Desde ahora, "su misión es la de animar, contando con la colaboración de todas, la salida 
de las hermanas, comunidades y laicos de la Familia Consolación, a los jóvenes y a los 
más desfavorecidos, además de todo lo que comporta el servicio de la autoridad": la 
escucha, el diálogo, el trato cercano y humano con hermanas y laicos, la toma de 
decisiones y opciones concretas….  

Les Germanes de la Consolació elegeixen Mª Pilar García com a 
superiora de la Província d’Europa 

 

https://www.flickr.com/photos/153271810@N07/albums/72157693905332854
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11.03.2018. Óscar Bardají. Full dominical 
 
Que la Quaresma ajuda a enfortir l’experiència del Déu Jesús, de tornar a Jesús, és 
evident. Però, com fer-ho? Fra Xabier Gómez, prior de la comunitat de dominics de 
Barcelona, proposa deixar-se acompanyar per l’Església i les seves propostes. Convida a 
participar en les activitats de parròquies, escoles, comunitats… I a casa “dedicar menys 
temps per a les xarxes socials i més per estar en família, per escoltar-se i pregar junts”. “No 
és complicat”, assegura. 
 
L’Evangeli és més senzill del que a priori pugui semblar. La Quaresma és un moment 
per tornar a l’essencial? 
L’Evangeli és tan senzill com ho és viure una amistat profunda. En aquest cas, amb Jesús, 
qui ens comunica la veritat sobre qui som i sobre el que podem esperar de Déu i de la vida. 
La clau consisteix en respondre a la seva proposta amb l’Església: senzillesa, alegria i 
misericòrdia a tope. 
 
A casa, com podem viure la Quaresma, tenint en compte els models diversos de 
família? 
La Quaresma és una pedagogia per gaudir millor el Tridu Pasqual. Aquest camí es fa en la 
gran família que és l’Església. Hem d’acompanyar aquesta diversitat, ajudar-la perquè 
personalitzi la manera de viure la fe en els seus contextos. Proposo dues activitats: la 
missa del diumenge i dissenyar en família, amb creativitat, un calendari de Quaresma 
amb alguna cosa a fer junts cada dia. Fe i creativitat en família! 
 
Es diu que necessitem una espiritualitat del quotidià. Com ajudar els cristians 
perquè s’apropin a aquesta espiritualitat? 
Redescobrint l’Evangeli i la Paraula de Déu, tot acompanyant-los perquè  puguin connectar 
fe i vida real. Per exemple, a partir dels cinc sentits, en clau de Jesús: de veure, a aprendre 
a mirar; de sentir, a practicar l’escolta empàtica; del tacte, a tocar sense posseir i deixant-
se tocar per la realitat dels altres; del gust, a assaborir la vida; de l’olfacte, a deixar el rastre 
pel qual vulguem ser recordats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pedagogia de la Quaresma 
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CURS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA  
Unió de Religiosos de Catalunya 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 . sec.urc@confer.es 

 

L’URC ha demanat a l’INSTITUTO TEOLOGICO DE VIDA RELIGIOSA i REVISTA VIDA RELIGIOSA els seus 
serveis per organitzar un curs de dinamització comunitària, adreçat a   

DATA: del 27 al 29 d’abril de 2018 

MATRICULA: 115 € (inclou el taller i el dinar de dissabte) 

LLOC: Torre Gironella – Salesianes de Santa Dorotea, passeig Sant Joan Bosco, 34 - 08017 Barcelona  

HORARI:  

 Divendres:  18.00 – 20.00 
 Dissabte:  10.00 – 13.30 i dinar 

 16.30 – 20.00 

 Diumenge:   10.00 – 13.30 

EUCARISTIA: cada dia hi haurà eucaristia 

IDIOMA: CASTELLÀ 

OBJECTIUS: 
 Presentar la vida religiosa com un escenari de vida i de fraternitat . 
 Provocar en cada persona i en cada comunitat esperança per viure aquest temps present. 
 Adquirir destreses d'atenció i acompanyament personal. 
 Promoure una comunitat real que cuidi la dimensió humana i faciliti la sinceritat. 
 Revifar la motivació perquè cada religiós o religiosa al servei d’una major fidelitat creativa. 

CONTINGUT: 
 S'ofereix una orientació psicològica, teològica i canònica perquè aquest temps present, sigui en 

veritat, un temps de possibilitat, novetat i vida. 
 Es facilita l'anàlisi de com estan els nostres "motors" vitals per així estimular la cura de les 

persones i adequar les estructures. 
 Es treballen claus per aconseguir una vida comunitària satisfactòria en el nou context de les 

instàncies d'animació: govern, acompanyament personal i espiritual, projecte personal i 
comunitari, assemblees i revisió de vida. 

 S'exerciten línies creatives de vinculació comunitària i pautes per treballar la mística de la 
fraternitat  

PROFESSORAT 
 Coordinador: L. A. Gonzalo Díez, CMF  
 Equip: Mª Luisa González Lería, PVM; Francisco Javier Caballero, CSSR; Manuel Romero, TOR 

REQUISITS: El nombre de participants mínim són 30 persones.  
                Si el dia 20 d’abril no s’arribés a aquest número, el curs es cancel·laria i s’avisaria als inscrits. 

INSCRIPCIONS 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants i la institució a la que 
pertanyen. Una vegada confirmada la inscripció, cal efectuar el pas 2. 

Pas 2 - Pagament 100 €: 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.  

Nota important.- Si algú volgués pensió completa al lloc del taller, poseu-vos en contacte amb la secretaria 
de l’URC (Olga Maria, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30, al telèfon 933 024 367). 

mailto:sec.urc@confer.es
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  FORMACIÓ INICIAL 
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 

 

 

TROBADA DE QUARESMA 

“LA PEDRA D’ENSOPEC EN EL 
SEGUIMENT DE JESÚS” 

 

Finalitat Trobada, recés, convivència 

Data 24 de març de 2018, dissabte 

Horari 09.30  Benvinguda 
10.00  Trobada 
13.00  Missa 
14.00  Dinar.  
Fi de la trobada. 

Anima i acompanya Lluís Serra Llansana, marista 

Destinataris Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica [noviciat intercongregacional] 

Lloc Caputxines de la Mare del Diví Pastor 
Noviciat, 1 | 08780 Pallejà | Tel. 936 630 407 

Transport 
Públic: Ferrocarrils de la Generalitat. Pallejà       
Privat. 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, no més enllà del 23 de març, dijous, a través del 
correu electrònic (urc.info@gmail.com) 

 

Trobada de Quaresma 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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EE1 
 Dates: 9 a 15 de juliol de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Sergi d’Assís, monjo 
Tema: Jesús a través d’una pel·lícula 
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 15 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 

EE2 
Dates: 6 a 12 d’agost de 2018, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Les 3 cartes d’un bon jugador 
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 12 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018 

 
 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a 
divendres, de 09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer pas:efectuar el pagament. 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 i la seva confirmació. 
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, 9-15 juliol) o EE2 Montserrat, 6-12 agost) 
 

 

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

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2018 

http://www.urc.cat/
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18.03.2018. Josep Playà Maset. La Vanguardia 
 

 L’any 2007 el papa Benet XVI va obrir el fons del 
pontificat de Pius XI i això significava l’accés per 
primer cop a set voluminoses capses i milers de 
papers sota l’epígraf de La questione catalana, de 
l’Arxiu Secret Vaticà. Si a això hi afegim els 18 
fascicles de l’Arxiu Històric de la Secretaria d’Estat 
sobre la mateixa temàtica s’entén l’interès d’un 
material que ens il∙lumina sobre la relació entre la 
Santa Seu, l’Estat espanyol i l’Església catalana a 
principis del segle XX. Les tensions derivades del fet 
català, les polèmiques sobre la pastoral en llengua 
catalana i la designació de bisbes, el paper de 
prelats com Torras i Bages, Morgades o Vidal i 

Barraquer i la seva relació amb els nuncis i secretaris d’Estat vaticans justifiquen prou i de 
sobres el llibre La qüestió catalana en l’Arxiu Secret Vaticà. De la Restauració a Primo de 
Rivera (18751923) de Ramon Corts i Blay, sacerdot, historiador i vicerector de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià de Barcelona que des de l’any 1982 estudia els arxius vaticans.  

Sergio Pagano, prefecte de l’Arxiu Secret Vaticà, en el pròleg del llibre en destaca el rigor 
que “reflecteix molt bé la realitat sociopolítica del moment”, referintse al passat tot i que 
alguns dels temes poden interpretarse en clau de present. Pagano deixa anar dues 
constatacions: del cardenal Vidal i Barraquer diu que abans de la República es mostra ja 
que el seu catalanisme era “pastoral i cultural, no republicà ni independentista” i sobre 
l’actitud de la Santa Seu afirma: “L’Església no va contra el fet català ni contra la seva 
llengua, ni la seva cultura, tot i que es restrictiva respecte a la participació del clero en el 
moviment catalanista entès més aviat en un sentit polític”. El llibre de Ramon Corts, de 
quasi 800 pàgines, i publicat per l’Ateneu Universitari Sant Pacià, és el primer d’una sèrie 
de quatre i ha de continuar amb altres volums sobre l’enfrontament entre Vidal i 
Barraquer i Primo de Rivera, la visita del nunci Tedeschini a Catalunya el 1928 i els 
decrets del Vaticà restringint la pastoral en català entre el 1928 i el 1930. En aquest 
primer tast analitza sobretot la voluntat de l’Església catalana de poder fer una predicació 
en català i una pastoral autòctona i poder disposar de bisbes catalans. En aquest sentit 
recorda el precedent de l’arquebisbe Antoni M. Claret quan el 1859 va ho demanar al 
nunci davant la vacant del bisbat de Tortosa. El nunci Barili ho va transmetre al secretari 
d’Estat Antonelli dient que el futur bisbe havia de parlar “el dialecte” català, “el dialecto 
que el vulgo y los campesinos hablan, bien distinto de la lengua de Castilla”. I li van fer 
cas perquè va ser nomenat Miquel Pratmans, sacerdot de Cardona.  

Ramon Corts conclou que la postura de la Santa Seu va ser aleshores “un sí matisat al 
reconeixement del fet català i un no al catalanisme polític”. I respecte a l’elecció de 
prelats: “Bisbes catalans sí, catalanistes no”. Però és interessant veure com es van 
desenvolupar alguns episodis:  

El discurs de Torras i Bages als Jocs Florals. Poc abans de la celebració dels Jocs 
Florals del 1899 a Barcelona, que havia de presidir el bisbe Josep Torras i Bages, es va 
estendre el temor al Govern espanyol que pogués fer un discurs de marcat caràcter 
catalanista. El nunci FrancicaNava va advertirlo que no podria tolerar una possible 
referència a la independència de Catalunya. Torras i Bages es va veure obligat a enviar el 
discurs abans i explicarse: “Establezco el verdadero concepto de autonomia y defiendo 

“La questione catalana” 
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que no significa independencia (...) Tengo mi doctrina por una emanación de la doctrina 
tomística y enteramente con el criterio de León XIII (...) He procurado enlazar la corriente 
regionalista de mi país, con la corriente social catòlica”. La carta acabava: “Vivimos, en 
España, dentro de un tal artificio que la vida real y propia del país parece un peligro, y 
que de otra parte las concupiscencias, las divisiones y la falta de vida reflexiva hacen que 
parezcan montañas lo que son muy pequeños bultos”.  

És interessant la distinció que el nunci fa en un informe a la Santa Seu entre separatistes, 
els quals “vorrebbero trasformare la Spagna in uno stato federale” i regionalistes, que 
creia tenien la obligació de reforçar la unitat d’Espanya.  

El bisbe Morgades escrivia al seu amic Duran i Bas advertint que “ya no son los 
catalanistas de antaño los que se exasperan contra las demasías y las inmoralidades de 
la administración y manifiestan su mala voluntad contra Madrid; el pueblo empieza a 
tomar parte y no puede darse un paso sin que aparezca un conflicto”.  

Pastoral sobre l’ús del català. La pastoral del bisbe Morgades del 6 de gener del 1900 
sobre l’ús del català en l’ensenyament del catecisme i en la predicació va aixecar grans 
protestes a la premsa, el Parlament i el govern espanyol. El ministre de Justícia, comte de 
Torreanaz, demanava a la Nunciatura que fos corregida i el bisbe traslladat fora de 
Barcelona. A Catalunya s’havia produït el tancament de caixes, Eduardo Dato era rebut 
amb una vaga general i estaven suspeses les garanties constitucionals. El secretari 
d’Estat cardenal Rampolla, sense arribar a desautoritzar el prelat, el va exhortar a “una 
condotta di somma prudenza aliena dal favorire qualsiasi partito”. El nunci Rinaldini en un 
despatx al secretari d’Estat li explicava l’existència d’un sector separatista, que volia la 
independència per mantenir vincles federals amb Espanya, i els hi atribuïa un caràcter 
antiespanyol i antidinàstic, i un altre sector més nombrós de regionalistes, on hi havia els 
elements culturals més rellevants, que reclamaven una autonomia administrativa, l’ús del 

català en actes públics i un concert econòmic, com 
el de les províncies basques i Navarra. El bisbe 
Morgades en resposta al nunci, que li demanava 
que s’allunyés de tot el que afavoria el catalanisme, 
li recordava que era “una actividad popular, hoy 
sobre todo de la juventud ilustrada y de la clase 
media”.  

L’intent de traslladar Torras i Bages a Burgos. 
El cap de govern Antoni Maura volia traslladar el 
bisbe Josep Torras i Bages de Vic a la diòcesi de 
Burgos, el 1909. Quan se’n va assabentar el 
cardenal Vives i Tutó va adreçar una duríssima 
carta al secretari d’Estat on li deia que no entenia 
que “el nuncio sea tan corto de vista” i que “parece 
imposible la ceguedad del rey en esto; es en ello un 
político suicida; es multiplicar el republicanismo; es 
trabajar en procurarle un catalanismo radical e 

impio en vez de un catalanismo sano, católico y fuerte para defensa de la religión y del 
trono”. L’endemà Rampolla enviava un telegrama al nunci dient que el bisbe de Vic 
declinava l’oferta per motius de salut i “per altri gravi ragioni” i que pensés en un altre 
candidat.  

Circular als religiosos sobre catalanisme i biscaitarrisme. El nunci Ragonesi envia el 
1913 un escrit als provincials religiosos, adreçada principalment als caputxins, 
benedictins i jesuïtes. “Vigilen el bizcaitarrismo de algunos religiosos vascongados, los 
cuales con esa actitud separatista no sólo pierden el espíritu de la orden, sino que se 
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hacen odiosos al Gobierno y a la Nación. Conviene que vigilen también al catalanismo, 
aun cuando en este último parece notarse menos falta de prudencia y moderación”.  

 Les casulles neogòtiques i la pronunciació. El I Congrés Litúrgic de Montserrat va 
aixecar polseguera per l’ús de les casulles neogòtiques i i per la pronunciació “a la 

italiana” (o “a la catalana”) del llatí 
que es considerava un element de 
diferenciació de la resta d’Espanya 
(on la llengua llatina era parlada 
“more hispánico”). Així ho 
expressava Félix Bilbao, bisbe de 
Tortosa, i més endavant el bisbe 
Manuel Irurita: “Lo de las casullas 
(...) no es canónico, es político”. El 
nunci Tedeschini, el 1928, arran 
d’una missa a Montserrat en què li 
van preparar una casulla gòtica que 

al centre tenia un escut català ho va considerar “una vera provocazione per la Spagna e 
per il nunzio”.  

La carta pastoral crítica amb la Lliga.  

En un moment de màxima embranzida del moviment catalanista, va sortir la Carta 
pastoral col∙lectiva dels prelats de Catalunya (1918), en què lloaven el “ressorgiment” del 
país, però alhora desaprovaven l’aconfessionalitat del catalanisme, i reivindicaven el 
“Catalunya serà cristiana o no serà” de Torras i Bages. Deia la carta: “Lo que més Nos 
crida l’atenció és l’oblit de lo sobrenatural, i, per tant, de lo que’s refereix a la nostra 
sacrosanta religió”. Era una crítica a la Lliga Regionalista, compartida també pel bisbe 
Vidal i Barraquer que la feia extensiva a la Mancomunitat.  

La senyera a la catedral de Barcelona. La diada de Corpus del 1919 fou hissada una 
senyera a la catedral de Barcelona sembla que per la Lliga Espiritual de Nostra Senyora 
de Montserrat, amb autorització del capítol catedral. Segons escrit del bisbe Reig i 
Casanova al nunci ell la va fer retirar, però quan ja era a punt de començar la processó 
representants de la Diputació i l’Ajuntament li van exigir que es tornés a posar. Com que 
el capità general ho va prohibir, les autoritats no hi van participar. Puig i Cadafalch es va 
queixar al nunci del paper del bisbe i aquest va rebre greus amenaces.  
  

 

16.03.2018. IVICON | Los próximos días 20 y 21 de abril, el área de Formación de la 
CONFER organiza un taller sobre el desarrollo afectivo-sexual en el proceso de 
Formación que será impartido por profesionales del equipo del Centro Médico-
Psicológico. 
El objetivo principal de este taller es ayudar a la persona del formador en el 
autoconocimiento de su desarrollo afectivo-sexual para poder facilitar una vivencia sana y 
madura de estas dimensiones en los candidatos a los que acompaña en su proceso de 
formación para la vida religiosa. Por la dinámica y el propio carácter del taller, se han 
limitado las plazas disponibles hasta cubrir aforo. Es imprescindible enviar la ficha de 
inscripción. Si no consta el envío en secretaría, no se tendrá en cuenta. 

Aquí se puede consultar y descargar el programa detallado.     

En este enlace se puede realizar la inscripción.   

Nou taller sobre el desenvolupament afectiu-sexual  
 

http://confer.es/273/activos/texto/6795-aprender-a-amar-abril-18.pdf
http://confer.es/que_hacemos/actividades/Aprender+a+amar.+Afectividad+y+sexualidad+en+la+Vida+Consagrada+hoy
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19.03.2018. Tarraconense 

 
300 mestres i professors van participar aquest dissabte 17 de març en la 12a Jornada de 
Mestres i Professors de Religió de les diòcesis amb seu a Catalunya, docents que 
imparteixen aquesta assignatura en centres públics, concertats i privats de Catalunya i 
d’Andorra. 

Javier Cortés, expert en educació i religiós marianista, va destacar en la ponència central 
la vocació i la passió com un element essencial de la tasca docent. I dins d’aquest àmbit, 
l’aportació primordial dels professors de religió, a més dels continguts, ha ser en el camp 
de l’espiritualitat: "Nosaltres som els experts en el món d’allò espiritual". 

Educar en la dimensió espiritual 

Cortés va concloure que "el primer objectiu de la classe de 
Religió hauria de ser que els alumnes prenguin consciència 
de la seva dimensió espiritual, de la mateixa manera que la 
de la plàstica ha de fer adonar-los de la seva dimensió 
estètica". Per la seva experiència com a professor de 
filosofia i actualment director del col·legi Summa Aldapeta de 
Sant Sebastià, Cortés va explicar que secularització no 
significa desinterès per allò religiós. En aquest context, "si 
avui ens demanen religió, i només els oferim ètica, drets 
humans, ecologia o rituals, els alumnes canalitzaran la seva 
insatisfacció espiritual cap a altres formes de religió", formes 
que no sempre faciliten el creixement dels alumnes. 

12a Jornada de Mestres i Professors de Religió de les diòcesis amb 
seu a Catalunya 
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També el manifest final de la Jornada remarca la necessitat que la classe de religió, en un 
context de "complexitat social", ha de ser un espai per créixer en qualitat humana". El 
papa Francesc s’hi refereix en l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia quan afirma que 
"L’educació comporta la tasca de promoure llibertats responsables, que en les cruïlles 
sàpiguen escollir amb sentit i intel·ligència; persones que comprenguin sense reserves 
que tenen a les mans la seva vida i la de la seva comunitat i que aquesta llibertat és un do 
immens".  

Agraïment als professors i mestres 

La jornada anual de mestres i professors de Religió catòlica està  organitzada pel 
Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC) i la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya (FECC). En la inauguració de les Jornades, 
l’arquebisbe Jaume Pujol, president del SIERC, va agrair la "passió educativa dels 
docents" i va destacar la preocupació del papa Francesc per l’educació i per "escoltar els 
joves". 

En la presentació també hi va intervenir el delegat d’ensenyament de l’arquebisbat de 
Barcelona, Ramon Corts, com a diòcesi que aquest any acollia la trobada; el secretari 
general de la Fundació Escola Cristiana, Enric Puig; i el director general de Centres 
Concertats i de Centres Privats del Departament d’Ensenyament, Miquel Mateo. En les 
intervencions es va defensar la vigència de la proposta formativa de la classe de Religió i 
es va agrair la tasca que realitzen els professors al servei dels alumnes que escullen 
l’assignatura. 

La Jornada celebrada al Col·legi dels Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona es va 
tancar amb una eucaristia presidida per l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan 
Josep Omella. El cardenal també va agrair la tasca dels docents "enmig d’un món en el 
que l’acollida del vostre missatge no és fàcil". I va remarcar que "quan un treballa amb 
amor, amb pedagogia generosa, tard o d’hora dona fruit". 

La jornada se celebra cada any a una diòcesi diferent i l’organitzen conjuntament les 
delegacions d’Ensenyament dels deu bisbats amb seu a Catalunya i la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, que agrupa 400 escoles cristianes. És un espai de formació i de 
trobada entre els professors i mestres de les diverses diòcesis i centres públics i 
concertats. S’hi fan diversos tallers i les editorials presenten materials i recursos 
pedagògics per innovar en l’assignatura de Religió. 
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 04.03.2018. Consol Muñoz. Catalunya Cristiana 

En la Liturgia de las Horas, en el oficio de lectura de la 
celebración dedicada a las “santas mujeres”, tenemos 
una lectura del libro de los Proverbios (31, 10-31), que 
es un canto de alabanza a la mujer.  
De dicho texto voy a ir sacando unos párrafos que me 
parecen interesantes, para  ilustrar que la Palabra de 
Dios nos tiene en cuenta y valora a las mujeres. 
 
“Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de 
sus manos.” Estas palabras nos demuestran que esta 
mujer es la autora de sus actos y tareas, es decir, 
capaz de tomar iniciativas y decisiones productivas.  
 

“Todavía de noche se levanta para dar la comida a los 
criados.” Aquí vemos a una mujer que, olvidándose de 
sí misma, vela por los demás y, en especial, por los 
que están a su alrededor realizando un servicio. 
 

“Examina un terreno y lo compra, con lo que ganan sus manos planta un huerto. Se ciñe 
la cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos.” Esta mujer es valiente y 
emprendedora; no le da miedo el riesgo de equivocarse, y trabaja enormemente porque 
“le saca gusto a su tarea”. 
 

“Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Si nieva, no teme por la 
servidumbre, porque todos los criados llevan trajes forrados.” En este punto nos 
encontramos ante una mujer generosa y caritativa, y pendiente de las necesidades de los 
demás, a quienes se dedica y procura el bienestar.   
 

“Está vestida de fuerza y dignidad, sonríe ante el día de mañana”. Qué gozo que la mujer 
posea “fuerza y dignidad”. No se acobarda ante el futuro, sino que lo mira esperanzada, 
basándose en su saber hacer y la fuerza que le da su competencia y capacidad.   
 

“Abre la boca con sabiduría y su lengua enseña con bondad”. Si las palabras de esta 
mujer son sabias e inteligentes, podemos pensar, también, que discierne bien antes de 
hablar. La bondad en sus enseñanzas la convierte en una persona llena de humildad y 
generosidad, dispuesta para hacer el bien a los otros.  
 

“Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece alabanza. 
Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.” La fe en el Señor 
la hace tomar conciencia de que todo es don de su gracia, y que su verdadera fuerza está 
en dejar que Dios derrame sobre ella su bondad y su misericordia. El que se reconozca 
que su trabajo es un éxito, y que sus obras merecen ser alabadas por todos, es un 
merecido canto a la mujer. 
 
Y finalizo con unas palabras del papa Francisco sobre las mujeres, pronunciadas en 
septiembre del 2013: ”Pablo VI escribió algo muy hermoso sobre las mujeres, pero creo 
que debemos avanzar en la explicitación de este papel y carisma de la mujer en la Iglesia. 
No se puede entender una Iglesia sin mujeres. Pero mujeres activas en la Iglesia, con su 
perfil, que vayan adelante. En la Iglesia hay que pensar en la mujer en esta perspectiva 
de decisiones arriesgadas, pero como mujer. Creo que todavía no hemos hecho una 
profunda teología de la mujer en la Iglesia.” 
 

Alabanza de la mujer en el libro de los Proverbios 
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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

Recés silenci 
contemplatiu 

Espai de meditació segons el mètode Franz 
Jalics. Acompanyat per Glòria Andrés i 
Rosa Surinyac 

Del divendres 6 al diumenge 
8 d’abril 

  

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat 

Cursos i activitats al monestir de Sant Benet de Montserrat 
 
PRÀCTIQUES DE FOCUSING 
Gerard Porredon (Terapeuta Gestalt / Diplomat en Focusing) 
Data: 24/03/18 de 10h a 13h. 
 
ENGRUNES DE BÍBLIA 
Gna.M.Regina Goberna, OSB 
Data: 24/03/18 
 
PRESÈNCIA, ESPIRITUALITAT I MISERICORDIA 
Gna.Conxita Gómez, OSB 
Data: 24/03/18 
 

Vetlla de pregària ecumènica pels testimonis de la fe del nostre temps 

En el cor de la Setmana Santa, la Comunitat de Sant’Egidio us invita a la, Vetlla de 
Pregària Ecumènica pels testimonis de la fe del nostre temps. 
 
Dimarts, 27 de març de 2018, a les 19.30 hores 
Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor  
 
Presideix Mons. Antoni Vadell Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona. 

Activitat online de la Fundació Joan Maragall 
 
En continuïtat amb el conveni de col·laboració que tenen signat la Fundació Joan 
Maragall i l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) us proposem 
la tercera activitat on line  d'aquest curs amb la voluntat d'unir esforços en el camp del 
diàleg entre fe i cultura. 
 
Papa Francesc 
 
El 13 de març de 2013 és escollit com a Papa l'argentí Jorge Mario Berglogio. Pren el 
nom de Francesc en honor al sant d'Assís. Des de l'inici del seu pontificat dóna la 
sensació de que alguna cosa està canviant al capdamunt de l'Església. Les seves 
paraules i les seves accions no passen desapercebudes. 
En aquest curs ens acostarem a la figura de Francesc per descobrir si realment hi ha 
algun canvi. On rau la novetat que fa que arreu es parli de primavera eclesial? A quin 
nivell es situa aquest canvi impulsat pel Papa Francesc? És nom és una nova forma de 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 

 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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comunicar-se, de parlar, d'apropar-se a la gent? O ens trobem davant d'una teologia 
singular que vol donar resposta a un canvi d'època que suposa un nou llindar? 
 
Professor: José Manuel Andueza 
Llicenciat en Teologia Sistemàtica i en Psicopedagogia, àrea en que també té dos 
màsters. Ha treballat en el món de l'educació i en la formació a professors tant a nivell 
pedagogic com a nivell pastoral i teològic. És membre de Cristianisme i Justicia. 
Ha publicat La misericordia, los pobres y el Reino de Dios, Bilbao: Ed. Desclée de 
Brouwer 2016, a més de diferents articles en revistes educatives i participacions en altres 
llibres col·lectius. Col·labora amb la revista Selecciones de Teología. 
 
Preu de la matrícula: 35€ 
Sessió presencial d’inici del curs: 14 d’abril de 2018 
Durada del curs: del 14 d’abril fins 20 de maig de 2018 
Inscripcions: http://www.iscreb.org/ca/formacio-virtual/cursos-monografics/162 
 

Activitats quaresmals a la cova de Sant Ignasi (Manresa) 
 

Cada dimarts de Quaresma, de 
21 a 22h. Pregària 
contemplativa a La Cova de 
Sant Ignasi 
 
3-28 de març. Seminari 
d'exercicis: La quarta setmana: 
de la mística de la unió al 
realisme de la vida ordinària. 
Coordina: Francesc Riera, sj 

 
29 de març-1 d'abril. Tridu Pascual. Recés i celebració dels dies sants. Acompanya Carles 
Marcet sj i David Guindulain sj. 
 

Pasqua hospitalària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: http://www.jovenessanjuandedios.org/ 

http://www.iscreb.org/ca/formacio-virtual/cursos-monografics/162
http://www.jovenessanjuandedios.org/


45 | 49 
 
 

Exercicis espirituals a la casa d’espiritualitat Santa Elena Solius 
(Girona) 
 
MES DE MAYO    
17- 25: Padre Xavier Quintana sj 
 
MES DE JUNIO 
01-09: Padre Juan José Martines sj 
17-24: Padre José Luis Bartolomé CSsR 
 
MES DE JULIO 
17- 25: Padre Juan José Rodríguez Ponce sj 
 
MES DESEPTIEMBRE 
02-10 :  Padre Avelino Fernández sj 
 
Nota: Las tandas de E.E. comienzan la nochedel primer día y terminan la noche del día 
señalado. Si una vez hecha la reserva de la plaza,surge un motivo por el que no pueda 
acudir,avise con tiempo suficiente para poder disponerde la plaza. 
Durante el año acogemos a personas y gruposorganizados para retiros, asambleas etc. 
desdeel compromiso cristiano.  
Los E. E. se realizan en castellano. 
En el momento de hacer la reserva de la plaza, se debe ingresar 50€  a fondo perdido a la 
Caixa de la cuenta del centro nº 2100 0830 74 0200635588 a descontar en el pago final.                         
Para garantizar y formalizar la asistencia a los E.E. se pagará la totalidad 15 días antes 
del inicio de los mismos. 
 

L’hostatgeria de Montserrat ofereix un recés quaresmal d’un dia per a 
joves 
 

El proper dissabte 24 de 
març, de 10 a 18h, el 
Monestir de Montserrat 
convida nois i noies de 20 a 
35 anys a un dia de recés 
per preparar-se per viure la 
Pasqua amb més intensitat. 
El P. Antoni Pou, monjo de 
Montserrat, organitza 
aquesta jornada, que té com 
a objectiu elaborar i integrar 
les vivències personals 
quotidianes i els reptes de la 
nostra societat a la llum de 
l’Evangeli. 
 

El recés, que porta per títol Desvetllar el desig de Déu, començarà a les 10.20h, a la 
sala Sant Maur del Monestir amb les presentacions i alguna dinàmica que ajudi a entrar 
en les actituds pròpies d’aquest dia de recés. Després, a les 11h., es podrà optar per 
assistir a la missa conventual o tenir una estona de reflexió personal; a les 12h, Mons. 
Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, impartirà la conferència que dóna títol al recés. 
A la tarda, per als qui ho desitgin, hi haurà la possibilitat de compartir en grup les 
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reflexions que haurà suscitat la conferència. Finalment, el P. Antoni Pou dirigirà una 
pregària a la capella de l’hostatgeria monàstica, amb cançons de Taizè i lectures 
escollides. 
 
Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del monestir de Montserrat i s’emmarca dins de les 
activitats pastorals que es realitzaran periòdicament en aquest espai. El preu és de 10€, 
que inclou el dinar al menjador de l’hostatgeria. 
 
Els interessants a participar-hi poden trucar al 93 877 77 65 i demanar pel P. Antoni Pou o 
bé enviar un correu-e a tonipou@yahoo.com. 
 

Exercicis espirituals per a religiosos a la casa d’espiritualitat Claret de 
Vic 

 
DIES: del 5 a l'11 d'agost de 2018 
TEMA: Jesucrist, rostre de la misericòrdia del Pare 
DIRECTOR: P. Josep Rovira Arumí, cmf. 
LLOC: Casa d'Espiritualitat Claret, / Rambla Sant Domènec, 5 / 08500 VIC 
PREU: 250,00E 
INSCRIPCIONS: Tel. 93 885 05 44 // Mòbil: 659 959 877 

Interioritat i creixement personal a través de l’Enneagrama 

 

 

mailto:tonipou@yahoo.com
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El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

Diumenge de Rams, 25 de març, a les 21h, tindrà lloc el tradicional Concert de 
Setmana Santa a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb el suport de la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes i el Grup BBVA (format per BBVA i CatalunyaCaixa), 
que enguany protagonitzarà la Coral Sant Jordi, acompanyada del baríton Carles Pachón 
i de Vicenç Prunés a l’orgue, sota la direcció d’Oriol Castanyer. L’entrada serà lliure. 
 
Aquest concert també es podrà seguir en directe a través de les TV de la Xarxa de 
Comunicació Local, de Montserrat Ràdio (www.montserratradio.cat) i de Montserrat TV 
(www.montserratcomunicacio.cat). A les 23h es podrà veure també per les TV de la Xarxa 
de Comunicació Local que no l’hagin emès en directe i pel canal 159 de Movistar+. 
 
La nota de premsa amb tota la informació referent al concert es pot descarregar clicant a 
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/concertrams.doc 
 
D’altra banda, totes les celebracions litúrgiques del Tríduum Pasqual des de la Basílica de 

Santa Maria es podran seguir en directe a través de la 
ràdio, la TV o per internet. Montserrat Ràdio 
(www.montserratcomunicacio.cat) oferirà en directe, 
durant aquesta Setmana Santa, tots els actes de culte; 
també es podran veure per streaming a Montserrat TV 
(www.montserratcomunicacio.cat). Ràdio Estel 
(106,6FM / www.radioestel.cat) connectarà amb 
Montserrat per donar bona part dels oficis de Setmana 
Santa; mentre que les TV de la Xarxa de 
Comunicació Local retransmetran, també en directe, 
la Benedicció dels Rams i la Missa del diumenge 25 de 
març; el concert de Setmana Santa, el mateix dia a les 
21h; la Celebració de la Passió del Senyor, de 
Divendres Sant (30 de març); i la Missa de Pasqua 

(diumenge 1 d’abril), que també serà emesa per TV3. 
 
La nota amb els horaris de les retransmissions d’aquesta Setmana Santa, a 
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/horarissetmanasanta.doc 

 

El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al teu abast 

 

Si t’interessa recuperar números de l’informatiu Horeb des del seus inicis o 
documents del Servei de Documentació... tots estan al teu abast a 

www.urc.cat 
També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter  

Tindràs informació diària.  

NOVETATS EN EL TEU E-MAIL 

Rep les novetats publicades en el lloc directament en el teu e-mail 

T’hi pots inscriure des del web de l’URC 

 

http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/concertrams.doc
http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://www.radioestel.cat/
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/horarissetmanasanta.doc
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Quin és l'origen de l'univers? Es pot demostrar l'existència de Déu? Són compatibles 
les lleis físiques amb les creences religioses? Al llarg de la història, la humanitat sempre 
ha reflexionat sobre la relació entre el món científic i el món de la fe. Aquest diumenge, 
25 de març, a les 10.30, "Signes dels temps" entrevista David Jou, físic, poeta, assagista 
i catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
La conversa s'ha gravat a l'Observatori Fabra de Barcelona. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 25 de març de 2018, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 

 

 

 

 

2018  MARÇ 

23 dv 
Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i 
Religiosos) 

25 dg Diumenge de Rams i inici de la Setmana Santa 

Signes dels temps a TV3: "Ciència i fe” 
 

Calendari URC 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
http://www.twitter.com/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

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: urc.info@gmail.com 

http://www.urc.cat 

mailto:sec.general@urc.cat
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