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MEMÒRIA ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
  

 

Pl. Urquinaona, 11, 2n 2a - 08010 Barcelona | Tel. 93 302 43 | A/e: sec.general@urc.cat 

 

No tinc por! 
 

Rambles de Barcelona. Tarda del dia 17 d’agost. Un atemptat a través d’una furgoneta avança 
sembrant la mort fent zig-zag. Morts colpejats brutalment, sang al terra, dolor de víctimes, 
espectadors astorats... La reacció posterior, especialment en una manifestació multitudinària 
ocorreguda dies després, és el crit, és la pancarta: “No tinc por”. Pot entendre’s com una 
fanfarroneria, que no és aquest el cas. La gent que repeteix aquest lema al pas tranquil de la marxa 
no és immune a la por. Sovint la sent i l’experimenta. Aquest no és el problema, sinó deixar-s’hi 
dominar. La por tendeix a paralitzar les persones i a deixar de viure els somnis i les tasques pròpies. 
Envaeix el cor i entristeix l’ànima. En la seva justa mesura, estimula la prudència. La primera 
indicació en els relats bíblics, especialment al Nou Testament, és «no tinguis por». La por, a més de 
dinamitar la veritat sobre si mateixa, impedeix viure la llibertat i l’amor.  

Com fer una lectura creient de la realitat? Quina és la funció de la vida religiosa en aquest context? 
Aquestes preguntes han guanyat en intensitat en el pas del temps. El tema polític ha esclatat amb 
tota la seva cruesa. Una altra data inoblidable, registrada també indefectiblement en la memòria, 
l’1 d’octubre. A partir d’aquí, els esdeveniments s’han succeït a una velocitat de vertigen.  

La 77 assemblea general de l’URC, celebrada el 19 d’octubre, no va mirar a una altra banda. En un 
clima de pregària i de comunicació profunda es van respondre dues preguntes: “Quins sentiments, 
esperances, pors, inquietuds... experimentem aquí i ara davant de la nostra actualitat?” i “Com 
podem viure avui i aquí el contingut de la “preghiera semplice” de sant Francesc d’Assís, com a 
individus, com a religioses i religiosos, com a congregacions i com a URC?”. Sense debat. Només 
comunicació personal i escolta profunda. En la situació actual, venen a la ment les paraules 
bíbliques: “No tenim reis, ni profetes, ni governants; ningú no ofereix holocaustos ni sacrificis, ni flor 
de farina ni encens. (Dgr 3,38)”. En el rerefons d’aquests conflicte polític, el gemec dels pobres, els 
ofegats al mar, les famílies marginades... i tants altres problemes que resten invisibles en les 
pantalles mediàtiques. 

La memòria enguany no pot prescindir d’aquesta realitat. Si la por ens porta al silenci, a mirar a una 
altra banda, a ignorar el sofriment... la vida religiosa es tancaria en una bombolla i ens faria perdre 
el sentit de la missió. Tal com diu una cançó de Simon y Garfunkel, potser podem llençar “Ponts 
sobre aigües tèrboles”. I repetir una i altra vegada que on hi hagi odi, jo hi posi l’amor. 

Maria és un símbol de la memòria, la seu de la qual és el cor de la persona. Medita les paraules del 
seu fill quan no estén el què passa. Està present prop de la creu, quan Jesús mor al Gòlgota. Es troba 
en el cor de la primera comunitat quan l’Esperit davalla en forma de llengües de foc.  

Tot el que apareix en les pàgines següents només pot ser llegit des de l’escenari dels esdeveniments. 
El repte continua vigent: com podem viure aquí i ara la dimensió profètica de la vida consagrada en 
aquest context convuls i esperançat a la vegada? Amb la gràcia de Déu, tot és possible. 

 

2017 
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 La tria 
Enguany tornem a fer una petita tria de 10 punts que han estat significatius aquest any. Cadascú podria fer-
la segons el seu criteri. Sigui com sigui, la vida religiosa dona motius per seleccionar-ne més. Per això, 
l’agraïment i la joia sempre estan presents, com també la humilitat i el perdó. El compromís ens empeny a 
respondre amb audàcia i generositat a les crides que rebem cada dia. 
 
1. Consciència de la realitat 

Hem compartit un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) sobre la realitat de la vida 
religiosa a Catalunya en el plenari dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. Posteriorment, 
a la 76 assemblea general de l’URC hem aprofundit la nostra anàlisi al servei d’una lectura creient de la 
nostra realitat. 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ser a les perifèries 
Presència irrenunciable perquè connecta amb l’esperit fundacional de tantes congregacions i en el 
missatge central de l’Evangeli. 

Lluís Serra Llansana, fms | Secretari general 
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Un cop d’ull a l’URC 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya 

 
El 29 d’abril de 1980 es constitueix la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), que reemplaça les 
CONFER masculina i femenina de Catalunya, que existien prèviament per separat i que aplegaven 
les congregacions masculines i femenines respectivament. La reunió té lloc a Barcelona, c/ 
Rivadeneyra, 6, 5a planta. Es voten dues proposicions per unanimitat. 
a) la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya (com a CONFER-mixta), i 
b) aprovació dels estatuts. Posteriorment, s’ elegeix la comissió permanent, integrada per tres 
religioses i tres religiosos, de manera paritària. 
Aquesta unificació és compatible amb la celebració de reunions bianuals de congregacions 
masculines (RAP: Reunió d’Abats i Provincials) i femenines (Anawim: reunió d’abadesses, priores i 
superiores majors). 
 
 

El projecte fundacional 

 
La Unió de Religiosos es fundava com expressió de la voluntat de cooperació i de diàleg entre tots 
els religiosos i religioses que volen viure i anunciar l’Evangeli en el context actual de l’Església 
catalana, tot tenint molt presents les circumstàncies d’ambient i politicosocials. Així expressaven els 
documents fundacionals la identitat, finalitats principals i organització de l’ URC: “Formen aquesta 
Unió de Religiosos de Catalunya tots els superiors i superiores majors amb residència habitual a 
Catalunya. Té com a àmbit de competència les qüestions comunes als religiosos i religioses 
respectant l’existència d’organismes propis d’uns i altres. 

Les finalitats principals d’aquest organisme són les següents: 
- Cercar el coneixement i la col·laboració entre els diversos instituts i congregacions. 
- Promoure activitats en bé dels religiosos i religioses de Catalunya. 
- Programar i realitzar reunions periòdiques de superiors i superiores majors. 
- Fomentar el diàleg i la cooperació amb les persones i els organismes de la diòcesi. 
- Mantenir relacions de col·laboració amb la CONFER espanyola. 

Els òrgans de la Unió de Religiosos són l’Assemblea Plenària (freqüència bianual) i la Comissió 
Permanent, que actualment rep el nom de Junta directiva (freqüència mensual)”. 

 

Una presència significativa 

Dades estadístiques de la Vida Religiosa a Catalunya a partir de les dades proporcionades per la 
secretaria de CONFER, amb data de setembre de 2017 

 
 

 

 

 

MEMBRES DE L'URC • CATALUNYA 
  Femenines % Masculines % Total 

Congregacions 107 69,03% 48 30,97% 155 

Comunitats 509 74,30% 176 25,70% 685 

Religioses/os 3.898 78,92% 1.041 21,08% 4.939 
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Per diòcesis:
o Barcelona 3.138  
o Girona 326  
o Lleida 248  
o Sant Feliu de Llobregat 170  
o Solsona 58  

o Tarragona 396  
o Terrassa 229  
o Tortosa 55  
o Urgell 70  
o Vic 289

  
 

Organigrama 

 

 

 

 

 

CET 
Conferència Episcopal 

Tarraconense 

SIRBIR 
Secretariat Interdiocesà de 

Relacions Bisbes i Religiosos 

DELEGATS 
EPISCOPALS DE 

VIDA CONSAGRADA 

ANAWIM 
Reunió de Superiores Majors 

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 
■ Església pel Treball decent 
 

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... 



6 | 20 

 

Òrgans de direcció i gestió  
Els òrgans de direcció col·legiada són l’Assemblea general i la Junta Directiva. 
 

Assemblea general de l’URC 

La UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC) és la Conferència de Superiors i Superiores Majors 
dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, membres de la Conferència 
Espanyola de Religiosos (CONFER), amb cases i comunitats a les diòcesis de Catalunya. 
L’assemblea general és l’òrgan directiu suprem de l’URC. Els seus membres participen a l’assemblea 
general amb veu i vot: a) Els Superiors i Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya; b) 
Els Superiors i Superiores Majors que no tenen residència habitual a Catalunya, però sí cases i 
comunitats, podran designar un Delegat o Delegada Permanent, amb veu i vot a l'Assemblea; i c) Els 
Delegats o Delegades "ad casum", amb veu i vot. 
Se celebren dues assemblees generals a l’any: mes de març i mes d’octubre. 
Hi assisteix habitualment Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i representant de la Conferència 
Episcopal Tarraconense, que presideix l’eucaristia. També hi són convidats els delegats i delegades 
episcopals de Vida Consagrada.  
Les assembles generals tenen lloc al Seminari Conciliar de Barcelona. S’inicien amb la celebració 
eucarística i es clouen amb el dinar.  

 
 
76 assemblea general: 16 de març  
 

1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3.       Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2016 
4.       Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2016 
5. Ratificació, si escau, del pressupost de l’any 2017 
6.       Eleccions de la vicepresidenta i, si és cas, d’una vocal femenina 
PRIMER MOMENT 
7. Tema de reflexió, estudi i debat:  
           Consideracions sobre el DAFO "Anàlisi de la situació actual de la vida religiosa en el 

context de l’Església i la societat de Catalunya", elaborat per la Junta directiva 
           a càrrec del P. Josep M. Rambla, sj  
           Exposició i diàleg. 
Descans  
8.        Treball en grups: Línies d’acció, criteris i orientacions d’animació i govern 
SEGON MOMENT 
9.        Comunicacions: 

a. Document: “El fet religiós en la Catalunya del futur”. Eduard Ibáñez 
b. Projecte audiovisual: “Animaset Media Comunicació S.L.”. Jordi Roigé 
c. Refugiats i immigrants: “Casa nostra és casa vostra”. Salvador Busquets 

10. Informacions diverses.  
11 Torn obert de paraula 
12. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor al restaurant Flamant. 
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77 assemblea general: 19 d’octubre  
 

1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2018 
SEGON MOMENT 
4. Tema de reflexió, estudi i debat: Creure amb els joves 
           a càrrec del G. Ramon Rúbies, marista 
           Exposició i diàleg. 

  Descans 
5. Diàleg en grups i diàleg amb el ponent 
TERCER MOMENT 
6. Algunes accions prioritàries de l’URC per al curs 2017-2018. Presentació i comentaris 
7. Reflexions sobre l’actualitat 
CLOENDA 
8. Informes breus  
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

 
 

Junta directiva de l’URC  

La Junta Directiva és l’òrgan 
ordinari de direcció, coordinació i 
animació de l’URC. Es reuneix en 
sessió ordinària una vegada al mes, 
llevat dels mesos estivals. 
 
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 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, reelegida vicepresidenta el 3 
de març de 2017). 

▪ 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) 

▪ Gna. Mercè Arimany Pujol, superiora general de les germanes Hospitalàries de la Santa Creu 
(elegida vocal el 20 d’octubre de 2016) 

▪ 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) 

Onze reunions: 10 de gener, 9 de febrer,  7 de març, 4 d’abril, 2 de maig, 14 de juny, 5 de setembre, 
19 de setembre (ampliada), 3 d’octubre; 21 de novembre i 12 de desembre. 
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Junta Directiva Ampliada 

En la reunió de la junta directiva ampliada hi són convidades les entitats i persones següents: 
▪ Junta directiva URC: P. Màxim Muñoz, Gna. Rosa Masferrer, Gna. P. Llorenç Puig, Gna. Consol 

Muñoz, P. Eduard Pini, Gna. Mercè Arimany 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, rssg 
▪ Fundació Escola Cristiana de Catalunya: P. Enric Puig, sj 
▪ 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, rssg 

 
Data de la reunió: 19 de setembre de 2017. 

Temes de reflexió: 
a. Els principals objectius de l’URC per al curs 2017-2018 
b. Interpel·lació dels atemptats a la vida religiosa 
c. Criteris per viure la vida religiosa en l’actual context socio-polític.  

 

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

No hi figura cap data de reunió perquè la penúltima va ser al desembre de 2016 i la darrera el gener 
de 2018. 
 

 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 

▪ Reunió 127: 18 de maig al Casal Calassanç de la Parròquia Sant Josep de Calassanç, amb motiu 
dels 400 anys de la fundació de l’Escola Pia 

▪ Reunió 128: 29 de novembre al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, amb 
motiu dels 200 anys de la fundació de l’Institut Marista. 
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 Vocalies 

▪ Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional (PJV).  
Reunió en periodicitat variable i com a lloc habitual, encara que no exclusiu, la seu de l’URC. 
Celebració de Trobada de Pastoral Juvenil Vocacional: “Connecta’t a la xarxa” adreçada a 
persones dedicades a la coordinació, animació i acció pastoral, conferència a càrrec de Nubar 
Hamparzoumian, SJ  
Data: Dissabte 15 de gener (9.30 h – 13.30 h). 
Lloc: Escola Labouré, de les Filles de la Caritat. (c/ Elisabets, 8-1). 
 

▪ Vocalia de Religiosos i Religioses Joves (JURC). Actualment vacant. 
 
 
 

Relacions de la Unió de Religiosos de Catalunya 
 

Conferència Episcopal Tarraconense (CET) 

La Conferència Episcopal Tarraconense (CET) aplega a tots els bisbes de les 10 diòcesis amb seu a 
Catalunya. Cada dos anys, la Junta directiva, que es pot ampliar per altres religioses i religiosos 
segons el tema que es tracta, es reuneix amb el plenari de la CET. Enguany, la junta directiva de 
l’URC ha participat en la sessió plenària núm. 221 l’1 de febrer de 2017, a la Casa d’Espiritualitat 
“Maria Immaculada” de Tiana. L’URC ha presentant un DAFO titulat “Anàlisi de la situació actual de 
la vida religiosa en el context de l’Església i la societat a Catalunya”. Tot seguit, s’ha obert un diàleg 
animat i participatiu. Posteriorment, s’ha compartit el dinar i s’ha fet una foto de grup. 

 
Secretariat Interdiocesà de Relació Bisbes i Religiosos (SIRBIR) 

El 1995, el Concili Provincial de la Tarraconense, en el capítol I, paràgraf 6, assenyalava el do del 
carisma religiós i indicava que el “Secretariat Interdiocesà de Relació Bisbes i Religiosos (SIRBIR) és 
un instrument adequat per aprofundir la comunió i per concretar línies de coresponsabilitat”. 
Actualment, s’acostumen a celebrar tres reunions d’aquest organisme a l’any. 
Aquest secretariat està format pel Bisbe Delegat de la Conferència Tarraconsense per a la Vida 
Consagrada, el President/a i Vicepresident/a de l’URC, el secretari/a general i els dos delegats 
diocesans de Vida Consagrada de les dues diòcesis metropolitanes: Tarragona i Barcelona. 

▪ 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: l’1 de febrer, la reunió queda inclosa en el plenari amb la CET, i el 15 de desembre de 2017 
Temes de diàleg 

▪ L’Església a Catalunya en la situació actual 
▪ Sínode “Els joves, la fe i el discerniment vocacional” 
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Lema: “La Vida Consagrada, trobada amb 

l'amor de Déu” 
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Delegats i delegades de Vida Consagrada 

Delegats i delegada episcopals amb les seves diòcesis corresponents: 
▪ Arquebisbat de Tarragona: P. Pere Cardona, ofm 
▪ Bisbat de Tortosa: Mn. Ramon Labernié 
▪ Bisbat de Lleida: P. Toni Riera, sj 
▪ Bisbat d'Urgell: Mn. Jaume Vila Serra 
▪ Bisbat de Solsona: Teresa Gené Camps  
▪ Bisbat de Vic: Mn. Joan Casas i el P. Josep M. Morros Castelltort, SchP - adjunt 
▪ Bisbat de Girona: Srta. Pilar Pina Espinosa 
▪ Arquebisbat de Barcelona: Mn. Francesc Prieto Rodríguez 
▪ Bisbat de Terrassa: 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 

  
Data: 4 de desembre  de 2017. Els delegats episcopals de Vida Consagrada han celebrat una reunió 
a les dependències de la Cúria del Bisbat de Barcelona. El secretari general de la URC actua com a 
secretari del grup.  

▪ Salutació a les noves Delegades de: Girona, Solsona i Terrassa. 
▪ Comentari a la reunió de "Vicaris i Delegats episcopals per a la Vida Consagrada i 

Assistents Religiosos de les Federacions de Monges". (Madrid, 13 i 14 de novembre). 
▪ Objectius o propostes de cada bisbat de cara al nou curs. 
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2018. 
▪  ¿Reprendre la reflexió, en una pròxima reunió, sobre el llibre ja de tots conegut: El 

Ministerio del Vicario Episcopal para la Vida Consagrada? 
 
 

CONFER 

Com a òrgans de govern de l’URC, la participació se centra especialment en tres organismes de 
CONFER: 

▪ Assistència a la XXIV Assemblea general de la CONFER: Madrid, del 13 al 15 de 
novembre.  
Tema: “La Vida Consagrada ante el Sínodo sobre los jóvenes". 
Eleccions: Jesús Díaz Sariego, elegit vicepresident de la CONFER, i Pedro Belderrain, 
vocal. 

▪ Assistència al Consell general per part del P. Màxim Múñoz, com a president de 
l’URC, en diverses convocatòries a l’any. El P. Màxim Muñoz hi ha participat de 
manera habitual, i en dues ocasions, la Gna. Rosa Masferrer, com a vicepresidenta. 

▪ Assistència a la reunió de secretaria i administradors per part del G. Lluís Serra  com 
a secretari general i administrador de l’URC, convocada a Madrid el 6 de maig. 

Presencia de Mª Victoria González de Castejón, coordinadora de Regionals y Diocesanes de 
CONFER, en la 76 assemblea general de la URC, celebrada el 16 de març de 2017 
 
 

  

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 vicepresident/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 Ramon de Penyafort, de la qual 
l’URC és membre fundacional, per ajudar econòmicament 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. Eulàlia 
Freixas. 
 
 

Entitats Socials d’Església.  

L’URC està representada en l’equip motor de les ESE a través del seu secretari general 
En aquest curs, no s’han realitzat ni convocatòries ni activitat. 
 

 

Associació Cintra 

Associació autònoma integrada per 34 congregacions religioses que es va crear per intervenir 
intercongregacional en ambients de marginació. La seva seu oficial es troba a la seu de l’URC. 
  
Reunió de l’Assemblea general de l’Associació Cintra. 
Dijous, 16 de novembre de 2017 
Hora: 18.30  h 
Lloc: Residència Sagrat Cor (Jesuïtes) Roger de Llúria 13 ● Barcelona 
Alguns temes: 

▪ Nous càrrecs a la Junta.   
▪ Presentació i aprovació, si escau, del balanç 2016-2017 i del pressupost 2017-2018 

de Cintra.   
▪ Informe sobre l’escola Cintra   
▪ Explicació de la construcció del nou edifici   
▪ Informe de Benallar.   

 
 
 
 
 

 

Formació URC-CEVRE i altres activitats 
 

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 2016-17 van ser 24 alumnes i el 2017-18 hi ha 21 alumnes. 
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Congregacions participants. 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 i 2017-2018: 
Religioses de la Puresa de Maria, Mercedaris, Franciscanes Missioneres de la Nativitat i Caputxines 
de la Mare del Diví Pastor. 

▪ Reunions de mestres de novicis i responsables de formació inicial 
a) 16 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) 19 de juny, sessió d'avaluació 
c) 13 de setembre, sessió de programació 
 

▪ Programa 2017 
 

Trimestre: 9 gener a 20 març 
Lloc: Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona 
 
15.30 a 16.25 h Antropologia i espiritualitat dels vots 

religiosos avui     Lluís Serra 
16.25 a 17.20 h  La vida en missió    Pilar Cano 
17.40 a 18.35 h Dimensió moral de la castedat consagrada Margarita Bofarull 
18.35 a 19.30 h Aproximació al Nou Testament  Javier Velasco 

  Quaresma. Animadors: Mestres de Noviciat. Data: 1 abril. Lloc: Pallejà 
 

Trimestre: 25 març a 19 juny 
Lloc: Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona 

 
15.30 a 16.25 h Vivència sagraments   Josep Roca 
16.25 a 17.20 h  Pregària (II)    Jesús Renau i 

David Guindulain 
17.40 a 18.35 h Jesucrist    Màxim Muñoz 
18.35 a 19.30 h Fonamentació bíblica de la 

vida religiosa    Ignasi Ricart 
   

Trimestre: 2 octubre a 18 desembre 
Lloc: Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona 
 
15.30 a 16.25 h Passions i virtuts   Lluís Serra 
16.25 a 17.20 h  Maduració afectiva i vida consagrada Ana M. Díaz 
17.40 a 18.35 h Psicologia de la religió  Maite Valls 
18.35 a 19.30 h El vot d’obediència   Josep Roca 
Recés d’Advent. Animador: Josep M. Vallejo. Data: 25 novembre 2017.  
Lloc:  Puresa de Maria. Sant Cugat del Vallès. 

 
 

Jornades de Formació Permanent 

Es realitzen quatre jornades. Dues, matí i tarda. I dues només matí. 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona). 
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▪ “«Posar les persones en el centre de les decisions»”  
Ponent: Carme Borbonès i Brescó, Presidenta de Caritas Catalunya fins a 2016.  
Data: 11 de febrer. Sessió matinal. Participants: 165. 

▪ “«La passió. Una història per avui»”  
Ponent: José M. Rodríguez Olaizola, jesuïta.  
Sessió de matí i tarda.  
Data: 25 de març. Participants: 165. 

▪ «L’amor no es mereix. Un dia amb Jesús de Natzaret» 
Ponent: Fra Josep Manuel Vallejo, frare caputxí,  D 
Data: 7 d’octubre. Sessió matí i tarda. Participants: 102. 

▪ «La vida religiosa en una societat mediàtica i digital. 
Ponent: Míriam Díez Bosch, periodista.  
Data: 25 de novembre. Sessió matinal. Participants: 112. 

 

Exercicis Espirituals 

▪ Monestir de Montserrat. G. Lluís Planas, monjo de Montserrat – del 17 al 23 de juliol. 
Tema: “Aprenent a obrir el cor a Jesús. Evangeli de Sant Joan Cap. 5-8”. Participants: 
25. 

▪ Monestir de Montserrat. G. Daniel Codina, monjo de Montserrat – del 7 al 13 
d’agost. Tema: “Les Benaurances”. Participants: 30. 

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

 
 

Jornades mundials 

▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrer.  
Lema: “Testimonis de l’esperança i la joia”. S’ha participat activament en les 
celebracions organitzades als diversos Bisbats. 

▪ Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada – 11 de juny.  
Lema: “Contemplar el món amb la mirada de Déu”. 

 

  

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada Contemplativa “Pro 
Orantibus” 
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XXIV Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars amb el suport de 
l’URC 

Data: 2 de desembre. Lloc: Església Sant Pau del Camp, c. Sant Pau, 101, Barcelona.  
Ponència amb el títol. "Espiritualitat i convivència entre les religions". 
Ponent: Quim Cervera, teòleg , sociòleg i membre de l’Associació UNESCO per al diàleg interreligiós. 
 
 
 

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’Escola 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. 
 
 

Informacions diverses 

▪ Beatificació de set missioners del Sagrat Cor. Data: 6 de maig de 2017. Lloc: Catedral 
de Girona. 

▪ Beatificació de 109 màrtirs claretians a la Basílica de la  Sagrada Família el dia 21 
d’octubre. 

▪ La Junta directiva de l’URC ha estat una entitat promotora entre altres del document 
“El fet religiós en la Catalunya del futur. Drets humans, reconeixement i 
cooperació.”, presentat al Parlament de Catalunya el 21 de febrer de 2017. 

▪ La URC s’integra en dos grups més: a) Església pel treball decent; i b) Enllaça’t amb 
la justícia. 
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Comunicació 
 

▪ Web urc-cat 
A final de novembre de 2017, amb motiu de l’inici litúrgic de l’Advent, s’ha obert el 
web oficial de l’URC després d’estar uns anys aturat. 
 

▪ Xarxes socials 
S’han posat en funcionament de manera força activa el facekook 
(@UnioReligiososCatalunyaURC) i el twitter (@URC_Catalunya), que estaven oberts, 
però gairebé sense activitat.  
 

▪ Horeb, un butlletí setmanal, i el Servei de Documentació recullen les intervencions 
més significatives dels actes realitzats per l’URC i altra informació d’interès per a la 
Vida Religiosa 

a. L'informatiu Horeb, que combina espais d'informació, d'opinió i 
d’experiències, ha augmentat el nombre de destinataris col·lectius i 
individuals que ara són 1769 adreces i ha sortit, sempre puntualment, en la 
cita setmanal els dijous amb els seus lectors. El primer número de l’any va ser 
el 374 en data de 5 de gener i l'últim el 421 amb data de 28 de desembre. 
Només en la versió íntegra s’han editat 1577 pàgines.  

b. El Servei de Documentació ha passat del número 139 amb data del 5 de gener 
al número 175 amb data del 28 de desembre. S’han editat 1.137 pàgines. 

 
▪ 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 nou números, i la col·lecció provisionalment s’ha tancat entorn de 
l’Any de la Vida Consagrada en espera de transformar-se en una nova proposta 
 

▪ Contracte amb Animaset 
S’ha signat al final d’any un contracte amb Animaset, empresa de comunicació per 
potenciar aquestes tasques de comunicació de l’URC. 
 

▪ 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catalunyareligio.cat/
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Cronograma 2017 
 

   GENER  
1 dg Any Nou 

2 dl Festiu GC 

6 dv Epifania 

9 dl CEVRE - Formació inicial 

10 dm URC - Junta directiva 

16 dl CEVRE - Formació inicial 

18 dc Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25) 

23 dl CEVRE - Formació inicial 

30 dl CEVRE - Formació inicial 

   FEBRER  
1 dc Reunió conjunta Conferència Episcopal Tarraconense – Junta Directiva de l’URC 

2 dj Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

4 ds Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

6 dl CEVRE - Formació inicial 

9 dm URC - Junta directiva 

11 ds Jornada de Formació Permanent amb Carme Borbonès 

13 dl CEVRE - Formació inicial 

20 dl CEVRE - Formació inicial 

27 dl CEVRE - Formació inicial 

   MARÇ  
1 dc  Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra 

6 dl CEVRE - Formació inicial 

7 dm URC - Junta directiva 

13 dl CEVRE - Formació inicial 

16 dj 76 URC assemblea general 

20 dl CEVRE - Formació inicial 

25 ds Jornada de Formació Permanent amb José M. Rodríguez Olaizola, sj. 

27 dl CEVRE - Formació inicial 

   ABRIL   
3 dl CEVRE - Formació inicial 

4 dm URC - Junta directiva 

9 dg Diumenge de Rams 

13 dj Dijous Sant 

14 dv Divendres Sant 

16 dg Diumenge de Pasqua 

17 dl Dilluns de Pasqua 

22 ds Noviciat intercongrecional: trobada de Pasqua a Pallejà 

24 dl CEVRE - Formació inicial 

   MAIG   
1 dl  Festa del Treball 

2 dm  URC - Junta directiva 

6  ds CONFER: Reunió de Regionals i Diocesanes 

8 dl CEVRE - Formació inicial 

15 dl CEVRE - Formació inicial 

18 dj 127ª  Reunió d’abats i provincials (RAP) 

22 dl CEVRE - Formació inicial 

29 dl CEVRE - Formació inicial 
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   JUNY   
4 dg Pentecosta 

5 dl CEVRE - Formació inicial 

11 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus 

12 dl CEVRE - Formació inicial 

14 dm URC- Junta directiva  

19 dl CEVRE - Formació inicial I Reunió de mestres de novicis/es 

23 dv Sagrat Cor de Jesús 

24 ds Sant Joan 

   JULIOL   
  Exercicis espirituals a Montserrat 

   AGOST   
  Exercicis espirituals a Montserrat 

  SETEMBRE 
5 dm URC: Junta directiva 

11 dl Diada 

19 dm URC: Junta directiva ampliada 

25 dl Festa de la Mercè 

  OCTUBRE 
2 dl CEVRE 

3 dm URC: Junta directiva 

7 ds 
Jornada de Formació Permanent amb Fra Josep Manuel Vallejo 
Jornada Mundial pel Treball Decent 

9 dl CEVRE 

12 dj Mare de Déu del Pilar 

16 dl CEVRE 

19 dj 77 URC assemblea general 

21 ds Beatificació de 109 Màrtirs Claretians a la Sagrada Família 

23 dl CEVRE 

30 dl CEVRE 

  NOVEMBRE 
1 dc Tots Sants 

6 dl CEVRE 

13-15 dl Assemblea general CONFER – Madrid |  CEVRE 

18 ds XIII Jornada del Grup Sant Jordi: “La comunitat” 

20 dl CEVRE 

21 dm URC: Junta directiva 

25 ds Jornada de Formació Permanent amb la Dra. Míriam Díez  

27 dl CEVRE 

29 dc 128ª  Reunió d’abats i provincials (RAP) 

  DESEMBRE 
3 dg Inici del temps d’Advent 
4 dl CEVRE 

6 dm Festa Constitució 

8 dv Festa Immaculada 

11 dl CEVRE 

12 dm URC: Junta directiva 

18 dl CEVRE 

25 dl Nadal 

26 dm Sant Esteve 
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Personal de la seu 
 

 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
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Unió de Religiosos de Catalunya 

Pl. Urquinaona, 11, 2n 2a - 08010 Barcelona 

Tel. 93 302 43 67 

A/e: sec.general@urc.cat 


