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Discernir la crida de Déu 

entre el crepuscle  

i la nova aurora  
  

 
L’any 2015 coincideix de ple amb la celebració de l’Any de la Vida Consagrada, convocat pel papa Francesc. 
Iniciat amb l’Advent de 2014 es perllonga fins a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el 2 de febrer de 
2016. Aquests dotze mesos, que abraça la memòria que tens a les teves mans, representen el gruix de la 
pregària, de la reflexió i de les activitats realitzades. Sovint aquestes commemoracions esdevenen matèria 
d’escepticisme perquè poden reduir-se a escenificació i a exterioritat, sense nervi vital ni compromís. L’any 
vinent hi haurà l’oportunitat d’avaluar què ha representat aquest Any de la Vida Consagrada per a l’Església, 
per a la societat i per a les mateixes institucions religioses. Però ja es poden avançar alguns resultats.  

L’Any de la Vida Consagrada ha impulsat alguns objectius, més enllà dels plantejats per l’organització. Per a 
institucions, comunitats i persones ha existit una crida a ultrapassar el realitat quotidiana amb una visió 
zenital que la il·lumina i que impulsa a trobar nous horitzons. Les implicacions són clares: el retorn a les arrels 
del seguiment de Jesucrist, la relectura a la llum de la Paraula de la nostra realitat actual, humil i crepuscular, 
el retrobament de la força en la feblesa, inspirats per la figura de Gedeó i de Pau de Tars, la consciència d’una 
missió inajornable amb un accent particular sobre les perifèries i un enfortiment del teixit 
intercongregacional.  

El cap i a la fi, es tracta de discernir la crida de Déu entre el crepuscle i la nova aurora. Els moments de plena 
llum  i de l’imperi del nombre experimenten la davallada del capvespre. El poder es substitueix per la bellesa, 
la grandesa per la humilitat, les obres espectaculars per les tasques de sentit. La nit no és el destí final, sinó 
el pas cap a una nova aurora i un nou començament. S’endevinen, però se’n desconeixen els perfils. Per això, 
és el temps de l’esperança teologal. No n’hi ha cap altra que, en el nostre cas, sigui consistent. Una fe i una 
esperança que menen cap el definitiu que és l’amor.  Una pràctica viscuda aquí i ara, a Catalunya i a l’any 
2015, enmig d’una societat viva, complexa i multicolor, amb forts desafiaments socials, polítics i econòmics, 
amb creixents nivells de pobresa, exclusió i atur juvenil. Com a membres d’una Església que vol ser-hi present 
a través de testimonis que anunciïn amb les seves vides l’humanisme evangèlic amb una atenció particular 
vers el més pobres i exclosos.  

La memòria no està al servei de la vanitat sinó que és el resultat de filtrar tots els esdeveniments a través del 
cor. Per demanar perdó, quan no s’ha estat a l’alçada. Per agrair els dons rebuts, en fer-los fructificar amb 
joia i esperança. Per endinsar-nos en el misteri quan els esdeveniments ultrapassen la nostra comprensió i, 
així com Maria, “conservar totes aquestes coses en el cor”.  

Amb aquests sentiments, esteu invitats a llegir cordialment aquesta memòria 2015 de la Unió de Religiosos 
de Catalunya. Gràcies a totes les religiosos i tos els religiosos que l’heu fet possible. 
 

 
Lluís Serra Llansana, fms 

Secretari general 

 

2015 
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Organigrama 
 

 
 

1. Programa de l’Any de la Vida Consagrada 

1.  Conferència Episcopal Tarraconense – URC 
Aquests continguts, desenvolupats al llarg de l’Any de la Vida Consagrada, van ser tractats en una 
reunió en la plenària de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) amb el P. Màxim Muñoz, 
president de l’URC, i el G. Lluís Serra, secretari general. 
Data: 8 de juliol de 2014. Lloc: Salardú (Vall d’Aran). 
Temes: presentació dels continguts i programes de l'Any de la Vida Consagrada, així com el lliurament 
del primer número de la col·lecció URC de l’editorial Claret, titulat “Alegreu-vos”. 

 
 Trobada dels bisbes amb els superiors majors. 

 Reunió de l’assemblea general de l’URC amb el plenari de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. Data: 28 de gener. Lloc: Seminari conciliar de Barcelona. Eucaristia, 
reunió a l’aula magna amb projecció del vídeo “Amb alegria, rere les petjades de Jesús”, 
i dinar. 

 Acte de commemoració dels 50è aniversari del document conciliar Perfectae Caritatis. 

CET 
Conferència Episcopal 

Tarraconense 

SIRBIR 
Secretariat Interdiocesà de 

Relacions Bisbes i Religiosos 

DELEGATS 
EPISCOPALS DE 

VIDA CONSAGRADA 

TROBADES 
de Superiores Majors 

ANAWIM 

RAP 
Reunió d’Abats i Provincials 

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

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

CEVRE 
Centre de Vida Religiosa i 

Espiritualitat 
 

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

Junta 
Directiva 

Assemblea general 

URC 

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

CONFER 
Assemblea general | Consell general 

Reunions de Juntes directives, presidents, secretaris, administradors, cursos de formació... 
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 Conferència de Mons. José Rodríguez Carballo, secretari de la CIVCSVA. Organitzat  
conjuntament per la CET-URC-FTC. Data: 29 d’octubre, a les 7 de la tarda. Lloc: Aula 
magna del seminari conciliar de Barcelona 

 Suggeriment d’una carta conjunta de la CET sobre la Vida Consagrada 
 Els Bisbes de Catalunya van publicar el 30 de novembre de 2014 una carta conjunta a 

l’inici de l’Advent i de l’Any de la Vida consagrada. Aquesta carta queda recollida al núm. 
4 de la col·lecció URC, i fou lliurat en el context de la trobada amb els bisbes el 28 de 
gener de 2015. 

 Sessió conjunta Junta directiva URC – SIRBIR – Delegats episcopals de vida consagrada 
 Celebrada al seminari conciliar de Barcelona el 4 de març de 2015: eucaristia, reunió i 

dinar de germanor. 
 Suggeriment d’una glosa dominical de cada bisbe 

 En diverses dates al llarg de l’Any cada bisbe ha escrit el mínim d’una glosa dominical 
sobre la vida consagrada. 

 
2. Cada diòcesi 

 Organitzar un acte d’obertura i de clausura de l’Any de la Vida Consagrada 
 Organitzar una exposició (que pot ser itinerant) de la presència de la VC a cada diòcesi 
 Publicació conjunta del programa anual previst a cada diòcesis 
 Celebració especial de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada i de la Jornada Pro Orantibus 

 El línies generals s’han realitzat aquestes acciones programades. 
 S’ha substituït l’exposició itinerant per l’elaboració del vídeo “Amb alegria, rere les 

petjades de Jesús” editat en català i també traduït al castellà. Editat en format integral 
i en format breu. Penjat al youtube. 
 

3. URC en col·laboració amb altres entitats 
 Centre de Pastoral Litúrgica: monicions i pregàries dels fidels 

 Edició d’aquest material en els fulls verds. 
 Fundació Joan Maragall. Aportacions de la vida consagrada al diàleg fe-cultura 

 Programat en cinc sessions, cadascuna amb un ponent diferent, i coordinat pel P. Jordi 
Latorre. Cancel·lat per insuficiència d’inscripció. 

 Fundació d l’Escola Cristiana. Materials escolars i pastorals sobre la vida consagrada 
 Facultat de Teologia de Catalunya: presentació de la vida consagrada  

 Presentació en la quarta hora del dimecres 25 de febrer de 2015. Projecció de 
l’audiovisual i taula rodona amb els professors de la Facultat de Teologia: Agustí Borrell, 
Margarita Bofarull, Claustre Solé, Domènec Valls i Lluís Serra. 

 CONFER. Participació del seu president a l’assemblea de l’URC prevista al març de 2015 
 El P. Luis Ángel de las Heras, president de CONFER, pronuncia la conferència “Caminos 

de vida consagrada hoy: dudas, certezas y esperanzas”. Data: 11 de març de 2015. Lloc: 
aula Sant Jordi del seminari conciliar de Barcelona. 
 

4. URC: Animació, formació i impuls 
 Trobada festiva i celebrativa de la Vida Religiosa de Catalunya 

 Festa major de la Vida Consagrada: eucaristia, acte commemoratiu i dinar de germanor. 
Data: 9 de maig. Lloc: col·legí La Salle Bonanova de Barcelona. Conferència central de 
Mons. Santiago Agrelo Fernández, ofm, arquebisbe de Tànger. Més de 500 participants. 

 Festival de la Vida Consagrada (via pulchritudinis). Música. Art. Testimoniatges.  
 Estació d’enllaç: festival de la Vida Consagrada com a Festival de la Misericòrdia. Data 

prevista al proper any: 15 de gener  de 2016. Lloc: Casal Loiola de Barcelona. 
Col·laboració especial de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC 

 Tramesa periòdica de propostes de pregària comunitària amb motiu de l’Any de la Vida 
Consagrada 
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 Cada setmana s’ha tramès a les comunitats religioses propostes de pregària, elaborades 
per les CONFER regionals i diocesanes. L’URC ha fet la seva pregària a la segona setmana 
de gener de 2015 en dues versions: catalana i castellana. 

 Conferències públiques de formació sobre vida consagrada.  
 Aprofitar les activitats habituals per incidir d’una forma especial en l’Any de la VC 

 Ponències en les assemblees generals de l’URC 
 Tallers a les celebracions de la Pasqua, organitzats per les congregacions, sobre la vida 

consagrada 
 Jornades de formació permanent. 
 S’han realitzat aquestes propostes, que són recollides als seus espais corresponents. 

 
5.  Intercongregacionalitat 

 Enfortiment dels Projectes intercongregacionals en marxa. Associació Cintra. 
 Nous projectes compartits 
 Impulsar trobades intercomunitàries de diverses congregacions durant l’any de la celebració 

 S’ha  impulsat el sentit de la intercongregacionalitat, la renovació de l’Associació Cintra 
i la celebració de reunions intercomunitàries i intercongregacionals. 

6.  Comunicació 
 Entrevistes i reportatges a diversos diaris, setmanaris i programes de TV i ràdio sobre la VC  

 Especial rellevància al programa Signes dels Temps de TV3, a Catalunya Cristiana i a 
Ràdio Estel, a catalunyareligio... 

 Inauguració del nou web 
 A finals de 2015, el web està creat, però encara no s’ha produït la seva obertura al 

públic per tema de manca de personal. 
 Publicació amb suport de l’URC del llibre sobre les aportacions de les dones (la immensa 

majoria religioses) a Catalunya 
 Roser Garriga i Trullols, M. Antònia Sabanet i Montserrat i M. Pau Trayner i Vilanova, 

religioses, són les autores del llibre “Hi som. Aportació de les dones creients a la 
societat i a l’Església catalanes”. 

 Difusió i/o publicació de la vida de fundadors i fundadores d’institucions religioses a Catalunya 
 Aquesta proposta serà duta a terme quan funcioni el web de l’URC. Catalunya Cristiana 

publica aquests continguts en la seva edició setmanal. 
 Cicle de cinema sobre temes vinculats a la vida consagrada. 

 Preestrena: “Marie Heurtin”. Data: 27 de febrer, divendres. Hora: 7 de la tarda. Saló 
Xavieranes. Avinguda Cambó, 12. Barcelona. Presentació: Peio Sánchez. 

 Conferència il·lustrada amb fragments fílmics de Peio Sánchez: “La vida religiosa al 
cinema”. Data: 25 de abril. Salesianes. 

 Projecció de la pel·lícula “Ida”. Data: 20 de març, divendres. Hora: 7 de la tarda. Saló 
Xavieranes.  Avinguda Cambó, 12. Barcelona. Presentació: Claustre Solé. 

 Nous títols de la col·lecció “URC” en col·laboració amb l’Editorial Claret.  
 Col·lecció URC, 4: “Carta apòstolica als consagrats en l'inici de l'Any de la Vida 

Consagrada (2015)”. S’hi inclou la Carta dels Bisbes de Catalunya a la vida consagrada. 
Editorial Claret. 

 
2. Àmbit de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida 

Apostòlica (CIVCSVA) 
 
1. Dins del programa de l’Any de la Vida Consagrada: acte de commemoració dels 50è aniversari del 

document conciliar Perfectae Caritatis. 
Conferència de Mons. José Rodríguez Carballo, secretari de la CIVCSVA. Organitzat  conjuntament 
per la CET-URC-FTC. Data: 29 d’octubre, a les 7 de la tarda. Lloc: Aula magna del seminari conciliar 
de Barcelona. 
El text de la seva conferència serà publicat en la col·lecció URC a inicis de l’any 2016. 
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2. Publicacions de la CIVCSVA, recollides en la col·lecció URC i editades a l’inici de l’any 2016. 
 Identitat i missió del religiós germà en l’Església. “I tots vosaltres sou germans” 
 Contempleu. “Amor de la meva ànima” (Ct 1,7) Als consagrats i a les consagrades sobre les 

empremtes de la bellesa. 
 

3. Àmbit de la Conferència Episcopal Tarraconense  
 

1. Reunió de l’assemblea general de l’URC amb el plenari de la Conferència Episcopal Tarraconense. 
Data: 28 de gener. Lloc: Seminari conciliar de Barcelona. Eucaristia, reunió a l’aula magna amb 
projecció del vídeo “Amb alegria, rere les petjades de Jesús”, i dinar. 
 

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

 Mons. Romà Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC, que el presideix, 
 P. Màxim Muñoz, cmf, president de l’URC  
 Gna. M. Eulàlia Freixas, mic, vicepresidenta de l'URC, posteriorment substituïda per la 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 (4 de juny i 22 d’octubre) i aula Pere Tarrés del seminari conciliar de 
Barcelona (4 de març). 
Dates: 4 de març (ampliada amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada), 4 de juny i 22 d’octubre 
Temes: informe de cada delegació episcopal sobre el programa diocesà i de l’URC sobre el seu 
programa de l’Any de la Vida Consagrada, les línies bàsiques d’acció i les propostes de cara al futur; 
línies eclesials que hem d’impulsar en l’animació de la vida consagrada (aspectes de fons, pastoral 
vocacional...); el model actual de la coordinació de la vida religiosa amb les realitats diocesanes i 
interdiocesanes (SIRBIR, CET – URC, , delegats episcopals, secretariats interdiocesans, consells 
presbiterals, pastorals… de cada diòcesi), manteniment, millora o alternatives al model actual.  
Actes previstos en el programa de l’Any de la Vida Consagrada, línies eclesials que hem d’impulsar 
en l’animació de la vida consagrada; festa de la Vida consagrada.  
La vida religiosa davant dels refugiats. Resposta. Coordinació. Any de la Vida Consagrada (acte a 
Madrid). Any de la Misericòrdia 
 

3. Reunió dels delegats episcopals de vida consagrada. 
Llista de delegats i delegada episcopals amb les seves diòcesis corresponents: 
  

 Arquebisbat de Tarragona  P. Pere Cardona Bé, ofm 
 Bisbat de Tortosa Mn. Ramon Labernié 
 Bisbat de Lleida P. Toni Riera, sj 
 Bisbat d'Urgell Mn. Jaume Vila Serra 
 Bisbat de Solsona Mn. Joan F. Casals i Cubinsà  

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

 Bisbat de Girona Mn. Ramon Alventosa 

 Arquebisbat de Barcelona Mn. Francesc Prieto Rodríguez 

 Bisbat de Terrassa 
Gna. Begoña Fornés, rp. A partir de setembre, 
Mn. Fidel Catalán 

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

(URC) 
G. Lluís Serra i Llansana, fms 
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Dates: 12 de febrer i 4 de març (Seminari Conciliar). 
Lloc habitual: dependències de la Cúria del Palau Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona, carrer del 
Bisbe, 5. Barcelona. 
El secretari general de l’URC actua com a secretari del grup. 
 

4. Àmbit de la CONFER 

1.  XXII Assemblea general de la CONFER: Madrid, de l’10 al 12 de novembre.  
Tema: “Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22,27). 

2. Reunions del Consell General de la CONFER 
El P. Màxim Muñoz, president de l’URC, hi ha participat de manera habitual. 

3. Reunió de secretaris i administradors. Madrid, 9 de maig. Coincidència amb la Festa major de la Vida 
Consagrada (URC). 

Es remet a la seva memòria. 

 
5. Àmbit de l’URC 

 

5.1.   Assemblea general de l’URC 
1. 72 assemblea general: 11 de març de 2015 

Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 
Tema de reflexió, estudi i debat: “Caminos de vida consagrada hoy: dudas, certezas, esperanzas”. 
Ponent: P. Luis Ángel de las Heras, claretià i president de CONFER. 
Comunicacions: Associació UNESCO per al diàleg interreligiós, V centenari de Santa Teresa de Jesús, 
projecte intercongregacional de les Germanetes de l’Assumpció. 
Eleccions: P. Màxim Muñoz, claretià, reelegit president; Gna. Rosa Masferrer, religiosa de Sant Josep 
de Girona, elegida vicepresidenta; P. Agustí Borrell, carmelita descalç, reelegit vocal; i Gna. Consol 
Muñoz, franciscana missionera de la Immaculada, elegida vocal. 
A més, aprovació de la memòria 2014, del balanç 2014 i ratificació del pressupost 2015. 
 

2. 73 assemblea general: 14 d’octubre de 2015 
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona 
Intervenció del P. Màxim. 
Tema de reflexió, estudi i debat: “Vida religiosa: signo, presencia, servicio, cooperación, esperanza”. 
Ponent: P. Cristóbal Lopez Romero, Inspector | Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora. 
Comunicacions: a) Criteris en la col·laboració sobre el tema dels refugiats i presentació d’un 
qüestionari. Sra. Isabel Ferrer, Cap de la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials, Àrea 
de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona; b) Proposta d’un diàleg interreligiós. Germana 
Griselda Cos Boada (DIM); i c) Any de la Vida Consagrada. Actes més significatius que resten. G. Lluís 
Serra. 
Eleccions: el P. Eduard Pini, escolapi, elegit vocal, en substitució del P. Agustí Borrell, carmelita 
descalç, que, en haver estat elegit vicari general dels Carmelites Descalços, acaba mandat. 
A més, s’aprova el pressupost de l’any 2016. 
 

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

 P. Màxim Muñoz Duran, claretià, provincial, president (elegit vocal el 13 de març de 2007 - 
reelegit president l’11 de març de 2015) 

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

 Gna. Pilar Rovira Puig, missionera de la institució claretiana, superiora general (vocal des 
d’octubre de 2012) 

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



 8 

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

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

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

Deu reunions: 9 de gener, 28 de gener,  3 de març, 7 d’abril, 5 de maig, 12 de juny, 22 de setembre, 
6 d’octubre; 3 de novembre, i 17 de desembre. 

 

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

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

 Delegats Episcopals de Vida Consagrada: P. Pere Cardona, ofm 
 Delegacions Episcopals de Missions: P. Josep Roca, cmf 
 Secretariat Interdiocesà de Joventut: Gna. Anna Maria Domene, hsc 
 Consell Presbiteral Diocesà (Barcelona): P. Joan Codina, 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): Gna. Dolors Albertí Picornell, mic, P. Pere Codina Mas, 

cmf,, Gna. Marta Colomer Dorgebray, rscj, i G. Lluís Agustí, 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 
 Fundació Escola Cristiana de Catalunya: P. Enric Puig, sj 
 Associació Cintra: P. 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 
 Representants de l’URC al CEP: P. Miquel Àngel Calavia, 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 
 Ateneu Universitari Sant Pacià: P. Màxim Muñoz i Gna. Rosa Masferrer 

La reunió, prevista al mes de setembre, ajorna al proper any, al 9 de febrer de 2016. 
 

5.4.    Anawim (Trobades de superiores majors) 
 Reunió del 28 de setembre. Lloc: Missioneres de la Immaculada Concepció 

(Concepcionistes), passeig Bonanova, núm. 35 08022  Barcelona. Tema: Actual crisi 
humanitària del Mediterrani. Lectura de la realitat, reflexió, diàleg, compromís... 

 

 5.5.   RAP (Reunió d’Abats i Provincials) 
 Reunió 123: 3 de juny a la Residència dels Paüls (Congregació de la Missió), carrer Provença, 

210, 08036 Barcelona 
 Reunió 124: 25 de novembre al Col·legi Sant Gabriel – Gran Via de les Corts Catalanes, 1196, 

08020 Barcelona 
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 5.6.   Vocalies 
 Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional (PJV). Reunió en periodicitat gairebé mensual i com 

a lloc habitual la seu de l’URC. 
Data: 31 de gener. Lloc. Escola Vedruna de la Plaça dels Àngels. Tema: Com treballar la 
pastoral juvenil vocacional avui? 

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

 5.7.    Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia 
Reunions a la seu de l’URC. Un dimecres a la tarda cada mes. 

 

 5.8.   Relacions amb institucions i organismes 
  

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

 

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

 

 Entitats Socials d’Església.  
L’URC està representada en l’equip motor de les ESE a través del seu secretari general 
Jornada d’Entitats Socials d’Església: 24 d’octubre de 2015. 

 
 Associació Cintra 

Celebració de l’Assemblea general de l’Associació Cintra. Data: 4 de novembre de 2015 
18.30 h. Lloc: Residencia Sagrat Cor (Jesuites) Roger de Lluria 13. Barcelona 
Ha estat elegit un nou president i una nova junta: Josep Sanromà, claretià, president; Roser 
Galcerán, vedruna, vicepresidenta; Eduard Pini, Escola Pia, tresorer; Josep Canal, La Salle, 
secretari; Manuel Martín, marista, vocal. 
La seu de l’Associació Cintra es troba a la seu de l’URC. 

 

6. Formació URC-CEVRE i altres activitats 
 
 

6.9. 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 2014-15 hi hagut 14 alumnes i el 2015-16 hi ha 27 alumnes  
Congregacions participants: Religioses de la Puresa de Maria, Carmelites de Sant Josep, Germanes 
Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Mercedaris i Hospitalàries de la Santa Creu. 

 Reunions de mestres de novicis i responsables de formació inicial 
a) 21 de gener, sessió de formació 
b) 12 de maig, sessió d'avaluació 
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c) 14 de setembre, sessió de programació 
 

 Programa 2015 

Trimestre: 12 de  gener a 23 de 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     Miguel Ángel Calavia 
17.40 a 18.35 h  Dimensió moral de la castedat  

consagrada    Margarita Bofarull 
18.35 a 19.30 h  Aproximació al Nou Testament  Ignasi Ricart 
Trobada – recés – convivència de Quaresma. Data: 21 de març de 2015. Lloc: Monestir Sant 
Benet de Montserrat. Animació: Gna. Regina 
 

Trimestre 13 d’abril a 22 de juny 
Lloc: Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona 
15.30 a 16.25 h  Maduració espiritual   Ana Mª Díaz 
16.25 a 17.20 h  Jesucrist     Javier Velasco  
17.40 a 18.35 h  Salms i llibres de la saviesa    Anton Mª Vilarrubias 
18.35 a 19.30 h  Moral I      Gaspar Mora 

Trimestre: 19 octubre al 21 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  Església viva    Adelaide Baracco 
17.40 a 18.35 h  El vot d’obediència   Josep Roca 
18.35 a 19.30 h  Psicologia de la religió   Maire Valls 
Recés d’Advent. Animador: Josep Manel Vallejo. Data: 28 de novembre.. Lloc: Puresa de 
Maria. Sant Cugat del Vallès. 

 

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

 Jesucristo, el centro de nuestra vida. Ponent: Mn. José Antonio Pagola. Data: 7 de febrer. 
Participants: 274. 

 Teresa de Jesús, mística y transgressora. Cinco siglos de un prodigio. Ponent: Maria José 
Pérez, carmelita de Puçol (València). Data: 14 de març. Participants: 97. 

 En camí cap a l’esperança”. La vida religiosa davant la tragèdia dels refugiats. Ponents: P. 
Jaume Flaquer: causes del conflicte del Pròxim Orient. Isabel Ferrer: L’atenció a les persones 
víctimes d’una situació d’emergència: dimensions personals. P. Llorenç Puig i G. Lluís Serra: 
Resposta esperançada i tenaç de la vida religiosa. Data: 17 d’octubre. Participants: 201. 

 L’encíclica LAUDATO SI del papa Francesc: crida i repte a la vida religiosa”. Ponent: F. Lluc 
Torcal, prior del Monestir de Poblet. Data: 28 de novembre. Participants: 125. 
 

6.11. Exercicis Espirituals 
 Monestir de Montserrat. P. Carles-Xavier Noriega, osb, monjo de Montserrat - del 20 al 26 

de juliol. Tema: “Resar avui amb els pares del desert”. 
 Monestir de Montserrat. P. Joan M. Mayol, monjo de Montserrat – del 10 al 16 d’agost. 

Tema: “Ser al món des de l’alegria de Déu”. 
 Cova de Manresa: exercicis oberts a la participació individual de religioses i religiosos.   

 

6.12. Fundació Claret en col·laboració amb l’URC 
 Conferència-col·loqui: “El testimoni de la G. Paciencia Melgar, concepcionista, als costat dels 

malalts d’ebola a Monròvia (Libèria) fins el final. Data: 6 de febrer. 
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 VII Simposi. «20 anys després del Concili Provincial Tarraconense: en què pot il·luminar avui 
l’Església de Catalunya?». Data: 11 d’abril. 

 Conferència: “La dona creient: Església i societat” de M. Pau Trayner, teòloga. Data: 7 de 
maig. 

 Conferència: “Cristians i religiosos al Japó. Es testimoni i la interpel·lació d’una Església sense 
poder” a càrrec de Josep Maria Abella, ex-general dels claretians, i Marcel·lí Fons.”. Data: 22 
d’octubre. 

 Conferència: “Sínode de la família: balanç i reptes” a càrrec de Jesús Díaz, general dels Fills 
de la Sagrada Família i pare sinodal. Data: 16 de novembre. 

 

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

Data: 21 de novembre. Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona. Ponència amb el títol. “La vida 
consagrada avui: una perspectiva trinitària”, a càrrec de Teresa Forcades, monja. 
 

6.14. Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb el suport de l’URC 
Lema de les Jornades: "Som transmissors de la fe cristiana" 
Lloc i dates: Seminari conciliar de Barcelona, 23 i 24 de gener. 
 

6.15. Jornades mundials 
 Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrer. Lema: Amics ferms de Déu. Any Jubilar 

Teresià - Any de la Vida Consagrada. 
 Pro Orantibus - Jornada de la Vida Contemplativa Consagrada – 31 de maig. Lema: “Solo Dios 

basta”. 
 

 

 

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

Contemplativa “Pro Orantibus” 
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6.16. Projectes intercongregacionals  

 Curs sistemàtic de  formació inicial (cf. 6.9).  
 

 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, 
Verdallar… 

 

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

 

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

 

6.17. Publicacions 
 

 Horeb, una cita setmanal amb els nostres lectors, i el Servei de Documentació   
Les intervencions més significatives dels actes realitzats per l’URC són recollides en la 
publicació de l’Horeb o en el Servei de Documentació. 
L'informatiu Horeb, que combina espais d'informació, d'opinió i d’experiències, ha 
augmentat el nombre de destinataris col·lectius i individuals i ha sortit, sempre puntualment, 
en la cita setmanal els dijous amb els seus lectors. El primer número de l’any va ser el 284 en 
data de 1 de gener i l'últim el 329 amb data de 31 de desembre. Només en la versió íntegra 
s’han editat 1467 pàgines. El Servei de Documentació ha passat del número 61 amb data del 
8 de gener al 90 amb data del 17 de desembre. 
Presència al twitter: @URC_Catalunya  i al facebook  

 
 Col·lecció URC 

Es reprèn la col·lecció «CEVRE», ara amb el nom d’«URC», que és fruit de la col·laboració 
entre l’Editorial Claret i la Unió de Religiosos de Catalunya.   
Col·lecció URC, 4: “Carta apostòlica als consagrats en l'inici de l'Any de la Vida Consagrada 
(2015)”. S’hi inclou la Carta dels Bisbes de Catalunya a la vida consagrada. Editorial Claret. 
 

 Video “Amb alegria, rere les petjades de Jesús” amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada. 
 

 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. 

 
 

6.18. Reconeixement de l’Església, de la societat i de la política a persones i 
institucions religioses pertanyents o vinculades especialment a l’URC 
Diverses persones de la vida religiosa així com també institucions i congregacions han rebut 
reconeixements públics per la seva tasca. Ens consten els següents: I Memorial Pere Tena del 
Centre Pastoral Litúrgica a l’Abadia de Montserrat; premi Emmanuel Mounier 2015 a P. 
González Faus; premi Solidaritat 2014 de l’Institut Drets Humans de Catalunya a les Adoratrius 
contra el tràfic de dones; Doctorat Honoris Causa a la Gna. Viqui Molins de la facultat d’Educació 
Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull; Vi premi de Drets humans del 
Rei d’Espanya a les Adoratrius; Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya al Monestir 
benedictí de Sant Daniel de Girona; Premi Catalana de l’Any 2014 a sor Lucía Caram; Placa de la 
Solidaritat de l’Ajuntament de Lleida a l’Orde Mercedari i medalla de Solidaritat Ciutat de Lleida 
al P. Ramon Domènec; Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona a la Salle-
Campus Barcelona URL; Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia a l’Orde Hospitalari Sant Joan 
de Déu; 32 premi internacional Alfonso Comín a Viqui Molins; Premi Francesc Candel 2015 al 
Taller d’Inserció Laboral de les Oblates. 

 

http://www.catalunyareligio.cat/
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7. Cronograma 2015 
 

  GENER  
9 dv URC - Junta directiva 

12 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dg Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

19 dl CEVRE - Formació inicial T2 (monogràfic) 

21 dc CEVRE: II Jornada de formadors 

22-24 dj AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

26 dl CEVRE - Formació inicial T2  

28 dc 
LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA. Trobada de superiores i 
superiors majors amb els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense 
Junta directiva de l’URC 

31 ds Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

  FEBRER  
1 dg AVC: vetlla de pregària 

2 dl Jornada Mundial Vida Consagrada CEVRE - Formació inicial T2 

7 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent - Pagola 

9 dl Reunió Grup Anawim | CEVRE - Formació inicial T2 

12 dj Reunió de delegats episcopals de Vida Consagrada 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dx Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

23 dl CEVRE - Formació inicial T2  

25 dc Facultat de Teologia de Catalunya: la 4ª hora dels dimecres sobre “La vida consagrada” 

27 dv 
Cicle: “L’art del cinema i la vida consagrada”. Preestrena de la pel·lícula “Marie Huertin”. 
Entrada lliure.  Comentaris: Peio Sánchez. 

  MARÇ  
2 dl CEVRE - Formació inicial T2  

3 dm URC - Junta directiva | Constitució de Signis Catalunya assistència de l’URC 

4 dc 
SIRBIR: reunió conjunta SIBIR, delegats episcopals de vida consagrada i membres de la 
Junta Directiva de l’URC 

9 dl CEVRE - Formació inicial T2  

11 dx URC – 72 Assemblea general de l’URC 

14 ds 
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb Maria José Pérez, monja carmelita 
descalça 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

20 dv 
Cicle: “L’art del cinema i la vida consagrada”. Projecció de la pel·lícula “Ida”. Comentaris: 
Maria Claustre Solé. 

21 ds CEVRE - Recés de Setmana Santa 

23 dl CEVRE - Formació inicial T2 

2 dl CEVRE - Formació inicial T3 

  ABRIL  
7 dm Junta directiva URC  

8-10 dc-dv AVC: seminari de formadors a Roma 

11 ds Simposi Claret 

13 dl CEVRE - Formació inicial T3 

20 dl CEVRE - Formació inicial T3 

23 dj Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya 

25 ds 
URC-CEVRE Jornada de Formació Permanent especial dins del cicle “L’art del cinema i la 
vida consagrada” – Peio Sánchez 

27 dl CEVRE - Formació inicial T3  
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  MAIG   
4 dl CEVRE - Formació inicial T3 | CEVRE - Trobada de formadors 

5 dm URC - Junta directiva 

9 ds 
GRAN FESTA DE LA VIDA CONSAGRADA 
CONFER Jornada de Juntes directives 

11 dl CEVRE - Formació inicial T3  

12 Dm Reunió de responsables de la formació inicial 

13 dx SIRBIR |  Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia – Barcelona 

18 dl CEVRE – Formació inicial T3  

28 dj 
Reunió de mestres de novicis/es i responsables de la formació inicial: programació del 
noviciat intercongregacional del curs 2015-2016 

31 dg Jornada Pro Orantibus 

  JUNY   
1 dl CEVRE - Formació inicial T3  

3 dc Reunió d’Abats i Provincials 

4 dj SIRBIR 

8 dl CEVRE - Formació inicial T3 

12 dv URC - Junta directiva 

13 ds CEVRE - Sortida 

15 dl CEVRE - Formació inicial T3  

22 dl CEVRE - Formació inicial T3 

  JULIOL   
20-26 dl-dg Exercicis espirituals a Montserrat 

  AGOST   
10-16 dl-dg Exercicis espirituals a Montserrat 

   SETEMBRE  
5 ds Beatificació religioses màrtirs Sant Josep de Girona.  

11 dv Festa: Diada Nacional de Catalunya 

14 dl CEVRE:  reunió de formadors 

22 dt URC: Junta directiva 

23-26 dc-ds AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

27 dg Eleccions al Parlament de Catalunya 

28 dl Grup Anawim: reunió de superiores majors 

  OCTUBRE  

1 dj 
FTC-FFC-FHEAG: inauguració oficial del curs 
Constitució de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 

2 dv Congrés Laïcat XXI - Poblet 

3 ds Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid | Congrés Laïcat XXI - Poblet 

4 dg Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid 

6 dt URC: Junta directiva 

14 dc URC: 73 assemblea general 

15 dj Cloenda de l'Any Jubilar Teresià 

17 ds 
URC: formació permanent: En camí cap a l’esperança”. La vida religiosa davant la tragèdia 
dels refugiats 

19 dl CEVRE: formació inicial 

22 dj SIRBIR 

24 ds Jornada d’Entitats Socials d’Església 

26 dl CEVRE: formació inicial 

29 dj 
AVC: URC - FTC: Conferència de Mons. José Rodríguez Carballo amb motiu del 50è. 
Aniversari del document conciliar “Perfectae Caritatis”. 
Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcelona 
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  NOVEMBRE  
2 dl CEVRE: formació inicial 

3 dt URC: Junta directiva 

9 dl CEVRE: formació inicial 

10-12 dt-dj CONFER: assemblea general. Madrid. 

14 ds XI Jornada del Grup Sant Jordi 

16 dl CEVRE: formació inicial 

21 ds 
Beatificació de 26 caputxins a Barcelona 
Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i populars  

23 dl CEVRE: formació inicial 

25 dc Reunió d'Abats i Provincials 

26 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

28 ds 
URC: formació permanent: P. Lluc Torcal 
Recés de novicis/ies 

29 dg Inici d'Advent 

30 dl CEVRE: formació inicial 

  DESEMBRE  
1 dt URC: Junta directiva | FTC: Simposi del Concili Vaticà II 

2 dc  FTC: Simposi del Concili Vaticà II 

3 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

5-8 ds-dm Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

8 dt Festa: Immaculada | Inici del Jubileu i de l'Any de la Misericòrdia  

14 dl CEVRE: formació inicial 

21 dl CEVRE: formació inicial 

 

8. 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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