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Presentació 

 

El temps passa molt ràpid, potser de vegades ens sembla que massa ràpid. Tenim a les 
nostres mans la Memòria del curs 2008/09. Aquestes pàgines ens fan present l’activitat de 
la Unió de Religiosos de Catalunya durant els darrers dotze mesos. Això és important, 
però encara ho és més la vida que és la que ens mou a fer aquestes i altres activitats, 
que, per raó d’espai, no podem explicar més extensament. 
 
Quan recordem tot el que hem fet i el que hem viscut som novament conscients de tots 
els signes de vida i esperança que marquen la nostra realitat de consagrats a l’Església 
catalana. L’Esperit continua obrint camins entre nosaltres i per això vivim el nostre present 
amb alegria i confiança.  
 
Puc dir, sense por d’equivocar-me, que anem creixent en proximitat, en fraternitat... Cada 
vegada ens sentim més germans i ens obrim més a la col·laboració, a compartir vida i 
missió. Això ens esperona a tots i revifa la nostra fe. 
 
No vull deixar de donar gràcies a Déu pels germans i germanes que han viscut durant el 
curs passat al nostre costat i ara ja no hi són. No faig una llista perquè em deixaria noms 
pel camí i tots ells i elles mereixen la nostra estima i la nostra pregària pel testimoniatge 
d’amor que ens han deixat com a herència. Que ara que estan molt a prop de Déu 
continuïn vetllant perquè cada vegada més la Vida Religiosa de Catalunya sàpiga donar 
resposta als problemes del nostre món i sàpiga també compartir els seus avenços des 
d’una vivència de fe cada vegada més autèntica i arrelada a la nostra terra. 
 
Ma. Cristina Martínez, stj 
Presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya 
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La vida de la Unió de Religiosos de Catalunya entreteixeix les seves pròpies aspiracions i 
objectius amb el batec de l’Església i del món. Un cristianisme que, en el nostre context, 
es despulla de moltes seguretats per caminar vers la diàspora i que no renuncia a l’anunci 
joiós de la Bona Notícia. Un compromís de justícia social rebregada per una crisi de 
proporcions gegantines en esfondrar-se les bombolles financeres que els especuladors 
han creat per obtenir guanys a curt termini, amb fortes repercussions negatives vers els 
més febles. L’allau de noves persones necessitades representa un repte a la vida 
religiosa. Un arrelament a un país sacsejat per múltiples factors contraposats. Temps 
moguts per a una petita barca en una nit de tempesta, però magnífica oportunitat per 
posar l’esperança en les mans de Déu. En les hores difícils i compromeses, el missatge 
bíblic sempre és el mateix: «No tingueu por». 
 

1. Resum anual en vuit fotogrames 
 
La memòria parteix de la quotidianitat, però es nodreix dels fets més rellevants que la 
trenquen, que li donen color i que estructuren els punts de referència, que permeten 
recordar una època i atorgar-li un caire propi. El curs 2008-2009 ens n’ofereix com a 
mínim els vuit que remarquem tot seguit. 
 
1. Pelegrinatge jubilar a Tarragona 

El 10 de gener, més de 360 membres de l’URC van celebrar a Tarragona el Jubileu 
dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi, en la commemoració dels 1.750 anys del seu 
martiri. Moltes religioses i religiosos l’havien celebrat amb les seves institucions, però 
l’URC n’ha volgut simbolitzar el compromís espiritual, el sentit intercongregacional, la 
fidelitat als orígens, la missió d’evangelitzar, la recerca de les fonts d’inspiració. 
Els actes més rellevants foren l’acollida al Seminari Pontifici de Tarragona i al portal 
de Sant Antoni amb la visita de tres llocs jubilars: la catedral primada i metropolitana, 
la capella de sant Pau del claustre del seminari i la capella major del seminari; la 
missa a la catedral presidida per l’arquebisbe Jaume Pujol; la trobada a l’amfiteatre, 
amb lectura de les actes martirials; el dinar al col·legi La Salle de Tarragona i un 
moment de compartir, animat pel germà marista Toni Torrelles. 
La valoració efectuada per la Comissió Permanent ha estat molt favorable. 

 
2. CONFER: canvi d’Estatuts i de model econòmic 

La XV Assemblea General de la CONFER va tenir lloc a Madrid de l’11 al 14 de 
novembre. Enguany, el lema ha estat: «Acollim i sortim a l’encontre de tothom amb 
les actituds de Jesús», dins del pla «Presències i ressonàncies de Déu a les 
perifèries i fronteres de la vida». La darrera tarda, de gran densitat humana i religiosa 
a causa dels testimoniatges presentats, ha estat presidida per uns dies de treballs 
feixucs, que han permès centrar-se en dos objectius clau: l’aprovació d’uns nous 
Estatuts i d’un nou model econòmic. Una de les grans novetats dels Estatuts és 
l’organització de la CONFER en zones, que substituiran les antigues CONFER 
regionals i diocesanes i que tenen com a finalitat l’animació de la vida religiosa i la 
promoció de la formació. L’àmbit territorial d’una zona s’estendrà, per regla general, 
a les comunitats religioses d’una o diverses diòcesis colindants, tenint en compte, en 
el possible, la demarcació eclesiàstica i l’autonomia administrativa. L’URC, per 
exemple, podria correspondre a una zona. Aquests Estatuts hauran de ser aprovats 
per la Santa Seu.  
El model econòmic aposta per l’autofinançament del funcionament ordinari, per la 
quota única, que es repartirà de forma solidària d’acord amb uns criteris com més 
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objectius millor, la quota complement, que algunes zones podran establir per a 
l’optimització dels recursos ordinaris…, temes tots ells de gran actualitat i importància 
per al bon funcionament.  
Aquests dos punts presenten repercussions problemàtiques, que incidiran en 
diversos aspectes de l’URC. 

 
3. Avenços en la comunicació  

La comunicació ha rebut en aquest curs un impuls important, atès el sentit de 
comunió que estableix entre les diverses institucions que integren l’URC. Alguns 
indicadors han estat els següents:  

 S’ha editat la Guia 2008 de la Vida Religiosa a les Diòcesis Catalanes. 
Instituts i comunitats, preparada en l’exercici anterior. 

 L’informatiu Horeb ha presentat tres novetats. Primera, la freqüència. Se n’han 
editat del número 9 al número 43, és a dir, 35 en un total d’11 mesos. Segona, 
la incorporació de fotografies, que l’han enriquit visualment. Tercera, la difusió. 
Persones individuals s’han pogut inscriure gratuïtament i rebre’l a la seva 
bústia electrònica particular. 

 S’ha canviat el logotip per un de nou, així com els formats de la documentació 
utilitzada per l’URC. 

 Els pòsters de la Trobada Jubilar a Tarragona, de la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada i de la Jornada Pro Orantibus han estat confeccionats o 
assessorats pel secretari general de l’URC. 

 La web necessita una remodelació de fons, prevista en l’elaboració dels 
pressupostos. 

 Noves adreces electròniques: 
1. Informatiu Horeb. L’URC compta amb una nova adreça electrònica per 
recollir les notícies (textos i fotografies) de les diferents congregacions, 
instituts i ordes que puguin ser susceptibles de publicació en el butlletí 
informatiu, com a espai de comunió i comunicació. L’adreça és 
horeb.urc@gmail.com
2. Secretaria de l’URC i del CEVRE 
S’ha produït un canvi d’adreça. Abans era urc@infonegocio.com. La nova 
adreça és urc.info@gmail.com

 
4. L’estudi Al servei de servir 

L’auditori del Palau de la Generalitat, ple de gom a gom, ha estat el 2 de març 
l’escenari de la presentació de l’estudi Al servei de servir sobre la tasca social dels 
instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica de Catalunya.  
L’estudi, encarregat al grup d’Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR), ha 
estat dirigit pel catedràtic de Sociologia de la UAB, el Dr. Joan Estruch. 
L’informe Al servei de servir comprèn dues parts importants. La primera apunta a 
l’informe pròpiament dit (metodologia, anàlisi i conclusions) i la segona està 
integrada per un recull d’annexos, entre els quals destaca el manual d’ús de la base 
de dades per continuar treballant i actualitzant les dades de la investigació.  
Se’n van fer diverses presentacions: Barcelona, 2 de març, al Palau de la 
Generalitat; Lleida, 5 de maig, al Saló de Plens de l’Ajuntament; Girona, 25 de maig, 
a la seu dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació: Tortosa, 26 de 
maig, a la seu de la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre; Tarragona, 9 de 
juny, a la sala Pau Casals de la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona, 
i, finalment, Manresa, el 22 de juny, a la sala d’actes del Palau Firal de Manresa. 
Aquest informe ha estat publicat a Vida Nueva, en qualitat de plec; a Catalunya 
Cristiana, com a encartament, i s’ha difós a través de la web. 

mailto:horeb.urc@gmail.com
mailto:urc@infonegocio.com
mailto:urc.info@gmail.com


La premsa escrita i la televisió (telenotícies i Els matins de Josep Cuní) n’han fet 
ressò, així com la ràdio en diversos programes (Ràdio Estel, Cope Catalunya...). 
Clara Fons, una de les seves autores, va assistir a l’Assemblea de l’URC per 
comunicar la seva experiència. 
 

5. Una xarxa més gran de grups 
Diverses realitats s’han creat o s’han anat integrant més plenament en l’URC. Xarxes 
Solidàries aplega fundacions i associacions no governamentals de 
desenvolupament, vinculades a instituts religiosos, amb l’objectiu de compartir 
inquietuds, projectes i sistemes. Antena Àfrica-Europa Fe i Justícia ha aprofundit la 
seva presència dins de l’URC. La germana Begoña Iñarra, Missionera de Ntra. Sra. 
d’Àfrica, coordinadora del Secretariat RAEFJ Brussel·les, va presentar a l’assemblea 
plenària de l’URC un informe sobre la Xarxa. La Vocalia de Pastoral Juvenil i 
Vocacional, per contra, ha experimentat una paràlisi i el proper setembre voldria 
refundar-se amb un nou projecte. 
Presentem, a continuació, l’esquema dels organismes principals vinculats a l’URC. 
 
 

CET 
Conferència Episcopal 

Tarraconense 

SIRBIR 
Secretariat Interdiocesà de 

Relacions Bisbes i Religiosos 

VICARIS I 
DELEGATS 

EPISCOPALS 

TROBADES 
de Superiores Majors 

RAP 
Reunió d’Abats i Provincials 

REPRESENTACIONS 
■ Consell Presbiteral Diocesà 
■ Consell de l’Escola Cristiana 
■ Consell Pastoral Diocesà 
■ Plataforma Immigració (Justícia i 
Pau) 
■ Centre d’Estudis Pastorals 
■ CECAS 
■ FERS 
■ Fundació Vidal i Barraquer 
■ ISCR Don Bosco 
 
 

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 
■ Trobades 
■ Cursos i seminaris 

 

Comissió 
Permanent 

Assemblea general 

URC 

            GRUPS 
Reflexió i diàleg 

■ Xarxa Àfrica-Europa 
■ Religiosos en barris 
■ Tallers generacionals 
■ Xarxes solidàries 
 
 

 
 

6. Una mirada a l’entorn  
La situació econòmica global, amb les crisis financeres, ha tingut especial ressò al si 
de l’URC. S’han realitzat dues activitats.  
Primera, el Seminari d’Economia Crítica Taifa va presentar el 4 de març, amb motiu 
de la LX Assemblea General de l’URC, celebrada a la Casa d’Exercicis de Sant 
Ignasi (Barcelona), un tema de reflexió, estudi i debat: L’economia als darrers anys. 
Conseqüències socials de la crisi. 
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Segona, la convocatòria d’una jornada de formació permanent, celebrada el 23 de maig 
de 2009, dissabte, a càrrec del Seminari d’Economia Crítica Taifa. L’objectiu va 
consistir a proporcionar als participants una reflexió de tipus social sobre la crisi del 
capitalisme actual tot explicant, amb un llenguatge clar i entenedor, les claus del que 
està succeint. Informació. 
 

7. Canvi a la secretaria general 
A finals del curs anterior, es va notificar un canvi a la Secretaria General de l’URC. El 
germà Antoni Salat va ser destinat a Roma i, per aquesta raó, va deixar el seu servei 
com a secretari general. La Junta Permanent va nomenar com a nou secretari general 
el germà Lluís Serra, també marista.  
Des de l’inici del mes de setembre, el nou secretari general va ocupar-se de la seva 
responsabilitat. 
 

8. El Centre Cintra 
El Centre Cintra ha tingut durant el curs diversos moments significatius. 

 Primer, el nomenament d’Enric Sevilla, nou director pedagògic de Cintra. El 
germà Joan Lluís Casanovas continuava amb la responsabilitat de la titularitat 
del centre. 

 Segon, el tema dels locals. El dia 5 de febrer, al carrer  Aurora, 13 A, de 
Barcelona, es va reunir l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Cintra, 
presidida per Ma. Cristina Martínez, que remarcà la importància de donar 
suport a Cintra en uns moments de dubtes, interrogants i plantejaments 
diversos per l’actual estat dels locals de l’escola. Recerca contínua de 
possibles solucions. 

 Tercer, el P. Lluís Magriñà fou elegit nou secretari de l’Associació Cintra tot 
substituint el P. Pere Borràs, també jesuïta. 

 Quart, les Cargoleres. El trasllat a uns locals més acomodats, funcionals, fets 
segons la normativa del Departament d’Educació. L’espai és gairebé el doble 
del que hi havia al carrer Aurora, 13 A, on ha estat durant 13 cursos. Els nous 
espais es troben al carrer Riereta, 21, instal·lació preparada amb molta cura 
des del Consorci de Barcelona.  

 Cinquè, la mort accidental del germà Joan Lluís Casanovas, ocorreguda el 12 
d’agost. L’impacte ha estat profund i s’ha produït una commoció en l’àmbit 
religiós i social. Ho ha deixat tot en marxa, però ara cal cercar una persona 
que el substitueixi en la direcció titular. 

 Sisè, l’assemblea va donar llum verda al Projecte d’intervenció educativa «Llar 
Caliu», considerat molt positiu i altament necessari per la situació d’abandó en 
què viu un elevat nombre d’alumnes de Cintra. 

 

2. Relacions amb la CONFER  
 
1. Assemblea general de la CONFER 

La XV Assemblea General de la CONFER va tenir lloc a Madrid de l’11 al 14 de 
novembre, com s’ha recordat  a l’apartat primer d’aquest informe.  
Els dos objectius clau han estat l’aprovació d’uns nous Estatuts i d’un nou model 
econòmic. S’ha considerat que la proposta d’ambdós models és força centralista i 
uniformador, per la qual cosa xoca de ple amb alguns plantejaments actuals de 
l’URC. Aquests Estatuts hauran de ser aprovats per la Santa Seu.  
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2. Reunions de la Comissió Permanent de la CONFER 
La presidenta de l’URC ha participat en diverses reunions. 
 

3. Reunió d’administradors a Madrid 
El 15 de desembre es va celebrar una reunió d’administradors a la seu de la 
Confer, Madrid, per llençar el nou model administratiu. 
 

4. Trobades de presidents i secretaris generals de les CONFER regionals 
El 20 d’abril es va celebrar una reunió de presidents i secretaris a la seu de la 
CONFER, Madrid, sobre el tema dels estatuts i dels reglaments. 

 

3. Assemblees generals de l’URC 
 
1. LIX Assemblea general 

Data: 5 de novembre de 2008  
Lloc: Casa d’Exercicis Sant Ignasi · Jesuïtes (Barcelona) 
Tema de reflexió i estudi: El servei de l’autoritat i l’obediència, Instrucció de la 
Congregació per als Instituts de vida consagrada i les Societats de vida apostòlica, 
aprovada el 5 de maig de 2008 pel Sant Pare i promulgada a Roma l’11 de maig, 
solemnitat de la Pentecosta. Ponent: G. Jaume Pujol, fsc. 
Altres temes: 

 Estatuts i Reglament de la CONFER 
 Participació de l’URC en la Fundació Narcís Jubany 
 El Centre Cintra: G. Joan Lluís Casanovas 
 Comunitat de Sant Egidio: Jaume Castro 
 Llei d’estrangeria: G. Jaume Ruiz 

Informacions i temes diversos: pelegrinatge a Tarragona, protecció de dades, 
estudi sobre la tasca social dels instituts de vida consagrada i les societats de vida 
apostòlica a Catalunya, informatiu Horeb, CEVRE, vocalies i grups de treball 
(tallers intergeneracionals, etc.), XV Jornada de Religioses i Religiosos en Barris 
Obrers i Populars, Xarxa Àfrica-Europa, Fe-Justícia. 

 
2. LX Assemblea general 

Data: 4 de març de 2009 
Lloc: Casa d’Exercicis Sant Ignasi · Jesuïtes (Barcelona). 
Tema de reflexió, estudi i debat: L’economia als darrers anys. Conseqüències 
socials de la crisi, a càrrec de Francisco Ferrer, membre del Seminari d’Economia 
Crítica TAIFA 
Eleccions: La Gna. Maria Eulàlia Freixas, provincial de Catalunya de les 
Missioneres de la Immaculada Concepció, ha estat reelegida per a un segon 
quadrienni com a vocal de la Comissió Permanent de l’URC.  
Comunicacions:  
La meva experiència en la investigació de l’informe Al servei de servir sobre la 
tasca social dels religiosos i religioses a Catalunya. Ponent: Clara Fons i 
Duocastella. Sociòloga. Grup de recerca ISOR, Investigacions en Sociologia de la 
Religió. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Xarxa Àfrica-Europa, Fe-Justícia – Begoña Iñarra, Missionera de Ntra. Sra. d’Àfrica, 
coordinadora del Secretariat RAEFJ Brussel·les 
Aprovació del balanç 2008 i dels pressupostos 2009 
Informe sobre els Estatuts de Zona i Reglament de la CONFER. 
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4. Organismes i grups de l’URC 
 
1. Comissió Permanent 
 

Composició 
• Gna. Ma. Cristina Martínez Piérola, stj, presidenta (des de març de 2007, vocal 

des de març de 2004) 
• P. Màxim Muñoz, vicepresident (des de març de 2007, vocal des de març de 

2006) 
• G. Josep Martí, fsc, vocal (des de novembre de 2006) 
• Gna. Maria Eulàlia Freixas Farré, mic, vocal (des de març de 2005, reelegida el 

març de 2009) 
• P. Jacint Duran, ofm, vocal (des de març de 2007) 
• Gna. Carmen García, rsj, vocal (des de març de 2008)  
• G. Lluís Serra, fms, secretari general (des de setembre de 2008)  
 
Reunions 
• 9 de setembre de 2008 (Permanent i Permanent Ampliada) 
• 25 de setembre de 2008 
• 7 d’octubre de 2008 
• 25 de novembre de 2008 
• 19 de desembre de 2008 
• 10 de febrer de 2009 
• 10 de març de 2009 
• 14 d’abril de 2009 
• 12 de maig de 2009 
• 9 de juny de 2009 

 
Visites rebudes 
• Diàleg amb el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya 

(10 de març) 
• Diàleg amb representants de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 

(7 d’octubre i 14 d’abril) 
• Diàleg amb Catalunya Cristiana i Ràdio Estel (14 d’abril) 

 
Alguns temes: trobada jubilar a Tarragona; CONFER, estatuts i reglament de zona; 
protecció de dades; Fundació Narcís Jubany; seminari d’Economia Crítica Taifa; 
edició i presentacions de l’informe Al servei de servir; aportacions a la Facultat de 
Teologia de Catalunya; el Centre Cintra; la comunitat intercongregacional “Mare de 
l’Acollida”...  
 

2. Comissió Permanent Ampliada 
A més dels membres de la Comissió Permanent, en la reunió de la Comissió 
Permanent Ampliada hi participen les següents entitats i persones: 
• Vicaris i Delegats Episcopals de Vida Consagrada: Pere Cardona  
• FERS: Anna M. Oliveras 
• Secretari General de la Fundació Escola Cristiana: Enric Puig 
• Representant de l’URC en el Consell de l’Escola Cristiana: Marian Federico 
• Fundació Vidal i Barraquer: Carles Pérez 
• ISCR Don Bosco: Jordi Latorre 
• Consell Presbiteral Diocesà (Barcelona): Agustí Borrell 
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• Antena Fe-Justicia Europa-Àfrica: Maria-Rosa Maymí 
• Consell Pastoral Diocesà (Barcelona): Dolors Albertí 
• Consell Pastoral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): Benjamín García 
• Representant de l’URC a CECAS: Enric Castells 
• Plataforma Immigració (Justícia i Pau): Montserrat Baró 
• Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional: Anna Maria Domene 
• Vocalia de Religiosos Joves (JURC): Santi Muñoz 
• Representants de l’URC al CEP: Miquel Àngel Calavia i Lourdes Taberner 
 

3. Trobades de superiores majors 
• 6 d’octubre de 2008 – Casa d’Espiritualitat de Santa Elena de Solius de les 

Religioses de Sant Josep de Girona (Santa Cristina d’Aro – Girona) 
• 23 de febrer de 2009 – Casa d’Espiritualitat Claret de les Missioneres de la 

Institució Claretiana (Vic) 
 

4. RAP (Trobades de superiors majors) 
• 30 d’octubre de 2008  
• 18 de maig de 2009 

 
5. Vocalies 

• Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional (PJV). 
Les dificultats experimentades per aquesta Vocalia han culminat en la 
convocatòria d’una reunió al mes de setembre del proper curs per impulsar-ne 
un nou rellançament. 

• Vocalia de Religiosos i Religioses Joves (JURC) 
Ha celebrat la V Trobada de Religiosos i Religioses Joves de Catalunya a 
Montserrat – 14 i 15 de març de 2009 – Alberg Abat Garriga (Montserrat). 
Tema: Reptes a la vida religiosa, aquí i ara, a càrrec de l’Abat de Montserrat. 

 
6. Grups diversos 

• Grup de joves intercongregacional que porta el nom de Mambré. 
• Plataforma d’entitats cristianes amb immigrants. Consol Palomar, germaneta de 

l’Assumpció, substitueix a Montserrat Baró. 
 
7. XV Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 

Es tracta d’un grup de religioses i religiosos que des de fa més de 25 anys es 
reuneixen habitualment per reflexionar i aprofundir diversos aspectes de la vida 
religiosa dels barris obrers i populars, on viuen i treballen.  
Data de reunió: 8 de novembre. Lloc: Col·legi Sagrat Cor (Besòs). 
Tema: Acollir les crides que Déu ens fa, avui. S’ha volgut continuar escoltant 
l’Esperit i discernir els accents de la vida religiosa entre la gent senzilla, des d’una 
espiritualitat d’encarnació.  

 
8. Xarxes Solidàries 

S’ha creat aquest nou grup, que aplega fundacions i ONG de caire social que estan 
vinculats a instituts religiosos. Les reunions que s’han celebrat són: 
• 6 de novembre de 2008 – Germans Maristes (C/ Vallespir, 162, Barcelona) 
• 20 de gener de 2009 – PROIDE (C/ Sant Joan de la Salle, 42, Barcelona) 
• 1 d’abril de 2009 – Unió de Religiosos de Catalunya (Pl. Urquinaona, 11, 2n 2a,  

Barcelona) 
• 20 de maig de 2009 - Unió de Religiosos de Catalunya (Pl. Urquinaona, 11, 2n 

2a, Barcelona) 
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5. Relacions amb les diòcesis de Catalunya 
 
1. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 
El SIRBIR és el Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos, presidit 
pel bisbe Romà Casanova. Integren aquest organisme: 
• Mons. Romà Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC 
• Gna. Ma. Cristina Martínez, stj, presidenta de l’URC  
• P. Màxim Muñoz, cmf, vicepresident de l’URC 
• P. Pere Cardona, ofmcap, vicari episcopal de VC de Tarragona 
• Mn. Francesc Prieto, vicari episcopal de VC de Barcelona 
• G. Lluís Serra, fms, secretari general de l’URC 
 
Les reunions se celebren a la seu de l’URC. Les dates han estat les següents: 
• 19 de desembre de 2008 – seu de l’URC 
• 13 de febrer de 2009 – seu de l’URC 
• 3 de juny de 2009 – seu de l’URC 

 
En aquestes reunions, hi ha un intercanvi d’informacions de la CET (Conferència 
Episcopal Tarraconense) i de l’URC, així com es dialoga sobre temes d’interès 
comú. 

 
2. Delegats Episcopals de VC 

Llista dels delegats episcopals amb les seves diòcesis corresponents: 
Arquebisbat de 
Tarragona  P. Pere Cardona Bueno, ofmcap 

Bisbat de Tortosa Mn. Enric Aymerich 
Bisbat de Lleida Mn. Vicenç Ros Guillén 
Bisbat d’Urgell Mn. Jaume Vila Serra 
Bisbat de Solsona P. Josep Sesma León, OdeM  

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

Bisbat de Girona P. Jaume Avellí, sj 
Arquebisbat de 
Barcelona 

Mn. Francesc Prieto Rodríguez (vida activa) 
Mn. Josep Anton Arenas i Sampera (vida contemplativa) 

Bisbat de Terrassa Gna. Núria Casas, odn 
Bisbat de Sant Feliu  P. Josep Roca i Mas, sf 
URC G. Lluís Serra Llansana, fms 

 
 Les reunions han estat les tres següents:  

• Data: 30 d’octubre de 2008. Lloc: Casa d’Exercicis Sant Ignasi - Jesuïtes 
(Barcelona) 

• Data: 12 de febrer de 2009. Lloc: Casa d’Exercicis Sant Ignasi - Jesuïtes 
(Barcelona) 

• Data: 4 i 5 de juny. Lloc: Santuari de Nostra Senyora de Loreto (Tarragona), 
dirigit pels Pares Rogacionistes. Participa en un moment de la trobada 
l’arquebisbe de Tarragona, Mon. Jaume Pujol, que presideix l’Eucaristia final. 
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6. Activitats de formació URC-CEVRE 
 
1. Formació inicial 

• 15 de setembre de 2008, a la seu de l’URC 
• 20 de desembre de 2008 - Trobada de Nadal (recés) a Sant Cugat del Vallès 

(Puresa de Maria). El Fill de Déu se’ns ha fet camí, animador: Josep Manel 
Vallejo, ofmCap 

• 4 de maig de 2009 – seu de l’URC 
 

2. Curs de formació inicial 

 1r trimestre 
6 octubre – 17 desembre 

10 dies 

2n trimestre 
12 gener – 16 març 

10 dies 

3r trimestre 
23 abril – 8 juny 

9 dies 

 1. 06 octubre 
2. 13 octubre 
3. 20 octubre 
4. 27 octubre 
5. 03 novembre 
6. 10 novembre 
7. 17 novembre 
8. 24 novembre 
9. 01 desembre 

10. 15 desembre 
 

1. 12 gener 
2. 19 gener 
3. 26 gener 
4. 02 febrer 
5. 09 febrer 
6. 16 febrer 
7. 23 febrer 
8. 02 març 
9. 09 març 

10. 16 març 
 

1. 23 març 
2. 30 març 

   -------------- 
3. 20 abril 
4. 27 abril 
5. 04 maig 
6. 11 maig 
7. 18 maig 
8. 25 maig 
9. 08 juny 

Història de les 
diverses formes de 

vida fraterna 

 
El seguiment de 

Jesús 
 

 

Salms 
15.30 a 
16.25 h 

 Josep M. Vallejo Toni Torrelles Jordi Latorre 

La vida en missió Consagració i vots Antropologia cristiana16.25 a 
17.20 h  Miguel A. Calavia Lluís Serra Màxim Muñoz 
17,20 a 
17,40 h Pausa Pausa Pausa 

Aproximació al NT Vivència Sagraments Maduració espiritual 17.40 a 
18.35 h Ignasi Ricart Elena Andrés Evelio José 

Discerniment 
vocacional 

Psicologia de la 
religió Moral 18.35 a 

19.30 h Eulàlia Jubany Maite Valls Gaspar Mora 
 
3. Jornades de Formació Permanent 

La seu de les jornades de formació permanent és el Col·legi Salesià Sant Josep 
(Barcelona) 
• Espiritualidad para el cambio y la misión. Ponent: Felicísimo Martínez, op 

Data: 25 d’octubre de 2008  
• El servicio de la autoridad y la obediencia. Perspectivas complementarias. 

Ponent: José Cristo Rey García Paredes,  
Data: 15 de novembre de 2008  

• Sobre ètica cívica i morals religioses. Ponent: Begoña Román 
Data: 14 de febrer de 2009 

• La interioridad de la persona humana y la experiencia de Dios.  
Ponent: Francisco Javier Sancho 
Data: 16 de maig de 2009 



• La crisi al capitalisme actual. Ponents: Joan Junyent, Francisco Ferrer i Josep 
Manel Busqueta, membres de Taifa - Seminari d’Economia Crítica 
Data: 23 de maig de 2009  
 

4. Exercicis Espirituals 
• Montserrat 

► P. Josep-Enric Parellada, osb – del 6 al 12 de juliol de 2009. Participants: 30. 
► P. Joan M. Mayol, osb – del 10 al 16 d’agost de 2009. Participants: 29. 

• Cova de Manresa (personalitzats) 
► P. Pere Borràs, sj – del 21 al 30 de juliol de 2009. Participants: 9. 

 
5. Jornades mundials 

 Jornada Mundial de la Vida Consagrada – 2 de febrer de 2009. Els consagrats, 
testimonis al món de l’amor de Déu 

 Pregària Mundial per les Vocacions – 10 de maig de 2009 
 Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada – 7 de juny de 

2009. L’Esperit de Crist crida: «Abba, Pare!» (Ga 4,6) 
 
6. II Jornades Pastorals 

• Organitzadors: Escuelas Católicas, Fundació Escola Cristiana de Catalunya i 
Unió de Religiosos de Catalunya  

• Dates: 20 i 21 de març de 2009. 
• Lloc: col·legi Mare de Déu del Roser de les Dominiques de l’Ensenyament, 

Barcelona 
• Tema: La cultura i la fe es besen: altres camins transitables 

 
7. Cartells i pòsters 
 

 12 

   
Trobada jubilar a Tarragona Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada 
Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada contemplativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nou logo  



 13

7. Personal i edifici de la seu 
  

• Personal executiu: 
Lluís Serra, secretari general i administrador 
Noemí Pujol, secretària 

• Voluntariat: 
Dolores Taravillo, rsjg, Diego Collado, fms Oriol Rius, laic, Lurdes Aubart, stj, i 
Amparo Roig, stj 

• Obres: tot el curs, fins al juliol, hi ha hagut una bastida per refer la façana. S’ha 
hagut d’instal·lar l’aire condicionat fora de la façana. 

 

8. Cronograma 
SETEMBRE - 2008 

9 Comissió Permanent Ampliada, a la Casa d’Exercicis de Sant Ignasi de Sarrià, 
Barcelona 

15 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
15 Reunió amb els/les mestres de novicis/es 

 

OCTUBRE - 2008 
6 Inici del Curs de Formació Inicial, per a prenovicis/es i novicis/es, al CEP, tots els 

dilluns lectius, des de l’6 d’octubre fins al 8 de juny. Lliçó inaugural à càrrec de la 
germana Victòria Molins, stj 

6 Trobada de Superiores Majors i Abadesses a Solius 
7 Comissió Permanent URC 

13 Inauguració del Curs de Formació Inicial 
20  Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
25 Jornada de Formació Permanent: Felicísimo Martínez – Espiritualidad para el 

cambio y la misión. 
30 Trobada d’Abats i Provincials (RAP) 
30 Reunió de vicaris i delegats episcopals de vida consagrada 

 

NOVEMBRE - 2008 
5  LIX Assemblea General URC  
 Reunió de Xarxes Solidàries 

11-14 XV Assemblea General de CONFER a Madrid 
15 Jornada de Formació Permanent:  José Cristo Rey García Paredes – El servicio de 

la autoridad y la obediencia 
17 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
25  Comissió Permanent URC 

DESEMBRE - 2008 
10 Trobada de l’Antena de Barcelona: Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia 
15 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
19 Comissió Permanent de l’URC 
19 SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
20 Reunió d’alumnes del CEVRE al Noviciat de les Germanes de la Puresa de Maria 
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GENER - 2009 

10 Pelegrinatge a Tarragona – Any Jubilar 
12 CEVRE: formació inicial – inici del segon trimestre 
13 Comissió Permanent URC  
14 Trobada de l’Antena de Barcelona: Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia 
15 JURC – Joves de la Unió de Religiosos de Catalunya 
19 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 

La vida religiosa a l’Espai de Formació de Santa Coloma de Gramenet 
20  Xarxes Solidàries – reunió de fundacions i ONGD vinculades a instituts religiosos 

 

FEBRER - 2009 

2 JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 
5 Assemblea general ordinària de l’Associació Cintra - Barcelona 

10 Comissió Permanent URC 
12 Reunió de vicaris i delegats episcopals de vida consagrada 
13 SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
14 Jornada de Formació Permanent: Begoña Román – Sobre ètica cívica i morals 

religioses 
16 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
19 Reunió de Vicaris i Delegats de Vida Consagrada a Barcelona 
23 Trobada de Superiores Majors i Abadesses a la casa d’Espiritualitat Claret a Vic 

 

MARÇ - 2009 

2 Presentació d l’estudi Al servei de servir al Palau de la Generalitat 
4 LX ASSEMBLEA GENERAL URC   

10 Comissió Permanent URC  
14-15 V Trobada de Religioses i Religiosos Joves a Montserrat 

16 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
20-21 II Jornades de Pastoral: La cultura i la fe es besen: altres camins transitables. 
 

ABRIL - 2009 

1 Xarxes Solidàries – reunió de fundacions i ONGD vinculades a instituts religiosos 
14 Comissió Permanent URC 
20 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 

  Trobada de Secretaris Generals de les CONFER Regionals, a CONFER, Madrid  
29 Lliurament del premi Ensenyament a l’Escola Cintra al Cercle d’Economia 

 

MAIG - 2009 

5 Presentació de l’estudi Al servei de servir a Lleida 
8-10 X Trobada Nacional de Responsables d’Informació dels Instituts Religiosos – 

CONFER, Madrid. 
10 PREGÀRIA MUNDIAL  PER LES VOCACIONS 
12 Comissió Permanent URC 
16 Jornada de Formació Permanent: Fco. Javier Sancho – La interioridad de la 

persona humana y la experiencia de Dios 
18 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 



 15

 18 Trobada d’Abats i Provincials (RAP) 
20 Xarxes Solidàries – reunió de fundacions i ONGD vinculades a instituts religiosos 
23 Jornada de formació permanent – Seminari d’Economia Crítica Taifa 
25 Presentació de l’estudi Al servei de servir a Girona 
26 Presentació de l’estudi Al servei de servir a Tortosa 

 

JUNY - 2009 

3 SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
4-5  Reunió de Vicaris i Delegats de Vida Consagrada a Tarragona 

7 Jornada de la Vida Consagrada Contemplativa «PRO ORANTIBUS» 
9 Comissió Permanent URC 

Presentació de l’estudi Al servei de servir a Tarragona 
15 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 
22 Presentació de l’estudi Al servei de servir a Manresa 
26  Reunió de la JURC, vocalia de joves 

 

JULIOL - 2009   

6-12  Exercicis Espirituals a Montserrat. P. Xavier Poch i Farré, osb (des del dia 6, matí, 
fins al dia 12, després de dinar) 

21-30 Exercicis Espirituals personalitzats a la Cova de Manresa. Pere Borràs, sj  
 

AGOST - 2009  

10-16 Exercicis Espirituals a Montserrat, P. Joan Mª Mayol i Fàbregas, osb (des del dia 
10, matí, fins al dia 16, després de dinar) 

 
 
 

9. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 31 d’agost de 2009 
 
 

G. Lluís Serra Llansana, fms 
Secretari general de l’URC 
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