Barcelona, 18 de febrer de 2009

ANY II. núm.

Al servei de servir
El 2 de març es presentarà l’estudi sobre la tasca social dels religiosos i religioses de
Catalunya titulat Al servei de servir. Informe sobre la tasca social dels instituts de vida
consagrada i les societats de vida apostòlica de Catalunya, que, de conformitat amb
l’URC, ha dut a terme Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i del qual s’ha
responsabilitzat el Dr. Joan Estruch, catedràtic de sociologia de la UAB i director de l’estudi,
amb el seu equip.
La presentació tindrà lloc al Palau de la Generalitat, dilluns 2 de març, a les set del vespre.
La durada de l’acte es preveu que serà entorn d’una hora. Hi intervindran:
-

Sra. Montserrat Coll, directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya
Dr. Joan Estruch, catedràtic de sociologia i director de l’estudi
Gna. Cristina Martínez, stj, presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya
Hble. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern de la Generalitat de
Catalunya, que clourà l’acte.

Les religioses i els religiosos així com les persones que pertanyen a les societats de vida
apostòlica que desitgin assistir a l’acte de presentació poden sol·licitar una invitació, que cal
demanar a la secretaria de l’URC (urc.info@gmail.com), principalment per correu
electrònic, tot indicant la institució, nom i cognoms, DNI i correu electrònic. En ser les places
limitades, s’atorgaran por ordre d’inscripció.
Institució, nom i cognoms, DNI i correu electrònic
A partir d’aquí, es trametrà la llista a la Generalitat, que cursarà les invitacions
corresponents i sempre nominals. Data límit: dia 23 de febrer de 2009, dilluns, a les 15
hores. Improrrogable. Les invitacions, una vegada lliurades per la Generalitat, podran
recollir-se a la seu de l’URC. Es comunicarà oportunament. Cal recordar que és
imprescindible la presentació de la invitació nominal per accedir al Palau.

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
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