
 

Jornada de Formació: Toni Catalá (17 de maig)  
 Seguiment en pobresa, castedat i obediència i esti ls de vida quotidians   

El dia 17 de maig tindrà lloc la jornada de formació a càrrec de Toni Catalá, que centrarà la seva 
reflexió sobre el tema Seguiment en pobresa, castedat i obediència i estils de vida quotidians. 
Com que, per motius de salut, es va anul·lar la jornada de José Antonio Pagola, aquelles 
persones que havíeu fet l’aportació i voleu participar en aquesta nova jornada només cal que ho 
digueu a la secretaria.  
Les altres persones ens podeu fer arribar el número de compte on voleu que us retornem els 
diners (recordeu que són 20 dígits), el nom que vau posar en el moment de fer l’ingrés i la data 
de l’ingrés. Inscripcions a l’URC, trucant al telèfon 93 302 43 67. 
 

XVII Jornades de Pastoral  (11-12 abril) 
X Simposi 2008 Fundació Claret (11-12 abril)  

Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions (13 a bril) 
IV Trobada de Religios@s Joves  (Montserrat, 26-27 abril) 

Els dies 11 i 12 d’abril, a La Salle Bonanova, tindran lloc les XVII Jornades de Pastoral, amb el 
tema El «mòbil» de Jesús. Pedagogia pastoral de la trobada. Hi participaran tres-centes 
persones en aquesta trobada.  
També aquests dies se celebrarà el X Simposi 2008 de la Fundació Claret: Comunicar 
l’experiència cristiana avui: nous camins per recórrer.  
El dia 13 tindrà lloc la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, que, amb el missatge Les 
vocacions al servei de l’Església-missió i amb el lema Et necessito, vol ajudar a prendre 
consciència que tots som necessaris en l’obra de l’evangelització. El Senyor compta amb 
nosaltres.  
Els dies 26 i 27 d’abril tindrà lloc la IV Trobada de Religios@s Joves de Catalunya a 
Montserrat. La reflexió serà sobre el tema Les relacions interpersonals, amb l’acompanyament 
de la Gna. Margarita Bofarull (inscripcions fins al 14 d’abril). 
 

 Simposi de Sagrada Escriptura: la recerca del Jesús  històric (15-17 maig)  

Amb motiu del seu 40è aniversari, la Facultat de Teologia de Catalunya organitza els dies 15, 
16 i 17 de maig de 2008 el Simposi Internacional de Sagrada Escriptura sobre el tema La 
recerca del Jesús històric.  La història de la recerca bíblica de les darreres  dècades s’ha 
caracteritzat per un interès renovat pel Jesús de la història. Per a més informació i 
inscripcions, us podeu adreçar a la Secretaria de la Facultat, al c/ Diputació, 231, tel.: 93 453 
49 25, a/e: congressos@teologia-catalunya.cat  
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Taula rodona sobre l'assignatura d'Educació per a l a ciutadania (15 maig) 
El proper dia 15 de maig se celebrarà una taula rodona sobre l’assignatura d’Educació per a la 
Ciutadania en la qual participaran José Antonio Marina, Carme Pellicer i Francesc Torralba. La 
taula rodona tindrà lloc a La Salle Gràcia (Plaça del Nord, 14), a les 7 de la tarda. 
 

P. Pascual Chávez Villanueva, nou Rector Major dels  Salesians   
Els membres del XXVI Capítol General van renovar el P. Pascual Chávez Villanueva com a 
Rector Major dels Salesians per al sexenni 2008-2014. En el seu primer mandat ha manifestat 
la forta necessitat de portar el carisma salesià a una forta vivència espiritual i a un compromís 
salesià vers les fronteres més necessitades de la societat i la cultura actuals. La seva 
profunda convicció per l’actualitat i l’autenticitat de la Vida Consagrada l’ha portat ha treballar 
profundament per la Vida Religiosa. 
Durant el Capítol s’han treballat 4 grans àrees:  

- L’evangelització, principalment en el camp de l’educació. 
- La proposta a la vida consagrada salesiana. 
- La pobresa evangèlica signe d’una donació total. 
- Noves fronteres per a la missió salesiana allà on es troben els joves avui. 

 

Els Carmelites Descalços han celebrat el Capítol Pr ovincial 
Del 25 al 29 de març, els Carmelites Descalços de Catalunya i Balears han celebrat el Capítol 
Provincial a Palafrugell. La trobada ha servit per revisar la vida de les comunitats durant el 
darrer trienni i per encoratjar els religiosos a mantenir el seu estil de vida evangèlica d’acord 
amb les necessitats i les característiques del món actual. 
Els objectius prioritaris per a aquests propers anys són: la vida fraterna i de pregària, la 
pastoral de l’espiritualitat carmelitana, el diàleg i la col·laboració amb els laics i la preparació i 
celebració del IV Congrés d’Espiritualitat, que tindrà lloc a Lleida durant la tardor del 2009. 
El nou equip provincial ha quedat format pel superior provincial, Agustí Borrell, i els consellers 
Àngel M. Briñas, Jesús Sans, Miquel Batlle i Joan Badia. 
 

 P. Lluís Magriñà, nou Provincial dels Jesuïtes de Catalunya  
El general de la Companyia de Jesús, Adolfo Nicolás, ha nomenat el P. Lluís Magriñà com a 
nou Superior Provincial de Catalunya. Magriñà, de 61 anys, ha estat dedicat sobretot al camp 
de l’ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament. Entre altres, va ser fundador i 
director de l’ONG Intermón. Durant els últims 7 anys ha dirigit el Servei Jesuïta als Refugiats.  
El P. Lluís Magriñà substituirà el P. Pere Borràs, Superior Provincial de Catalunya des del juny 
de 2001. 
P. Lluís Magriñà  (Barcelona, 1946), entrà a la Companyia de Jesús l’any 1964 i va ser 
ordenat com a sacerdot l’any 1976. És llicenciat en Teologia i va estudiar Educació 
Comparada a la Universitat de Chicago, als Estats Units. Ha estat dedicat fonamentalment al 
món de l’ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament. Després de passar cinc anys 
al Txad, va ser fundador i director durant 15 anys de l’ONG Intermón. Posteriorment, treballà 
amb els refugiats rwandesos al Congo. Durant 4 anys va ser delegat d’Educació dels Jesuïtes 
de Catalunya i posà en marxa Jesuïtes Educació, la xarxa que aplega les escoles de la 
Companyia de Jesús a Catalunya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Gna. Margarita Bofarull, reelegida provincial  
de les Religioses del Sagrat Cor  

La Gna.Margarita Bofarull Buñuel ha estat renovada per a un període de tres anys com a 
superiora provincial de les Religioses del Sagrat Cor de la Província d’Espanya Nord. 
 
 
 

 Calendari mes de maig 
      13.        Permanent 

15.        SIRBIR 
15.        Taula rodona sobre l’assignatura: Educació per a la ciutadania  
15-17    Simposi Sagrada Escriptura de la FTC La recerca del Jesús històric 
17.        Jornada de formació permanent a càrrec de Toni Catalá 
24.        Sortida-convivència Formació Inicial  
Estem preparant les jornades de formació permanent per a l’any vinent, si teniu algun tema 
que vulgueu que tractem, feu-nos-ho saber. Moltes gràcies.  
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