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MEMÒRIA ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
  

 

 

 

 

Escollir la vida 
  
 
Quan el present s’esvaeix esdevé memòria, sempre que hi hagi algú que recordi el batec del passat. 
Gràcies aquests mecanismes existeixen la biografia i la història. Les institucions presenten anualment la 
seva memòria. Potser com una oportunitat de justificar la seva existència. Potser com una forma de vantar-
se dels seus èxits. Potser, també, com un humil reconeixement d’una realitat viscuda i d’un agraïment a Déu 
i a les persones que l’han duta a terme. En el nostre cas, aquesta última possibilitat retrata la nostra 
intenció. A més, representa un requisit estatutari que la Junta Directiva presenta a l’assemblea general de 
març per a la seva  aprovació. 

Ressonen a l’interior de la vida religiosa les paraules de Deuteronomi: “et proposo d'escollir entre la vida i la 
mort, entre la benedicció i la maledicció. Tu escull la vida i viuràs, tu i la teva descendència” ((Dr. 30,28). 
Som conscients de la nostra fragilitat, però ens sabem a les mans de Déu. No sempre comprenem el sentit 
de les coses, que s’escapoleix en les escletxes del ritme quotidià. Hem escollit la vida, amb l’intent de 
convertir-la, per l’acció de l’Esperit, en una benedicció. Volem ser presència de Déu en les perifèries de la 
nostra societat, on el sofriment trenca l’esperança. La misèria material, moral i espiritual representen una 
crida per no tancar-nos en els nostres amagatalls. Si cal serem una Església accidentada, però defugim 
convertir-nos en objectes d’arqueologia. El servei i l’evangeli són les claus per portar l’amor de Déu al cor de 
les persones. La vida religiosa viu, amb llums i ombres, compromesa a gastar les seves millors energies en 
benefici de les víctimes de la crisi. L’entramat social, polític i econòmic del nostre escenari actual ens 
demanen grandesa d’ànima i viure prop de les persones. No es estrany que les religioses i els religiosos 
vulguem ser d’alguna manera memorial evangèlic de Jesucrist. Aquesta és la memòria essencial, que no es 
pot recollir fàcilment en documents i escrits. 

En canvi, la memòria que tens entre les mans reflecteix l’espai comú de les institucions religioses i expressa 
molts signes de vitalitat: desig profund de formació inicial i permanent, sessions d’estudi i reflexió com eines 
de discerniment, projectes intercongregacionals que permeten palesar la unitat en la diversitat, organismes 
de participació, tasques de comunió eclesial... Maneres senzilles de seguir el Crist a la llum de l’Evangeli en 
el nostre context actual a Catalunya. Està morint un model i se n’albira un altre. La transició, però, sempre 
resulta feixuga. Com a Església, hem viscut moments molt significatius: la renúncia del papa Benet XVI i 
l’elecció del papa Francesc. El papa Benet ens ha fet entendre a través de la seva pròpia vida que “si el gra 
de blat no mor és impossible que doni fruit” i el papa Francesc ha portat una alenada que ha revifat 
l’esperança i ens ha impulsat a viure la nostra missió amb la joia de l’Evangeli. Amb alegria hem recollit el 
seu anunci: l’any 2015 serà dedicat a la Vida Consagrada. 

Les beatificacions a Tarragona han estat un moment privilegiat de la vida de l’Església. Hem sentit enriquida 
la nostra memòria, de manera especial, gràcies als centenars de màrtirs membres de les nostres 
congregacions. Van viure moments convulsos i van saber donar testimoniatge de la seva fe fins a la mort. 
Davant de l’opció martirial, van acceptar la mort per escollir la vida eterna. La nostra pregària demana al 
Senyor que nosaltres sapiguem copsar el seu tremp i coratge per viure sense defallir el nostre moment 
històric, tant difícil com apassionant. 

Demanem a l’Esperit, amb insistència i humilitat, esdevenir, com proclama el lema de la Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada “signes vius de la presència de Crist ressuscitat en el món”. Els apòstols, desconcertats 
per l’absència física de Jesús, troben en les llengües de foc acompanyats per Maria de Natzaret el nou 
impuls per anunciar l’evangeli fins els límits del món. No ens en podem desentendre. 

 
Lluís Serra Llansana, fms 

Secretari general 
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1. Relacions amb la CONFER 

1. XX Assemblea general de la CONFER: Madrid, del 12 al 14 de novembre de 2013.  
Luis Ángel de las Heras Berzal, missioner claretià, i Mª Rosario Ríos, de la Companyia de Maria, han estat 
elegits en primera votació respectivament president i vicepresidenta de CONFER. 

GRÀCIES, Elías Royón i Margarita Bofarull pels vostres quatre anys dedicats de tot cor a CONFER. 

2. Reunions del Consell General de la CONFER 

El P. Màxim Muñoz, president de l’URC, hi ha participat de forma habitual. 

3. Reunió amb la secretària general de la CONFER  
Madrid, 11 de gener de 2013. El secretari general ha tingut una entrevista amb la germana Julia García-
Monge, secretària general de CONFER per tractar diversos temes. 

4. Reunió de regionals i diocesanes 
Madrid, 27 d’abril de 2013. Participació del germà Lluís Serra, secretari-administrador. 

  

2. Assemblees generals de l’URC 
 
1. LXVIII assemblea general: 13 de març de 2013  
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona  
Tema: “El servei d'autoritat: el diàleg com a eina de lideratge”. Ponència d'Emili Turú, fms, superior general 
dels Germans Maristes.  
Altres temes: presentació del Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines; 
presentació de la I Jornada de Comunicació, organitzada per l’URC; sessions de reflexió i estudi: 
espiritualitat i missió compartida... 

2. LXIX Assemblea General: 23 d’octubre de 2013 

Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 

Tema de reflexió, estudi i debat: “Comunitat, S.A.?”. Ponent: Cristina Martínez, consellera general de les 
Teresianes (stj). 
Altres temes:  elecció d’una vocal de la Junta Directiva (Rosa Masferrer), Entitats Social d’Església, 
Fundació Vidal i Barraquer, Presentació del document “Iglesia particular y vida consagrada. Cauces 
operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida consagrada de la Iglesia en 
España”, aprovat per la Conferència Episcopal Espanyola. En el parlament d’obertura, el president de l’URC 
ha explicat els motius de l’adhesió de la Junta Directiva al pacte nacional del dret a decidir de Catalunya, 
lliurat amb un grup nombrós d’entitats el 31 d’octubre en la seu del Parlament. 

3. Elecció d’una vocal per a la junta directiva de l’URC 
Ha estat elegida en primera votació la Gna. Rosa Masferrer i Felip, provincial de les Religioses de Sant 
Josep de Girona. Cobreix la vacant de la germana Lourdes Ruiz de Gauna, que s’ha produït en deixar de 
ser provincial de les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes).  
 

3. Línies mestres del curs 2013-2014 
Expressades pel P. Màxim Muñoz en l’assemblea general. 
 

1. Reestructuració de Congregacions: prendre alguna iniciativa per crear consciència sobre les 
repercussions a Catalunya de les reestructuracions i elaborar criteris a difondre entre les congregacions 
amb presència a Catalunya. 
 

2. Sessions d’estudi i reflexió: continuar-les, tot tenint en compte les conclusions de les celebrades aquest 
curs. Se’n consideren cinc: La majoria hauran de celebrar-se al segon i tercer trimestre, perquè el primer hi 
ha força coses: II Jornada de Comunicació 28|04; responsables d’animació de la tercera edat; 
administradors generals i provincials; protecció de la infància; espiritualitat i missió compartida amb els laics 
(dues reunions). 

 

3. Conferències sobre la vida religiosa al voltant de la Jornada de la Vida Consagrada. No 
necessàriament ha de ser una xerrada: pot ser una exposició, una taula rodona de testimonis, la presentació 
d’alguns projectes intercongregacionals...Indicar-ho als Delegats Episcopals de Vida Consagrada. 
 

4. Pla de comunicació de l’URC: elaborar-lo amb l’ajuda dels responsables de comunicació de les diverses 
Congregacions 
 

5. Reflexió sobre temes de fons que afecten la vida religiosa: possibilitat de crear algun think tank 
(fòrum d’experts). Definir primer els temes, per exemple: “Nous camins de la vida religiosa”, “Com 
acompanyar des de la vida religiosa el procés sociopolític i econòmic que vivim”... Posteriorment, es veurà 
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quines persones poden constituir el grup, quin mètode de treball utilitzaran, la formulació de les conclusions 
i la difusió de les mateixes. 
 

6. Vocalies de l’URC: revifar-les, especialment la JURC (joves). Renovar, si més no a la propera 
assemblea, la voluntat de constituir un grup de joves que s’ajudin entre ells a refermar la seva vida 
consagrada. Proporcionar, si cal, suport econòmic a alguna de les activitats que puguin dur a terme. La 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional està generant propostes interessants, com la celebració el 14 de 
desembre d’una matinal sobre el seu camp d’acció 
 

4. Organismes i grups  

1. Junta Directiva  
Onze reunions: 8 de gener, 5 de febrer, 5 de març, 4 d’abril, 7 de maig, 4 de juny, 5 de setembre, 25 de 
setembre (ampliada); 30 de setembre; 5 de novembre, i 3 de desembre. 
Composició: 

 P. Màxim Muñoz Duran, claretià, president (des de març de 2011, vocal des de març de 2006) 

 Gna. Ma. Eulàlia Freixas Farré, missionera de la Immaculada Concepció, vicepresidenta (des de 
març de 2011, vocal des de març de 2005) 

 P. Agustí Borrell Viader, carmelita descalç, vocal (des de març de 2011) 

 Gna. Pilar Rovira Puig, missionera de la institució claretiana (des d’octubre de 2012) 

 P. Pascual Piles Ferrando, orde hospitalari de Sant Joan de Déu, vocal (des de novembre de 
2010) 

 Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, salesiana, vocal (des de març de 2011, substituïda per la Gna. 
Rosa Masferrer i Felip, religiosa de Sant Josep de Girona (des del 23 d’octubre de 2013) 

 Gmà. Lluís Serra Llansana, germà marista, secretari general (des de setembre de 2008, renovat el 
2012) 

2. Junta Directiva Ampliada 
Dia: 25 de setembre de 2013, dimecres                                       
Lloc: Plaça Urquinaona, 11, 3r   
Hora: 4 a 7 de la tarda  
  

En la reunió de la junta directiva ampliada participen les entitats i persones següents: 

Junta directiva URC: P. Màxim Muñoz, Gna. Ma. Eulàlia Freixas, P. Pascual Piles, P. Agustí Borrell, Gna. 
Pilar Rovira i G. Lluís Serra 
Vicaris i Delegats Episcopals de Vida Consagrada: P. Pere Cardona, ofm 
Delegacions Episcopals de Missions: Gna. Arantxa Múgica, fmm 
Secretariat Interdiocesà de Joventut: Gna. Anna Maria Domene, hsc 
Consell Presbiteral Diocesà (Barcelona): P. Joan Codina, sdb, i P. Manel Sales, schp. 
Consell Presbiteral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): P. Pascual Piles, ohsjd, i P. Bernabé Dalmau. osb 
Consell Pastoral Diocesà (Barcelona): Gna. Dolors Albertí Picornell, mic, P. Pere Codina Mas, cmf, Gna. 

Colomer Dorgebray, rscj, i G. Lluís Agustí, fms  
Consell Pastoral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): G. Santiago Ruiz Gutiérrez, ohsjd, Gna. Begoña 

Burguete Musgo, mic, Gna. M. Antònia Tobella Ferrer, mm 
Fundació Ramon de Penyafort: P. Màxim Muñoz, cmf 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya: P. Enric Puig, sj 
Associació Cintra: Gna. Ma. Eulàlia Freixas, mic 
Representantsde l’URC a la Fundació de l’Escola Cristiana: Joan Prat, schp, i Roser Galcerán, ccv 
Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional: G. Josep Canal, fsc  
Vocalia de Religiosos Joves (JURC): --- 
Centres Sociosanitaris: Gna. Pilar Rodríguez Villarreal, fmn 
Representant de l’URC a CECAS: G. Manel Castillo, fms 
Plataforma Immigració (Justícia i Pau): Gna. Consol Palomar 
Fundació Vidal i Barraquer: Dr. Carles Pérez 
ISCR Don Bosco: P. Jordi Latorre, sdb 
Representants de l’URC al CEP: P. Miquel Àngel Calavia, sdb 
Antena Fe-Justícia Europa-Àfrica: Gna. Carme Canadell, fma 
Catalunyareligio.cat: Sr. Jordi Llisterri  
Entitats Socials d’Església: G. Lluís Serra, fms 
El tema de diàleg: “Viure la missió de la vida religiosa en el context eclesial i social actual? Com afavorir la 
missió dins dels diversos organismes des de la participació i la coresponsabilitat?” 
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3. Anawim (Trobades de superiores majors) 

 Reunió de l’11 de febrer. Lloc: Benedictines del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, carrer Anglí, 
55, de Barcelona. Tema: La vida consagrada femenina d’avui vista amb ulls de dona”. Ponent: Laia 
de Ahumada. 

 Reunió del 7 d’octubre. Lloc: Benedictines del Monestir de Sant Daniel, carrer Monges, 2, de Girona. 
Tema de reflexió sobre la ponència “La autoridad de los que sufren” a partir del text d’una ponència 
de la germana Martha Zechmeister (UISG, assemblea plenària, maig 2013). 

4. RAP (Trobades de superiors majors) 

 Reunió 119: 8 de maig de 2013 – Parc Sanitari de Sant Joan de Déu - Sant Boi de Llobregat. 

 Reunió 120: 30 d’octubre de 2013 a la cúria dels salesians a Can Prats de Barcelona. 

5. Vocalies 

 Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional (PJV). Data: 14 de desembre. Lloc: col·legi Vedruna-
Àngels (davant del MACBA). Destinataris: els responsables de Pastoral Juvenil de les diferents 
congregacions. Objectius: fer una matinal de reflexió per conèixer-nos,  compartir línies d’acció i 
veure si convindria fer alguna activitat conjunta. Ponència: Jordi Collet, sociòleg de la Univ. de Vic. 
Títol: “Com proposar la fe als joves?” 

 Vocalia de Religiosos i Religioses Joves (JURC). Està en fase de reestructuració. 

6. Grups diversos 
Grup de joves intercongregacional Mambré i Plataforma d’entitats cristianes amb immigrants.  

7. XX Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
14 de desembre. Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona. Ponència amb el títol Espiritualitat en l’acció social 
als barris obrers i ambients populars, a càrrec de Darío Mollà, teòleg, especialista en espiritualitat ignasiana. 

8. Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia 
Reunions a la seu de l’URC. Un dimecres a la tarda cada mes. 

9. Entitats Socials d’Església 

 Reunions de l’equip motor: 14 de gener, 13 de febrer, 13 de març, 10 d’abril, 8 de maig, 12 de juny, 
29 d’octubre i 3 de desembre (trobada). 

 Jornada sobre “Viure l’acció social amb Esperit”. Data. 26 d’octubre. Lloc: parròquia Mare de Déu de 
Bellvitge. 

 
10. Associació Cintra 
Celebració de l’Assemblea general de l’Associació Cintra. Data: 10 de desembre, a les 19 h, a l’Escola 
Immaculada Concepció.  c/ València 252. Ha estat elegit nou vocal de la Junta Directiva el germà Miquel 
Cubeles, marista. 

11. Fundació Narcís Jubany 
Fundació creada per aglutinar la gestió de centres educatius cristians amb dificultats.  
El 26 de febrer, el president i la vicepresidenta de la URC van assistir a la reunió del patronat, en ser 
membres del mateix. 

12. Fundació Raimon de Penyafort 
El dia 20 de març de 1985 es va erigir la Fundació canònica de Sant Raimon de Penyafort, per ajudar de 
manera estable a la Facultat de Teologia de Catalunya en les seves activitats. Aquesta Fundació ha estat 
promoguda pels bisbats de Catalunya, la Companyia de Jesús, el Monestir de Montserrat i la Unió de 
Religiosos de Catalunya. El P. Màxim Muñoz, president de l’URC, i la germana Eulàlia Freixas, com a 
vicepresidenta, han assistit a les reunions del Patronat 
 
 

5. Beatificacions 

 Presentació d’algunes publicacions d’institucions religioses amb motiu de les beatificacions: “Sis 
mirades sobre els religiosos màrtirs. Diàleg a propòsit d’algunes publicacions sobre els màrtirs que 
seran beatificats el 13 d'octubre a Tarragona. Data: 26 de setembre, a les 19.00 h. Lloc: Sala Pere 
Casaldàliga, de la Llibreria Claret, Roger de Llúria, 5, Barcelona. 

 Nota de l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) sobre les properes beatificacions a Tarragona, 
signada per la Junta Directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya, Barcelona, 1 d’octubre de 
2013. Ampli ressò a la premsa i als mitjans de comunicació. 

 Celebració a Tarragona de les beatificacions. Data: 13 d’octubre. El 82.57% dels màrtirs beatificats 
són religiosos i religioses. En concret, pertanyen a 25 congregacions.  
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6. Relacions amb les diòcesis de Catalunya 

1. CET (Conferència Episcopal Tarraconense) 
Sessió conjunta, celebrada el 15 de maig de 2013, dimecres. Lloc: Santuari de Nostra Senyora de Loreto 
(Pares Rogacionistes). Tarragona. Tema d’estudi, reflexió i diàleg: La vida religiosa i les fronteres 
geogràfiques, socials i culturals de l’evangelització: el nou areòpag de la missió. Basat en la proposició 50: 
la vida consagrada, del Sínode de la Nova Evangelització. 
Temes i ponents: Claus d'interpretació de la proposició 50 del Sínode sobre la Nova Evangelització i “El 
testimoniatge de vida com a poderós anunci de l'Evangeli”, pel P. Màxim Muñoz, cmf; La frontera 
geogràfica: territori i població, nous desplaçaments de les presències, activitat missionera, solidaritat 
internacional (ONG i projectes solidaris), etc., pel P. Agustí Borrell, carmelita descalç; La frontera social: 
presència en la pobresa, la marginació i l'exclusió social, per la germana Mª Victòria Molins, teresiana; La 
frontera cultural: educació, bioètica, diàleg fe-cultura, fe-ciència, continguts i noves tecnologies, MCS, 
interculturalitat, etc., pel P. Llorenç Puig, jesuïta; i L'aportació de la vida contemplativa, per M. Esperança 
Atarés, abadessa del Monestir de Sant Pere de les Puel·les. 

2. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos), integrat per:  
Mons. Romà Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC, que el presideix, 
P. Màxim Muñoz, cmf, president de l’URC  
Gna. M. Eulàlia Freixas, mic, vicepresidenta de l'URC 
P. Pere Cardona, ofm, vicari episcopal de VC de Tarragona 
Mn. Francesc Prieto, vicari episcopal de VC (activa) de Barcelona 
G. Lluís Serra, fms, secretari general de l’URC, que actua de secretari  

Aquest Secretariat Interdiocesà es reuneix anualment tres vegades a la seu de l’URC. Reunions d'aquest 
curs: 21 de març, 5 de juny i 18 d’octubre.  

3. Delegats Episcopals de VC 

Llista de delegats i delegada episcopals amb les seves diòcesis corresponents: 
  

Arquebisbat de Tarragona  P. Pere Cardona Bé, ofm 

Bisbat de Tortosa Mn. Ramon Labernié 

Bisbat de Lleida P. Josep Castellà Sarriera, ocd 

Bisbat d'Urgell Mn. Jaume Vila Serra 

Bisbat de Solsona Mn. Joan F. Casals i Cubinsà  

Bisbat de Vic 
Mn. Joan Casas                                            
P. Josep M. Morros Castelltort, SchP - Delegat ep.adjunt 

Bisbat de Girona Mn. Ramon Alventosa 

Arquebisbat de Barcelona Mn. Francesc Prieto Rodríguez 

Bisbat de Terrassa Gna. Begoña Fornés, rp 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat P. Josep Maria Henríquez Farreras, OSB 

Unió de Religiosos de Catalunya (URC) G. Lluís Serra i Llansana, fms 

Les reunions han estat les següents: 20 de febrer, a Barcelona (seu de l’URC), y 29 y 30 de maig, a 
Tarragona i 7 de novembre, dijous, a les dependències de la Cúria del Palau Episcopal de l’Arquebisbat de 
Barcelona. 

4. Reunió del clergat (diocesà i religiós) a Poblet. 
El 22 d’abril de 2013, s’ha reunit al Monestir de Poblet el clergat diocesà i religiós per commemorar l’Any de 
la Fe, amb presència significativa de de religiosos i de la junta directiva de l’URC. 
 

7. Activitats de formació URC-CEVRE 

1. Formació inicial 

Curs de formació sistemàtica del CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), dependent de l’URC, 
adreçat a novicis i novícies. S’imparteix els dilluns, de 15,30 a 19,30, de l’1 d’octubre de 2012 al 17 de juny 
de 2013 (curs 2012-2013) i del 7 d’octubre de 2013 al 16 de juny de 2014 (curs 2013-2014). 

2. Reunions de mestres de novicis i responsables de Formació inicial 

 21 de gener, jornada de formació per a formadors. Tema: “Maduresa personal i equilibri psicològic 
en la vivència de l'estil de vida religiosa”. Ponent: P. Antoni Gomis, cmf. 

 6 de maig, sessió d'avaluació 

 16 de setembre, sessió de programació 
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3. Inauguració del curs de Formació Inicial del CEVRE  
Lliçó inaugural a càrrec de Llorenç Puig, sj, director del centre d'estudis Cristianisme i Justícia: “"Gastar la vida? 
Com? Per què?". Data: 21 d’octubre. Lloc: locals de la Parròquia de Santa Anna, carrer Rivadeneyra, 3,  
Barcelona. 
 
4. Programa 2011-2012 

Trimestre: 14 de  gener al 18 de març 
Dos monogràfics: Lluís Serra (9 de gener) i Núria Caum (26 de març) 
15.30 a 16.25 h  Vivència sagraments    Josep Roca 
16.25 a 17.20 h  La vida en missió    Miguel Àngel Calavia 
17.40 a 18.35 h  Dimensió moral de la castedat consagrada  Margarita Borafull 
18.35 a 19.30 h  Aproximació al Nou Testament  Ignasi Ricart 
Recés de Quaresma: Gna. Eulàlia Jubany, esclava del Sagrat Cor de Jesús. Data: 16 de març. Lloc: 
Noviciat de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, a Pallejà. 
 
Trimestre: 8 d’abril al 17 juny  
15.30 a 16.25 h  Salms i llibres de la saviesa  Anton M. Vilarrubias 
16.25 a 17.20 h  Jesucrist     Màxim Muñoz  
17.40 a 18.35 h  Maduració espiritual     Ana M. Díaz 
18.35 a 19.30 h  Moral      Gaspar Mora 
El 19 d'abril es va realitzar una visita a una sinagoga de Barcelona, organitzada pel P. Ignasi Ricart, cmf., 
dirigida a novicis i formadors. 
Sortida: 25 de juny al Santuari de Núria. 

Trimestre: 7 octubre al 16 desembre  
Monogràfic: tres ponents (7 d’octubre: monogràfic sobre les beatificacions) 
15.30 a 16.25 h  Passions i virtuts   Lluís Serra 
16.25 a 17.20 h  Església viva    Adelaide Baracco 
17.40 a 18.35 h  El vot d'obediència   Josep Roca 
18.35 a 19.30 h  Psicologia de la religió   Maite Valls 
Trobada de Nadal: 21 de desembre, dissabte. P. Josep Manel Vallejo, caputxí. Lloc. Pompeia,  
Barcelona. 
 
5. Jornades de Formació Permanent 

 El retorn del sagrat. Ponent: Josep Otón. Data: 9 de febrer. 

 Vida religiosa: fe y futuro. ¿Abatidos o esperanzados? Ponent: César Valero Bajo, op. Data: 20 
d’abril. 

 En quin Jesús creiem? Repercussions vocacionals en les noves generacions: Ponent: Montserrat 
Viñas, abadessa del Monestir Sant Benet de Montserrat. Data: 19 d’octubre. 

 Iniciació en l’oració contemplativa [o en el silenci]. Ponent: Xavier Melloni, jesuïta. Data: 30 de 
novembre. 

6. Exercicis Espirituals 

    Monestir de Montserrat. P. Cebrià Pifarré, osb - del 22 a 28 de juliol. Participants: 35. Tema: “Passió, 
mort i resurrecció de Jesús segons els sinòptics”. 

 Monestir de Montserrat. P. Daniel Codina, osb – del 2 al 8 de setembre. Participants: 21. Tema: “El 
Parenostre”. 

    Cova de Manresa: exercicis oberts a la participació individual de religioses i religiosos.   

 

7. Sessions de reflexió i d’estudi 
S'han realitzat una sèrie de sessions de reflexió i estudi dirigides a superiors/es majors i a responsables 
d'àrees. 

 29 de gener de 2013, dimarts. Tema: Acompanyament de religioses i religiosos grans. Destinataris: 
superiores i superiors majors, així com responsables de l'àrea d'acompanyament de religioses i 
religiosos grans. Lloc: Centre d'Estudis Pastorals, al carrer Rivadeneyra, Barcelona  

 24 d'abril de 2013, dimecres. Tema: Compartir l'espiritualitat i la missió amb els laics. Destinataris: 
superiors i superiores majors, així com laics i laiques compromesos amb l'espiritualitat i la missió de les 
institucions religioses. Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona.  
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 27 de maig de 2013, dilluns. Tema: Presentació de la banca ètica [FIARE]. Destinataris: superiors i 
superiores majors, així com administradors generals i provincials. Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la 
Llibreria Claret. 

 23 de maig de 2013, dijous. Tema: Postura de la vida religiosa a Catalunya enfront de la proposta 
organitzativa de les beatificacions a Tarragona. Destinataris: superiors majors amb religiosos màrtirs 
inclosos en la relació de beats. Lloc: Seu de l’URC.  

 
8. Xarxes de comunicació 
Grup de reflexió integrat per periodistes responsables, directors de comunicació o alguna persona que 
desenvolupa algun treball similar en les congregacions religioses. Objectius: estudiar possibles sinergies de 
les Congregacions en el camp de la comunicació, així com dialogar, analitzar i compartir l'esquema bàsic del 
nou web de la URC. Dates: 14 de gener i 19 de desembre. Lloc: Seu de l’URC. 

9. I Jornada de Comunicació 
Data: 15 d'abril. Lloc: Sala Pere Casaldàliga, de la Llibreria Claret. Tema: “Com podem comunicar els valors 
de les nostres congregacions en la societat globalitzada actual?”. Ponència i col·loqui a càrrec de Joan 
Francesc Cànovas. Presentació d'experiències reeixides de comunicació a l'entorn de les nostres 
congregacions. 
 
10. Fundació Claret en col·laboració amb l’URC 

 Conferència: “La nova evangelització, temps de conversió per a l'Església, temps d'esperança per al 
món”, a càrrec de Josep M. Abella, superior general dels Missioners Claretians i vicepresident de la 
Unió de Superiors Majors (USG). Data: 13 de desembre de 2012. Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la 
Llibreria Claret, Barcelona.  

 XV Simposi de la Fundació Claret. Tema: “Cristians enfront de la crisi, més enllà dels serveis 
socials.” Data: 13 d'abril de 2013. Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, Barcelona. 

11. Seminari Permanent de gestió de Xarxes Escolars (27/02) 
Data: 27 de febrer. Organitzat conjuntament per la Fundació de l'Escola Cristiana, en col·laboració amb 
l’URC. Tema: “La reorganització territorial de les institucions religioses, la gestió de la xarxa d'escoles i el 
seu arrelament al país”. Ponent: G. Lluís Serra. Han exposat la seva experiència vedrunes, jesuïtes, 
maristes i teresianes. 

12. Jornades mundials 

 Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrer. Vida consagrada en l’Any de la fe. Signe viu de 
la presència de Crist ressuscitat en el món. 

 Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada - 26 de maig. Sentinelles de la pregària. 
Vida contemplativa en l’Any de la Fe. 

13.  Cartells de Jornades 

 

 

 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

Contemplativa 

 



 8 

8.  Organigrama 

 

 

CET 
Conferència Episcopal 

Tarraconense 

SIRBIR 
Secretariat Interdiocesà de 

Relacions Bisbes i Religiosos 

VICARIS I DELEGATS 
EPISCOPALS de VC 

TROBADES 
de Superiores Majors 

ANAWIM 

RAP 
Reunió d’Abats i Provincials 

VOCALIES 
■ Vocalia de Pastoral Juvenil i 
Vocacional 
■ Vocalia de Joves (JURC) 

CEVRE 
Centre de Vida Religiosa i 

Espiritualitat 
 

■ Curs de Formació Inicial 
■ Jornades de formació 
permanent 
■ Recessos 
■ Exercicis espirituals 
■ Trobades 
■ Cursos i seminaris 

 

Junta 
Directiva 

Assemblea general 

URC 

GRUPS 
Reflexió i diàleg 

■ Xarxa Àfrica-Europa 
■ Tallers generacionals 
■ Xarxes solidàries (REDES) 
■ Religioses i religiosos en barris  
I populars 
■ Grup d’estudis temàtics 
■ Altres... 
 
 

PARTICIPACIÓ 
■ Consells Presbiterals Diocesans 
■ Consells Pastorals Diocesans 
■ Consell de l’Escola Cristiana 
■ Plataforma Immigració (Justícia i 
Pau) 
■ Centre d’Estudis Pastorals 
■ CECAS (Centre Català de 
Solidaritat) 
■ Centres Sociosanitaris Catòlics de 
Catalunya 
■ Fundació Vidal i Barraquer 
■ ISCR Don Bosco 
■ Entitats Socials d’Església (ESE) 
■ Catalunyareligio.cat 
■ Secretariat Interdiocesà de 
Missions 
■ Secretariat Interdiocesà de 
Joventut (SIJ) 
■ Fundació Ramon de Penyafort 
■ Fundació Narcís Jubany 
■ Associació Cintra 
■ Facultat de Teologia de Catalunya 
 
 
 
 

CONFER 
Assemblea general i Consell General 

Reunions de presidents, secretaris i administradors 
Altres reunions... 

  
 

 

9.  Cronograma 
 

    GENER  

8 dt. Junta Directiva URC 10,30 h. 

9 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

14 dl. CEVRE: comença el segon trimestre de classes de formació inicial 

20 dg. Bisbat de Terrassa (Delegació de la Vida Consagrada): Vespres al monestir contemplatiu 
de les Carmelites de La Roca del Vallès 

21 dl. Trobada de mestres de novicis i responsables de formació 

29 dt. Matinal de formació i estudi: acompanyament de religioses i religiosos grans 

30 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

      

    FEBRER 

9 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

11 dl. Grup Anawim: reunió de superiores majors 

13 dc. Quaresma: dimecres de cendra 

13 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

17 dg. Arquebisbat de Barcelona (Delegació de Vida Consagrada): recés de Quaresma, dirigit pel 
Sr. Cardenal, per a les religioses, al Seminari de Barcelona 
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20 dc. Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona. 

23 ds. Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): recés a càrrec de la Gna. Eulàlia 
Jubany, cma, a les Carmelites de Terrassa 

      

    MARÇ 

9 ds. Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): recés a càrrec del P. Evelio Ferreras, 
op, al Santuari de La Salut 

13 dc. 68 Assemblea general de l'URC 

13 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

16 ds. Formació inicial: Trobada de Quaresma 

18 dl.  CEVRE: fi de classes de formació inicial - segon trimestre 

21 dj. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

24-26 dg.-dt. Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (Delegació de Vida Consagrada): jornades de formació a 
Montserrat 

   

    ABRIL 

2 dt. Junta Directiva URC 16.00 

8 dl. 
CEVRE Inici del tercer trimestre de les classes de formació inicial a la Parròquia de Santa 
– Barcelona 

10 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l’URC 

13 ds. 
Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): recés a càrrec de Mn. Santiago 
Collell, a les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció de la Garriga 
Simposi Claret 

15 dl. 1a Jornada de Comunicació URC · Sala Pere Casaldàliga (Claret) 

20 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

22 dl. Jornada sacerdotal de totes les diòcesis catalanes a Poblet. 

24 dc. URC: sessió de reflexió i estudi sobre espiritualitat i missió compartides 

27 ds. CONFER: reunió de regionals i diocesanes a Madrid 

   

    MAIG 

6 dl. Trobada de mestres de novicis i responsables de formació 

7 dt. Junta Directiva URC 10,30 

8 dc. RAP - Reunió d'Abats i Provincials a Sant Boi de Llobregat 

8 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

25 ds. Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (Delegació de Vida Consagrada): excursió trobada per a 
religiosos i religioses 

26 dg. Jornada Pro Orantibus 

26 dg. Bisbat de Terrassa (Delegació de la Vida Consagrada): Vespres al monestir contemplatiu 
de les Benedictines de Puiggraciós 

29-30 dc-dj. Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Tarragona. 

      

    JUNY 

4 dt. Junta Directiva URC 11.00  

17 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

12 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 ds. CEVRE: sortida fi de curs 

      

    JULIOL 

22-28 dl.-dg. Exercicis espirituals de l'URC - Montserrat  

      

 
  SETEMBRE 

2-8 dl.-dg. Exercicis espirituals de l'URC - Montserrat  

12 dc. Junta Directiva URC 16.00 / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 
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17 dl. Trobada de mestres de novicis i responsables de formació 

25 dt. Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00 

 30  dl. Junta Directiva 

    OCTUBRE 

7 dl Grup Anawim: superiores majors | CEVRE - Formació inicial T1 (monogràfic) | 

13 dg Beatificació dels màrtirs - Tarragona 

14 dl CEVRE - Formació inicial T1  

18 dv SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions entre Bisbes i Religiosos) 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

21 dl CEVRE - Formació inicial T1 (inauguració del curs) 

23 dx URC - Assemblea general 

26 ds Entitats Socials d'Església - Jornada 

28 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 dx RAP - Salesians de Sarrià 

      

    NOVEMBRE 

1 dv Tots Sants 

4 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1  

5 dm URC - Junta directiva 

7 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

9 ds Grup Sant Jordi 

11 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1   

12-14 dm-dj Assemblea general de CONFER 

18 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1   

25 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1   

30 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent: P. Xavier Melloni 

   

    DESEMBRE 

1 dg Inici d'Advent 

2 dl CEVRE - Formació inicial T1  

3 dm URC - Junta directiva 

9 dl CEVRE - Formació inicial T1  

14 ds 
CEVRE - Recés d'Advent 
Jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional - Trobada de responsables 

16 dl CEVRE - Formació inicial T1  

 

10.  Publicacions 
Horeb, una cita setmanal amb els nostres lectors, i el Servei de Documentació   
L'informatiu Horeb ha combinat espais d'informació, d'opinió i experiències, ha augmentat el nombre de 
destinataris col·lectius i individuals i ha sortit, sempre puntualment, en la cita setmanal els dijous amb els 
seus lectors. El primer nombre del curs va ser el 196 i l'últim el 240. S'ha creat un Servei de Documentació 
que ja ha arribat el núm. 36.  
Presència al twitter: @URC_Catalunya  i al facebook: www.facebook.com 
 

11.  Agraïments 

L’URC agraeix a totes les persones que han fet possible tirar endavant aquest projecte comú de servei a la 
vida religiosa de Catalunya la seva contribució i disponibilitat. 

En el cor de Déu estan els seus noms. Gràcies. 
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