
 

Barcelona, 18 de juny de 2009                                                                                 ANY II. núm.      

Manresa: presentació de l’estudi a la Catalunya Central 
 

La ciutat de Manresa acollirà el 22 
de juny la darrera presentació de 
l’estudi sobre la tasca social dels 
religiosos i religioses a Catalunya, 
que porta a cap la direcció general 
d’Afers Religiosos amb la 
col·laboració de l’URC. Diverses 
delegacions territorials han acollit 
anteriorment aquesta presentació. 

 

 

 
 
 



José Rodríguez Carballo, reelegit Ministre General dels Franciscans  
 

L’assemblea dels 152 representants de l’Orde de Frares Menors, 
reunits a Santa María de los Ángeles a Assís, per al 187è Capítol 
general, ha reelegit, el dia 4 de juny, festa de Jesucrist Summe i 
Etern Sacerdot, José Rodríguez Carballo com a guia per als 
gairebé 15.000 religiosos franciscans que viuen en 113 nacions del 
món. 
El ritu de l’elecció ha estat presidit pel Delegat del Sant Pare, el 
cardenal José Saraiva Martins, que ha lliurat al neoelecte el «segell 
de tot l’Orde de Frares Menors». 
José Rodríguez Carballo va néixer l’11 d’agost de 1953, té 56 anys 

i és natural d’Espanya. Ministre General des de 2003, ha desenvolupat els serveis 
següents: definidor general i secretari general per a la formació i els estudis, ministre de la 
Província de Santiago de Compostel·la (Espanya), president de la Unió dels Frares Menors 
d’Europa i mestre dels religiosos en període de formació. 
Després d’haver obtingut la llicenciatura en Teologia Bíblica a Jerusalem i la llicenciatura 
en Sagrada Escriptura a Roma, ha ensenyat aquestes disciplines al Seminari major de la 
ciutat espanyola de Vigo i a la Facultat de Teologia de Santiago de Compostel·la. 
José Rodríguez Carballo és el 119è successor de sant Francesc. Guiarà els 15.000 
religiosos de l’Orde de Frares Menors fins al 2015. 
En els 800 anys de la fundació de l’orde, els Frares Menors renoven, a la petita església de 
la Porciúncula, lloc on tingué origen el moviment franciscà, el seu compromís missioner. 
 

Jornades d’Estudis Franciscans a la Facultat de Teologia de Catalunya 
 

El 26 i 27 de juny se celebraran les jornades d’estudis franciscans a la 
Facultat de Teologia de Catalunya amb motiu dels 800 anys d’història 
d’aquest orde. 
800 anys d'història és una bona fita per rememorar i reflexionar sobre la rica 
i complexa evolució del moviment franciscà al llarg dels segles. Aquestes 
jornades serviran per reflexionar a partir de l’estudi de la història de les 
diverses branques masculines, de la història de les clarisses i de l’orde 
franciscà seglar, acabant amb una presentació de la Família Franciscana 
actual present a Catalunya. 
 

Programa: 
Divendres 26 de juny 
10.00 h Pregària. Presentació 
10.30 h 800 anys de Franciscanisme: balanç i perspectives (ponent: Lluís Oviedo) 
12.00 h Història dels inicis: els conventuals (ponent: Sergio Barredo) 
16.30 h La reforma del segle XIV (ponent: Gil Webster) 
18.00 h La reforma caputxina del segle XVI (ponent: Valentí Serra) 
Dissabte 27 de juny 
10.00 h Història de les Germanes Clarisses (ponent: Ma Victòria Triviño) 
12.00 h Història de l’Orde Franciscà Seglar (ponent: Maria Cambray) 
16.30 h Presència i formes del carisma franciscà: La Família Franciscana present a 
Catalunya  
Les jornades tindran lloc a la Facultat de Teologia de Catalunya, al carrer Diputació, 231, 
de Barcelona. L’entrada és lliure. 
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Clarisses Caputxines de Girona: quatre segles de presència i testimoni 
 

El Monestir de l’Anunciació, en el número 4 de la pujada del 
Rei Martí, discret  i  senzill, es recolza a l’ombra de l’absis  
del temple de Sant Feliu, la Major i del monument  
excepcional dels Banys Àrabs, que  forma part de la totalitat 
del cenobi. El dissabte 6 de juny celebrà el quart centenari 
de la presència i testimoni de les religioses Clarisses  
Caputxines, que  un 2 de  juny de 1609 es van establir a  la 
ciutat de Girona. Primer es van instal·lar al carrer de la 
Barca, a la part de damunt de l’Onyar, fins que poc després, 
el 1617, Josep Planes, mercader de la Bisbal, els va vendre  
l’edifici  que encara avui ocupen. 
El 1929, les religioses i el bisbat van arribar a un acord amb 
la Diputació de Girona per deixar fora de la clausura els 
Banys Àrabs, restaurar-los i obrir-los al públic a canvi d’un 
lloguer fixat, en aquell temps, en deu mil pessetes, que se 
satisfarien anualment a les seves legítimes propietàries. 

Paradoxalment, la pobresa de les monges va salvar el singular edifici de ser destruït, pel 
fet de no tenir diners suficients per demolir-lo i construir-ne un de nou. 
A  les  onze  del  matí, Valentí Serra de  Manresa, ofm caputxí, pronuncià una erudita 
conferència sobre el pacífic i de vegades sacsejat transcórrer d’aquests quatre-cents anys.  
Una veritable  història  de fidelitat i de generositat, de servei humil i amagat de les monges, 
envoltades de l’afecte i admiració dels seus conciutadans, malgrat l’oposició i les 
resistències inicials de les comunitats més antigues. Tanmateix, no els faltà mai la 
protecció ni l’aixopluc del bisbe de la diòcesi. 
Tot seguit, Mons. Pardo i Artigas, acompanyat del bisbe emèrit Mons. Jaume Camprodon i 
Rovira, el P. Pere Cardona, el delegat del provincial dels Pares Caputxins i 14 membres 
del presbiteri gironí, les quatre monges residents, la seva presidenta federal i nombrosos  
fidels, presidí la Solemne Eucaristia en agraïment per tants anys d’humilitat, pregària i 
bons exemples de dedicació al Pare de tots i als germans en seguiment de les petjades de 
sant Francesc i santa Clara, bo i mantenint ben viu el seu esperit ardent.  
 

La benedictina Teresa Forcades al Canal 33 
 

Teresa Forcades té 43 anys, és una monja 
benedictina del monestir de Sant Benet a la 
muntanya de Montserrat. És doctora en Salut 
Pública, especialista en Medicina Interna per la 
Universitat de Nova York, doctora en Teologia, 
Master of Divinity per la Universitat de Harvard i 
autora dels llibres Els crims de les grans 
companyies farmacèutiques, La Trinitat, avui i 
La Teologia Feminista en la Història. 
Aquest paràgraf, sota el títol Teresa Forcades, 
una activista en hàbit, figura en l’anunci del 
programa Singulars, que va emetre al canal 33 
de TV3 el 16 de juny, en el qual va ser 

entrevistada per Jaume Barberà. El programa sencer pot ser consultat a «Vídeos a la 
carta», a través d’Internet: 
http://www.tv3.cat/videos/1313539/Teresa-Forcades-una-activista-amb-habit 
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Racó de lectura 
 

El P. Bernabé Dalmau (Igualada, 1944), monjo de Montserrat i 
director de la revista Documents d'Església, inspirant-se en la 
cèlebre obra de sant Agustí per tractar temes de vida cristiana i 
il·lustrar-los amb vivències personals, acaba de publicar el llibre 
d’espiritualitat que porta per títol Al capvespre t’examinaran en 
l’amor (Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Col. Saurí, 177). El 
subtítol de l’obra és Confessions, i és que l’autor, defugint el 
gènere de les memòries, dóna el seu punt de vista sobre aspectes 
rellevants del món d’avui, del cristianisme, del monaquisme 
benedictí i també de la pròpia família, d’origen igualadí. Els 
emmarca en un currículum que deu molt a la trajectòria de 
l'Església catalana del postconcili, a una dedicació professional en 

el camp de les traduccions de textos, en el dia a dia de simple monjo de Montserrat.  
«Si escric aquestes ratlles –continua l’autor– és per comunicar quelcom del que he viscut i 
sento, per retrobar una mica el fil que travessa la meva vida, i que no puc sinó atribuir a la 
benvolença de Déu. […] Jo diria que cada cristià, almenys, hauria de jutjar els fets de la 
pròpia vida a la llum de Déu, i això és el que intento fer.» 
 

L’antropòleg i fenomenòleg de la religió Xavier Melloni, sj, acaba de 
publicar El Desig essencial (Fragmenta), una aproximació 
antropològica al desig. Melloni ofereix una mirada positiva del desig. 
La respiració, la gana i la set, l’amor, el poder, la bellesa, la 
tecnologia, el coneixement, la crida personal i la pregària són els 
àmbits en què l’autor desplega la seva particular antropologia del 
desig, entès com un anhel, un èxtasi que ens condueix fora de 
nosaltres mateixos vers un bé sempre més gran que aspira a la 
unió amb l’Ésser total. El Desig essencial no apunta a l’eliminació o 
la repressió del desig, sinó al seu continu transcendiment
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Xavier Melloni constata que l’ésser humà viu «travessat de desitjos, 
amb un anhel permanent de quelcom més. Desitjos de tota forma i 
espècie, lluminosos i obscurs, assolibles i impossibles, àgils i 

obsessius, permesos i prohibits, atàvics i subtils, sempre nous, sempre antics. Desitjos 
que, en aparent dispersió, són expressió d’una única passió: viure. L’impuls de la vida 
desplegant-se en nosaltres i expressant-se a través nostre.»  
 

La llavor, un nou projecte per a la integració i l’acollida 
 
Les fundacions Ared i Benallar, juntament amb les Filles de Maria Auxiliadora (salesianes), 
posen en marxa el projecte La llavor, de formació i acollida per a la integració i la 
hospitalitat de persones en situació de marginació o de risc. El diumenge 7 de juny se’n va 
fer la jornada d’inauguració en el mateix lloc on s’ubicarà l’obra, a la Casa Maria 
Auxiliadora de Montbau, a Barcelona. El llançament es va aprofitar per demanar més 
voluntaris i voluntàries per al projecte. 
 
Les salesianes de Barcelona han ofert a les dues fundacions la finca de Montbau, que 
històricament allotjava dues comunitats de salesianes i una escola de formació 
professional. En tancar-se aquella obra, les salesianes van iniciar un procés de venda i/o 
lloguer, procés que, de moment, està en via morta. En aquesta conjuntura, les religioses 
volen donar a l’edifici i espais a l’aire lliure un destí molt propi del seu carisma, per a 
benefici de persones excloses i empobrides.  
 



La fundació Benallar hi aportarà sobretot la seva 
experiència de formació i Ared, la d’acollida (si bé 
Benallar treballa habitualment en l’allotjament 
temporal i la convivència més que en la formació, i 
la fundació Ared, que va néixer al Centre 
Penitenciari de Wad Ras, prioritza la formació 
professional, l’acompanyament i la inserció laboral 
de persones amb un alt risc d’exclusió social, 
sobretot dones procedents de centres penitenciaris 
i serveis socials). També estan previstes unes 
altres accions d’integració, d’oci i de grups de 
reflexió que s’engegaran més endavant.  

 
La inauguració 
La jornada del 7 de juny va servir per explicar el projecte d’una forma pràctica i vivencial. 
Rostres de diferents continents i cultures; nens petits blancs i de color que s’abraçaven 
mentre aprenien a caminar; religioses, religiosos i seglars deixant constància de la seva 
solidaritat; l’edifici un xic transformat i adaptat ja a les seves futures funcions; taules 
improvisades a l’aire lliure per a un dinar compartit... Si allò era una «llavor», prou se’n 
podia esperar de l’arbre, els fruits i els ocells dibuixats en el logo del projecte.  
 
Després de l’acollida, i amb la presència del Sr. Jordi Fornés, conseller del districte, Ared i 
Benallar es van presentar d’una forma molt atractiva. Per part de les salesianes, la 
provincial, la germana Lourdes Ruiz de Gauna, remarcant que aquell dia era el de les 
eleccions al Parlament Europeu, va dir que l’obra que començava era, pròpiament, «fer 
Europa»; que la fundadora de les salesianes, la italiana Santa Maria Mazzarello, també es 
va plantejar la seva obra d’educació i acollida com una llavor, un conjunt d’accions petites i 
modestes però realment importants; que les paraules alegria, acollida als més necessitats, 
treball en xarxa, esperit de família, infants, dones, joves, música i festa són pròpies del 
carisma salesià.  
 
El matí va acabar amb dues benediccions, una d’un sacerdot catòlic i l’altra per part d’un 
sacerdot quechua aymara. La primera entrava en el sentit bíblic del terme «beneir» i 
proclamava fragments de Jeremies com «Els reuniré de tots els països, els portaré a un 
lloc segur i els faré descansar». El sacerdot aymara, de les «muntanyes sagrades dels 
Andes», convidava els assistents, tot escampant gotes d’un perfum de «mil flors andines», 
a connectar el cor amb el Creador, perquè cadascú pogués assolir l’equilibri a la seva vida. 
  
A la tarda, una desfilada de models mostrava un curiós seguici d’infants amb els vestits 
fets per les dones que aprenen patronatge a Ared, vestits que després els presents 
podrien comprar a benefici de tota l’obra. La jornada va acabar amb l’encant d’uns 
espectaculars balls de Bolívia i Xile executats per nadius. El «somni compartit» –com 
qualifiquen les tres entitats el projecte– ja havia començat. 
 

Carme Canadell 
 

Cintra, proposada per a la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona  
 
Al suplement de l’informatiu Barris de Ciutat Vella, juny 2009, el germà Joan Lluís 
Casanovas ha estat entrevistat per Jordi Miró amb motiu que l’Escola Cintra ha estat 
proposada per a la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona. En aquesta entrevista, 
afirma: «Tant de bo nosaltres haguéssim de tancar perquè no tenim nois. Aquest seria el 
nostre somni!». 
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Tortosa: presentació de l’informe sobre les Terres de l’Ebre 
 
El dia 26 de maig, a les 7 de la tarda, es va presentar l’informe sobre la tasca social dels 
religiosos a la ciutat de Tortosa, a la seu de la Delegació del Govern a les Terres de 
l’Ebre. Hi intervingueren la Sra. Montserrat Coll, directora general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya, el G. Lluís Serra, fms, secretari general de la Unió de Religiosos 
de Catalunya, la Gna. Cristina Martínez, stj, presidenta de la Unió de Religiosos de 
Catalunya, Mn. Josep Lluís Arín, vicari general de la diòcesi de Tortosa, el Sr. Adam 
Tomàs, director dels serveis territorials d’Acció Social i Ciutadania a les Terres de l’Ebre, i 
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clogué l’acte el Sr. Josep Lluís Salvadó, delegat 
territorial del Govern a les Terres de l’Ebre. 
 
VISIÓ DE L’INFORME DES DE LA 
PERSPECTIVA DE TERRES DE L’EBRE 
 
L’extracció de dades de la seva base així com 
les consideracions que l’acompanyen són 
responsabilitat de la secretaria general de l’URC 
i les anotacions que faré tot seguit no poden ser 
atribuïbles a l’equip investigador. 
 
 
 
Primer, les dades generals 
 
 CATALUNYA Percentatge  
 Any 2008 Any 2008  
Extensió km2 32.106,54 1.002,7 3,12% Baix Ebre – Tortosa  
  827,3 2,58% Ribera d’Ebre – Móra d’Ebre  
  735,4 2,29% Montsià – Amposta  
  743,4 2,32% Terra Alta – Gandesa  
  3.308,80 10,31% TOTAL 
   
  6.307,78 19,64% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
   
  
Població 7.364.078 81.304 1,10% Baix Ebre 
  23.844 0,32% Ribera d’Ebre 
  71.058 0,96% Montsià 
  12.885 0,17% Terra Alta 
  189.091 2,57% TOTAL 
   
  788.895 10,71% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
     
Densitat 229,36 81,10% Baix Ebre 
  28,80% Ribera d’Ebre 
  96,60% Montsià 
  17,30% Terra Alta 
  29,97% TOTAL 
   
  125,07 54,43% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
     
Instituts religiosos 172 37 21,51% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
Masculins 45  
Femenins 127  
     
Comunitats  83 100,00% Província de Tarragona 
Masculines  15 18,07% Província de Tarragona 
Femenines  68 81,92% Província de Tarragona 
     
Serveis socials 776 68 8,76% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
  12 1,54% Terres d’Ebre en relació amb Catalunya 
     
Activitats 1139 81 7,11% Prov. de Tarragona en relació amb Catalunya 
  16 1,40% Terres d’Ebre en relació amb Catalunya 
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Relació d’extensió i població entre Catalunya i Terres de l’Ebre 

Extensió km2

Catalunya; 
32.106,54

Terres de 
l'Ebre; 

3.308,80

         

Població

Catalunya; 
7.364.078

Terres de 
l'Ebre; 
189.091

       
 

Quatre són les comarques que integren les Terres de l’Ebre: Baix Ebre, capital Tortosa; 
Ribera d’Ebre, capital Móra d’Ebre; Montsià, capital Amposta, i Terra Alta, capital 
Gandesa. La seva extensió de 3.308,80 kms2 representa el 10,31% del territori català. La 
seva població puja a 189.091 habitants que significa el 2,57% del total de la població de 
Catalunya.  La seva densitat, 29,97%, contrasta amb la mitjana català, que és de 229,36 
habitants per km2. 
(27.04.2008) La URV i la UPC han presentat dos estudis diferents sobre l'impacte 
sociodemogràfic de la immigració a Tarragona i a l'Estat espanyol, respectivament. Entre 
les noves dades que s'hi aporta, destaca que el 15,4% de la població de la província de 
Tarragona és estrangera, una proporció superior a la del conjunt de Catalunya, i que entre 
2001 i 2007 el 77,11% del creixement demogràfic de l'Estat espanyol es va deure a 
l'arribada de persones immigrants. 
El primer estudi, finançat per la Fundació Jaume Bofill i elaborat per professorat del curs 
de postgrau en Gestió Global de la Immigració i un equip de recerca de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), recull dades de 2007 sobre la població estrangera a Tarragona i 
destaca que està constituïda per 116.501 persones, el 15,4% del total d'habitants de la 
Província. Aquest percentatge és superior a la 
proporció de persones immigrants que hi ha a la 
província de Barcelona (12,6%) i al conjunt de 
Catalunya (13,5%). El principal creixement del 
nombre de persones estrangeres a Tarragona 
s'ha donat entre 2002 i 2007, ja que l'any 2001 
formaven el 3,9% de la població i, més enrere, el 

ngeres que hi viuen són romaneses.  

1996, tan sols l'1,5%. 
Segons l'informe, que ha detectat un ràpid 
rejoveniment de la població i també un augment 
del nombre d'homes com a causa d'aquest 
fenomen, les cinc nacionalitats estrangeres més 
presents a Tarragona són la marroquina (25,9% 
de la població immigrant), la romanesa (16,3%), la 
colombiana (5,3%), l'argentina (3,7%) i 
l'equatoriana (3,6%). Es pot destacar que la 
presència de població romanesa ha crescut de 
manera important i que gairebé un 30% del total 
de romanesos residents a Catalunya viuen a Tarragona. El municipi de la Sénia és un cas 
molt particular, ja que el 82,5% de les persones estra
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Quant a la distribució territorial, el Montsià és la comarca on hi ha més proporció de 
persones estrangeres: un 18%. En general, a les comarques costaneres el percentatge de 
població estrangera és més elevat. En aquestes comarques ha predominat l'arribada de 
persones sud-americanes, que treballen al sector dels serveis, mentre que a l'interior són 
més presents les provinents del Marroc i Romania, ocupades en el sector agrari i en la 
construcció. 
 
La Província de Tarragona acull 37 instituts religiosos a través de 83 comunitats, de les 
quals 68 són femenines (81,92%) i 15 són masculines (18,07%). 
 
Segon, els serveis a les comarques de les Terres de l’Ebre 
 

Baix Ebre:      6 serveis – 8 activitats 
Ribera d’Ebre:    2 serveis – 3 activitats 
Montsià:    4 serveis – 5 activitats 
Terra Alta:             0 serveis 
Total            12 serveis – 16 activitats 

 
Els serveis socials inclosos en l’informe,realitzats exclusivament per religioses, són 12 
sobre un total de 776 i representen el 1,54% del total, inferior a la mitjana de població, que 
és el 2,57%. Les activitats són 16 i representen el 1,40% del global de Catalunya. La 
menor densitat de població acostuma a generar un menor nombre de necessitats socials. 
 
Tercer, àmbits d’actuació  
 

Terres d'Ebre: percentatge d'àmbits d'actuació

Beneficència; 25

Salut; 25
Inserció 

econòmica i/o 
social; 16,66

Immigració; 8,33

Sensibilització 
ciutadana; 8,33

Geriatria; 8,33

Sense sostre; 
8,33

 
 

Terres Ebre 
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Nombre 
Terres Ebre 

% 
Catalunya 

% 
Àmbit d’actuació 

Tipus 
3 25,00 9,5 Beneficència 
3 25,00 8,9 Salut 
2 16,66 11,0 Inserció econòmica i/o social 
1 
1 

8,33 
8,33 

14,4 
12,5 

Immigració 
Sensibilització ciutadana 

1 8,33 6,7 Geriatria 
1 8,33 5,4 Sense sostre 



 0 5,4 Altres 
 0 

0 
0 

1,0 
3,5 
4,8 

Drogodependències 
Educació i formació 
Serveis penitenciaris i reinserció 

 0 
0 

1,8 
1,7 

Discapacitació 
Geriatria / salut 

 0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,9 Desemparança de menors 
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1,3 Dinamització comunitària 
0,9 
0,9 
1,0 
6,3 

Inserció laboral i/o social 
Inserció econòmica/inserció laboral 
Educació / inserció econòmica 
Educació / inserció laboral 

12    
 
La beneficència aplega a les comarques de les Terres de l’Ebre un alt percentatge (25%) 
dins dels àmbits d’actuació, juntament amb el tema de la salut, que l’iguala en 
percentatge, ambdós molt superiors a la mitjana de Catalunya. Seguidament, els àmbits 
de la inserció econòmica i/o social també està per damunt d ela mitjana. En canvi, la 
immigració i la sensibilització ciutadana estan per sota de la mitjana catalana, i la geriatria 
i sense sostre la superen discretament. La resta d’àmbits no experimenten cap anotació. 
Tres semblen els col·lectius que en són més especialment beneficiaris: les persones 
immigrants, les persones grans i/o malaltes i les persones excloses o amb dificultats. 
 
Quart, tipus d’activitat  
 

Terres d'Ebre: percentatge de tipus d'activitats

Recol·lecció i/o 
distribució; 25,00

Atenció 
residencial i/o 

hospitalària; 18,75Atenció 
domiciliària; 18,75

Altres; 12,50

Sense precisar; 
12,50

Foment del 
voluntariat; 6,25Acollida temporal; 

6,25

 
 

Terres Ebre 
Nombre 

Terres 
Ebre % 

Catalunya 
% Tipus d’activitat 

4 25,00 10,2 Recol·lecció i/o distribució 
3 18,75 7,3 Atenció residencial i/o hospitalària 
3 18,75 6,5 Atenció domiciliària 
2 12,50 15,1 Altres 
2 12,50 8,0 Sense precisar 
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1 6,25 5,3 Acollida temporal 
1 6,25 6,4 Foment del voluntariat 
 9,87 7,7 Classes d’alfabetització 
 3,70 1,7 Menjador social 
 2,46 

2,46 
4,6
2,5

Campanyes informatives 
Classes de reforç escolar 

 1,23 
1,23 
1,23 
1,23 

1,6
4,9
9,0
3,6

Assessorament legal 
Escolta activa 
Formació en competències diverses 
Suport en la recerca de feina 

 0 
0 
0 

2,8
0,9
2,1

Equipament socioeducatiu 
Suport en la recerca d’habitatge 
Habitatges tutelats 

16 100 100 TOTAL 
 
La recol·lecció i/o distribució, vinculada al tema de la beneficència esmentat abans, ocupa 
el primer lloc en el nombre d’activitats, molt per damunt de la mitjana catalana. El tema de 
la salut es concreta a través de l’atenció residencial i/o hospitalària i l’atenció domiciliària 
supera àmpliament Catalunya, i també més discretament en les classes d’alfabetització i 
del menjador social. Les classes d’alfabetització es relacionen amb el pes de la 
immigració. 
 

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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