
 

Nou full informatiu  
Teniu a les vostres mans un nou mitjà de comunicació de la Vida Religiosa a Catalunya: 
HOREB, un full informatiu amb què volem transmetre la vida de les nostres comunitats, els 
esdeveniments més importants, les activitats, tant formatives com d’altre tipus, que s’hi duen a 
terme i de les quals volem fer ressò. 
Amb aquest objectiu, pretenem que dues o tres vegades al mes, mitjançant el correu 
electrònic, arribi a totes les comunitats religioses aquest breu informatiu, que també trobareu a 
la nostra pàgina web (http://urc.confer.es), sobre els esdeveniments més importants de la 
Vida Religiosa a les diòcesis catalanes o comunicacions que poden ser del vostre interès. 
Us agrairem, per tant, que ens feu arribar les vostres notícies a la secretaria de l’URC 
(urc@infonegocio.com o sec.urc@confer.es), perquè les puguem comunicar ràpidament a les 
altres comunitats. Serà una manera de conèixer més a fons el que tots anem fent, vivint o 
experimentant en el dia a dia de la nostra Vida Religiosa.  
 
 
 

Congrés Internacional de Teologia Pastoral 
Del 17 al 19 de gener tindrà lloc a Barcelona el Congrés Internacional de Teologia Pastoral 
sobre La parròquia, comunitat missionera. La teologia vol acompanyar la comunitat cristiana 
en la seva missió en el món (pastoral). Aquest Congrés, organitzat per la Facultat de Teologia 
de Catalunya i el Centre d’Estudis Pastorals de les Diòcesis Catalanes, partirà de la realitat 
viscuda en la tasca callada i quotidiana de les parròquies, per tal d’obrir camins que ajudin a 
millorar la qualitat de la vivència interior comunitària i, també, de la seva missió servicial i 
evangelitzadora. 
Per a més informació: www.teologia-catalunya.cat  
 
 
 

 Formació Permanent dia 9 de febrer: Gonzalo Fernánd ez, claretià  
El dia 9 de febrer tindrà lloc la segona jornada de formació permanent dirigida per Gonzalo 
Fernández, claretià, sobre el tema: Beber en el propio pozo. ¿Emigración espiritual o 
búsqueda de la propia identidad?, que tracta la identitat i la riquesa de les pròpies Institucions 
religioses en aquests moments en què es fan presents diverses espiritualitats que tenen el 
seu atractiu i la seva novetat. 
Es poden fer les inscripcions a l’URC, trucant al telèfon 93 302 43 67. 
 
 
 
 
 

Barcelona, 16 de gener de 2008                                                                                   ANY I. núm.        



Exercicis 2008  
Totes aquelles persones que estiguin interessades a participar en els exercicis que organitza 
l’URC – CEVRE per a l’estiu de 2008 poden realitzar la seva inscripció a l’URC a partir del 2 
de gener i fins al 31 de març (el pagament s’haurà de fer al mateix temps). Les sol·licituds 
seran ateses per ordre d’inscripció.   
 
 

Nou compte per fer els ingressos de les activitats  
El compte en què heu d’ingressar les vostres aportacions a partir d’ara, tant per a la formació 
permanent com per als exercicis i altres activitats, és el següent:  
 2100 0939 15 0200019144  
 
 

Reunió Tallers Generacionals 
La reunió per posar en marxa els tallers generacionals tindrà lloc el dia 22 de gener, a les 19 
hores. Us preguem que totes aquelles persones que us heu apuntat per participar en aquests 
grups assistiu a aquesta reunió (i si algú més hi vol participar també s’hi pot afegir), per tal de 
posar en marxa els diferents grups. La reunió es farà a la seu de l’URC, a la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a, cantonada amb Via Laietana.  
 
 

Mil·lenari de l’Abat Oliba  
Catalunya commemora el Mil·lenari  de l’Abat Oliba com a Abat dels monestirs de Sant Miquel 
de Cuixà (Conflent) i de Santa Maria de Ripoll (Ripollès). L’Abat Oliba va ser un gran líder 
espiritual i conseller, impulsor de la pau i dinamitzador de la vida intel·lectual dels monestirs.  
 
 

Noves inscripcions als Centres de Ciències Religios es 
Durant el mes de gener s’obren noves inscripcions per al segon semestre als Centres de 
Ciències Religioses, tant presencials com virtuals. 
 
 

Taller sobre Prostitució . Anàlisis i perspectiva 
L’àrea de Justícia i Solidaritat de CONFER Madrid organitza un taller sobre Prostitució els 
dies 26 i 27 de gener, per tal de compartir el treball que s’està realitzant i intercanviar 
experiències.  
 
 

Nou Superior General de la Congregació de Sant Pere  ad Víncula  
Durant els dies de Nadal, il·luminats per la resplendor de Betlem, s’ha celebrat a Barcelona el 
XXVII Capítol General de la Congregació de Sant Pere ad Víncula, en el qual ha estat elegit 
Superior General el P. Benjamín García Paíno, fins ara Vicari General. 
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