
 

Barcelona, 6 de març de 2009                                                                                ANY II. núm.      

La cultura i la fe es besen: altres camins transitables 
 

L’URC col·labora i dóna suport a les Jornades de Pastoral, que van iniciar-se l’any passat. 
Enguany, arriben les segones amb un tema d’actualitat palpitant. Us fem arribar la 
informació, tot recordant que les inscripcions s’han de fer directament a la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, tal com s’indica en aquest butlletí. 

 
Organitzadors 
Des de la FECC convoquem les 2es Jornades de Pastoral acollint la proposta d’Escuelas 
Católicas (FERE-CECA) i amb la col·laboració de la Unió de Religiosos de Catalunya. 
 
A qui s’adrecen 
– Estan dirigides a tota persona inquieta pels nous llenguatges per a l’anunci de Jesús i la 

seva Bona Notícia. 
– Es tracta d’una «trobada» per participar en les propostes de nous camins per a la 

Pastoral. Amb esperit de protagonisme, de comunió i de sorpresa. 
– Les Jornades són una «oportunitat» de formació, d’enriquiment personal, de celebració 

de la missió compartida. 
– En la Pastoral, en l’Animació Cristiana, són un punt de trobada que pot arribar a 

convertir-se en habitual. 
– Per això, convida la teva gent, els teus companys i companyes de camí! 
– Reserveu-vos els dies! Faciliteu-vos l’assistència! 

 
Lloc de realització i com arribar-hi 
Aquestes jornades tindran lloc els dies següents: divendres 20 de març i dissabte 21 de 
març, al Col·legi Nostra Senyora del Roser, C/ Mallorca, 349 de Barcelona. 
METRO: VERDAGUER: línies 4 (groga) i 5 (blava). SAGRADA FAMÍLIA: línies 2 (lila) i 5 
(blava). AUTOBÚS: Línies: 6 - 15 - 19 - 33 - 34 - 43 - 44 - 50 - 51 - 55 
 
Horari 
Divendres 20 de març: De 16.00 h a 20.30 h. 
Dissabte 21 de març: De 09.30 h a 14.00 h i de 15.45 h a 19.10 h (dinar opcional). 



Programa de les Jornades 
 

 DIVENDRES 20 de març  
16.00-16.45 Arribada, acollida i lliurament de material. Temps per conèixer les editorials. 
16.45-17.15 Recital musicopoètic: Celestial Sant Sopar. Creat i interpretat per Carles 

DUARTE i MONTSERRAT (poesia) i Miquel PUJOL i GRAU (música – 
violoncel) 

17.15-17.45 Presentació de les Jornades:  
• P. José Antonio SOLÓRZANO, op, director del Departament de 

Pastoral de la FERE 
• P. Enric PUIG, sj, secretari general de la FECC 

17.45-18.45  
 

Primera ponència: Juan Carlos GARCÍA DOMENE  
Els altres «areòpags» pastorals: Ens hi va la vida en això 

18.45-19.15 Descans. Temps per conèixer les editorials 
19.15-20.15  
 

Segona ponència: Tusta AGUILAR  
Déu sense fronteres. La fe en altres cultures transitables 

20.15-20.30 Petit moment de pregària final 
 

 
 

 DISSABTE 21 de març  
09.30-10.00 Acollida a la sala 
10.00-10.15 Pregària breu d’inici del dia 
10.15-11.30  
 

3a ponència: Jorge SANS VILA / Blai BLANQUER  
La bellesa salvarà el món.   

11.30-12.00 Descans. Cafè 
12.00-13.15  
 

Quarta ponència: Peio SÁNCHEZ  
Les 10 millors pel·lícules del cinema espiritual del 2008. La presència 
amagada. Quan l’invisible es fa visible al cinema 
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13.15-14.00 Celebració de l’eucaristia 
14.00-15.45 Dinar. Temps per conèixer les editorials 
15.45-16.00 Obertura de portes de la sala. Temps per conèixer les editorials 
16.00-17.00  
 

Cinquena ponència: Vicente VIDE  
L’altre «índex». Literatura: el Déu més venut 

17.00-17.30 Descans 
17.30-18.45  
 

6a ponència. Rafa SÁNCHEZ 
Cafè concert. Queda la música. Altres «sons» pastorals 

18.45-19.00 Cloenda:  
• P. José Antonio SOLÓRZANO, Departament de Pastoral de la 

FERE 
• Gna. Cristina MARTÍNEZ, Presidenta de la Unió de Religiosos de 

Catalunya (URC) 
19.00-19.10 Petit moment de pregària final 
 

Com fer la inscripció 
 

Inscripció 
· Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 
· Cal sol·licitar-la a través del formulari que trobareu a la pàgina web ww.escolacristiana.org 
o bé fent clic directament sobre l’enllaç següent: 
http://www.escolacristiana.org/esdeveniments/gestio/gestio.aspx?idev=49 
· Cal fer una aportació per a despeses, per participant, de 45 € (57 € amb dinar inclòs) 

• Per a inscrits d’escoles adherides a la FECC, el pagament es farà per rebut domiciliat 
al compte corrent de l’escola. No cal fer cap més tràmit. L’import es carregarà el dia 
19 de març. 

• Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la 
FECC indiqueu-nos, al més aviat possible, el nom de l’entitat o escola i el compte 
corrent on cal domiciliar el rebut a l’adreça: administracio@escolacristiana.org 

 
Data límit d’inscripció: fins dilluns dia 16 de març, a les 9 hores. 

• Després d’aquesta data s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles, 
però tindran un recàrrec del 20% en l’aportació econòmica per despeses de gestió i 
no podem assegurar que se’ls pugui facilitar el certificat en el mateix dia. 

• En cas de no poder assistir-hi, no es retornarà cap quantitat. 
 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com 
http://urc.confer.es
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