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MEMÒRIA ● URC 
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Cap a un nou començament 
 
 
Si la Memòria 2015 reflexionava sobre “Discernir la crida de Déu entre el crepuscle i la nova aurora”, enguany 
una imatge utilitzada a la 75 assemblea general de l’URC s’endinsa encara més en el mateix filó. El símbol de 
l’arca de Noè que navega cap a un nou començament permet descriure un moment particular de la vida 
religiosa: el diluvi com a expressió de condicions problemàtiques i adverses, la necessitat de construir segons 
les indicacions divines un arca per obrir esteles cap al futur, la realització de tres tasques per garantir que la 
vida gaudeixi d’una nova oportunitat, el conreu de l’esperança en un cel nou i una terra nova. A més de 
construir l’arca, cal definir amb claredat i determinació les coses de les quals s’ha de prescindir, a pesar de 
voler-les conservar, i  triar totes aquelles realitats que s’han de convertir en la llavor d’un nou començament. 
Un projecte de fons que va més enllà del ritme quotidià i que no es pot deixar de transformar-lo en realitat. 
  

El seguiment de Jesús a la llum de l’Evangeli, segons els carismes fundacionals, és el fil conductor de la vida 
de les persones consagrades i de les institucions religioses. El context històric, social, polític, econòmic, 
eclesial ens crida a donar les nostres respostes de manera encarnada. El ressò del discurs del darrer sopar 
ens recorda que Jesús no demana fer-nos sortir del món sinó que vol que no caiguem en la mundanitat 
espiritual, com sovint recorda el papa Francesc. Els criteris mundans, que es filtren per les escletxes de la 
nostra vida ordinària, han de ser detectats per desempallegar-nos d’actituds que ens allunyen dels camins 
evangèlics. No estem immunes i ho sabem. Hem viscut dues grans celebracions: l’Any de la Vida Consagrada, 
que ens impulsa a viure amb alegria el do de la nostra vocació, i l’Any de la Misericòrdia, que afina el nostre 
esperit a contemplar el mon des de la compassió, l’amor i el perdó. La vida religiosa se sent profundament 
interpel·lada i no ha volgut reduir en cap cas aquestes celebracions a realitzacions formals sense contingut. 
 

Com Maria de Natzaret, l’anunciació va vinculada a la visitació. Escoltar la crida del Senyor a través de l’àngel 
missatger aboca a una sortida cap a la muntanya per ajudar a la persona necessitada. No es tracta de tancar-
se en una bombolla per contemplar la situació pròpia o per consumir les energies en la pròpia supervivència, 
sinó d’obrir-se i sortir d’un mateix i convertir-se en un do per als altres. Qui tanca les oïdes a las veus dels 
homes i de les dones, qui tanca les oïdes als crits dels immigrants, dels refugiats, dels que pateixen, de les 
persones ferides pel sofriment, tanca les seves oïdes a la veu de Déu. Qui tanca els ulls i no veu els homes i 
dones del seu voltant, tampoc no podrà veure Déu. En essència, la vida religiosa sap que la encarnació i la 
Pasqua estan del tot unides. No pot haver-hi una sense l’altra.  
 

Maria de Natzaret, s’endinsava en el misteri a través de la memòria. Lluc escriu: “La seva mare conservava 
tot això en el seu cor” (2,51). El cor es la seu de la memòria. Per això, cal llegir aquestes pàgines de la Memòria 
URC 2017 des del cor. No és una memòria empresarial, sinó un recull d’indicadors de voler viure de manera 
compartida el do de la intercongregacionalitat. La nostra feblesa ens obre millor a la humilitat i a saber 
compartir els dons rebuts. No és temps de prepotència. 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us invita a llegir aquesta Memòria des de l’agraïment a Déu per tantes 
religioses i religiosos que lliuren de manera profètica i exemplar, entre llums i ombres, la seva vida al servei 
de l’Evangeli. 
 
  

 

2016 
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La tria 
 
Fem 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 dóna 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. Any de la Vida Consagrada 

El 2 de febrer s’ha celebrat la cloenda de l’Any de la Vida Consagrada. Aquest esdeveniment ha servit 
per reflexionar sobre la nostra vida, per anar a les arrels de la nostra consagració, per pregar amb més 
intensitat, per eixamplar el nostre espai de comunió eclesial, per celebrar el do de la vocació des de la 
fe, la vida comunitària en fraternitat i la missió encomanada. 
  

2. Any de la Misericòrdia 
Aquest Any ha estat convocat pel papa Francesc. L’arc temporal de la seva celebració: del 8 de desembre 
de 2015 al 20 de novembre de 2016, diumenge de nostre Senyor Jesucrist Rei de l'univers. La missió de 
la vida religiosa té una connexió directa amb el significat més profund de la misericòrdia així com també 
la font de la crida vocacional. S’han realitzat nombroses actuacions i reflexions en aquesta línia. 
 

3. Processos de reestructuració 
Moltes congregacions religioses viuen o han viscut no fa gaire processos de reestructuració que 
impliquen noves configuracions provincials i, sovint, desplaçament de les cúries a altres indrets. Les 
conseqüències són fàcilment observables i requereixen un temps d’adaptació adequat. 
 

4. Pla triennal 2016-2019 
La Junta directiva de l’URC ha elaborat un pla triennal, que ha estat presentat en l’assemblea general, i 
que s’ha periodificat en funció de les prioritats i dels objectius que conté. 
 

5. La dinàmica de la intercongregacionalitat 
Es manté i s’intensifica la consciència de la intercongregacionalitat com a forma de col·laboració en 
projectes comuns i compartits. L’essència mateixa de l’URC n’és un resultat evident i es vol intensificar 
el màxim possible. L’Associació Cintra n’és un exemple. N’hi ha més. 
 

6. Prevenció dels drets de la infància 
L’impacte social i mediàtic de casos de pederàstia i d’abusos a la infància, a més d’accentuar la 
importància de la prevenció en els drets dels infants, ha afavorit que els Bisbats de Catalunya, la 
Fundació de l’Escola Cristiana i la mateixa URC hagin projectat actuacions conjuntes en el camp de la 
comunicació i en l’elaboració d’un manual de crisis. 
 

7. Aportació a la cohesió social 
L’estudi de rang universitari: “L’acció social de les entitats d’Església i la seva aportació a la cohesió social 
de Catalunya” recull també les pràctiques de congregacions religioses en aquest camp.  
 

8. Acolliment d’immigrants i refugiats 
Les congregacions religioses, en sintonia amb el papa Francesc, han palesat la seva disponibilitat al 
acolliment d’immigrants i refugiats. En la realitat actual, hi ha força iniciatives en aquesta línia. 
 

9. El discret batec de la vida consagrada 
Celebracions de centenaris i reconeixements a religioses i religiosos esdevenen freqüents. A més hi ha 
una vitalitat extraordinària que reflecteix el discret batec de la vida religiosa. 
 

10. L’impuls de la formació 
Continuen els programes de formació inicial i permanent. A més es volem ampliar a noves àrees que es 
consideren necessàries i que es recullen en el pla triennal. 

 
Lluís Serra Llansana, fms 

Secretari general 
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1. Any de la Vida Consagrada 

1.   Cloenda de l’Any de la Vida Consagrada al Vaticà 
La “Vida consagrada en unitat” ha estat el tema de la trobada internacional, celebrada a Roma del 
28 de gener al 2 de febrer, organitzada per la CIVCSVA (Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica). Hi han participat alguns membres de la Junta i una 
nombrosa representació procedent de Catalunya. 
Aquesta trobada ha tingut dos moments especials: l’audiència del papa Francesc i la celebració 
eucarística a tall de clausura de l’Any de la Vida Consagrada. 
S’ha publicat un Horeb monogràfic, núm. 336, amb data de 18 de febrer, amb 80 pàgines d’extensió, 
sobre aquest esdeveniment. 
 

2.    Cloenda de l’Any de la Vida Consagrada a les diòcesi amb seu a Catalunya 
El dia 2 de febrer, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, amb el lema “La Vida Consagrada, profecia 
de misericòrdia”, va celebrar-se solemnement a cada diòcesi, en format i dates diverses.  
Les glosses dominicals a càrrec dels bisbes han versat sobre la vida religiosa. 

 
 

2. Àmbit de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida 
Apostòlica (CIVCSVA) 
 
Publicació de documents vinculats a la CIVCSVA a la col·lecció URC de l’editorial Claret:, amb l’objectiu 
de posat a l’abast de religioses i religiosos els documents del Papa i de la CIVCSVA sobre la vida 
consagrada. 

 “Identitat i missió del religiós germà en l’Església”, núm. 5 de la col·lecció, gener 2016. 
 “Contempleu. Als consagrats i a les consagrades sobre les empremtes de la bellesa”, núm. 6 

de la col·lecció, febrer 2016. 
 “La dimensión profètica de la vida consagrada”, núm. 7 de la col·lecció, març 2016, que recull 

la conferència de Mons. José Rodríguez Carballo, secretari de la CIVCSVA, pronunciada a 
l’aula magna del seminari conciliar de Barcelona en un acte de commemoració dels 50è 
aniversari del document conciliar Perfectae Caritatis organitzat conjuntament per la CET-
URC-FTC, i celebrat el 29 d’octubre de 2016, a les 7 de la tarda.  

 Papa Francesc. Constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida contemplativa 
femenina, núm. 8 de la col·lecció, setembre 2016. 

 “Anuncieu. Als consagrats i a les consagrades testimonis de l’Evangeli entre els pobles”, núm. 
9 de la col·lecció, novembre 2016. 

 
 

3. Àmbit de la Conferència Episcopal Tarraconense  
 

1. Reunions del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos). Presideix Mons. 
Romà Casanova, bisbe de Vic i representant de la CET davant els religiosos. L’integren a més, el 
president i vicepresidenta de l’URC; els delegats episcopals de Vida Consagrada de les províncies 
eclesiàstiques de Barcelona i Tarragona, i el secretari general de l’URC com a secretari. 
Components: 

 Mons. Romà Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC, que el presideix, 
 P. Màxim Muñoz, cmf, president de l’URC  
 Gna. Rosa Masferrer, rsjg, nova 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 

Lloc: seu de l’URC a Barcelona a la plaça Urquinaona  
Dates: 4 de febrer, 19 de maig i 16 de desembre 
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Temes: valoració de l’Any de la Vida Consagrada, prioritats i objectius per al trienni 2016-2019, 
actuació conjunta CET-FECC-URC en la protecció de la infància, participació de la dona a l’Església a 
partir del diàleg del papa Francesc amb la UISG (Unió Internacional de Superiores Generals) el 12 de 
maig a l’Aula Pau VI, reflexió per a la reunió conjunta de la CET (Conferència Episcopal Tarraconense) 
i l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya), actualització del document Mutuae Relationes (reunió a 
Roma dels delegats episcopals amb text del Papa, intervenció de Mons. José Rodríguez Carballo a 
CONFER...) principis, criteris i pràctiques, recepció de la Constitució apostòlica “Vultum Dei 
quaerere” sobre la vida contemplativa femenina. A més, en cada reunió informacions de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, de l’URC i dels delegats episcopals. 
 

2. Reunió dels delegats episcopals de vida consagrada. 
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. Toni Riera, sj 
 Bisbat d'Urgell: Mn. Jaume Vila Serra 
 Bisbat de Solsona: Mn. Joan F. Casals i Cubinsà i després Teresa Gené Camps 
 Bisbat de Vic: Mn. Joan Casas i el P. Josep M. Morros Castelltort, SchP - adjunt 
 Bisbat de Girona: Mn. Ramon Alventosa 
 Arquebisbat de Barcelona: Mn. Francesc Prieto Rodríguez 
 Bisbat de Terrassa: Mn. Fidel Catalán i després la Gna. Candelaria Pérez, PM 
 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: P. Josep Maria Henríquez Farreras, OSB 
 Unió de Religiosos de Catalunya (URC): G. Lluís Serra i Llansana, fms 

  

Dates: 11 de gener, 6 de juny i 9 de novembre. 
Lloc habitual: dependències de la Cúria del Palau Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona, carrer del 
Bisbe, 5. Barcelona. 
El secretari general de l’URC actua com a secretari del grup. 
 
 

4. Àmbit de la CONFER 

1.  XXIII Assemblea general de la CONFER: Madrid, del 15 al 17 de novembre.  
Tema: «Ve y haz tú lo mismo» (Lc 10, 37). 
Eleccions: María del Rosario Ríos, elegida presidenta de la CONFER, i Jesús Miguel Zamora, 
vicepresident. 

2. Reunions del Consell General de la CONFER 
El P. Màxim Muñoz, president de l’URC, hi ha participat de manera habitual, i en dues ocasions, la 
Gna. Rosa Masferrer, com a vicepresidenta. 

3. Reunió de regionals i diocesanes a Madrid: 30 d’abril, amb participació del secretari general. 
Es remet a la memòria de CONFER 

 
 
5. Àmbit de l’URC 

 

5.1.   Assemblea general de l’URC 
1. 74 assemblea general: 16 de març  

Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 
Intervenció del P. Màxim, president 
Tema de reflexió, estudi i debat: "L’experiència de Déu en el religiós/la religiosa" a càrrec de la Gna. 
Teresa Pujal, clarissa del monestir de Reus. 
Dos temes més: a) Valoració de l’Any de la Vida Consagrada: avaluació i perspectives de futur, i b)        
Exposició i diàleg sobre el Pla triennal de l’URC 2016-2019 
A més, aprovació de la memòria 2015, del balanç 2015 i ratificació del pressupost 2016. 
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2. 75 assemblea general: 20 d’octubre  
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 
Intervenció del P. Màxim, president 
Primer moment: aspectes estatutaris com l’aprovació del pressupost 2017. 
Segon moment: presentació, intervenció i diàleg amb Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de 
Barcelona 
Tercer moment: temes per a la reflexió de la vida religiosa a Catalunya a partir del vídeo: “L’arca de 
Noè vers a un nou començament” 
Quart moment: ressò sobre la Constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida 
contemplativa femenina, Associació Cintra i Fundació Benallar i testimoniatge sobre la germana Isa 
Solà. 
Elecció de la germana Mercè Arimany Pujol (germanes Hospitalàries de la Santa Creu) com a vocal 
en substitució de la germana Pilar Rovira, que ha acabar el seu quadrienni. 
Ratificació del germà Lluís Serra, fms, com a secretaria general i administrador per a un nou 
quadrienni. 
 
 

5.2.   Junta directiva de l’URC  
Membres que la integren: 

 P. Màxim Muñoz Duran, claretià, provincial, president (elegit vocal el 13 de març de 2006, 
com a vicepresident el 13 de març de 2007, elegit president l’11 de març de 2015) 

 Gna. Rosa Masferrer i Felip, religiosa de Sant Josep de Girona, provincial (elegida vocal el 23 
d’octubre de 2013 i elegida vicepresidenta l’11 de març de 2015). 

 Gna. Pilar Rovira Puig, missionera de la institució claretiana, superiora general (vocal des 
d’octubre de 2012). A partir del 20 d’octubre de 2016, la germana Mercè Arimany Pujol 
(superiora general de les germanes Hospitalàries de la Santa Creu) 

 P. Llorenç Puig Puig, delegat del superior general, companyia de Jesús (vocal des d’octubre 
de 2014) 

 Gna. Consol Muñoz Sanjuán, superiora general de les Franciscanes Missioneres de la 
Immaculada Concepció (vocal des de l’11 de març de 2015) 

 P. Eduard Pini Barreiros, provincial de l’Escola Pia de Catalunya  (elegit vocal el 14 d’octubre 
de 2015) 

 Gmà. Lluís Serra Llansana, germà marista, secretari general (ratificat el 5 de novembre de 
2008, el 17 d’octubre de 2012 i el 20 d’octubre de 2016) 

Dotze reunions: 12 de gener, 2 de febrer,  9 de febrer, 1 de març, 5 d’abril, 3 de maig, 14 de juny, 15 
de setembre, 27 de setembre, 4 d’octubre; 8 de novembre, i 13 de desembre. 

 
 

5.3 .   Junta Directiva Ampliada 
            En la reunió de la junta directiva ampliada participen les entitats i persones següents: 

 Junta directiva URC: P. Màxim Muñoz, Gna. Rosa Masferrer, Gna. Pilar Rovira, P. Llorenç Puig, 
Gna. Consol Muñoz, P. Eduard Pini i G. Lluís Serra 

 Delegats Episcopals de Vida Consagrada: P. Pere Cardona, ofm 
 Delegacions Episcopals de Missions: P. Josep Roca, cmf 
 Secretariat Interdiocesà de Joventut: Gna. Anna Maria Domene, hsc 
 Consell Presbiteral Diocesà (Barcelona): P. Emili Marcos, sdb, i P. Manel Sales, schp. 
 Consell Presbiteral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): P. Bernabé Dalmau. osb, i P. Josep Roca, 

sf 
 Consell Pastoral Diocesà (Barcelona): P. Pere Codina Mas, cmf , Gna. Maria Arrese, fc, Gna. 

Jane K. Muendo, fmic, i G. Jaume Parés, fms 
 Consell Pastoral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): G. Santiago Ruiz Gutiérrez, ohsjd, Gna. 

Begoña Burguete Musgo, mic, Gna. Maria Cruz Sanz Roldán, fme 
 Fundació Ramon de Penyafort: P. Màxim Muñoz, cmf, i Gna. Rosa Masferrer 
 Fundació Escola Cristiana de Catalunya: P. Enric Puig, sj 
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 Associació Cintra: G. Josep Sanromà, cmf 
 Representant de l’URC en el Consell de l’Escola Cristiana: Joan Prat, schp, Roser Galcerán, 

ccv 
 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional: G. Javi Núñez, 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. Laura García Soria, fdc  
 Fundació Vidal i Barraquer: Dr. Carles Pérez 
 ISCR Don Bosco: P. Jordi Latorre, sdb 
 Antena Fe-Justícia Europa-Àfrica: Gna. Carme Canadell, fma 
 Catalunyareligio.cat: Sr. Jordi Llisterri  
 Entitats Socials d’Església: G. Lluís Serra, fms 
 Fundació Narcís Jubany: P. Màxim Muñoz, cmf 
 Ateneu Universitari Sant Pacià: P. Màxim Muñoz i Gna. Rosa Masferrer, rsj 

 
Data de la reunió: 27 de setembre de 2016. 
Tema central: prioritats i objectius del Pla triennal de l’URC 2016-2019 i les seves repercussions en 
cada organisme 

 
 

5.4.    Anawim (Trobades de superiores majors, delegades, abadesses i priores 
de Catalunya.) 

 Data: 19 de desembre.  
 Lloc: Monestir de Santa Maria de Valldonzella Carrer del Císter, 41 45 | 08022 Barcelona.  
 Tema: CONSTITUCIÓ APOSTÒLICA del papa Francesc VULTUM DEI QUAERERE sobre la vida 

contemplativa femenina. Taula rodona: aportacions des de la vida cistercenca, benedictina 
i carmelitana 

 
 

 5.5.   RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 
 Reunió 125: 8 de juny a la Cova de Sant Ignasi – 08240 Manresa (el Bages). Inicia com a 

president el P. Josep M. Soler, abat de Montserrat. 
 Reunió 126: Monestir de Santa Maria de Poblet (Conca de Barberà).  Nomenament per a un 

trienni del G. Lluís Serra, com a secretari, en substitució del P. Joan Botam, que ha exercit 
com a tal durant 50 anys des dels inicis de la RAP 
 

 5.6.   Vocalies 
 Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional (PJV). Reunió en periodicitat variable i com a lloc 

habitual la seu de l’URC. 
Celebració de l’Any de la Vida Consagrada amb adolescents i joves 
Data: 15 de gener.  
Lloc. Estació d'Enllaç al CASAL LOIOLA, carrer de Balmes, 138, 08008 Barcelona 
Tema: Festival de la misericòrdia! Art i testimonis amb el religiosos de la URC 

 Vocalia de Religiosos i Religioses Joves (JURC). Sense activitat. 
 

 5.7.   Relacions amb institucions i organismes 
  

 Ateneu Universitari Sant Pacià i Fundació Raimon de Penyafort 
Constituït l’1 d’octubre de 2015. En els seus estatuts consten com a membres del consell del 
Gran Canceller el President/a i viceprecident/a de l’URC, a més dels Bisbes de Catalunya, el 
provincial dels Jesuïtes de Catalunya i l’Abat de Montserrat. 
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El dia 20 de març de 1985 es va erigir la Fundació canònica de Sant Raimon de Penyafort, de 
la qual l’URC és membre fundacional, per ajudar de manera estable a la Facultat de Teologia 
de Catalunya en les seves activitats.  
El P. Màxim Muñoz, president de l’URC, i la germana Rosa Masferrer, com a vicepresidenta, 
han assistit a les reunions del Patronat. 

 

 Fundació Narcís Jubany 
La Fundació Narcís Jubany és una entitat creada per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
i la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) amb la missió de donar continuïtat a escoles 
cristianes els titulars de les quals no puguin, per les raons que sigui, mantenir l’exercici 
directe de la titularitat. 
L’URC té dret a designar 2 dels patrons, que actualment són el P. Màxim Muñoz i la Gna. Rosa 
Masferrer. 

 

 Entitats Socials d’Església.  
L’URC està representada en l’equip motor de les ESE a través del seu secretari general 
Enguany, s’ha realitzat la difusió de l’estudi: “L’acció social de les entitats d’Església i la seva 
aportació a la cohesió social. 

 
 Associació Cintra 

Celebració de l’Assemblea general de l’Associació Cintra.  
Data: 27 d’octubre de 2016 
Lloc: Residencia Sagrat Cor (Jesuïtes) Roger de Lluria 13. Barcelona 
La seu de l’Associació Cintra es troba a la seu de l’URC. 
 

 

6. Formació URC-CEVRE i altres activitats 
 

6.1. Formació inicial 
Curs sistemàtic de formació inicial 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.  
El curs 2015-16 hi hagut 27 alumnes i el 2016-17 hi ha 24 alumnes  
Congregacions participants. 2015-2016: Religioses de la Puresa de Maria, Carmelites de Sant Josep, 
Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Mercedaris i Hospitalàries de la Santa Creu. 2016-
2017: Religioses de la Puresa de Maria, Carmelites de Sant Josep, Germanes Caputxines de la Mare 
del Diví Pastor, Mercedaris i Religioses del Sagrat Cor. 

 Reunions de mestres de novicis i responsables de formació inicial 
a) 18 de gener, sessió de formació. Reflexió i diàleg sobre la formació inicial a partir d’un 

text del papa Francesc. Espai per compartir inquietuds i experiències 
b) 13 de juny, sessió d'avaluació 
c) 28 de setembre, sessió de programació 
 

 Programa 2016 

Trimestre: 11 de  gener a 14 de març 
Lloc: Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona 
15.30 a 16.25 h  Experiència de vida en comunitat Josep M. Vallejo 
16.25 a 17.20 h  Introducció a l’Antic Testament   Antoni M. Vilarrúbias 
17.40 a 18.35 h  El vot de castedat   Margarita Bofarull 
18.35 a 19.30 h  Mariologia    Núria Caum 
Trobada – recés – convivència de Quaresma. Data: 5 març. Tema: Any de la Misericòrdia 
Caputxines – Pallejà. Animació: mestres de noviciat 
 

Trimestre 4 d’abril a 13 de juny 
Lloc: Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona 
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15.30 a 16.25 h  Maduració afectiva i vida consagrada  Ana Mª Díaz 
16.25 a 17.20 h  La pregària     J. Renau i D. Guindulain 
17.40 a 18.35 h  El vot de pobresa     Viqui Molins 
18.35 a 19.30 h  Moral II      Gaspar Mora 

Trimestre: 3 octubre al 19 desembre  
Lloc: Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona 
15.30 a 16.25 h  Hª de les diverses formes de vida fraterna Josep M. Vallejo 
16.25 a 17.20 h  Maduració espiritual   Anna Maria Díaz 
17.40 a 18.35 h  Discerniment vocacional  Maite Valls 
18.35 a 19.30 h  Moral I     Gaspar Mora 
Recés d’Advent. Animador: Josep Manel Vallejo. Data: 17 de desembe.. Lloc: Puresa de 
Maria. Sant Cugat del Vallès. 

 

6.2. Jornades de Formació Permanent 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona). 

 “Una relectura del Shalom: una proposta de persona i comunitat avui”. Ponent: Maria del 
Mar Albajar, benedictina, abadessa del Monestir de Sant Benet  de Montserrat. Data: 7 de 
febrer. Sessió matinal. Participants: 129. 

 “Me voy haciendo mayor. ¿De qué recursos humanos y espirituales dispongo?”. Ponent: Dr. 
José Carlos Bermejo Higuera, germà camil. Sessió de matí i tarda. Data: 6 de febrero. 
Participants: 204. 

 «Servits com si fossin el Crist» (RB 36,1). Ponents: Fr. Octavi Vilà i Mayo, abat de Poblet. 
Data: 8 d’octubre. Sessió matinal. Participants: 144. 

 «Les dones al seguici de Jesús: textos, interpretacions, perspectives». Ponent: Núria Calduch 
i Benages. Data: 5 de novembre. Participants: 147. 

 

6.3. Exercicis Espirituals 
 Monestir de Montserrat. P. Toni Pou, monjo de Montserrat - del 18 al 24 de juliol. Tema: 

“Meditacions bíbliques sobre la misericòrdia”. Participants: 24. 
 Monestir de Montserrat. G. Bernat Juliol, monjo de Montserrat – del 8 al 14 d’agost. Tema: 

“Contemplar el rostre de la misericòrdia”. Participants: 22. 
 Cova de Manresa: exercicis oberts a la participació individual de religioses i religiosos.   

 

6.4. XXII Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars amb el 
suport de l’URC 

Data: 12 de novembre. Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona. Ponència amb el títol. “La immigració 
i el refugi”, Ponent: Quim Pons, sj. 

 

6.5. Jornada formativa prevenció 
El 30 de maig, als locals de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria, 13. 08010 Barcelona, 
s’ha presentant el “manual de crisi” a càrrec d’experts en comunicació 

 

6.6. Jornades mundials 
 Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrer. Lema: “Testimonis de l’esperança i la 

joia”. 
 Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada – 22 de maig. Lema: 

“Contempleu el rostre de la misericòrdia”. 
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

Contemplativa “Pro Orantibus” 

 
 
 
 

6.7. Projectes intercongregacionals  

 Curs sistemàtic de  formació inicial  
 

 Col·laboració de trenta-quatre institucions en l'Associació Cintra, que inclou diversos 
projectes dirigits a l'àrea social i solidària, com l'escola Cintra 
La Fundació Benallar i Verdallar, manté el caràcter intercongregacionals, però ha iniciat una 
vinculació directa amb l’REscola Pia de Catalunya. 

 

 Existeixen altres projectes compartits per dues a o tres congregacions, com Saó-Prat i 
d’altres. 

 

 Diversos grups intercomunitaris i intercongregacionals es reuneixen algunes vegades a l’any 
per barris, ciutats o d’acord amb altres criteris d’afinitat. 

 
 
 

6.8. Publicacions 
 

 Horeb, una cita setmanal amb els nostres lectors, i el Servei de Documentació   
Les intervencions més significatives dels actes realitzats per l’URC són recollides en la 
publicació de l’Horeb o en el Servei de Documentació. 
L'informatiu Horeb, que combina espais d'informació, d'opinió i d’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 número de l’any va ser el 330 en 
data de 7 de gener i l'últim el 373 amb data de 29 de desembre. Només en la versió íntegra 
s’han editat 1528 pàgines.  
El Servei de Documentació ha passat del número 91 amb data del 21 de gener al número 
138 amb data del 29 de desembre. S’han edicat 1.016 pàgines. 
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 Col·lecció URC 
La col·lecció URC és fruit de la col·laboració entre l’Editorial Claret i la Unió de Religiosos de 
Catalunya, ha publicat cinc números, el títol dels qual està recollit a l’apartat 2 d’aquesta 
Memòria.  
 

 Video “El arca de Noè. Cao a un nou començament”. En català i en castellà. 
 

 Relacions amb els mitjans de comunicació, especialment amb Catalunya Cristiana, Ràdio 
Estel, www.catalunyareligio.cat, Signes dels Temps de TV3 i publicacions periòdiques amb 
freqüents col·laboracions de tot tipus. 

 

 
 

 
 
 

7. Organigrama 
 

 
 

 
 

CET 
Conferència Episcopal 

Tarraconense 

SIRBIR 
Secretariat Interdiocesà de 

Relacions Bisbes i Religiosos 

DELEGATS 
EPISCOPALS DE 

VIDA CONSAGRADA 

TROBADES 
de Superiores Majors 

ANAWIM 

RAP 
Reunió d’Abats i Provincials 

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

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

CEVRE 
Centre de Vida Religiosa i 

Espiritualitat 
 

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

Junta 
Directiva 

Assemblea general 

URC 

            GRUPS 
              Reflexió i diàleg 
■ Xarxa Àfrica-Europa 
■ Tallers generacionals 
■ Religiosos/os en barris obrers 
■ Grups d’estudis temàtics 
■ Altres... 
 
 
 

CONFER 
Assemblea general | Consell general 

Reunions de Juntes directives, presidents, secretaris, administradors, cursos de formació... 

http://www.catalunyareligio.cat/
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8. Cronograma 2016 
 
 
 
 

    GENER  
1 dv Festa: Cap d'Any 

6 dc Festa: Epifania 

11 dl 
CEVRE: formació inicial 
Reunió de delegats episcopals de Vida Consagrada 

12 dt URC: Junta directiva 

15 dv 
Estació d’enllaç: festival de la Vida Consagrada al Casal Loiola. Vocalia de Pastoral Juvenil i 
Vocacional de l’URC 

18 dl 
CEVRE: formació inicial | Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 
Reunió de mestres de noviciat i responsables de formació inicial 

25 dl CEVRE: formació inicial 

27 dc AVC: simposi internacional  a Roma 

28 dj AVC: simposi internacional  a Roma. Vigília inici a la Basílica de Sant Pere 

29 dv AVC: simposi internacional  a Roma. Dia de “Reunió conjunta” 

30 ds 
AVC: simposi internacional  a Roma | AVC: Vetlla de pregària a Sant Pere . Jornada de 
trobada: Ordo Virginum, Vida Monàstica, Instituts Apostòlics, Instituts Seculars, nous Instituts 
o noves Formes de Vida Consagrada 

    FEBRER  
1 dl CEVRE: formació inicial |AVC: audiència del Papa | Vetlla de pregària 

2 dt 
URC: Junta directiva | Jornada Mundial de la Vida Consagrada- Fi de l'Any de la Vida 
Consagrada | Eucaristia final al Vaticà 

4 dj Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

6 ds URC: formació permanent 

8 dl 
CEVRE: formació inicial | Reunió de professors (Institucionals i llicència) | Jornades d'Ètica i 
Món contemporani 

9 dt Jornades d'Ètica i Món contemporani 

10 dc Dimecres de Cendra: inici de la Quaresma 

15 dl CEVRE: formació inicial 

22 dl CEVRE: formació inicial 

29 dl CEVRE: formació inicial 

    MARÇ  
1 dt URC: Junta directiva 

5 ds CONFER: jornada sobre el laïcat 

7 dl Anawim: reunió de superiores majors | CEVRE: formació inicial 

12 ds 
URC: formació permanent amb M. del Mar Albajar, abadessa del Monestir Sant Benet de 
Montserrat 

14 dl CEVRE: formació inicial 

16 dc URC: 74 assemblea general 

20 dg Diumenge de Rams 

25 dv Festa: divendres sant 

27 dg Pasqua de Resurrecció 

28 dl Festa de dilluns de Pasqua 

    ABRIL  
4 dl CEVRE: formació inicial 

5 dt URC: Junta directiva 
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11 dl CEVRE: formació inicial 

18 dl CEVRE: formació inicial 

23 ds Festa de Sant Jordi 

25 dl CEVRE: formació inicial 

27 dc Festa de la Mare de Déu de Montserrat 

30 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes a Madrid 

    MAIG  
2 dl CEVRE: formació inicial 

3 dt URC: Junta directiva 

9 dl CEVRE: formació inicial 

15 dg Festa de la Pentecosta 

16 dl Festa: segona Pasqua (Barcelona) 

19 dj SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions entre Bisbes i Religiosos) 

22 dg Festa de la Santíssima Trinitat: jornada Pro Orantibus 

23 dl CEVRE: formació inicial 

30 dl 
CEVRE: formació inicial.  
Jornada formativa para superiores i superiors majors i responsables de comunicació de les 
diverses congregacions. 

    JUNY  

6 dl 
CEVRE: formació inicial 
Reunió de delegats episcopals de Vida Consagrada 

9 dj 125 Reunió d’Abats i Provincials 

13 dl 
CEVRE: formació inicial. Cloenda del curs. 
Reunió de mestres de noviciat i responsables de formació inicial 

14 dt URC: Junta directiva 

24 dv Festa: Sant Joan 

    JULIOL  

    
Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: 18 a 24 de juliol  P. Toni Pou, monjo 
Tema: Meditacions bíbliques sobre la misericòrdia 

    AGOST  

    
Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: 8 a 14 d’agost  G. Bernat Juliol, monjo 
Tema: Contemplar el rostre de la misericòrdia.  

   SETEMBRE  
11 dg Diada 

15 dj URC - Junta directiva (9-19h) a Sant Pere de les Puel·les 

24 ds Festa de la Mercè 

27 dm URC – Junta directiva ampliada 

28 dc Reunió de mestres de noviciat i responsables de formació inicial 

   OCTUBRE  
3 dl CEVRE - Formació inicial  

4 dm URC - Junta directiva 

6 dj Inauguració oficial del curs 2016-2017 a l’Ateneu Universitari Sant Pacià 

8 ds Jornada de Formació Permanent  amb Fr. Octavi Vilà, abat de Poblet 

10 dl CEVRE - Formació inicial  

12 dc Mare de Déu del Pilar 

17 dl CEVRE - Formació inicial  

20 dj URC 75 assemblea general 

24 dl CEVRE - Formació inicial  

27 dj Assemblea Cintra. Jesuïtes Casp.  
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31 dl CEVRE - Formació inicial  

   NOVEMBRE  
1 dm Tots Sants 

5 ds Jornada de Formació Permanent amb Núria Calduch 

7 dl CEVRE - Formació inicial  

8 dm URC - Junta directiva 

9 dc Reunió de delegats episcopals de Vida Consagrada 

12 ds 
Grup Sant Jordi 
Jornada de Religioses en barris obrers i ambients populars 

14 dl CEVRE – Formació inicial  

15 dm CONFER: assemblea general | Madrid 

16 dc CONFER: assemblea general | Madrid 

17 dj CONFER: assemblea general | Madrid 

20 dg Cloenda de l’Any Jubilar de la Misericòrdia 

21 dl CEVRE – Formació inicial  

24 dj 126 Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Poblet 

27 dg Inici del temps d’Advent 

28 dl CEVRE – Formació inicial  

   DESEMBRE  
6 dm Festa Constitució 

8 dj Festa Immaculada 

12 dl CEVRE – Formació inicial  

13 dm URC – Junta directiva 

16 dv Reunió del SIRBIR 

17 ds CEVRE: Recès d’Advent A Sant Cugat del Vallès 

19 dl 
CEVRE - Formació inicial  
Reunió d’Anawim 

25 dg Nadal 

26 dl Sant Esteve 

 

 

 
9. Agraïments 
Des del mes de gener i en horari matinal, s’ha incorporat laboralment en el servei de secretaria 
auxiliar la Sra. Olga Mª Sánchez García. 

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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