
“Monestirs, cases d’espiritualitat i d’exercicis, 
escoles, hospitals, residències d’ancians, suport 
i col·laboració a moltes parròquies i moviments, 
presència activa en barris i pobles, atenció a per-
sones marginades i excloses, institucions universi-
tàries i culturals, col·laboració pastoral a les presons, 
suport actiu a les Càritas diocesanes, els missioners 
i missioneres al tercer i quart món… representa tot 
plegat un gran do de l’Esperit, que evangelitza, 
transforma i humanitza la nostra societat”. Així es 
dirigien els bisbes catalans als religiosos i religioses 
de Catalunya en una carta publicada el desembre 
amb motiu de l’inici de l’Any de la Vida Consagrada. 
Un text que valora també “la bona entesa i afecte 
amb els bisbes, preveres i diaques”. Certament, 
la relació institucional entre bisbes i religiosos a 
Catalunya sempre ha estat fluida i, segurament per 
això, també ha estat cordial. Ho valorem en aquest 
número coincidint amb la trobada conjunta de tots 
els bisbes catalans amb representants dels instituts 
i ordes religiosos presents a Catalunya que es va fer 
aquest gener. La bona entesa no amaga els reptes 
i problemes per resoldre. Sobretot, com treballar 
més conjuntament per respondre a les urgències 
pastorals i a la proposta de renovació de la vida 
eclesial que ha plantejat el papa Francesc. 
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Podríem treballar més uni-
tàriament des de fórmules 
jurídiques diverses? O la 

fragmentació jurídica ens porta a 
la fragmentació pastoral? Són dues 
preguntes que llança el marista Lluís 
Serra, secretari de la Unió de Reli-
giosos de Catalunya (URC).

Doncs tot depèn de cada lloc. És 
la resposta habitual quan preguntes 
en general per la relació entre els 
bisbes i la Vida Religiosa de la seva 
diòcesi, o en cada àmbit parroquial 
per la relació entre els capellans, els 
religiosos i les religioses. Depèn de 
les persones i de cada lloc, però no 
és exagerat recollir una valoració 
cordial d’aquesta relació. Sobretot, 
comparada amb altres llocs. Tant a 
escala institucional com en el territo-
ri. I en els casos en què una realitat 
està massa allunyada de l’altra es 
veu la necessitat de col·laborar més.

“La relació depèn de cada lloc, 
però des de la Unió de Religiosos 
s’estimula que hi hagi la màxima 
relació entre les comunitats d’un ma-
teix territori i hi ha un clima positiu 
amb els bisbes”, explica Lluís Serra. 

“Cada vegada som menys i tots ens 
necessitem. Tots ens adonem que 
hem d’anar a l’una”, diu el capellà 
diocesà Ramon Alventosa, delegat 
episcopal per a la Vida Consagrada 
de Girona. 

L’exemple més clar que es va re-
petint és el següent. Dos ordes reli-
giosos tenen dues comunitats a dos 

pobles diferents, i n’han de tancar 
una cadascun. El més lògic és posar-
se d’acord i que cadascú tanqui la 
casa d’un poble diferent perquè a 
cada població quedi almenys una 
comunitat religiosa. Passar de dues 
a una, i no de dues a cap. Però això 
demana coordinació entre els ordes 
religiosos i que els diferents bisbats 
treballin amb una visió global de tot 
Catalunya. 

Un laberint
La veritat és que d’entrada tot 

és més complicat. La diversitat 
d’estructures i jurisdiccions sobrepo-
sades és un laberint. D’una banda, hi 
ha els deu bisbats catalans, cadascun 
amb la seva estructura territorial i 
funcional, el seu bisbe i el seu dele-
gat per a aquests temes. Alhora, hi 
ha els organismes de coordinació 
per àmbits d’actuació que impulsa 
la Conferència Episcopal Tarraconen-
se. I les obres dels religiosos estan 
implicades en gairebé tots aquests 
àmbits, des de l’ensenyament o les 
obres socials fins a la pastoral del 
turisme. 

la necessitat de col·laborar més
Jornada conjunta 
de bisbes i 
religiosos del 
28 de gener. A 
sota, els abats 
de Montserrat i 
de Poblet amb 
l’arquebisbe de 
Tarragona

reportatge
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la necessitat de col·laborar més
Després, dins del que anomenem 

la Vida Consagrada hi ha una gran 
diversitat de formes jurídiques. Ins-
tituts religiosos clericals, per tant 
formats per capellans que també po-
den estar encarregats de parròquies 
diocesanes; i instituts religiosos de 
germans, que no són clergues i que 
els passa al mateix que a les religio-
ses: en algunes activitats pastorals 
han de col·laborar amb capellans 
d’altres ordes o de la diòcesi. Alhora 
hi ha instituts religiosos de dret pon-
tifici i de dret diocesà, és a dir, els 
que depenen del govern general de 
l’orde i els que depenen directament 
del bisbe. De fet, en la majoria de 
casos un bisbe no pot intervenir en 
el que fa una congregació a la seva 
diòcesi si no hi ha causes greus o 
doctrinals. També cal distingir la 
Vida Religiosa activa i la contem-
plativa, en un cas amb més mobilitat 
al territori i en l’altre arrelada a la 
vida del monestir en un lloc concret. 
I encara hi ha altres formes, com els 
instituts seculars o les societats de 
vida apostòlica, que no fan vots. És 
a dir, la Vida Consagrada inclou rea-

litats molt diverses. La URC agrupa 
bona part d’aquesta realitat a Cata-
lunya, però cada entitat de religiosos 
té plena autonomia. 

A això s’hi suma una diversitat de 
formes de govern. En general, a les 
comunitats religioses va de baix a 
dalt: a través de capítols provincials 
o generals, els mateixos religiosos 
escullen per votació els seus respon-

sables de govern, que habitualment 
tenen els mandats limitats. També 
són els monjos o les monges dels 
monestirs els qui escullen els seus 
abats o abadesses. Tot exactament 
al revés que a les diòcesis. 

I, finalment, l’organització terri-
torial dels religiosos gairebé mai no 
coincideix amb els límits diocesans, 
sinó que solen ser províncies més 
grans. I cada vegada més, amb la cú-
ria provincial fora de Catalunya, tot 
i que mantenen algun representant 
permanent per als temes catalans.

Col·laboració institucional
Malgrat aquesta diversitat, Cata-

lunya és un dels llocs on el diàleg 
institucional està més treballat. 
D’una banda, la relació entre la URC 
i els bisbes és constant i fa temps 
que dura. Es va fer ben visible en 
la reunió conjunta del gener passat 
al Seminari de Barcelona, amb tots 
els bisbes catalans i representants 
de bona part dels instituts de Vida 
Religiosa que hi ha a Catalunya. Una 
jornada matinal d’un centenar de 
persones no soluciona tots els pro-
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L’arquebisbe d’Urgell conversa 
amb una religiosa

FOTOS TROBADA BISBES-RELIGIOSOS: ARqUEBISBAT 
DE TARRAGOnA. SAnTI GRIMAU



blemes, però permet consolidar un 
clima de trobada i el coneixement 
de les inquietuds de cada col·lectiu.

A més d’aquest esdeveniment 
puntual, fa anys que almenys cada 
dos mesos es reuneix el SIRBIR, el 
Secretariat Interdiocesà de Relacions 
entre Bisbes i Religiosos. Està format 
pel bisbe delegat per a la relació 
amb els religiosos; el president, vi-
cepresident i secretari de la URC, i 
els delegats diocesans de Vida Con-
sagrada de Barcelona i de Tarragona. 
És l’espai on es poden anar tractant 
els temes d’interès comú, i on hi pot 
haver perspectives diferents. Per 
exemple, els bisbes sovint insistei-
xen en una pastoral més explícita 
a les escoles dels religiosos, o els 
religiosos demanen una valoració 
més clara de la seva feina en obres 

que no són diocesanes. Però el diàleg 
permet prevenir malentesos per falta 
de comunicació. 

També en l’àmbit català, cada dos 
anys una de les plenàries dels bisbes 
catalans acull una trobada amb la 
junta de la URC, a la qual també es 
convida altres religiosos experts en 
el tema que es vol tractar. Finalment, 
a cada bisbat la relació ordinària 
passa pel delegat del bisbe per a la 
Vida Consagrada, normalment un 
capellà diocesà. Tot això també ha 

servit per implicar més les diòcesis 
en la celebració de l’Any de la Vida 
Consagrada. 

Religiosos en el territori
quan es passa del nivell institu-

cional al territori o als camps con-
crets d’actuació, torna a aparèixer el 
“depèn”, però en general destaca una 
bona relació personal. “El primer que 
s’ha d’entendre és que hi ha d’haver 
una relació de col·laboració. Decidir 
conjuntament i treballar junts, no fer 
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reportatge

Com és la relació entre bisbes 
i religiosos a Catalunya?
Molt bona. Partim del 
servei de coordinació de les 
congregacions religioses que 
fa la Unió de Religiosos i, 
des d’aquesta plataforma, és 
més fàcil el diàleg. El tema 
clau és que des dels bisbes 
hi ha un gran respecte a la 
Vida Religiosa, que té els 
seus organismes i el seu 

carisma. Jo ho visc així a 
la meva diòcesi. Ha de ser 
una presència en comunió 
amb l’Església, però amb un 
camp amplíssim. Hi ha una 
confiança gran i veig que són 
gent que dóna la vida i que 
intenta fer les coses bé.
De quins temes parlen?
Normalment, parlem més dels 
àmbits on són més presents 
els religiosos, com l’educació 

o la sanitat. i sobretot ens 
preocupa com evangelitzar el 
món nostre. 
Es pot fer una pastoral 
conjunta?
No és pas fàcil. Els religiosos 
tenen els seus carismes 
propis i les seves línies 
d’actuació, i això és bo. 
L’Església és tan ampla que 
no ens ha de preocupar 
que sigui així. A Vic hi 

ha religiosos que porten 
parròquies i participen en la 
dinàmica diocesana i altres 
obres que tenen la seva 
vida pròpia, com pot ser la 
Cova de Manresa o el Casal 
Claret de Vic. Són obres 
que enriqueixen la diòcesi 
i l’Església. i m’agrada que 
siguin aquí. Crec que no és 
complicat tenir una bona 
entesa en el territori. Potser 

Romà Casanova.  
Bisbe de Vic i 
encarregat per a la 
Vida Religiosa de la 
Conferència Episcopal 
Tarraconense

“DEs DEls bisbEs hi 
ha Un gRan REspECtE a 

la viDa REligiosa”

Jornada de pastoral juvenil de la URC 



servir els religiosos per cobrir algu-
nes activitats”, remarca Lluís Serra. 
I explica que “també s’ha d’entendre 
que, d’una banda, els religiosos no 
tenim una vocació especial per la 
vida parroquial i, d’altra banda, hi ha 
la dificultat objectiva que, com que 
som menys, estem més sol·licitats 
per la nostra pròpia institució”. 

Ramon Alventosa també explica 
que “potser hi ha hagut èpoques que 
ens hem mirat més de reüll, però crec 

que es va superant”. Diu que en ge-
neral “a Girona estan molt implicats 
i si no vénen a alguna reunió o una 
trobada no és perquè no estiguin 
integrats en la vida diocesana, sinó 
per la feina que ja tenen”.

El germà Serra parla de la seva 
experiència al barri de Sants de Bar-
celona i de la relació personal que 
hi ha. Tenen la parròquia al davant 
i “un germà forma part del consell 
pastoral, el Dia de la Vida Consagra-

da els capellans sopen amb nosal-
tres, i els religiosos i religioses del 
barri ens anem reunint”. En altres 
barris o arxiprestats també és ha-
bitual. Mossèn Alventosa posa com 
a exemple que diverses parròquies 
també organitzen trobades amb els 
religiosos al voltant del Dia de la Vida 
Consagrada, “i això ho fa el rector, fet 
que vol dir que hi ha bona entesa”. 
Destaca les diverses trobades que 
organitzen des de la delegació per 
promoure la relació entre els religio-
sos de la diòcesi, com la Jornada de 
la Vida Consagrada, les trobades de 
formació o una sortida per Pasqua. 
I remarca com, “sempre que li de-
manen, el bisbe es fa present”. Una 
situació semblant es viu a la resta 
de diòcesis catalanes.
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el que faria falta és una 
relació més estreta entre 
escoles i parròquies, que 
en les grans ciutats és més 
complicada.
hi ha un treball conjunt 
per afrontar la disminució 
d’efectius?
Sí. Per exemple, en les 
delegacions de pastoral 
vocacional també hi ha 
representants de la Vida 
Religiosa. Hi ha coses molt 
pròpies del carisma de 
cadascú, però la pregària la 
fem tots. i també sorgeixen 
vocacions a la Vida 
Consagrada de la tasca  
de pastoral amb joves que 
fem a la diòcesi.
A un altre nivell, el que 
passa és que el bisbat no pot 
abandonar mai un territori. 
Hem d’assumir-lo perquè 
sigui atès pastoralment 
de la manera que sigui. En 
canvi, si els religiosos han de 
tancar una casa, als bisbes 
ens dol, però comprenc que 
no poden continuar si no 
tenen persones. En parlem 

i intentem buscar solucions 
abans de marxar de la diòcesi, 
però si no poden, no poden. 
també en aquests casos els 
religiosos que han hagut de 
marxar han estat generosos i 
han deixat la casa perquè s’hi 
pugui continuar l’obra, si hem 
trobat altres que se n’ocupin. 
El preocupa que els governs 
provincials deixin d’estar a 
Catalunya? 
Certament, ja no hi ha tants 
governs aquí. Però si els 
religiosos que estan aquí 
realment són persones que 
estan vivint amb fidelitat la 
seva vocació, en contacte 
amb el poble que peregrina 
aquí i amb el que sent el seu 
cor, crec el seu arrelament 
continua igual. Això no depèn 
de les decisions del govern 
provincial.
per què és important la vida 
Religiosa?
El que aporten els religiosos 
a l’Església primer de tot és 
una vida intensa, intensament 
cristiana. i una santedat –que 
també ha d’estar en el clergat 

i en els laics– que enriqueix 
l’Església. El perill de la Vida 
Religiosa és oblidar aquesta 
consagració, el ser del tot 
del Senyor. Que es prioritzi 
massa la missió. La missió 
que té cada congregació o 
cada persona concreta té a 
veure moltíssim amb aquesta 
consagració. 
En la vida contemplativa això 
es visualitza més?
Sí, però tots hem de 
ser contemplatius. És 
impensable un cristià, i 
més un religiós, si no hi ha 
pregària o contemplació. Els 
contemplatius privilegien 
això i quan els coneixes 
de prop també veus que 
és una vida molt intensa. 
Que viuen molt la realitat 
d’aquest món que sofreix. i 
una vida que també implica 
un camí intens de compartir 
i de convivència. La missió 
que viu un contemplatiu és 
impressionant.
hi ha una nova empenta de la 
vida Religiosa amb el papa 
Francesc?

No crec que des de fora s’hagi 
qüestionat la Vida Religiosa. 
Des de l’episcopat, i per mi 
mateix, la valoració de la Vida 
Consagrada sempre ha estat 
plena. Quan a Vic tanca una 
casa religiosa, és un dolor 
per mi. M’arrenquen una cosa 
que és boníssima per a aquell 
poble. i molt abans del papa 
Francesc, si tancaven cases 
he intentat buscar altres 
religiosos que puguin venir 
aquí perquè no mori la Vida 
Consagrada entre nosaltres. 
El segle XiX Catalunya va 
ser terra de sants fundadors, 
especialment a vic. En podem 
treure alguna cosa, avui?
És un fet únic en la història 
de l’Església que un territori 
tan petit tingui una intensitat 
de sants i fundacions tan 
impressionant com la de 
Catalunya al segle XiX. Avui 
estem vivint d’això. El que cal 
és demanar al Senyor com es 
reviscola. Estem en un tren 
amb poca força i cal posar 
més llenya a la caldera perquè 
no es pari del tot. 

Dia de la Vida Consagrada a Girona



Un espai on els darrers anys també 
s’ha aprofundit la col·laboració és en 
l’acció social. Es manté l’autonomia 
de les obres de cada congregació o 
de cada bisbat, però a llocs com a 
Lleida ja fa temps que totes les en-
titats socials treballen en xarxa. I a 
Barcelona també s’ha constituït una 
coordinadora. Alhora, són molts els 
religiosos i religioses que col·laboren 
en projectes socials diocesans, so-
bretot quan són congregacions més 
petites sense obres pròpies.

A Girona i altres diòcesis, Alven-
tosa també posa com a exemple la 
implicació en la vida parroquial i 
diocesana de les religioses: “Als 
homes els costa una mica més”, 
diu. I assenyala que sobretot les 
religioses contemplatives estan 

molt integrades a la diòcesi, com 
les clarisses de Vilobí d’Onyar –“on 
fem reunions del Consell Presbiteral 
o d’arxiprestes”– o les benedictines 
de Sant Daniel, que viuen molt de 
prop la vida diocesana. 

Contemplatives arrelades
Aquest arrelament a la diòcesi el 

comparteix l’abadessa de Sant Pere 
de les Puel·les, Esperança Atarés, del 
monestir benedictí del carrer Anglí 

de Barcelona: “Tenir l’hostatgeria i 
les pregàries obertes ens porta a te-
nir molta relació amb la gent i sempre 
ens hem sentit lligades a la diòcesi”. 

Com a monestir, “jurídicament 
depenem del bisbe, no dels bene-
dictins, però tenim una gran auto-
nomia”. En aquest cas, la relació 
habitual amb el bisbe passa pel de-
legat de Vida Consagrada i el mateix 
arquebisbe les visita un parell de 
vegades l’any. Sobretot és un inter-
canvi d’informació sobre les coses 
importants del monestir. L’abadessa 
diu que “en general la relació amb 
els bisbes és cordial i no hi ha cap 
imposició; també veuen que anem 
fent i no s’hi posen”. Per exemple, 
elles mateixes miren de trobar cape-
llans que puguin presidir les seves 
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reportatge

Com és la relació entre bisbes 
i religiosos a Catalunya?
Hi ha un reconeixement i una 
valoració de la Vida Religiosa, 
i les relacions són cordials i 
positives. No hi ha tensions. 
Pot haver-hi casos aïllats 
de persones concretes, però 
tenim instruments de diàleg. 
Es parla amb molta franquesa. 
La bona relació no treu que 
les estructures són diferents, 
i que s’ha de conviure amb 
plantejaments diferents.
De quins temes parlen?
Hi ha una part informativa del 
que fa cadascú i hi ha temes 
comuns, com les vocacions i 
l’evangelització a l’escola, o 
preocupacions compartides 
com la sortida a les perifèries 
que Francesc demana a tota 
l’Església. 
Es pot fer una pastoral 
conjunta?

Les congregacions anem 
fent la nostra feina d’acord 
amb la nostra congregació, 
però crec que en general 
amb bona relació amb el 
bisbat. El que hi ha són 
nivells de discerniment 
diferents. Els religiosos som 
institucions universals i els 
nostres capítols generals 
són els que determinen unes 
prioritats que contemplen 
tota l’Església universal. i 
després això es tradueix en 
una província que mai no 
coincideix amb el territori 
d’una única diòcesi. i encara 
sort que la realitat pastoral 
de Catalunya permet una 
certa homogeneïtat. Ens 
podem encarnar en la realitat 
diocesana, però els nostres 
projectes encaixen més amb 
una realitat interdiocesana, 
conjunta a Catalunya.

també s’ha d’entendre que la 
vida diocesana no és només 
el que depèn directament 
del bisbe. No s’ha de pensar 
només en com reestructurem 
parròquies. S’ha de mirar 
tota la realitat eclesial d’un 
territori i veure com des 

d’aquesta realitat es pot 
evangelitzar. Si una parròquia 
té un centre sociosanitari al 
costat, no pots considerar 
que aquests religiosos o 
religioses només col·laboren 
si fan catequesi a la parròquia 
o ajuden a la missa. 

màXim mUñoz. Provincial dels 
Missioners Claretians i president 

de la Unió de Religiosos de Catalunya



celebracions, com alguns jesuïtes 
de la comunitat que tenen a tocar 
del monestir o el vicari episcopal 
de la zona.

Comparteixen la relació amb al-
tres monestirs en una federació de 
benedictines de Catalunya. Tenen 
projectes conjunts, com el Servei 
d’Arxius, el SAF, que té una vocació 
d’irradiació cultural, però cada mo-
nestir és totalment autònom. 

Esperança Atarés també remarca 
la vinculació dels monestirs amb 

la URC. Per estatuts les abadesses 
no hi haurien de ser, “però des del 
principi va semblar molt bé que la 
vida monàstica hi participés i ens 
enriqueix molt el contacte amb els 
religiosos de vida activa”. De fet, 
ara fa pocs dies una de les reunions 
habituals que tenen les provincials 
i superiores femenines de Catalu-
nya es va fer al seu monestir. I diu 
que intenten participar en els actes 
importants de la vida diocesana o 
de la URC; la limitació “és que no 
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hi ha un treball conjunt 
per afrontar la disminució 
d’efectius?
És un perill que no hi sigui. 
tant entre bisbes i religiosos, 
com els religiosos entre 
nosaltres. Quan ja no pots 
portar tot el que portaves, cal 
una “revisió de posicions” i 
t’has de concentrar en el més 
propi. Veure què ens toca fer 
i què podem transferir, sigui a 
la diòcesi o als laics. Amb els 
que som, ara se’ns demana 
un discerniment que no és 
fàcil. i el treball conjunt entre 
religiosos encara ens costa. 
Per exemple, en el treball 
amb joves, que a tots ens 
costa molt. Si hi ha coses que 
ja funcionen, no les podríem 
fer més conjuntament?
per què és important la vida 
Religiosa?
Les obres que van posar 
en marxa els fundadors, 
estan creades des d’una 

espiritualitat i des d’un 
estil de vida. Per això crec 
que aportem el que som, 
però també el que fem. El 
que fem forma part del que 
som. És un conjunt, una 
resposta que donem des 
d’una espiritualitat concreta. 
Alhora, els darrers anys 
ens hem adonat que avui 
el que més evangelitza és 
el testimoni. i és bo posar 
l’accent en això. A la gent 
li arriba no tant el que fem, 
sinó com ho fem i quin tipus 
d’experiència hi ha al darrere, 
com per exemple la de vida 
comunitària. i no s’han 
d’oblidar els nostres orígens 
en la vida monàstica i el que 
significa d’acollida espiritual.
hi ha una nova empenta de la 
vida Religiosa amb el papa 
Francesc?
S’ha notat potser perquè 
venim de temps que estàvem 
menys valorats. Es nota que 

de la Vida Religiosa en parla 
per experiència. Ens coneix 
bé, ens valora molt i alhora 
ens exigeix molt. 
D’entrada, al seu programa 
de l’Evangelii gaudium no hi 
som esmentats. Només hi 
surten els religiosos dues 
vegades, parlant de coses 
que no hauríem de fer. Això 
vol dir que la seva proposta 
de renovació eclesial és per 
a tots. i en aquesta Església 
en sortida els religiosos ens 
sentim tocats de ple, perquè 
realment ens és el més propi 
nostre. Una forma de vida 
a l’Església disponible per 
anar a segons quins tipus de 
perifèries, que només pots 
afrontar amb una vida cèlibe i 
amb una comunitat al darrere. 
i en la carta que ha escrit 
convocant l’Any de la 
Vida Consagrada, el Papa 
concreta més què espera 
de nosaltres. No són temes 

nous, però són fonamentals, 
com la necessitat de posar 
l’experiència de Déu com a 
base en una consagració que 
es viu a la intempèrie, o la 
vida comunitària.
El segle XiX Catalunya va 
ser terra de sants fundadors, 
com el pare Claret. En podem 
treure alguna cosa, avui?
És veritat que hi ha contrast 
entre el que hi havia i ara. 
Però sospites que aquestes 
coses no poden marxar així 
com així, de cop i volta. 
Encara que no sembla 
correspondre’s amb l’aridesa 
espiritual actual o amb el 
poc coneixement d’aquests 
personatges, alguna cosa ha 
quedat. Van ser pioners en la 
xarxa educativa i assistencial 
o en l’arrelament al país i això 
continua encara que es faci 
des d’altres àmbits. El repte 
és com revifar-ho perquè no 
sigui només arqueologia.

“s’ha DE ConviURE amb plantEjamEnts DiFEREnts”

podem anar a tot arreu perquè sempre 
hem de mirar primer per la nostra pre-
gària”. En canvi, volen potenciar que 
la gent passi pel monestir i per això 
acaben de renovar una de les sales 
de l’hostatgeria per acollir reunions 
i grups. 

Per remarcar la importància de la 
Vida Religiosa, Ramon Alventosa re-
corda que “el Concili Vaticà II ja va 
dir que una Església local queda cons-
tituïda del tot quan hi ha la presència 
de la Vida Consagrada. Sense Vida 
Consagrada hi ha una mancança im-
portant”. “El sol fet de la presència 
d’un consagrat o una consagrada fa un 
bé a la diòcesi”, conclou. I Lluís Serra 
insisteix en el clima positiu entre bis-
bes i religiosos, però afegeix que “les 
possibilitats són encara més grans”. 



Altres dades també permeten veu-
re la presència dels religiosos i reli-
gioses en diversos camps. De les 400 
escoles agrupades en la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya, 324 
estan vinculades a la Vida Religiosa. 
normalment, són les escoles més 
grans i amb més alumnes. I obertes 
a tothom. Per tant, per bona part de 
l’alumnat l’únic contacte que tindran 
al llarg de la vida amb el món catòlic 
serà a través de l’escola religiosa i de 
la Vida Consagrada. D’altra banda, la 
Federació de Centres Socio-Sanitaris 
Catòlics de Catalunya agrupa més de 
70 centres hospitalaris, residencials 
i geriàtrics, també en la immensa 
majoria en mans de religioses. I un 
estudi de l’ISOR del 2008, Al servei 
de servir, xifrava en 776 els serveis 
socials que fan els religiosos de 

Catalunya, la meitat en obres pro-
mogudes per la pròpia congregació. 
Immigració, inserció laboral i social 
o salut eren els camps en què tenien 
més hores de dedicació. 

I més enllà de les estadístiques, 
cal no oblidar altres aportacions en 
àmbits on hi ha una forta implica-
ció de la Vida Consagrada. Des de 
l’animació de la fe en grups, movi-
ments i parròquies o a través de cen-
tres d’espiritualitat o a les missions, 
fins a l’àmbit de l’estudi i la forma-
ció, o les publicacions i mitjans de 
comunicació. Una presència que es 
manté ben activa malgrat la mitjana 
d’edat avançada de la majoria de 
congregacions. I que també va molt 
més enllà del que es coneix a través 
de dos o tres religiosos mediàtics, en 
aquest cas la majoria també dones. 

la Vida consagrada 
té nom de dona

informe

Quan es parla dels religiosos, 
en realitat hauríem de parlar 
de les religioses. Gairebé un 

80% dels religiosos de Catalunya 
són dones, 5.354 dones consagra-
des al costat de 1.429 homes. Una 
tendència que es reprodueix arreu 
del món. També el gran impuls de la 
Vida Religiosa durant el segle XIX té 
nom de dona. Potser són menys cone-
gudes i tenen menys carrers i places 
dedicats, però hi ha més fundadores 
catalanes que fundadors: Joaquima 
Vedruna, Rosa Ojeda, Alfonsa Carin, 
Carme Sallés, Paula Montal, Anna 
Ravell, Maria Rosa Molas, Anna Maria 
Janer, Teresa Jornet, Teresa Toda, 
Maria Güell, Maria Gay, Teresa Gallifa 
o Maria Ràfols. 

Avui, la desproporció encara es fa 
més evident mirant només les comu-
nitats contemplatives: 113 monjos i 
604 monges, 6 comunitats contem-
platives masculines i 59 comunitats 
contemplatives femenines. Encara 
que Montserrat o Poblet puguin ser 
els centres més coneguts, la vida con-
templativa a Catalunya és femenina. 

Aquestes són algunes de les dades 
que ofereix la Unió de Religiosos de 
Catalunya, recopilades a partir de 
l’estadística dels deu bisbats cata-
lans. no són un cens, però permeten 
fer una aproximació al pes de la Vida 
Religiosa en l’Església catalana. Tots 
sumats, s’acosten a les 7.000 per-
sones de Vida Consagrada. Gairebé 
hi ha una religiosa o un religiós per 
cada 1.000 habitants. Una “força” 
molt més important en efectius que la 
sacerdotal. Les darreres dades de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
donen un total de 1.722 sacerdots a 
tot Catalunya, entre els quals també 
s’inclouen els religiosos ordenats. 

D’altra banda, un dels punts forts 
de la Vida Consagrada és que també 
està estesa a tot el territori. La URC 
estima que la distribució de les co-
munitats de Vida Religiosa és més o 
menys proporcional a la concentració 
de població de cada territori. Les 825 
comunitats no es concentren només a 
les grans ciutats, malgrat el pes que 
sempre té Barcelona.

J. LL. B.
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la viDa ConsagRaDa a CatalUnYa
   masCUlinEs FEmEninEs  total

ordes i congregacions  46 (28 %) 119 (72 %) 165

Comunitats 204 (25 %) 621 (75 %) 825

Religiosos/es 1.315 (22 %)  4.744 (78 %) 6.059

Cases contemplatives 6 (9 %) 59 (91 %) 65 

Monjos / Monges 113 (16 %)  604 (84 %) 717

Ermitans/es 1 (14 %) 6 (86 %) 7

TOTAL Vida Consagrada 1.429 (21 %) 5.354 (79 %) 6.847

TOTAL centres 210 (24 %) 680 (76 %) 890

Font: URC a partir de les dades facilitades pels bisbats (2014)


