
 

Barcelona, 3 de desembre de 2009                                                                     ANY II. núm.      

Celebracions de la canonització de Francesc Coll i Guitart 
 

Les celebracions amb motiu de la 
canonització de Francesc Coll i 
Guitart van començar amb una 
Vigília d’Oració el dia 10 d’octubre a 
l’Aula Magna de la Universitat 
Angelicum de Roma, amb la 
presència de la priora general i 
consell, les expriores generals, totes 
les priores provincials i membres 
dels seus consells i nombroses 
germanes provinents de tots els 
països on la Congregació està 
present, també hi van participar el 
Cardenal de Barcelona, Mons. Lluís 
M. Martínez Sistach, el Sr. 

Arquebisbe de Tarragona i el Sr. Bisbe de Vic, a més de nombrosos professors, alumnes, 
pares de família, catequistes i moltes persones arribades de les diòcesis que el Pare Coll 
havia recorregut missionant. 

Amb un clima de pregària, propiciat per la invocació inicial a l’Esperit Sant, cantant tots 
els assistents el Veni Creator. La priora general, la Gna. Mª Natividad Martínez, va dirigir 
unes paraules de salutació i acollida, amb les quals va agrair la presència de tots en aquell 
acte. Seguidament, hi hagué intervencions del P. Vito T. Gómez OP, del Sr. Bisbe de Vic i 
del Sr. Cardenal de Barcelona.  

Es foren intercalant pregària, cants i Paraula i es projectà un vídeo que recull els 
moments més significatius de la vida i missió del Pare Coll, les seves expectatives, 
intuïcions, el seu afany missioner, 
evangelitzador i la seva semblança com a 
sacerdot dominic, predicador itinerant i 
fundador.   

Es va finalitzar la Vigília amb el cant 
de l’Himne a Sant Francesc Coll, esperant 
viure el gran esdeveniment de la 
canonització de Francesc Coll. 

Amb tota solemnitat es va celebrar a la 
Basílica de Sant Pere del Vaticà l’Eucaristia 
de la canonització. No hi faltaren les 
representacions oficials, com tampoc la 
presència de la majoria dels Senyors Bisbes 



de Catalunya, els quals també ens acompanyaren en el dinar de fraternitat amb tots els 
pelegrins vinguts a Roma per a aquesta efemèride. A la tarda les Germanes continuàrem la 
festa amb una pregària d’acció de gràcies i una estona de fraternitat a la Casa Procura de la 
Congregació a Roma.  

Amb gran solemnitat, afluència massiva de pelegrins i amb el cor i les oïdes oberts per 
celebrar i donar gràcies a Déu en família pel gran esdeveniment viscut, ens reunírem el dia 
12 a la Basílica de Santa Maria sopra Minerva. Presidia la celebració l’Emn. i Rvdm. Sr. 
Cardenal de Barcelona, Mons. Lluís M. Martínez Sistach, acompanyat de nombrosos Srs. 
Bisbes, el Mestre General de 
l’Orde Dominicà, frares dominics i 
sacerdots que per a tal efemèride 
anaren a Roma. Vint germanes 
obrien la processó d’entrada 
representant els vint països per 
on està present avui la 
Congregació. Les roses que 
portaven a les mans formen els 
vint misteris del Rosari, com a 
simbòlic homenatge d’aquests 
pobles i cultures al Fundador de 
les Dominiques de l’Anunciata.   

La sintonia i unitat en 
esperit de família es van fer 
patents amb la propera, profunda i senzilla homilia del Mestre General de l’Orde de 
Predicadors, Fra. Carlos Azpiroz Costa. 

Les Dominiques de l’Anunciata i tots els que avui se senten vinculats a la Congregació 
hem gaudit, vibrat i emocionat en una celebració viscuda i sentida profundament. 

Les celebracions a Vic i a Gombrèn començaren el vespre del dia 16 d’octubre amb un 
Rosari de torxes. La Casa Mare va congregar totes les germanes i famílies arribades des de 
diferents llocs. El punt de trobada fou el saló d’actes, on es va donar la benvinguda a tothom. 
Un PowerPoint va situar tots els assistents en el moment en què s’anava a realitzar el rés del 
Rosari: L’amor a Maria i el rés del rosari en la vida del Pare Coll i en la seva predicació.Com 
seguidores de Domènec de Guzmán i de Francesc Coll, ¿com vivim i transmetem avui el 
Rosari? 

Es desgranaren els misteris de Glòria entre cants, petites lectures, extretes de la 
predicació del Pare Coll sobre el rés del Rosari, Parenostres i Avemaries. Caminant i fent 
aturada en llocs emblemàtics del pati del col·legi: monument a les germanes màrtirs, estàtua 
del Pare Coll, gruta de la Verge, sempre en un ambient sobri, senzill però amb devoció i 
oració. La processó finalitzà a la Capella amb el cant de les Lletanies del Pare Coll.  

Emocionant fou el moment en què la capella plena de germanes i laics es va dipositar 
als peus del Pare Coll i davant les seves relíquies una gran garlanda de flors en les quals es 

podria llegir “Gràcies, Pare Coll”, portada per 
germanes representant tota la Congregació. Una 
salva d’aplaudiments va tancar l’acte. 

Vic i Gombrèn: dos llocs clau per celebrar la 
Santedat de Francesc Coll, dos entorns magnífics 
per interioritzar el que fou la vida d’aquell nen, 
seminarista, sacerdot, missioner, predicador i 
fundador. 

A la Catedral de Vic, plena de gom a gom, hi 
havia tot un ambient festiu, es respirava el goig de 
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la celebració. La celebració presidida per l’Excm. I Rvdm Sr. Bisbe Mons. Romà Casanova, 
estava minuciosament preparada: motivació inicial, ofrena floral al Pare Coll realitzada pels 
nens i nenes de totes les edats del col·legi Pare Coll de Vic, la preparació per a la celebració 
de l’Eucaristia amb lectura de textos del Pare Coll, peticions, ofrenes… 

La Coral Canigó, acompanyada pel magnífic òrgan tubular, va donar un caire festiu a 
la celebració, sobretot quan va entonar Sant i Fundador i Servent fidel. 

A Vic es visqueren moments intensos de comunió diocesana i congregacional. 
El mateix passà a l’Església 

Parroquial de Gombrèn. El poble engalanat 
com en les festes. Tot era poc per honrar el 
sant que fou nen en aquell lloc, que va 
néixer a la vida cristiana en aquella 
Església, que corregué per aquells carrers.  

Cobla, sardanes, la dansa de 
Gombrèn, castellers, musical Supercoll, 
dinar, tot amb un objectiu comú: celebrar, 
en ambient de família, el goig de la 
canonització de Francesc Coll i donar 
gràcies a Déu per la seva immensa 
grandesa.  

Dos llocs, dos entorns, dos enclavaments emblemàtics per a la vida de l’Anunciata i 
per a qui amb nosaltres comparteix la meravellosa intuïció carismàtica de Francesc Coll. 

Totes les celebracions d’Acció de Gràcies que es van celebrar ens han proporcionat 
un esperit nou, un aprofundiment en el carisma i un millor coneixement i estimació vers el 
Pare Coll i la seva obra a nosaltres, Dominiques de l’Anunciata, i a totes les persones que 
han seguit amb entusiasme i invoquen la seva protecció. 

      Gna. Montserrat Font
      

 
Breu recull informatiu de reunions a l’URC 

 
La marxa ordinària de l’URC implica la celebració de reunions dels diversos organismes que 
en formen part o en els quals participa. Aquestes reunions estan al servei de la vitalitat i 
promouen línies de reflexió i d’acció que afecten el conjunt.  
 

Xarxes Solidàries 
Xarxes Solidàries és la versió catalana de Redes, 
organisme de CONFER que aplega les fundacions i 
ONGD vinculades a institucions religioses. Va posar-
se en marxa el curs passat. 
Són iniciatives de la xarxa catalana: 

 Projecte compartit  al Congo (Fundació 
Internacional de Solidaritat, Companyia de 
Maria) 

 Camp de Treball 2010 
El 21 d’octubre va celebrar la seva darrera reunió. Hi 

foren convocats: Fundació Internacional de Solidaritat, Companyia de Maria, Fundació 
Somasca Emiliani, Sant Josep de Girona, Fundació Taller de Solidaritat, Karit, Solidaris per 
la Pau, Siempre Adelante, Amor de Déu, Fundació PROIDE, COVIDE-AMVE, Fundació 
Enric d’Ossó. Les reunions tenen lloc a la seu de l’URC i s’autogestionen en coordinació 
amb la secretaria general de l’URC. 
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s, com a secretari general de l’URC. 

e’n desprenen. 

SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions 
Bisbes i Religiosos) 
Aquest organisme expressa la vinculació de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, representada 
per Mons. Romà Casanovas, bisbe de Vic, amb la 
Vida Religiosa. En formen part, a més de l’esmentat 
bisbe, la Gna. Cristina Martínez, stj, com a presidenta 
de l’URC; el P. Màxim Muñoz, cmf, com a 
vicepresident de l’URC; el P. Pere Cardona, ofmcap, 
com a vicari episcopal de VC de Tarragona; Mn. 
Francesc Prieto, com vicari episcopal de VC (activa) 

de Barcelona, i el G. Lluís Serra, fm
Se celebren tres reunions a l’any. La darrera, por motius de pintura de la seu de l’URC, va 
fer-se a l’Editorial Claret el 28 d’octubre. 
La Comissió Permanent de l’URC serà invitada a la reunió de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, que tindrà lloc el proper 4 de febrer de 2010, a més d’intercanviar 
informacions. Es van acordar els criteris d’intervenció d’aquesta propera sessió. 
 

Comissió Permanent de l’URC 
Formen part de la Comissió Permanent: Cristina 
Martínez, stj, Màxim Muñoz, cmf, Ma. Eulàlia Freixas, 
mic, Carmen García, rsj, Jacint Duran, ofm, Josep 
Martí, fsc, i Lluís Serra, fms. 
La seva reunió té periodicitat mensual.  
La darrera convocatòria se celebrà el 3 de novembre a 
la Casa Provincial de les teresianes, per motiu d’estar 
en fase de pintura la seu de la plaça Urquinaona. En 
aquesta darrera reunió, a més de preparar 
l’assemblea general, de preveure els temes principals 

del SIRBIR i dialogar sobre els estatuts de la CONFER, s’ha tingut un diàleg amb Glòria 
Renom sobre la llei catalana de culte i les conseqüències que s
 
Delegats episcopals de Vida Consagrada 
Els delegats episcopals són dotze, un per a cada bisbat, llevat de Barcelona i Vic, que en 
tenen dos. Es reuneixen tres vegades a l’any. S’intercanvien informacions, dialoguen sobre 
temes d’interès comú i programen accions conjuntes. 
 

  

 

Bisbat de Solsona 
  

Bisbat de Girona Bisbat de Terrassa Bisbat de Lleida 
M. Fidel Catalán 
succeeix 
interinament la Gna. 
Núria Casas, odn 

P. Josep Castellà 
Sarriera succeeix Mn. 
Vicenç Ros Guillén 
 

M. Teresa Bossa 
succeeix el P. Josep 
Sesma León, OdeM 

Mn. Ramon 
Alventosa 
succeeix el P. Jaume 
Avellí 
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 quarta hora del primer trimestre. 

 

Integren l’equip de Delegats Episcopals de Vida Consagrada: Pere Cardona (Tarragona), 
Fidel Catalán (Terrassa), Josep Anton Arenas i Samper (vida contemplativa) i Francesc 
Prieto Rodríguez (Vida activa) (Barcelona), Enric Aymerich Polo (Tortosa), Josep Castellà 
(Lleida), Ramon Alventosa (Girona), Josep Roca Mas (Sant Feliu de Llobregat), Jaume Vila 
(La Seu d’Urgell), M. Teresa Bossa (Solsona), Joan Casas i Josep Maria Morros (Vic) i Lluís 
Serra (URC), actua de secretari. 
En la reunió celebrada a Barcelona el 5 de novembre es van establir al calendari els temes 
de la trobada de dos dies del mes de juny i es van fer les primeres aproximacions a la 
celebració de la Jornada Mundial de la Vida Religiosa (2 de febrer de 2010). 
 

Mestres i responsables de la formació inicial 
Participen en aquesta reunió, que se celebra a la seu de 
l’URC, representants d’institucions religioses que tenen 
postulants i novicis amb voluntat de integrar-se en el 
curs sistemàtic de formació inicial.  En la reunió de 
setembre s’estableix el calendari, assignatures i 
professorat, així com es decideixen aspectes 
pedagògics, econòmics i d’organització del curs. Es 
preveuen dues trobades: 19 de desembre (Nadal) i 20 
de març (Setmana Santa). S’acorda la participació a 
l’Aplec de l’Esperit així com presentar, per part de cada 

institut, els trets bàsics de la seva espiritualitat durant la
 

Vocalia de PJV (Pastoral Juvenil i Vocacional) 
Enguany, la Vocalia de PJV ha reprès les seves 
activitats amb un nou impuls.  La integren  Gerardo 
Sarapura, franciscà; Pere Ferré, marista; Ricard 
Costa-Jussà, claretià; Ana Ma. Domene, Germanes 
Hospitalàries; Carme Massó, Companyia de Maria; 
David Guindulain, jesuïta, i Josep Canal, La Salle. A la 
seva darrera reunió, celebrada el 9 de novembre, a 
més de tractar el tema de SICAR, han posat fil a 

l’agulla per preparar un acte relacionat amb la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
 

Converses sobre la teologia de l’alliberament 
 

Jon Sobrino, Xavier Alegre i José I. González Faus 
conversen sobre la teologia de l'alliberament 
 
Els tres jesuïtes han participat al programa "A peu de 
carrer" de Ràdio Estel
El programa "A peu de carrer", conduït per la 
periodista Eulàlia Tort a Ràdio Estel, ha dedicat la 
seva edició del 26 de novembre a la teologia de 
l'alliberament. En conversa amb tres teòlegs 
jesuïtes: Xavier Alegre, José I. González Faus i Jon 
Sobrino, el programa aborda l'origen i les aportacions 

d'aquesta teologia que va néixer a l'Amèrica Llatina a finals dels anys 60 a partir del 
compromís de diversos teòlegs i cristians amb els més pobres (www.jesuites.net). 
 

 Escolteu el programa "A peu de carrer" sobre la teologia de l'alliberament (Ràdio 
Estel, 26/11/2009) 

http://www.jesuites.net/audio/091126_jes_teologia_alliberament_radio_estel.mp3
javascript:obrirFotoGran('noticies/imatges/sobrino_faus.jpg')
http://www.jesuites.net/
http://www.jesuites.net/audio/091126_jes_teologia_alliberament_radio_estel.mp3
http://www.jesuites.net/audio/091126_jes_teologia_alliberament_radio_estel.mp3


Montserrat publica el dietari del viatge de l’aventurer P. Ubach per l’Iraq 
 

El P. Bonaventura Ubach va crear el Museu Bíblic i  
Oriental de Montserrat i va ser l’iniciador de La Bíblia de 
Montserrat 
 
Montserrat, 27 de novembre de 2009. Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat (PAMSA) acaba d’editar, amb la supervisió del P. 
Damià Roure, el llibre Dietari d’un viatge per les regions de l’Iraq 
(1922-1923), que conté el relat del viatge realitzat en els anys 
vint pel P. Bonaventura Ubach –redactat a partir de les notes de 
la seva agenda, fins ara inèdites– per les vores dels rius 
Eufrates i Tigris, seguint els principals indrets esmentats en la 
Bíblia. El llibre inclou més de 300 fotografies realitzades durant 
aquest viatge pel propi P. Ubach, que ofereixen una 
documentació molt valuosa sobre els costums, el folklore, els 
personatges i particularment els monuments, alguns dels quals 
ja han desaparegut, que l’autor va conèixer. 
La finalitat concreta del P. Bonaventura Ubach era precisament conèixer de prop les 
antigues cultures de l’Orient Mitjà i adquirir materials per a la il·lustració de la Bíblia de 
Montserrat que ell preparava. D’altra banda, va realitzar el viatge en un període en el qual 
s’estaven fent excavacions importants en aquelles zones, i això li va permetre, també, 
l’adquisició de noves peces per enriquir els fons d’Assíria i Babilònia del Museu Bíblic, que 

ell mateix havia fundat abans en les dependències del monestir. 
  
La vida del P. Bonaventura Ubach, creador del Museu Bíblic i 
Oriental de Montserrat, és de novel·la. El llibre recull una part de la 
vida d’aquest monjo atípic, interessat pel món oriental i per l’estudi 
de la Bíblia, que va viure les mil aventures per aconseguir, entre 

d’altres, la mòmia que hi ha al Museu de Montserrat –que va portar com a vianda, gràcies a 
la seva amistat amb el director del Museu del Caire–. Sobre aquest monjo se’n pot parlar, i 
molt, amb el P. Pius-Ramon Tragan, director del Scriptorium Biblicum et Orientale de 
Montserrat, i continuador de la seva obra. 
 

 “Estació d’enllaç”: segona parada 
 

El passat dia 20 novembre vam fer la nostra segona parada 
d‘Estació d’enllaç d’aquest curs. De la mà de Peio Sánchez 
vam iniciar un recorregut per diferents fragments de 
pel·lícules intentant descobrir les figures crístiques que hi ha 
darrere de cada una de les escenes i personatges. 
A través de seqüències de pel·lícules com La pasión de 
Cristo, El señor de los anillos, Hijos de un mismo Dios, La 
milla verde, En América, Disparando a perros, La vida es 
bella... el nostre expert ens va anar introduint en la 
meravella del cinema. Ens fa anar més enllà del que els 
nostres ulls veuen, per anar descobrint en les imatges, els 
gestos i les paraules aquest Jesús amagat.  
 
Ens ajuda a veure que el que passa en les pel·lícules és el 
que també s’esdevé en la nostra vida. De vegades ens costa 
descobrir el Déu amagat en els esdeveniments en la nostra 
història personal i col·lectiva i en la vida de tantes persones. 
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El viscut en aquesta estona engresca a anar fent aquest camí. Ens quedem tots meravellats 
del que la imatge ens ha aportat aquesta nit. 
 
Marcarà el final de la nostra trobada el testimoni de l’Ana. Ens fa 
una síntesi de la pel·lícula de la seva vida. Ens diu que en tota 
pel·lícula el més important és arribar a copsar el seu missatge, 
que la vida és donar-se, que tots tenim una tasca important i que 
aquesta és “que la nostra vida sigui meravellosa”. Per a ella això 
és possible quan el guió de la nostra vida el condueix Déu.  
 
La propera trobada serà el 18 de desembre a la Capella del Palau 
(Jesuïtes) a les 22 h. A partir de testimonis jueus, protestants i catòlics ens volem disposar a 
acollir les diferents religions, obrir-nos a la interculturalitat i deixar que la llum de la Pau ens 
uneixi a tots. 
 

Mercè Montells, concepcionista
 

“Sant Joan de Déu, Catalunya - Àfrica: una realitat solidària”  
 

 L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu organitza 
l’exposició “Sant Joan de Déu, Catalunya - Àfrica: una 
realitat solidària”, des del dia 23 d’octubre i fins al 7 de 
gener, al Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107. 
Barcelona).  
L’exposició dóna a conèixer el suport, de caràcter 
permanent, dels centres catalans de l’Orde als hospitals 
africans de la mateixa institució, tant amb la implicació 
voluntària de metges, infermeres i altres professionals 
com amb l’enviament d’equipaments i material. 
 

 
L’Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu - Hospital Clínic rep dos premis  

 
L'Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu - Hospital Clínic rep dos 
premis TOP 20 
L’Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu - Hospital Clínic és un dels 
quatre hospitals de referència regional i nacional que han estat 
distingits amb els premis Top 20 que l’empresa especialitzada en 
estudis de mercat sanitaris IASIST atorga cada any als centres amb 
els millors indicadors de qualitat, funcionament i eficiència. És la 
novena vegada que l’Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu - Hospital 
Clínic rep aquest reconeixement.  

 
Coincidint amb la celebració del desè aniversari dels premis TOP 20, IASIST ha avaluat 
també de manera específica sis àrees clíniques de gran rellevància als hospitals. 
L’Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu - Hospital Clínic ha resultat guardonada en l’àrea 
de la dona. 
 

Vetlla de la Immaculada: “Cada dia un sí”  
 

Organitzen: delegacions de Pastoral Juvenil de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de 
Llobregat. Lloc: Basílica de la Mare de Déu de la Mercè.  
Hora: 22.00 h.  
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L’Escola Cintra rep la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona 
 

Jordi Hereu presideix el lliurament de les Medalles d’Honor de la Ciutat 
Ajuntament de Barcelona. Amb aquestes medalles, l’Ajuntament reconeix 25 persones i 
entitats que han contribuït al desenvolupament d’una consciència ciutadana i cívica, així 
com dels seus valors i virtuts. La ciutat ret homenatge a l’empenta i generositat de la 
societat civil 
Dijous, 3 de desembre, a les 18.30 hores, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’alcalde Jordi Hereu presideix el lliurament de les Medalles d’Honor de la Ciutat. En total 
són vint-i-cinc persones i entitats premiades amb aquest guardó que vol reconèixer 
l’empenta i la generositat de la societat civil. 
Es tracta de persones i entitats pertanyents a àmbits i mons diferents: l’educació, la cultura, 
l’esport, l’assistència social, l’associacionisme, el moviment veïnal i el comerç. D’aquestes 
medalles, 20 estan proposades per cada un dels districtes de la ciutat (2 per districte), 
mentre que 5 medalles s’atorguen 
a proposta del Consell Plenari, en 
l’àmbit de la ciutat. 
 
ESCOLA CINTRA per la seva 
dedicació a la formació integral de 
joves en situació de risc d’exclusió 
social, amb programes educatius 
destinats a potenciar l’autoestima, 
el creixement personal i la 
integració social, familiar i laboral 
de l’alumnat. 
 

També rep la Medalla d’Or  
 

COL·LEGI PARE MANYANET 
per la seva presència durant quaranta-cinc anys com a institució escolar oberta a 
totes les famílies de Les Corts, continuació d’una exemplar trajectòria social i 
educativa al final del segle XIX. 

   
 

Pascual Chávez Villanueva confirmat president de l’USG 
 

Reelecció del president de la Unió de Superiors Generals (USG) 
Ivicon.- Pascual Chávez Villanueva, rector major dels Salesians, ha estat confirmat 
president de la Unió de Superiors Generals (USG) per al trienni 2009-2012. 
 
L’elecció es va realitzar el passat 27 de novembre durant l’assemblea general de l’USG 
celebrada al Salesianum de Roma, a continuació de la 74a Assemblea semestral que es va 
celebrar el 26 i 27 de novembre. El plebiscit quasi unànime ha indicat l’estima pel treball que 
ha dut a terme Chávez els darrers anys. Pascual Chávez va ser elegit president de l’USG 
per primera vegada el 24 de novembre de 2006. Després s’ha realitzat l’elecció del 
vicepresident i dels altres membres del Consell USG. 
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Aquesta és la nova composició: 
 
President: Chávez Villanueva, Pascual (Salesians Don Bosco) 
Vicepresident: Abella Batlle, José María (Claretians) 
 
Consellers:  
Handgraetiner, Thomas (Canonges Regulars Premonstratencs) 
Marín, Bruno (Benedictins Sublacenses) 
Rodríguez Carballo, José (Orde dels Germans Menors) 
Nicolás, Adolfo (Companyia de Jesús) 
Benzoni, Rino (Xaverians) 
Alvarez-Ossorio, Javier (Congregacions Sagrats Cors - Picpus) 
Ornelas Carvalho, José (Dehonians) 
Aldegani, Mario (Josefins del Murialdo) 
O'Rielly, Kieran (Society of African Mission) 
Turú, Emili (Germans Maristes) 

 
Família Carles de Foucauld 

 

La família Carles de Foucauld ha celebrat el 29 de novembre a la Parròquia 
Santa Anna de Barcelona l’aniversari de la seva mort (1916), així com els 50 
anys de la mort del P. Albert Peyriguère. S’ha pronunciat una conferència sobre 
“El P. Foucauld vist pel P. Peyriguère”, seguida de la participació en la missa 
internacional. 

 
Consulta web 

 

L’URC, atesos els seus objectius, té una web que tracta específicament sobre la vida 
religiosa a Catalunya i tot allò que s’hi relacioni. En el seu programa d’enguany, es planteja 
redimensionar la seva web per tal d’ampliar els continguts, millorar els serveis i trobar un 
nou disseny. Agrairem qualsevol aportació que vagi en aquesta línia. Recollirem aportacions 
fins a l’11 de desembre inclòs. S’adjunta el full de les qüestions a respondre. 
1. CONTINGUTS. Què voldries trobar a la web de l’URC? Quins continguts (formatius, 
informatius...) hauria d’oferir? 
2. SERVEIS. Quins serveis podria donar l’URC a partir de la seva web? 
3. DISSENY. Algunes observacions que s’haurien de tenir en compte a 
l’hora de fer-ne el disseny. 
4. ESPAI OBERT 
Podeu enviar-les a: urc.info@gmail.com 
 

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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	El P. Bonaventura Ubach va crear el Museu Bíblic i 
	Oriental de Montserrat i va ser l’iniciador de La Bíblia de Montserrat

