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Memòria de la Unió de Religiosos de Catalunya 
 

2018 
 

 
 

La Saviesa brilla i mai no es marceix, 

es deixa veure fàcilment del qui l'estima,  

es deixa trobar del qui la cerca 

Saviesa 6, 12 

 

Aprovada a la 80 assemblea general de l’URC, 

celebrada a Barcelona el dia 20 de març de 2019 
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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 

 

Un nou cup de Rubik 
 

Les transformacions socials a voltes són tan profundes que exigeixen una mirada nova sobre la 
realitat i una nova manera d’intervenir-hi. Quan una persona té a les seves mans un cup de Rubik, 
el desafiament de moure les peces per compaginar els colors augmenta en la mesura que el punt 
de partença es troba més lluny del resultat final. Les congregacions religioses, en aquests darrers 
anys, s’han reestructurat o encara estan en fase de trobar noves fórmules de reestructuració. 
L’assemblea general de l’URC ha reflexionat sobre aquests processos i les seves repercussions en la 
presència de religioses i religiosos a Catalunya. En especial, cúries generals i provincials, d’acord 
amb les noves àrees territorials, s’han traslladat a diferents llocs forans. L’estudi d’una figura 
existent, però que encara incrementarà el seu nombre i la seva importància, correspon a les 
delegacions permanents. Les seves competències no poden reduir-se a l’assistència a les 
assemblees i a poca cosa més. Han de tenir un compromís d’arrelament i d’interlocució que doni 
visibilitat i participació conjunta a la congregació que representen. Les superiores majors, els 
superior majors, cal que coneguin l’especificitat de la realitat catalana i la sàpiguen atendre amb 
generositat i afecte. La xarxa de les congregacions religioses ha d’estar ben travada i totes són 
necessàries per enfortir el conjunt.  

L’any 2018 commemora els 25 anys de la celebració del Congrés de la Vida Religiosa de Catalunya, 
(1993-1995) que va moure i dinamitzar persones i comunitats. El seu lema: “Revifa la flama del do 
de Déu” va desvetllar les millors energies i va impulsar de manera intercongregacional les millors 
respostes i actuacions. Ara, amb els temps actuals, no es vol repetit la proposta i el format. Per això, 
l’assemblea general es va decantar per realitzar un Fòrum de la Vida Religiosa, que s’endinsés en les 
arrels. Un disseny més experiencial que acadèmic. La vida, experimentada i compartida. Així es va 
entendre. No es tracta d’elaborar grans projectes, sinó submergir-se en l’esfera del sentit.  

No elegim el moment històric que vivim, però sí que escollim l’actitud per viure’l. Com ressona el 
text del Deuteronomi 30,19.20: “Avui et proposo d'escollir entre la vida i la mort, entre la benedicció 
i la maledicció. Tu escull la vida i viuràs, tu i la teva descendència. Estima el Senyor, el teu Déu, 
obeeix-lo i sigues-li fidel: en ell trobaràs la vida, i el Senyor et concedirà molts anys per a poder 
habitar en aquest país que ell havia promès als teus pares, a Abraham, a Isaac i a Jacob.”. Un dilema 
clau per a la vida religiosa. 

El cup de Rubik espera unes mans expertes, un esperit comunitari, que sàpiga recompondre els 
colors a partir de la situació actual. Paciència, habilitat, confiança... Els plantejaments del 2018 seran 
desenvolupats amb més força durant els anys següents. Nous desafiaments i noves crides, a voltes 
inesperades, faran del seguiment de Jesús una tasca vital, que defuig els programes preestablerts. 
Tenim mols interrogants, no sempre trobem les respostes. Jesús ens orienta: “Vine i veuràs”. 
 

Lluís Serra Llansana, fms | secretari general 

 

2018 
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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 semestral) 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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Segons la Memòria CONFER 2017-2018, presentada a la XXV Assemblea general del 13-15 novembre 
de 2018, hi ha una variació del nombre de religioses/os per diòcesis i pel total de Catalunya: 
Total: 4.814  
 
Per diòcesis:
o Barcelona 3.031  
o Girona 331  
o Lleida 230  
o Sant Feliu de Llobregat 166  
o Solsona 57  

o Tarragona 381  
o Terrassa 227  
o Tortosa 53  
o Urgell 69  
o Vic 269

 
 
 

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... 
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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.  

 
 
78 assemblea general: 15 de març  
 

Reunió 78 

Data 15 de març de 2018, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 
 
 
 

11.00 
 
 

12.00 
12.30 

 
 

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

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

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

25 anys a la convocatòria d’un nou Congrés?” 
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13.45 
 
 
 

 
 
14.30 

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

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

Dinar de germanor  

  

 
 
 

79 assemblea general: 17 d’octubre  
 

Reunió 79 

Data 17 d’octubre de 2018, dimecres 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 
 
 

11.00 
 

12.00 
12.30 

 
13.00 

 
 

 
 
 
 

14.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Aula Magna  
OBERTURA 
14. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
15. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
16. Elecció d’un vocal masculí per a la junta directiva 
17. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2019 
SEGON MOMENT: TEMA DE REFLEXIÓ, ESTUDI I DEBAT 
5. Tema de reflexió, estudi i debat: reestructuracions i delegacions permanents                                                       

Treball en grups  
Descans 

   Posada en comú i síntesi 
TERCER MOMENT reestructuracions i delegacions permanents 
6. Proposta per a la celebració d’un Fòrum de la vida religiosa a Catalunya. 

Presentació i comentaris 
7. Informacions sobre Cintra i Benallar 
CLOENDA 
8. Informacions breus  
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor  
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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 el 16 de març de 2011 i reelegit 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 de la companyia de Jesús (vocal des d’octubre de 2014 fins al 17 
d’octubre de 2018).   
P. Eduard Rey, provincial de Caputxins de Catalunya i Balears (vocal a partir del 17 d’octubre 
de 2018) 

 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: 9 de gener, 6 de febrer,  6 de març, 10 d’abril, 8 de maig, 12 de juny, 5 de setembre, 
18 de setembre (ampliada), 2 d’octubre; 6 de novembre i 4 de desembre. 
 

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 
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 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. Milagros López Gutiérrez. sp 
 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: 18 de setembre de 2018, dimarts. 

Temes de reflexió: 
a. la reestructuració de les congregacions religioses 
b. document “L’Església catalana: present i futur”: diàleg sobre les propostes 4.1 primera i 

4.2. 
 

 

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

Es reuneix una vegada el 12 de gener de 2018 a casa de les Missioneres de la Immaculada Concepció   
Passeig de la Bonanova, 35, Barcelona 
 
 

 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 

 Reunió 129: 10 de maig a la Cartoixa de Montalegre 
 Reunió 130: 26 de novembre a Arenys de Mar (Orde de Frares Menors Caputxins) amb motiu 

del IV centenari de la seva presència en aquesta ciutat. 
 
 

Vocalies 

 Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional (PJV).  
Reunió amb periodicitat variable i com a lloc habitual, encara que no exclusiu, la seu de l’URC. 
Celebració de Trobada de Pastoral Juvenil Vocacional: “Neurociència: el cervell del jove i 
l’espiritualitat” amb Ramon Ma. Nogués, Sch P” adreçada a persones dedicades a la coordinació, 
animació i acció pastoral. 
Data: Dissabte 10 de febrer (10.00 h – 13.30 h). 
Lloc: La Salle Gràcia (Plaça del Nord, 14, Barcelona). 
 

 Vocalia de Religiosos i Religioses Joves (JURC). Actualment inactiva. 
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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 amb altres religioses i religiosos 
segons el tema que es tracta, es reuneix amb el plenari de la CET. Enguany, no s’ha celebrat la reunió 
perquè corresponia a l’any de pausa. 

 
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. A partir de 

setembre, el nou delegat episcopal és el P. Joan Josep Moré, sdb 
 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: el 23 de març i 22 de juny 
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” 
 Propera reunió de la CET amb presència de l’URC 
 “Cor Orans” - Instrucció aplicativa de la Constitució Apostòlica “Vultum Dei 

quaerere” sobre la vida contemplativa femenina de la CIVCSVA 
 Tema obert: la vida religiosa, aquí i ara 

 

Delegats i delegades de Vida Consagrada 

Delegats i delegades 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: P. Jordi Castanyer, OSB  
 Bisbat de Vic: Mn. Joan Casas i el P. Josep M. Morros Castelltort, SchP - adjunt 
 Bisbat de Girona: Srta. Pilar Pina Espinosa 
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 Arquebisbat de Barcelona: Mn. Francesc Prieto Rodríguez, posteriorment el P. Joan 
Josep Moré, sdb 

 Bisbat de Terrassa: Gna. Candelaria Pérez, PM, posteriorment Fray Gonzalo 
Fernández-Gallardo, OFM Conv 

 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: P. Josep Maria Henríquez Farreras, OSB 
 Unió de Religiosos de Catalunya (URC): G. Lluís Serra i Llansana, fms 

  
A les reunions participa el secretari general de l’URC, que fa de secretari. Aquest any no s’ha celebrat 
cap reunió. 

 
 

CONFER 

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

 Assistència a la XXV Assemblea general de la CONFER, en la qual el President és 
membre de ple dret i el secretari general invitat: Madrid, del 13 al 15 de novembre 
amb la celebració dels 25 anys de la unificació de CONFER. 
Tema: “Os daré un futuro lleno de esperanza” (Jer 29,11)". 
Lloc: Hotel Weare Chamartín (c/Agustín de Foxá, s/n). 
El President de la CIVCSVA Mons. João Braz de Aviz va impartir una ponència sobre 
“El futuro de la Vida Religiosa esperanza de los jóvenes”. 

 Assistència al Consell general per part del P. Màxim Muñoz, com a president de 
l’URC, que hi ha participat de manera habitual. 

 Assistència a la reunió de secretaris i administradors per part del G. Lluís Serra  com 
a secretari general i administrador de l’URC, convocada a Madrid el 21 d’abril de 
2018. 

 

Van fer-se presents a la 78 assemblea general de l’URC, la germana Mariña Ríos, presidenta de 
CONFER, que aquesta vegada participa com a provincial de la Companyia de Maria d’Espanya, i la 
germana Mª Victoria González de Castejón (Toya), com a coordinadora de Regionals i Diocesanes 
de CONFER 
 

  

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. Aquest any no s’ha convocat cap reunió d’aquest 
consell. 

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. Aquest any s’ha reunit el 9 de juliol. 
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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 
Freixes. No consta convocatòria d’aquest any. 
 
 

Església pel treball decent 

L’URC està representada a través del seu secretari general en el grup de l’Església pel treball decent, 
que celebra vàries reunions a l’any. 

 
 

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. 
L’Escola Pia de Catalunya s’ha fet càrrec de la Fundació Benallar tot mantenint la col·laboració 
intercongregacional que ha estat constant al llarg dels anys. 
  
Reunió de l’Assemblea general de l’Associació Cintra. 
Dijous, 29 de novembre de 2018 
Hora: 18.00  h 
Lloc: Escola Cintra, c) Riereta 21 ● Barcelona 
A més dels temes habituals propis d’una assemblea, la informació i el diàleg sobre perspectives de 
futurs ha estat el punt central de reflexió.   
 
 
 
 

 

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 2017-18 van ser 22 alumnes i el 2018-19 hi ha 27 alumnes. 
 
Congregacions participants. 2017-2018: Religioses de la Puresa de Maria, Institut de Germans 
Maristes, Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Mercedaris, i 2018-2019: Religioses de 
la Puresa de Maria, Mercedaris, Franciscanes Missioneres de la Nativitat, Terciàries Trinitàries, 
Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Carmelites Sant Josep i Institut de Germans Maristes. 

 Reunions de mestres de novicis i responsables de formació inicial 
a) 15 de gener, sessió de formació.  
b) 18 de juny, sessió d'avaluació 
c) 13 de setembre, sessió de programació 
 



12 | 20 

 

 Programa 2018 
 

Trimestre: 11 gener a 12 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  Església viva    Adelaide Baracco 
17.40 a 18.35 h El vot de castedat                                  Margarita Bofarull 
18.35 a 19.30 h Moral                                            Gaspar Mora 

  Quaresma. Animadors: Mestres de Noviciat. Data: 24 de març. Lloc: Pallejà 

Trimestre: 19 març a 13 juny 
Lloc: Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona 

 
15.30 a 16.25 h Introducció a l’Antic Testament Joan Ramon Martín 
16.25 a 17.20 h  La pregària    David Guindulain 
17.40 a 18.35 h El vot de pobresa   Lluís Agustí 
18.35 a 19.30 h Teologia de Maria   Núria Caum 

   

Trimestre: 2 octubre a 18 desembre 
Lloc: CSSCC Centres SocioSanitaris Catòlics de Catalunya. Plaça Urquinaona 11, 3  ̶ 1 
08010 Barcelona 
 
15.30 a 16.25 h Antropologia i espiritualitat dels vots 
   Religiosos avui     Lluís Serra 
16.25 a 17.20 h  Maduració espiritual   Ana M. Díaz 
17.40 a 18.35 h Discerniment vocacional  Maite Valls 
18.35 a 19.30 h Moral II    Gaspar Mora 
Recés d’Advent. Animador: Josep M. Vallejo. Data: 15 desembre 2018.  
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). 
 

 « Noves aproximacions a l'estudi de l'Evangeli de Joan » 
Ponent: Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat.  
Data: 10 de febrer. Sessió matinal. Participants: 108. 

 « La reducción, un tiempo de gracia para vivir de fe » 
Ponent: Mª Isabel Ardanza Mendilíbar, carmelita de la caritat.  
Data: 17 de març. Sessió de matí i tarda. Participants: 126. 

 « Per què costa tant comunicar la fe avui? Propostes. » 
Ponent: Xavier Morlans Molina, prevere de la diòcesi de Barcelona  
Data: 20 d’octubre. Sessió matinal. Participants: 148. 

 « Acoger y anunciar al Dios de las periferias » 
Ponent: Pepa Torres Pérez, Congregació de les Apostòliques del Cor de Jesús 
Data: 17 novembre. Sessió matí i tarda. Participants: 150. 
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Exercicis Espirituals 

 Monestir de Montserrat. P. Sergi d’Assís, monjo de Montserrat – del 9 al 15 de juliol. 
Tema: “Jesús a través d’una pel·lícula”. Participants: 29. 

 Monestir de Montserrat. P. Joan M. Mayol, monjo de Montserrat – del 6 al 12 
d’agost. Tema: “Les 3 cartes d’un bon jugador”. Participants: 28. 

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

 

Curs de dinamització comunitària 

L’URC va demanar a l’INSTITUTO TEOLOGICO DE VIDA RELIGIOSA i REVISTA VIDA RELIGIOSA els seus 
serveis per organitzar un curs de dinamització comunitària, adreçat a religiosos i religioses que 
exerceixen una funció d'animació i d’acompanyament comunitaris.  
 
DATA: del 27 al 29 d’abril de 2018 
LLOC: Torre Gironella – Salesianes de Santa Dorotea, passeig Sant Joan Bosco, 34 - 08017 Barcelona 
HORARI:  

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

   16.30 – 20.00 
 Diumenge:  10.00 – 13.30 

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

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

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

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

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

 S'exerciten línies creatives de vinculació comunitària i pautes per treballar la mística de la 
fraternitat. 
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Fòrum de qüestions econòmiques 

TEMA FÒRUM DE QÜESTIONS ECONÒMIQUES 
Data 11 de juny de 2018, dilluns 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Aula de CSSCC (Centres Sòcio-Sanitaris Catòlics de Catalunya) – Plaça Urquinaona 11, 3-2. 
Barcelona. 

Assistents Administradors generals i provincials i/o persones amb responsabilitats econòmiques en 
aquests àmbits 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat Mantenir en el marc de l’URC entre els participants un espai d’intercanvi i diàleg sobre temes 
econòmics d’interès (inter)congregacional. 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Presentació, impressions i comentaris al document del Vaticà: "OECONOMICAE ET 

PECUNIARIAE QUAESTIONES. Consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns 
aspectes de l’actual sistema econòmic i financer” 

4. Temes d’administració provincial o general d’especial interès a partir de les aportacions 
prèvies dels participants 

5. Conclusions, si és cas 

 
 

Jornades mundials 

 Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrer.  
Lema: “La vida Consagrada, trobada amb l’Amor de Déu”. S’ha participat activament 
en les celebracions organitzades als diversos Bisbats. 

 Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada – 27 de maig.  
Lema: “Només vull que el mireu a Ell” 
 

  

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

Contemplativa “Pro Orantibus” 
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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 digital de periodicitat 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, es tramet a un conjunt de 1.750 adreces de caire col·lectiu o 
individual. Surt, sempre puntualment, en la cita setmanal els dijous amb els 
seus lectors. El primer número de l’any va ser el 422 en data de 4 de gener i 
l'últim el 467 amb data de 27 de desembre. Només en la versió íntegra s’han 
editat 1.905 pàgines en 46 números (mitjana 32,3 pàg. /número) 

b. El Servei de Documentació ha passat del número 176 amb data del 4 de gener 
al número 206 amb data del 27 de desembre. S’han editat 1.002 pàgines, amb 
31 números (mitjana 32,3 pàg/número). 

 
 Contracte amb Animaset 

L’URC manté un contracte amb Animaset, empresa de comunicació per potenciar 
aquestes tasques com a Unió de Religiosos de Catalunya. 
 

 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. 
 

 La Memòria 2018 pot enriquir-se en el seu contingut a través de la consulta amb els 
continguts recollits al web i, especialment, a l’informatiu Horeb. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catalunyareligio.cat/
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Calendari 2018 
 

  2018  
   GENER 

1 Dl Any Nou  

6 Ds Epifania  

8 Dl CEVRE  

9 Dm URC: Junta directiva  

15 Dl CEVRE  

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

22 Dl CEVRE  

29 Dl CEVRE  

   FEBRER 

2 Dv Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

5 Dl CEVRE  

6 Dm 
Matí: reunió de responsables de Cases d’Espiritualitat 
Tarda: URC: Junta directiva 

 

10 Ds 
Jornada de Formació Permanent amb el P.  Antoni Pou i 
Muntaner 
Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional 

 

12 Dl CEVRE  

14 Dm Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

19 Dl CEVRE  

26 Dl CEVRE  

   MARÇ 

5 Dl CEVRE  

6 Dm URC: Junta directiva  

12 Dl CEVRE  

15 Dj URC assemblea general  

17 Ds 
Jornada de formació permanent amb Mª Isabel Ardanza 
Mendilíbar 

 

19 Dl CEVRE (inici de classes del tercer trimestre)  

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

 

25 Dl Diumenge de Rams  

29 Dj Dijous Sant  

30 Dl Divendres Sant  

   ABRIL 

1 dg Diumenge de Pasqua  

2 dl Dilluns de Pasqua  

9 dl CEVRE  

10 dm URC: Junta directiva  

16 dl CEVRE  

21 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes  

23 dl CEVRE | Festa de Sant Jordi  

27 dv Festa de la Mare de Déu de Montserrat  

27-29 dvdg URC Curs-taller de dinamització comunitària  

30 dl CEVRE  

   MAIG 
1 dm Festa del Treball  
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7 dl CEVRE  

8 dm URC: Junta directiva  

14 dl CEVRE  

20 dg Pentecosta  

21 dl Dilluns de Pentecosta  

27 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

28 dl CEVRE  

   JUNY 

4 dl CEVRE  

11 dl 
CEVRE 
Reunió d’administradors/res 

 

12 dm URC: Junta directiva  

18 dl CEVRE i fi de curs  

22 dv Reunió del SIRBIR  

24 dg Sant Joan  

   JULIOL 
  Exercicis espirituals a Montserrat  

   AGOST 

  Exercicis espirituals a Montserrat  

   SETEMBRE 
5 dc Junta directiva de l’URC  

11 dm Diada  

13 dj Trobada de formadors  

18 dm Junta directiva ampliada de l’URC  

24 dl Festa de la Mercè  

   OCTUBRE 

1 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial | Trimestre 1  

2 dm Junta directiva de l’URC  

8 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial   

15 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

17 dc 79 assemblea general de l’URC  

20 ds Jornada de Formació Permanent amb Mn. Xavier Morlans  

22 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

27-28 
ds-
dg 

URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 1  

29 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

   NOVEMBRE 

1 dj Tots Sants  

5 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

6 dm Junta directiva de l’URC  

10 ds Beatificació de 16 màrtirs | Sagrada Família Barcelona  

12 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

13-15 dmdj XXV assemblea general de CONFER  

17 ds Jornada de Formació Permanent amb Pepa Torres Pérez  

19 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

24 ds XIV Jornada del Grup Sant Jordi  

25 dg URC: curs “Missió pastoral a Catalunya avui” sessió 2  

26 
dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial 

130 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 
 

29 dj Associació Cintra  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DESEMBRE 

2 dg Inici del temps d’Advent  

3 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

4 dm Junta directiva de l’URC  

8 ds Festa Immaculada  

10 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

15 ds CEVRE: recés de Nadal a Sant Cugat  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25 dm Nadal  

26 dc Sant Esteve  

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 
Administrador 

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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Tel. 93 302 43 67 

A/e: sec.general@urc.cat 


