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MEMÒRIA ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
  

 

 

 

Un itinerari de joia, d’anunci i d’agraïment 
  
 
La vida espiritual porta a un exercici de la memòria, gràcies al qual es recorda el viscut. El record, com 
indica la mateixa paraula, implica un filtre dels fets a través del cor. Porta a l’aprofundiment. No es gens 
estrany que l’evangelista Lluc, quan parla de Maria, afirmi: «La seva mare conservava tot això en el seu 
cor» (Lc 2,51). Esdevé així una oportunitat per copsar l’entrellat i el sentit de les realitats viscudes, no 
sempre evidents a primer cop d’ull. Les aportacions filosòfiques distingeixen entre el fenomen i el noümen, 
la superfície i el fons, allò que es mostra i allò que és intel·ligible. La presència de Déu, sempre real a la 
vegada que mistèrica, condueix la vida consagrada per camins nous, sovint imprevisibles. Per això, recordar 
és agrair, alegrar-nos, compartir la joia dels projectes conjunts, reconèixer amb humilitat les ombres i 
limitacions i, quan les coses han estat reeixides, dir-nos interiorment amb tota convicció: «Som uns servents 
que no mereixen recompensa: hem fet només el que havíem de fer» (Lc 17,10). 
 
A Catalunya, la vida religiosa experimenta la crida de viure a fons el profetisme dels seus carismes. En el 
bell mig d’una societat convulsa i cada vegada més polaritzada des del punt de vista econòmic (major 
nombre de pobres més pobres i major nombre de rics més rics), estem cridats a viure la prioritat de l’amor i 
de la solidaritat. Experimentem amb cruesa l’impacte de les retallades en les nostres obres: educatives, 
sanitàries i socials, que repercuteixen negativament en els nostres destinataris i col·laboradors. La missió és 
irrenunciable, però les condicions han empitjorat. El batec polític del nostre poble no ens deixa indiferents. 
Estem cridats a no ser corretges de transmissió de les inquietuds dels grups, sinó a propiciar espais de 
comunió i diàleg en el si de les nostres comunitats i de la mateixa societat. Sovint el compromís està renyit 
amb la neutralitat. 
 
Els dos escenaris més rellevants de la motivació espiritual són, enguany, l’Any de la Fe i el Sínode de la 
Nova Evangelització. La vida religiosa, sense la fe, perd sentit. El seguiment de Crist a la llum de l’evangeli 
és la nostra norma suprema. No collim fruits vocacionals, estem desconcertats, però, en aquest buit que 
s’obre de manera gegantina, sorgeix la virtut teologal de l’esperança. Estem en les mans de Déu i les 
preocupacions en cap cas han d’ofegar la nostra confiança en Ell. Per altra banda, quan miren el món, se’n 
fan propers els sentiments de Jesús: «En veure les multituds, se’n compadí, perquè estaven malmenades i 
abatudes, com ovelles sense pastor» (Mt 9,36). La nova evangelització ens invita a un renovat entusiasme 
d’anunciar el Regne de Déu a la gent d’avui. La vida religiosa no pot encantar-se mirant el seu melic quan hi 
ha tanta gent assedegada d’una aigua d’eternitat. Els resultats no depenen de nosaltres, però sí la feina a 
fer. En aquest context, hem celebrat amb joia el 10è aniversari de la creació de Benallar, un signe evident 
del gran projecte intercongregacional que s’aplega en el si de l’Associació Cintra. 
 

Lluís Serra Llansana, fms 
Secretari general 

 
2012 
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1. Relacions amb la CONFER 

1. XIX Assemblea general de la CONFER: Madrid, del 13 al 15 de novembre de 2012.  

2. Reunions del Consell General de la CONFER: el president de l’URC ha participat en diverses reunions 
d’aquest Consell ja que els darrers anys li tocava per torn ser-ne membre. 

  
 

2. Assemblees generals de l’URC 

1. LXVI Assemblea General: 14 de març de 2012 

Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 

Tema de reflexió, estudi i debat: Com revifar la pastoral vocacional avui a Catalunya, a càrrec de Pep 
Alamán i Rafel Gasol, salesians 

Altres temes: balanç 2011, ratificació pressupost 2012, presentació de l’Observatori Blanquerna de 
Comunicació, Religió i Cultura a càrrec de Míriam Díez, directora, pautes i avaluació de la formació 
permanent… 

2. LXVII Assemblea General: 17 d’octubre de 2012 

Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 

Tema de reflexió, estudi i debat: Fe i vida religiosa avui, a càrrec de Pere Borràs, jesuïta 

Altres temes: elecció d’una vocal per a la junta directiva i ratificació del secretari general de l’URC, 
presentació i aprovació pressupost 2013, criteris en la confecció del nou web de l’URC, Entitats Socials 
d’Església, 10è aniversari de Benallar, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós… 

3. Elecció d’una vocal per a la junta directiva de l’URC 
La Gna. Pilar Rovira Puig, superiora general de les missioneres de la Institució Claretiana, va ser elegida 
nova vocal de la junta directiva de l'URC, en l’Assemblea general del 17 d’octubre de 2012, en substitució 
de la Gna. Mireia Galobart Portella, religiosa de l’Infant Jesús, que va acabar el seu mandat en deixar de ser 
superiora provincial.  
 

 

3. Organismes i grups  

1. Junta Directiva  
Reunions: 10 de gener de 2012, 7 de febrer de 2012, 6 de març de 2012, 17 d’abril de 2012, 15 de maig de 
2012, 25 de juny de 2012, 12 de setembre de 2012, 25 de setembre de 2012 (ampliada), 2 d’octubre de 
2012, 20 de novembre de 2012 i 18 de desembre de 2012. 
Composició: 

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

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

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

 Gna. Mireia Galobart Portella, religiosa de l’Infant Jesús, vocal (des de novembre de 2010), 
que ha estat substituïda, en cessar el seu mandat com a superiora provincial, per la Gna. Pilar 
Rovira Puig, missionera de la institució claretiana (des d’octubre de 2012) 

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

 Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, salesiana, vocal (des de març de 2011) 

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

2. Junta Directiva Ampliada 
Dia: 25 de setembre de 2012, dimarts                                          
Lloc: Plaça Urquinaona, 11, 3r   
Hora: 4 a 7 de la tarda  
  

A més dels membres de la junta directiva, en la reunió de la junta directiva ampliada participen les entitats i 
persones següents: 

Vicaris i Delegats Episcopals de Vida Consagrada: Pere Cardona  
Delegacions Episcopals de Missions: Arantxa Múgica, fmm 
Consell Presbiteral Diocesà (Barcelona): Joan Codina, salesià, i Manel Sales, escolapi 
Consell Pastoral Diocesà (Barcelona): Gna. Dolors Albertí Picornell, mic, P. Pere Codina Mas, cmf,, 

Gna. Colomer Dorgebray, rscj, P. Pascual Piles Ferrando, ohsjd  
Consell Pastoral Diocesà (Sant Feliu de Llobregat): P. Isidre Serdà i Masana, sdb, Gna. Begoña 

Burguete Musgo, mic, Gna. M. Antònia Tobella Ferrer, mm 
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Fundació Ramon de Penyafort: Màxim Muñoz, cmf 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya: Enric Puig 
Representant de l’URC en el Consell de l’Escola Cristiana: Joan Prat, schp, Roser Galcerán, ccv 
Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional: Josep Canal, fsc  
Vocalia de Religiosos Joves (JURC): Santi Muñoz, sdb 
Centres Sociosanitaris: Milagrosa Bazán Ozón, cpa 
Representant de l’URC a CECAS: Manel Castillo, fms 
Plataforma Immigració (Justícia i Pau): Consol Palomar 
Fundació Vidal i Barraquer: Carles Pérez 
ISCR Don Bosco: Jordi Latorre   
Representants de l’URC al CEP: Miquel Àngel Calavia, sdb 
Antena Fe-Justicia Europa-Àfrica: Carme Canadell, fma 
Catalunyareligio.cat: Jordi Llisterri  
Entitats Socials d’Església: Lluís Serra, fms 

3. Anawim (Trobades de superiores majors) 
27 de febrer de 2012 – Monestir de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona) – Benedictines. 
8 d’octubre de 2012 – Monestir de Santa Maria de Valldonzella (Barcelona) – Cistercenques. 

4. RAP (Trobades de superiors majors) 
22 de maig de 2012 (Casal La Salle de Sant Martí de Sesgueioles) 
21 de novembre de 2012 (Monestir de Montserrat). 

5. Vocalies 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional (PJV) 
Aquest curs la Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional ha llançat una crida a col·laborar en el seu espai 
de trobada, reflexió i diàleg. Reunions a la seu de l’URC el 20 de juny de 2012, l’1 de setembre de 2012 i 
el 12 de novembre de 2012. 

Vocalia de Religiosos y Religioses Joves (JURC) 
Està en fase de reestructuració i no ha tingut una activitat específica. 

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

7. XIX Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 
10 de novembre. Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona. Ponència amb el títol Vida Religiosa enmig de la 
crisi. Demano la paraula!, a càrrec de M. Narcisa Fiol, superiora provincial d’Europa de les Carmelites de la 
Caritat-Vedruna. 

8. Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia 
Reunions a la seu de l’URC l’11 de gener de 2012, el 8 de febrer de 2012, el 7 de març de 2012, el 12 
d’abril de 2012, el 9 de maig de 2012, el 13 de juny de 2012, el 10 d’octubre de 2012, el 14 de novembre de 
2012 i el 12 de desembre de 2012. 

9. Entitats Socials d’Església 
Grup que treballa pels més pobres i exclosos de la nostra societat. Reunió el 27 d’octubre de 2012, 
dissabte, al Centre La Llavor, a Barcelona, sobre Una lectura creient de la realitat per a la inclusió. Un treball 
en xarxa, ponència a càrrec de Quim Cervera. 

10. Associació Cintra 
Assemblea general de l’Associació Cintra al Centre d’Estudis Pastorals (c/ Rivadeneyra, 6, 3r - Barcelona) el 
22 de novembre de 2012. Enguany Benallar ha celebrat el seu 10è. aniversari. 
 
 

4. Relacions amb les diòcesis de Catalunya 

1. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos): 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 
P. Màxim Muñoz, cmf, president de l’URC  
Gna. M. Eulàlia Freixas, mic, vicepresidenta de l'URC 
P. Pere Cardona, ofm, vicari episcopal de VC de Tarragona 
Mn. Francesc Prieto, vicari episcopal de VC (activa) de Barcelona 
G. Lluís Serra, fms, secretari general de l’URC 

Reunions a la seu de l’URC: 22 de febrer de 2012, 16 de maig de 2012 i 14 de desembre de 2012.  
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2. Delegats Episcopals de VC 

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

Arquebisbat de Tarragona  P. Pere Cardona Bé, ofm 

Bisbat de Tortosa Mn. Enric Aymerich Polo 

Bisbat de Lleida P. Josep Castellà Sarriera, ocd 

Bisbat d'Urgell Mn. Jaume Vila Serra 

Bisbat de Solsona Mn. Joan F. Casals i Cubinsà  

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

Bisbat de Girona Mn. Ramon Alventosa 

Arquebisbat de Barcelona Mn. Francesc Prieto Rodríguez 

Bisbat de Terrassa Gna. Begoña Fornés, rp 

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

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

Les reunions han estat el 31-31 de maig de 2012 (Solsona) i el 10 d’octubre de 2012 (Barcelona). En la de 
Solsona hi van participar el president i la vicepresidenta de l’URC. 
 

 

5. Activitats de formació URC-CEVRE 

1. Formació inicial 
Curs de formació sistemàtica del CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), dependent de l’URC, del 
3 d’octubre de 2011 al 18 de juny de 2012 (curs 2011-2012) i del 15 d’octubre de 2012 al 17 de juny de 
2013 (curs 2012-2013). 

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

 23 de gener de 2012, a la seu de l’URC. 
Espai obert de diàleg sobre els principals reptes (valor proposats i dificultats) dels formadors sobre la 
formació de postulants i novicis. 

 7 de maig de 2012, a la seu de l’URC: tancament del curs 2011-2012 i organització del curs 2012-2013. 

 17 de setembre de 2012, a la seu de l’URC: presentació de les persones participants, aspectes 
pedagògics i organització del curs. 

3. Inauguració del curs de Formació Inicial del CEVRE 2012-2013 

Elsa Franco Sarasa, salesiana, va impartir la lliçó inaugural del curs de formació sistemàtica del CEVRE (Centre 
de Vida Religiosa i Espiritualitat), dependent de l’URC, al Centre d’Estudis Pastorals, el 15 d’octubre de 2012, de 
5 a 6 de la tarda. Va desenvolupar el tema El salt de la fe. 

4. Programa  

Trimestre: 9 gener al 26 de març. 12 dies. 
Dos monogràfics: Lluís Serra (9 de gener) i Núria Caum (26 de març) 
15.30 a 16.25 h  De la psicologia a l'espiritualitat  Joan M. Bovet 
16.25 a 17.20 h  El vot d'obediència    Josep Roca 
17.40 a 18.35 h  Lectura de la realitat    Eulàlia Jubany 
18.35 a 19.30 h  Litúrgia de les Hores   Wilson Srampickal 
Recés de Setmana Santa: 24 de març 
 

Trimestre: 16 abril al 18 juny. 9 dies. 
15.30 a 16.25 h  Introducció a l'Antic Testament   Anton M. Vilarrubias 
16.25 a 17.20 h  El vot de pobresa    Pere Cardona i Francesc Miquel Sánchez  
17.40 a 18.35 h  Maduració afectiva i vida consagrada   Ana M. Díaz 
18.35 a 19.30 h  Moral      Gaspar Mora 
Sortida: 24 de març, a Aiguafreda 

Trimestre: 1 octubre al 17 desembre. 12 dies. 
Monogràfic: Lluís Serra (1 i 8 d’octubre) 
15.30 a 16.25 h  Hª de les diverses formes de vida fraterna  Josep M. Vallejo 
16.25 a 17.20 h  Consagració i vots     Lluís Serra i Maite Valls 
17.40 a 18.35 h  Psicologia i espiritualitat    Asun Puche 
18.35 a 19.30 h  Discerniment vocacional    Eulàlia Jubany 
Trobada de Nadal: 22 de desembre, al noviciat de les germanes de la Puresa de Maria (Sant Cugat del 
Vallès). 
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5. Jornades de Formació Permanent 

– La sexualitat a la llum del missatge moral cristià. Ponent: Gaspar Mora. Data: 11 de febrer de 2012 

– Representacions del futur (nostre). El poder de la imaginació. Ponent: Mercedes Navarro. Data: 21 
d’abril de 2012 

– Nova evangelització i vida consagrada. Ponent: Francesc Riu. Data: 20 d’octubre de 2012 

– Creure per veure. Ponent: Bonifacio Fernández. Data: 24 de novembre de 2012 

6. Exercicis Espirituals 

  Monestir de Montserrat 
► P. Cebrià Pifarré, osb - del 16 al 22 de juliol de 2012. Participants: 25. Aprendre a resar amb el Nou 
Testament 
► P. Joan M. Mayol, osb - del 13 al 19 d’agost de 2012. Participants: 28. L’evangeli segons sant Marc, 
relectura des del seu relat de la Pasqua 

 Cova de Manresa (personalitzats): Josep Rambla, sj – de l’11 al 20 de juliol de 2012; Josep Giménez, sj – 
del 21 al 30 de juliol de 2012; Gabriel Villanova, sj – de l’1 al 10 d’agost de 2012; Oriol Tuñí, sj – de l’1 al 10 
de setembre de 2012; Francesc Roma, sj – de l’11 al 20 de setembre de 2012.   

7. Jornades mundials 

 Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrer de 2012. Vine i segueix-me. Vida consagrada i nova 
evangelització 

 Pregària Mundial per les Vocacions - 29 d’abril de 2012 

 Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada - 3 de juny de 2012. Alceu vers Ell la 
mirada i sereu radiants (Sl 34,6). La contemplació, llum de la nova evangelització  

8. V Jornades de Pastoral Educativa: 4 i 5 de maig de 2012 – Seminari Conciliar de Barcelona - Tema: 
Nova evangelització i escola 
Organitzadors: Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amb el suport de la Unió de Religiosos de 
Catalunya 

9. Sessions de comunicació i estudi: 19 de novembre de 2012, a la seu de l’URC, sessió sobre xarxes de 
comunicació amb periodistes responsables i caps de comunicació de congregacions religioses.  

10. Fundació Claret en col·laboració amb l’URC: XIV Simposi de la Fundació Claret: La credibilitat: un 
repte decisiu per als cristians d’avui, 7 de febrer de 2012, a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret,.  

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

11. Suport al CD “Veus per a una nova evangelització” 
L’URC ha col·laborat en l’impuls al projecte del CD Veus per a una nova evangelització, així com en el 
concert de la seva presentació a Santa Maria del Pi. 

12.  Cartells i pòsters 
 

 

 

 

Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada Contemplativa 
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6.  Organigrama 

 

 

CET 
Conferència Episcopal 

Tarraconense 

SIRBIR 
Secretariat Interdiocesà de 

Relacions Bisbes i Religiosos 

VICARIS I DELEGATS 
EPISCOPALS de VC 

TROBADES 
de Superiores Majors 

ANAWIM 

RAP 
Reunió d’Abats i Provincials 

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

CEVRE 
Centre de Vida Religiosa i 

Espiritualitat 
 

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

 

Junta 
Directiva 

Assemblea general 

URC 

GRUPS 
Reflexió i diàleg 

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

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

CONFER 
Assemblea general i Consell General 

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

  
 

7.  Cronograma 
 

    GENER  

10 dt. Junta Directiva URC 16.00 

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

23 dl. Reunió mestres de novicis i responsables de formació  

      

    FEBRER 

2 dj. Jornada Mundial Vida Consagrada 

7 dt. Junta Directiva URC 16.00 

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

11 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

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

27 dl. 
Reunió de Superiores majors al Monestir benedictines del carrer Anglí 
(Barcelona) 

      

    MARÇ 

6 dt. Junta Directiva URC 10.00 

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

14 dc. 66 Assemblea general de l'URC 

24 ds. Formació inicial: Trobada de Quaresma 
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    ABRIL 

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

17 dt. Junta Directiva URC 10.00 

21 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

    MAIG 

7 dl. Reunió de Formadors a la seu de l'URC / Exercicis espirituals de l'URC 

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

15 dt. Junta Directiva URC 10.00 

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

      

    JUNY 

3 dg. Jornada Pro Orantibus 

12 dt. Junta Directiva URC 11.00 + dinar 

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

16 ds. Formació inicial: sortida fi de curs 

      

    JULIOL 

16-22 dl-dg Exercicis espirituals de l'URC - Montserrat 

      

    AGOST 

13-19 dl-dg Exercicis espirituals de l'URC - Montserrat 

   

 
  SETEMBRE 

12 dc. Junta Directiva URC 16.00 / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

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

25 dt. Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00 

      

    OCTUBRE 

1 dl. Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

  dl. CEVRE: comença el curs sistemàtic de formació inicial - primer trimestre 

2 dt. Junta Directiva URC 16.00 

8 dl. Grup Anawim: reunió de superiores majors 

10 dc. Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona  

10 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a Valldonzella 

15 dl. CEVRE: inauguració del curs sistemàtic de formació inicial 

17 dc. 67 Assemblea general de l'URC 

20 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

27 ds. Jornada d'Entitats Socials d'Església 

      

    NOVEMBRE 

10 ds. Reunió de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars 

12 dl. Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional - Seu de l'URC 

13-15 dt. Assemblea general de CONFER 

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

19 dl. 
Reunions amb periodistes i caps de premsa de la vida religiosa · Trobada a la 
seu de l'URC 

20 dt. Junta Directiva URC 16.00 

21 dc. Reunió d'Abats i Provincials (RAP) 

22 dj. Assemblea general de l'Associació Cintra - CEP, 11 matí 

24 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    DESEMBRE 

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

14 dv. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 
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15 ds. CEVRE: trobada d'Advent 

17 dl. CEVRE: fi de classes de formació inicial - primer trimestre 

18 dt. Junta Directiva URC 11.00 

 

8.  Publicacions 

Horeb, una cita setmanal amb els nostres lectors i lectores 

L’informatiu Horeb ha combinat espais d’informació, d’opinió i experiències, ha augmentat el nombre de 
destinataris col·lectius i individuals i ha sortit, sempre puntualment, en la cita setmanal els dijous amb els 
seus lectors. El primer número de l’any va ser el 152 i l’últim el 195.  

Des del 9 de juny de 2012 estem presents a les xarxes socials, a Facebook i Twitter (@URC_Catalunya), 
per difondre la vitalitat de la vida religiosa a Catalunya. 

Des del 15 de novembre de 2012 s’ha posat en marxa el Servei de Documentació, que ha publicat 6 
números fins al final del 2012. 

 

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. 
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