Delegació Diocesana de Vida Consagrada

VICARIS I DELEGATS DE VIDA
CONSAGRADA

21.10.10. Barcelona. A la casa d’exercicis dels Jesuïtes de Sarrià, reunió dels
delegats i vicari de Vida Consagrada dels bisbats de Catalunya. Després de la
pregària, varen donar la benvinguda a la nova delegada del bisbat de Terrassa, la
Gna. Begoña Zaragoza. De moment, al bisbat de Solsona, encara no tenen delegat
o delegada. Amb presència de la presidenta i del secretari de la URC, es va fer un
torn obert de paraula a fi de valorar la jornada dels religiosos i religioses de
Catalunya a Vic que es va celebrar amb motiu dels 30 anys de funcionament de la
URC a Catalunya. Varem donar gràcies a Déu per la nombrosa participació, la bona
organització i el feliç desenvolupament dels actes.
Com a qüestió de fons, varem analitzar la situació d’alguns monestirs de
contemplatives i la possible fusió o supressió d’algun d’ells, atesa la disminució i
l’envelliment, amb les dificultats que això comporta. Després d’un diàleg viu sobre
diverses qüestions que afecten les Delegacions, acabàrem la jornada compartint un
dinar de treball.
2-3.6.10. Tiana. A la casa d’Espiritualitat Maria Immaculada, reunió dels delegats
episcopals de vida consagrada. Es van tractar aquests punts d’interès:

1. Diàleg sobre els temes propis referents a la vida consagrada, contemplativa i
activa.
2. Visita a la Cartoixa de Montalegre i participació amb els monjos en les primeres
Vespres de la feta del Corpus Christi. El dia següent, rés de Tertia a la Cartoixa i
concelebració de l’Eucaristia, seguida de la processó de Corpus pels claustres.
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3. La Comissió Permanent de l’URC en ple va fer-se present a la reunió per celebrar
conjuntament el 30è aniversari de la creació de la Unió de Religiosos de Catalunya
(URC). Conferència i col·loqui amb el periodista Sr. Antoni Puigverd sobre els
mitjans de comunicació i Església.

11.2.10. Sarrià. A la casa d’Exercicis de Sant Ignasi, reunió dels Vicaris i Delegats de la
VC de Catalunya.
Es va revisar la celebració de la Jornada de la Vida Consagrada als diversos bisbats, com
és ara el formulari de la renovació de la consagració en comú, la confecció i tramesa dels
cartells, idees sobre la celebració litúrgica, etc.
Es va proposar informació sobre la fusió del monestir de la Mare de Déu de la Serra, de
Montblanc, amb el de Santa Clara de Reus.
El secretari de la URC va informar sobre la nova Junta de la CONFER, el canvi de la seva
seu a Madrid, l’aprovació dels Estatus per la Santa Seu, la reunió amb els bisbes de la
Tarraconense a fi de tractar sobre la pastoral de la salut, la celebració del 30è aniversari de
la fundació de l’URC, etc.
La delegada del bisbat de Solsona va informar sobre la celebració del Mil·lenari del Sant
Dubte a Ivorra al llarg de l’any 2010. Finalment, es va estudiar la trobada de fi de Curs, que
s’encarregarà de preparar-la l’arxidiòcesi de Barcelona.

5.11.09. Sarrià. Reunió dels vicaris i delegats per a la Vida Consagrada de Catalunya.
Es va fer la presentació dels nous delegats de Girona, Mn. Ramon Albentosa, de Lleida, P.
Castellà, del provisional de Terrassa, Mn. Fidel Catalan, i de Solsona, Gna. Teresa Bossa,
així com el comiat dels delegats que cessen.
Es van comentar un reportatge de televisió un xic tendenciós on apareix un monestir i una
comunitat religiosa i varem encetar un discerniment sobre les precaucions que cal adoptar.
Varem compartir la joia per la canonització recent de dos religiosos, el P. Francesc Coll i la
Gna. Maria de la Creu Jungan, i comentar les celebracions a diversos bisbats, així com la
carta pastoral del bisbe de Vic, Mons. Romà Casanovas Un foc encén un altre foc.
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Es va preparar la Jornada Mundial de Vida Consagrada (2 de febrer), així com les properes
trobades de vicaris i delegats.
La Gna. Cristina Martínez, stj, presidenta de la URC, i el Gma. Lluís Salat, marista, van
proporcionar informació sobre l’estat actual en la negociació dels nous estatuts de la
CONFER.
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