
 

URC: dos fets significatius en aquests 30 anys 
 

El camí de l’URC ha servit per prendre consciència de què vol dir ser 
vida religiosa a Catalunya, prendre consciència del significat dels 
nostres carismes, de la missió que tenim a l’Església i a la societat, 
dels compromisos que brollen de la fidelitat al Crist i als germans en 
l’àmbit d’una nova cultura, d’uns nous reptes. Com a fets significatius 
en aquests 30 anys jo en destacaria dos: el Congrés de la Vida 
Religiosa, realitzat entre els anys 1993 i 1995, i el treball de reflexió 

que es va fer, acompanyat pel CEVRE, entre els anys 1997 i 2000, amb l’objectiu de donar 
continuïtat a l’experiència viscuda en el Congrés de Vida Religiosa. Les conclusions d’aquest 
treball es van recollir en el document El que és nou demana novetat, que planteja set 
elements que marquen la novetat de la vida religiosa a la nostra terra i que encara avui són 
una eina important de reflexió i presa de decisions en l’àmbit de la vida religiosa.  
 

Mª Cristina Martínez, presidenta de l’URC 
 

El nou Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan  de Déu 
 

El nou Hospital General 
del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu té prevista la 
seva obertura el proper 11 
de juny de 2010, un 
centre amb una superfície 
construïda de 38.620 m² i 
amb una capacitat 
màxima de 292 llits. 

En el moment de l’entrada 
en funcionament del nou centre, quedaran tancades les instal·lacions de l’actual Hospital 
Comarcal de Sant Boi. Un hospital que va obrir les seves portes l’any 1978 gràcies a la 
iniciativa privada del Dr. Josep Morales, que amb la seva mort, l’1 d’abril de l’any 1979, deixa 
al capdavant de la gerència la seva esposa, la Sra. Rosa Maria Palau. 

En aquest mateix any, l’hospital entra a formar part de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització 
Pública (XHUP), fet que garanteix la seva continuïtat assistencial en l’àrea del Baix Llobregat 
Litoral. 

L’any 2006, el centre és adquirit per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, encetant així una 
nova etapa per a la Institució. 

També en aquest mateix any, es redacta un Conveni de col·laboració entre el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu per construir 
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un nou centre hospitalari que substitueixi l’actual, amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària, 
aprofitant al màxim la diversitat de fórmules de gestió i administració dels serveis i les 
prestacions del sistema sanitari públic. 

El mes de maig de 2007 s’inicien les obres de construcció del nou Hospital General. 

Entre els motius que mouen l’Orde Hospitalari per acceptar aquest repte, destaca l’oportunitat 
de prosseguir el pla de reconversió de la salut mental i la creació d’un Parc Sanitari, obert a la 
població i amb serveis socials i de salut diversificats. 

El 2010 es completa la constitució del Parc Sanitari Sant Joan de Déu establint-se com una 
xarxa d’equipaments assistencials, docents i de rec erca integrats en 4 grans àrees: 
Serveis de Salut Mental, Hospital General, Àrea de Discapacitat Intel·lectual i Àrea 
Sociosanitària, fet que permet proporcionar una atenció integral de qualitat (sanitària i 
social) a la població de la zona de referència, potenciant un model proactiu de serveis de 
base comunitària. 
 
El nou Hospital General 

El nou hospital, un projecte de l’Estudi d’Arquitectura CPVA 
i Arquitectes Associats, és un centre modern i funcional que 
incorpora i fa ús de les tecnologies més innovadores i 
compta amb unes instal·lacions i uns equipaments 
avançats i de qualitat. 

La seva concepció i disseny responen a les tendències més 
actuals, quant a provisió de serveis i organització 
assistencial. Es tracta d’un equipament integrat dins del seu 
entorn immediat i respectuós amb el medi ambient. 

S’han utilitzat elements modulars que doten de versatilitat i 
polivalència els espais amb capacitat per a adaptar-se a 
noves necessitats o futurs creixements i s’ha prioritzat l’ús 
de llum natural. 

L’Hospital General és un recurs assistencial que dóna 
cobertura a Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat en 
totes les especialitats. 

Per les poblacions de Begues, Sant Climent de Llobregat, 
Viladecans, Gavà i Castelldefels com a referents en 
maternoinfantil, urgències de psiquiatria d’adults i cirurgia 
vascular.  

Respecte a les urgències de psiquiatria d’adults, també dóna assistència a Cornellà de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat II (Hospitalet 
Centre, Sant Josep, Santa Eulàlia, Can Serra, Gornal i Bellvitge), Comarca del Garraf i els 
barris de Poblesec i Sants de Barcelona. 

Una àrea d’influència de més de 128.000 persones per a totes les especialitats i més de 
700.000 incloent l’àrea de salut mental. 
 
Cartera de serveis 
L’Hospital General està dotat dels equips assistencials necessaris per poder realitzar les 
especialitats quirúrgiques, mèdiques i de suport assistencial següents: 
 
Serveis quirúrgics 
Cirurgia General 
Cirurgia Vascular 
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Ginecologia i Obstetrícia 
Otorinolaringologia 
Traumatologia i Ortopèdia 
Urologia 
 
Serveis mèdics 
Cardiologia 
Dermatologia 
Digestiu 
Endocrinologia 
Hematologia 
Medicina Interna 
Neurologia 
Pneumologia 
Reumatologia 
 
Serveis suport assistencial 
Anestesiologia i Reanimació 
Laboratori 
Anatomia Patològica 
Farmàcia 
Diagnòstic per la Imatge 
Rehabilitació 
Documentació Clínica i Arxiu 
Unitat Interdisciplinària Sociosanitària de 
Geriatria (UFISS) 
 
Nous serveis 
Ressonància 
Tomografia 
Densitometria Òssia 
Telecomandament 
Ortopantomografia 
Unitat de Cirurgia Sense Ingrés 
Urgències de Psiquiatria 
Pediatria 
Unitat de Medicina Intensiva * 
Servei d’Oncologia* 
Servei d’Oftalmologia* 
Servei d’Hemodiàlisi* 
* A partir de 2011 
 
L’hospital en xifres 

Una inversió de 100 milions € amb un total de superfície construïda de 38.620 m² i 8.357 m² 
d’aparcament. 

El centre disposa de 718 llocs de treball, amb una previsió asistencial, per l’any 2010, de 
9.400 altes, 172.00 consultes externes i 75.000 casos d’urgències. 
 
Estructura 

Llits convencionals : capacitat màxima de 292 llits. 
Unitat de Medicina Intensiva : 12 llits. 
Unitat de Cirurgia Sense Ingrés : 12 places. 



 4 

Àrea d’Obstetrícia : 5 sales de dilatació i part. 
Urgències : 36 boxs més 18 llits d’observació. 
Consultes Externes : 47 dispensaris, 11 gabinets i 6 boxs d’extraccions. 
Àrea Quirúrgica : 10 sales d’operacions. 
Hospital de Dia: 20 places. 
Diagnòstic per la imatge : 5 sales de radiologia convencional, Telecomandament, 
Ortopantomografia, Ecografia, Mamografia, Tomografia, Densitometria Òssia, Ressonància i 
Arcs de radiologia. 

 
Trenquem barreres, t’obrim el Parc 

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, seguint 
el seu principal objectiu d’integrar la 
malaltia mental al nostre entorn social, 
amb les màximes d’accessibilitat i 
proximitat, està experimentant diversos 
canvis en els darrers mesos per obrir les 
seves portes cap a l’exterior.  

Actualment, s’està treballant en la 
reestructuració de les diferents 
instal·lacions per tal que la seva obertura 
produeixi el mínim impacte possible en els 
nostres pacients, familiars, professionals i, 

en general, en la societat. L’aprofitament dels espais que conformen el Parc Sanitari (com ara 
la gran zona enjardinada, entre d’altres) ens permetrà acostar-nos als nostres ciutadans.  

L’obertura del Parc Sanitari està prevista cap a finals de l’any 2010. 
 
 

El P. Francisco José Ruiz Pérez, S.J., serà el nou provincial d’Espanya 
 

El P. Francisco José Ruiz Pérez, S.J., serà el nou provincial d’Espanya de la Companyia 
de Jesús 

El P. General de la Companyia de Jesús (C.J.), Adolfo Nicolás, ha nomenat Francisco José 
Ruiz Pérez, S.J., nou Provincial de la Província d’Espanya, per succeir el P. Elías Royón Lara, 
que ha desenvolupat aquesta funció els sis anys que dura el mandat, des del passat 5 de 
setembre de 2004. Francisco José Ruiz Pérez, canari, de 49 anys, 
prendrà possessió del càrrec el proper 22 de setembre. Ha acabat 
el seu mandat com a provincial de la Bètica de la C.J. És llicenciat 
en Filosofia i Doctor en Teologia (especialitat Teologia Dogmàtica). 

07/06/2010  

• Va néixer a Santa Cruz de La Palma  (Canàries) el 2 
d’octubre de 1961 i va ingressar, amb 20 anys, al noviciat de la 
Companyia de Jesús a Sevilla (1981).  
• Va cursar a Madrid la Llicenciatura en Filosofia  a la 
Universitat Pontifícia Comillas  (1983-1988), alhora que 
col·laborava en la pastoral col·legial i universitària. La següent 
etapa de formació (Magisteri, 1988-89) la va realitzar a Sevilla, on 
també va dur a terme tasques pastorals i de docència. 
• Va estudiar el primer cicle de Teologia  a la Facultat de 
Teologia de Cartuja, Granada , i va ser membre de la Comissió 
Provincial de Formació (1990-93). De 1993 a 1997 va residir a Frankfurt  (Alemanya), on va 
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fer el doctorat en Teologia Dogmàtica  per Sankt Georgen Hochschule. Va ser ordenat 
sacerdot a Santa Cruz de Tenerife,  el 2 de juliol de 1994, per Mons. D. Felipe Fernández 
García.  
• El curs 1997-98 va realitzar la Tercera Provació (última etapa de formació dels 
jesuïtes) a Calera de Tango (Xile), essent el seu Instructor el P. Juan Ochagavía. Acabada la 
formació, va rebre com a destí la Facultat de Teologia de Cartuja (Granada). Allà va 
pronunciar els Últims Vots el 1999.  A Granada va ser Professor de Teologia Dogmàtica i 
Assistent de la Comunitat de Vida Cristiana (CVX) (1998-04), Rector del Teologat Anchieta i 
Coordinador Provincial de Pastoral Universitària (01-04).  
• El 2004 va ser nomenat Provincial de la Província Bètica  pel P. Peter-Hans 
Kolvenbach i, com a tal, va assistir a la Congregació General 35 (2008) 

La Provincia única  
Actualment hi ha 1.385 jesuïtes a Espanya que es distribueixen en cinc províncies: Aragó 
(Aragó, Comunitat Valenciana i Balears), Bètica (Andalusia i Canàries), Castella (Galícia, 
Astúries, Cantàbria, La Rioja, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Madrid, Extremadura i 
Múrcia), Loiola (País Basc i Navarra) i Tarraconense (Catalunya). A més d’aquestes, la 
Província d’Espanya exerceix tasques de coordinació i representació eclesial i en depenen les 
cases de Formació de la C.J.  

Motius pastorals va fer que el novembre de 2008 el P. General donés el vistiplau a la 
unificació d’aquestes cinc províncies en una única Província que abraci tot el territori de 
l’Estat. Des d’aleshores es treballa intensament en aquest procés que culminarà, com a molt 
tard, el 2016.  

A Espanya, els jesuïtes exerceixen des de fa cinc segles tasques educatives, de formació, 
teològica, pastorals, socials, espirituals… Per exemple, la pastoral s’exerceix, entre altres 
ámbits, a les 40 parròquies, de la C.J. o encomanades a ella; o en l’acompanyament de grups 
de laics (como les CVX, les xarxes ignasianes). Al voltant de 67.000 alumnes estudian en 68 
escoles i més de 50.000 alumnes es formen a les seves 2 universitats (Deusto i Universitat 
Pontifícia Comillas) i diversos centres universitaris (ESADE, ETEA…). Quant a l’acció social, 
les tres prioritats són els immigrants, els menors en risc i la cooperació al desenvolupament i 
l’exerceixen a través de diversos centres d’atenció a aquests col·lectius, en centres d’estudis i 
publicacions sobre aquestes problemàtiques i a través de 2 ONG (Entrecultures, Alboan) i dels 
centenars de jesuïtes espanyols que són missioners. També hi ha nombrosos jesuïtes en 
l’àmbit cultural treballant en centres fe-cultura i en les 2 editorials de la CJ a Espanya 
(Mensajero, Salterrae). I, per descomptat, el característic de la C.J.; el foment i difusió de 
l’espiritualitat ignasiana i dels Exercicis Espirituals, el realitzen de manera especial els jesuïtes 
en 16 centres d’espiritualitat i cases d’exercicis del nostre país. 

 

El provincial actual  
Elías Royón Lara  ha estat provincial d’Espanya des de 2004 i exercirà el seu càrrec fins al 
pròxim 22 de setembre (2010). Nascut el 22 de febrer de 1937 a Benamejí (Còrdova), 
ingressa a la Companyia el 1957 a Aranjuez. És ordenat sacerdot el 28 de juny de 1969 a 
Madrid i fa els seus últims vots el 5 de novembre de 1975. És llicenciat en Filosofia (Alcalá de 
Henares, 1964) i doctor en Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma (1974). Ha estat 
mestre de novicis de la Companyia a Espanya (1973-1981), vicerector de la Universitat 
Pontifícia Comillas (Madrid, 1981-1987); president nacional de la CONFER (1994-1995); 
provincial de Toledo (1987-1993) i Provincial d’Espanya (1993-1995). Des de 1995 era 
assistent d’Europa Meridional de la Companyia de Jesús, fins que el 2004 va ser nomenat de 
nou Provincial d’Espanya.  

El 12 de novembre de 2009 va ser elegit, per a quatre anys, president de CONFER, càrrec 
que seguirà exercint quan deixi el de provincial d’Espanya de la C.J. 
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Punt de trobada: Domènec 2010 
 

Dominiques de l’Ensenyament  de la Immaculada Conce pció 
 

TROBADA  INTERCOL·LEGIAL 
Els dies 30 d’abril, 1 i 2 de maig, els col·legis de la Fundació Privada Dominiques de 
l’Ensenyament de la Immaculada Concepció van celebrar a Tarragona la XIV Trobada 
Intercol·legial . Aquest any van participar els col·legis d’Aranda de Duero, Barcelona, 
Pamplona, Tarragona, Vallirana i Villarrubia de los Ojos. La tarda del dia 30 d’abril, el col·legi 
de Tarragona va obrir les seves portes per acollir els grups d’alumnes, pares/mares i 
professors/es, que van arribar, plens de goig i de rialles, de les diferents escoles de la 
Congregació.  

El lema d’aquest any: PUNT DE TROBADA: DOMÈNEC 2010.  
Sant Domènec ha estat el centre de la jornada i el seu logotip ha presidit tots els actes. 
L’artista, el senyor Mempo, per a aquesta ocasió, ha volgut plasmar part de la silueta de Sant 
Domènec des de l’impuls emotiu i gairebé d’un sol traç, però no s’ha d’entendre com inacabat, 
sinó com a vincle conductor perquè cadascú, inconscientment o conscient, el finalitzi. Un 
logotip amb molt contingut i que expressa un missatge ben entenedor. Sant Domènec apareix 
sense rostre i amb una mà molt gran i ben oberta.  
Sense rostre per dir que som nosaltres, els seus seguidors, qui hem de posar-li rostre avui en 
aquesta societat. Som nosaltres, els seus seguidors, qui hem de donar vida i apropar els 
homes d’avui al seu carisma. 
I una mà gran, molt gran i oberta, per acollir, compartir i lliurar-se al servei dels germans. 
L’estel no està en el seu front, tal com diu la seva història, sinó que està sobre la seva mà, 
perquè ens l’ofereix per continuar la seva tasca de cercar la Veritat, de portar la llum que 
il·lumini el nostre camí, ens guiï cap a Crist i doni sentit a la missió que Ell ens ha encomanat. 
Fent referència a aquest gest, la germana representant de les nostres escoles ens va dir:  
 

Sant Domènec ens ofereix, ens brinda, la seva estrella, l’estrella de la solidaritat , perquè 
estrenem cada dia la nostra mirada : 
una mirada atenta a… 
una mirada compassiva i solidària envers… 
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una mirada il·lusionada i esperançada davant… 
una mirada de fe i confiança cap a… 
una mirada d’amor i de recolzament a… 
 
Sant Domènec ens ofereix, ens brinda, la seva estrella, l’estrella de la solidaritat , perquè dia 
a dia eixamplem el nostre cor , perquè ens deixem afectar pel que passa en el nostre interior i 
a l’interior de la nostra classe, de la 
nostra sala de professors, de la nostra 
escola; ens deixem afectar pel que 
passa a les famílies, en el nostre món… 
 
Sant Domènec ens ofereix, ens brinda, 
la seva estrella, l’estrella de la 
solidaritat , perquè dia a dia diguem 
que Déu és amor, estimant diguem que 
Déu és misericòrdia, compadint-nos i 
perdonant diguem que Déu és goig, 
vivint i contagiant l’alegria diguem que 
Déu és comunitat, compartint, unint esforços, col·laborant...  
 
Sant Domènec ens ofereix, ens brinda, la seva estrella, l’estrella de la solidaritat , perquè dia 
a dia fem de la nostra escola  una escola solidària, on es viu el ritme de la vida, que no és 
altre sinó donar i rebre; on se celebra la trobada amb les persones amb qui compartim la 
nostra missió: que l’esperit de Domènec ens animi més i més a viure amb passió la tasca 
d’educar. 
 
Acollim, doncs, la seva estrella, fem-la nostra, experimentem la força i el goig de fer-la brillar 
tots junts! 
 

La trobada es va desenvolupar en un ambient de festa, d’alegria, de germanor. Va començar 
amb una celebració eucarística preparada, prèviament, per tots els col·legis. Una Eucaristia en 
la qual professors i alumnes van participar amb entusiasme obrint el seu cor a la lloança i 

presentant a Déu les necessitats 
d’aquest món nostre.  
La jornada va transcórrer en un 
clima de vertadera amistat, de 
fraternitat, de goig interior que es 
reflectia en tot moment i, qualsevol 
cosa, per petita que fos, aportava 
sentit de comunió. 
Cal destacar que l’equip directiu del 
col·legi Sant Domènec de 
Tarragona havia preparat, per a 
aquesta jornada, una recepció amb 
les autoritats de la ciutat. Ens va 

rebre a l’Ajuntament el regidor, senyor Sanahuja, acompanyat d’altres membres de la 
corporació; va dirigir unes paraules de benvinguda i d’agraïment a tots els participants i els va 
animar  a  descobrir i gaudir de la riquesa cultural de la ciutat. Finalment, va lliurar la nina 
d’ivori, un petit però significatiu detall, a la priora general, Mª Luz Ortigosa Gambra, present a 
la trobada.  
Seguidament, després de saludar els participants, el senyor Marcel Pallejà, director del col·legi 
Sant Domènec de Tarragona, va agrair, en nom de la comunitat educativa i la comunitat de 
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germanes, a tots els membres de la corporació, allí presents, la seva acollida, el seu servei a 
la ciutat i, sobretot, la preocupació que mostren envers l’ensenyament i la cultura. 
En sortir d’aquesta recepció, alumnes, pares i professors van tenir l’oportunitat de visitar 
diferents llocs de la ciutat i van poder conèixer i valorar la cultura i tradicions de la nostra terra 
i, entrada la nit, al port, van gaudir de diferents espectacles: correfoc, ballades de gegants, 
castellers...  
 

El diumenge, dia 2 de maig, es va fer el comiat al pati del col·legi, 
com a cloenda oficial de la XIV Trobada Intercol·legial 
Dominiques , en un acte amenitzat pels Grallers Tocaferro de 
Tarragona i en el qual participà, a més de la germana Luz 
Ortigosa Gambra, priora general de la congregació, la senyora 
Josepa Tomàs, titular del col·legi, el senyor Marcel  Pallejà, 
director, i el director dels Serveis Territorials d’Educació de la 
Generalitat a Tarragona, el senyor Vicent Villena. 
La Trobada Intercol·legial Tarragona 2010 acabà amb un gran 
èxit de participació en totes les activitats programades. 

 

 

Presència religiosa a... “La Llar Vedruna” d’Iguala da 
 

Així vam començar 
Em dic Rosa Munté i des de fa cinquanta cinc anys sóc Religiosa Vedruna. He compartit 
molts anys de la meva vida amb una altra religiosa tenint cura d’una “Llar Vedruna” en la qual 
vam acollir set nens i nenes amb una problemàtica social important (ens venien assignats pel  
Tribunal Tutelar de Menors). 

Aquesta Llar està situada en un barri de la ciutat d’Igualada (Anoia), on cap als anys 50 
i 60 van arribar famílies immigrants, la majoria del sud d’Espanya. La nostra presència al barri 
va començar sent un referent per a aquestes famílies. L’any 1999 es va inaugurar un centre 
cívic al barri i va servir d’impuls perquè els veïns tinguessin un lloc on trobar-se i participar de 
les activitats que s’oferien. 
     La majoria de dones, mares de família, trobaven que no tenien un espai per a elles al 
centre cívic i un dia una veïna em va comentar: 
- ”Rosa, nosaltres, ¿què hi podem fer al centre?” 

 Vaig anar a veure la treballadora social amb la finalitat de possibilitar alguna activitat per a 
elles i poder oferir la meva col·laboració. Com que ja disposàvem d’un local, el que ens va 
semblar més important era buscar un dia i una hora per a trobar-nos; tot seguit, ens vam 
posar d’acord que els dimecres, de 5 a 7 de la tarda, seria un bon dia. Així, d’aquesta manera 
tan senzilla, va començar: 
 
L’Associació de Dones de les Tardes del Dimecres  
 
Qui som ? 
Un grup de dones, algunes d’elles no havien sortir mai de casa seva, no havien fet res més 
que viure totalment dedicades als fills i al seu marit; ara se’ls donava l’oportunitat de compartir 
durant una tarda a la setmana, els dimecres, vivències i inquietuds. Els primers anys érem 
entre quinze i vint dones, amb el temps i després d’associar-nos, comptem avui dia amb 82 
sòcies. 
 
Què fem ? 
Ens trobem per compartir coses de la vida, fem treballs manuals, preparem algunes xerrades 
de persones enteses en matèries diverses que ens transmeten el seu testimoni, participem de 
voluntàries en associacions de la ciutat, organitzem sortides culturals, fem visites a llocs 
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emblemàtics, compartim les celebracions de les festes tradicionals: Nadal, Festivitat de la 
Mare de Déu de Montserrat, patrona del barri on ens ubiquem, i d’altres.....  
 
La meva experiència 
Personalment és un espai que m’ha fet molt bé poder acompanyar. Impressiona escoltar 
algunes dones quan expliquen, amb alegria immensa, com la seva vida ha canviat des que 
poden venir la tarda del dimecres i compartir amb altres dones la pròpia experiència; com la 
seva autoestima ha millorat perquè senten que poden ajudar i compartir entre elles moltes de 
les  preocupacions i alegries que 
porten al cor. 
La meva presència com a 
religiosa la valoren molt. Les 
estimo profundament  i em sento 
estimada per elles, sóc feliç i 
m’agrada veure-les felices.  
 
Pel que fa a la ciutat on estem 
ubicades, Igualada (Anoia), ens 
coneixen molt a través dels 
mitjans de comunicació, premsa 
local on expliquem les nostres 
sortides i activitats. 
Agraeixo a Déu tenir l’oportunitat de donar testimoni que amb constància i lliurament mutu es 
poden aconseguir petites i grans coses. Que “les dones de les tardes del dimecres” són un 
“miracle”, perquè, des de  la senzillesa, un grup de dones hem arribat a viure de veritat la 
solidaritat, tant entre nosaltres com amb altres persones. Dones que s’han apropat a 
nosaltres, moltes vegades després d’haver perdut el seu marit o algun altre familiar proper i 
estimat, i les hem pogut acompanyar en el procés de dol, com també en altres situacions que 
la pròpia vida els ha colpit. 
Podria continuar explicant moltes experiències més, però com a religiosa vedruna agraeixo a 
Déu i a la Congregació  la gran oportunitat de poder ser útil en aquesta societat col·laborant a 
fer realitat el somni del Pare: la fraternitat universal, i de seguir acollint cada dia la crida de 
l’Esperit que constantment “ens provoca, ens convoca, i ens envia per obrir-nos de bat a bat a 
aquesta vida, obrir espais al diàleg i a l’encontre, fer-nos properes a tots, especialment als 
darrers” (Document Capitular Carmelites de la Caritat-Vedruna 2005) 

 

Fundació de l’Escola Cristiana: desacord en una mes ura 
 

  

 

A tots els membres de les comunitats educatives de les escoles cristianes de Catalunya  

Benvolgudes i benvolguts,  

Tal com s’ha informat, imposat per decret llei de la Generalitat, les retribucions del personal 
que presta serveis en els ensenyaments objecte de c oncert dels centres concertats i 
percebudes pel sistema de pagament delegat, experim entaran, en el marc dels acords 
d'analogia retributiva i a partir del dia 1 de juny  del 2010, una reducció anàloga a la 
prevista per al personal funcionari docent no unive rsitari .  
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Des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya no podem estar d’acord amb aquesta 
mesura que considerem:  

• Socialment injusta:  

Ja que el professorat de la concertada fa més hores de classe i té pitjors condicions laborals 
amb més alumnes i amb menys recursos.  

• Jurídicament dubtosa:  

Ja que genera inseguretat i dubtes raonables sobre la legalitat de la mesura.  

• Políticament incorrecta:  

Ja que pot desestabilitzar l’escola concertada, enfrontar sindicats i titulars de centre i generar 
divisió entre el professorat de les nostres escoles.  

Davant d’aquesta situació i havent escoltat del Conseller d’Educació la seva inequívoca 
voluntat de donar compliment a la mesura, utilitzarem tots els mitjans legítims possibles 
per aturar-la i per expressar la nostra protesta . Pensem recórrer totes les disposicions que 
lesionin els drets del nostre col·lectiu.  

En aquest sentit no volem excloure cap possibilitat i, amb les altres entitats representatives 
del sector, obrim un període de diàleg amb els sindicats per veure quines accions podem 
emprendre de manera conjunta.  

No donem suport a la vaga del dia 8 de juny , perquè està convocada per al sector públic i 
afegir-nos-hi portaria a la confusió. Alguns sindicats presents a la concertada, però no tots, ho 
pretenen. Tindrem ocasió millor, ja s’està preparant, d’expre ssar amb contundència i de 
forma ben visible el malestar del conjunt dels sect ors (titulars, direccions, professorat, 
personal d’administració i serveis i famílies) i el  nostre rebuig a una mesura que ha 
acabat amb la tradicional paciència del sector.  

Després dels incompliments del Pacte Nacional per a l’Educació, després del bloqueig en la 
negociació d’un nou acord de plantilles, després del manteniment de la indigència del mòdul 
econòmic de despeses de funcionament, després de l’exclusió dels ajuts per a les aules en el 
programa 1x1, després de la constant i sistemàtica discriminació, pretendre que aquestes 
mesures es basen en la solidaritat és un sarcasme que no podem admetre.  

Us continuarem informant de totes les mesures que es prenguin.  

Rebeu una salutació ben cordial.  

Enric Puig i Jofra  
Secretari general FECC  

Rosa M. Riba Masjuán  
Presidenta APSEC  

Barcelona, 2 de juny de 2010  
 

Concentració a la plaça de Sant Jaume 
 

L’escola concertada de Catalunya diu  
no a la discriminació !  

Després de la postergació de l’escola concertada i de 
les seves necessitats, acumulades en els darrers temps, 
ara el govern de la Generalitat, de manera unilateral i 
injusta, vol fer pagar la crisi al professorat d’aquestes 
escoles.  
Les comunitats educatives de l’escola concertada de 
Catalunya (titulars, professorat, personal d’administració 
i serveis i famílies que hi confien l’educació dels fills) no 
poden acceptar aquestes mesures:  
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Cap retallada al professorat de la concertada  
Per una resposta a la crisi pactada, solidària i be n gestionada  

Per expressar aquesta voluntat, es convoca totes les comunitats educatives de les escoles 
concertades de Catalunya i persones que comparteixin aquestes justes reivindicacions a la:  
 

Concentració  
a la Plaça Sant Jaume de Barcelona  

Dijous 17 de juny de 2010  
a les 19 h  

 
Convoquen:  

Agrupació Escolar Catalana - AEC  
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya - CCAEC  

DINCAT - Associació Empresarial d’Economia Social  
Federació Catalana de Centres d’Ensenyament de Catalunya - FCCEC  

Federació d’Associacions de Pares d’Escoles Lliures - FAPEL  
Fundació Escola Cristiana de Catalunya - FECC (Associació de Professors de les Escoles Cristianes de Catalunya 

- APECC, Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya - APSEC, Confederació Cristiana 
d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya - CCAPAC)  

Unió General de Treballadors de Catalunya - UGT  
Unió Sindical Obrera de Catalunya - USOC  

 
 

Natura, mestra de la vida 
 

Del 6 al 8 d’agost, la Casa d’Espiritualitat del Miracle acull una nova edició, amb places 
limitades, del cicle Natura i Espiritualitat 
 
“Els participants descobriran la Natura com una med iació privilegiada de Déu, on regna 
una profunda harmonia”, afirma el P. Ramon Ribera-M ariné 
 
Montserrat, 7 de juny de 2010. Del 6 al 8 d’agost, la Casa d’Espiritualitat del Miracle 
(Solsonès) tanca el curs 2009-2010 del cicle Natura i Espiritualitat amb la darrera de les 
estacions, l’estiu. El cicle, que comença a la tardor i que acaba a l’estiu –seguint el calendari 
agrícola–, està adreçat a aquelles persones que vulguin experimentar el valor simbòlic de les 
quatre estacions amb relació al procés interior personal. El mes d’octubre s’iniciarà un nou 
curs del cicle Natura i Espiritualitat. 
 
L’edició de l’estiu coincideix amb la Festa Major 
del Miracle, que és la data aniversari de 
l’aparició de la Verge Nena a uns vailets d’un 
mas proper. Durant els dos dies de l’activitat –
comença divendres al vespre i acaba a la tarda 
del diumenge–, treballaran l’estiu, “un temps en 
què tot convida a l’extraversió, temps de collita i 
d’acció de gràcies, temps de festa i d’alegria. És 
també un temps d’aplegar provisions per al 
futur”, afirma el P. Ramon Ribera-Mariné, 
director de la Casa d’Espiritualitat del Miracle i 
organitzador del cicle Natura i Espiritualitat. 
 
Les persones que participen en els tallers de Natura i Espiritualitat viuen un canvi d’orientació 
–encara que sigui petit– en la pròpia percepció vital. A partir de l’experiència de les edicions 
anteriors, els organitzadors afirmen que el taller “ajuda al creixement profund d’un mateix, a 
ser més un mateix, a unificar-se, malgrat les aparents contradiccions, al ritme del cicle anual”. 
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“Escoltant el batec de cada una de les estacions, que és com s’estructura el taller, es realitza 
com un treball d’interiorització, de manera que les persones canvien, maduren, es podria dir, 
molt més del que es pensava”, assegura el P. Ramon Ribera-Mariné. 
 
Els organitzadors del cicle són dos monjos de Montserrat, el P. Ramon Ribera-Mariné i el G. 
Vicenç Santamaria, i el consultor ambiental Josep M. Mallarach. El taller del 6 al 8 d’agost 
constarà d’una caminada de Solsona a El Miracle, una ponència sobre l’estiu i els seus 
símbols, uns moments de pregària, la projecció d’una pel·lícula i el seu comentari posterior, un 
compatir per grups les diferents aproximacions a totes les activitats esmentades i una 
recapitulació de tot el cicle. 
 
Cal recordar que les places disponibles per participar en aquest curs són limitades. Es 
recomana fer la inscripció al més aviat possible trucant al telèfon 973 480 002, o bé a través 
del correu electrònic casespi@santuarielmiracle.com. La pagina web del Santuari del Miracle 
recull tota la informació relativa a altres sessions organitzades des de la pròpia Casa 
d’Espiritualitat: www.santuarielmiracle.com. 

 

Vilobí d’Onyar: “Experiència contemplativa francisc ana 2010” 
 

 

 

Convoca  Fraternitat Santa Clara de VILOBÍ D’ONYAR 
Destinataris Per qui cerqui i desitgi apropar-se a Déu a l’estil de Clara i 

Francesc d’Assís 
Si ho vols: comparteix aquest TEMPS amb nosaltres!!! 

Data 19 a 23 de juliol 
Lloc Vilobí d’Onyar 
Temes La nostra pregària, 

La Paraula de Déu. 
El silenci: Déu..., nosaltres..., sobretot TU. 
Contemplar la mà de Déu en la natura. 

Preu Places limitades 
Preu 80 €. 
No deixis de venir per qüestió econòmica. 

Informació Informació: Gna Clara;  
e-mai: info@clarisas .cat  -  tel f 972 474 276 

 

Casal Loiola – Casal Arrupe 
 

Casal Loiola 
"Un espai per al creixement humà i espiritual de les persones per contribuir 
a una societat millor" 
Balmes, 138 – 08008 Barcelona 
Telèfon 93 4156434 - info@casalloiola.org 
Excel·lent vídeo que s’inspira en l’anunci d’Estrella Damm: 

http://www.casalloiola.org/content/un-casal-va-ser-el-centre-del-m%C3%B3n 
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El Casal Arrupe  és un espai situat a 10 minuts a peu del ferrocarril de Sant Cugat. És un 
lloc adient per a trobades o reunions de grups de j oves, universitaris i professionals 
d’un dia o de cap de setmana.  
Disposa de 30 llits, cuina, una sala gran, dues sales petites i un 
oratori. Té un gran espai de jardí i comunica amb el jardí del 
centre Borja, de manera que tens la sensació d'estar fora de la 
ciutat. 
El Casal Loiola porta des d'aquest curs 2009-2010 la gestió del 
Casal Arrupe. 
Podeu trucar al Casal (93 415 64 34) o bé escriure al correu 
(info@casalloiola.org) per informar-vos i reservar dates. 
 

Assaborir la Paraula! – Trobada convivència de Grup s Bíblics 
 

Moltes persones i grups han començat a llegir la 
Bíblia, per això et convidem a compartir la teva 
experiència d’ASSABORIR LA PARAULA en la propera 
Trobada convivència de Grups Bíblics.  
Junts volem somiar camins nous perquè la riquesa de la 
Paraula de Déu arribi al cor de les comunitats i aquest 
tresor no quedi amagat sota la taula o oblidat a les 
prestatgeries de la nostra biblioteca, sinó que il·lumini la 
realitat que viuen els homes i dones d’avui. Vine i 
participa-hi! Comptem amb tu! 
 
 

ANIMEN: Rosa María Jané, Javier Velasco, Quique Fernández i Justino Martínez 
 

DISSABTE 19 de juny de 2010, de les 10 a les 19 hores. Porteu Bíblia, quadern i entrepà. 
10.00 Inici. Pregària  
11.00 La Paraula de Déu roman per sempre  (Is 40,8; 55,10-11) , a càrrec de Justino 
Martínez 
12.30 Pausa 
13.00 Eucaristia. Dinar  
16.00 Dinàmica de grups: Pregar, celebrar, animar, viure la Paraula , coordinat per Rosa 
María Jané i Quique Fernández 
17.30 Conferència: Què diu la Bíblia sobre la crisi , a càrrec de Javier Velasco 
 
A LA PARRÒQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA  
C/ Consell de Cent 110. Metro L1 (roja) Rocafort (Sortida: Diputació) 
Autobusos: 50 i 56 (Parada en Gran Via) 
 
Informació  
Rosa María Jané: 680 95 34 27; 33emaus@gmail.com 
Javier Velasco: 647 09 20 30; jvelascoa@gmail.com;  
http://jvelascoa.blogspot.com/ 
http://humano.ya.com/javier-velasco/ 
Quique Fernández: 649 906 908 quimil66@yahoo.es;   
Justino Martínez: 93 427 85 77;  667 00 35 14 
 juspaz@combonianos.com 
Web: Paraula en Camí: http://www.combonianos.com/ 
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Entrevista a Inés Cots: “Acompanyament espiritual” 
 

Tot i que actualment la relació entre espiritualitat i psicologia no acostuma a ser matèria 
docent o de recerca, la Fundació Vidal i Barraquer —en col·laboració amb l’Escola Ignasiana 
d’Espiritualitat de Cristianisme i Justícia— integra aquesta peculiaritat d’estudi interdisciplinari, 
fruit de la seva indagació i experiència en el camp de la salut mental, a través d’un postgrau 
d’Acompanyament Espiritual, que enguany celebra la quarta edició. 
Inés Cots és psicòloga clínica i coordinadora acadèmica del postgrau (www.fvb.cat / 934 340 001). 
 

Per què és necessària la formació en l’acompanyamen t 
espiritual? 
En els darrers anys hi ha una demanda creixent de formació al 
voltant de l’acompanyament a les persones en totes les seves 
dimensions, tant en el camp teòric, com en el de l’experiència, tot 
integrant la dimensió espiritual i la psicològica de l’ésser humà. La 
tasca d’acompanyar es fa necessària en molts àmbits: treball social, 
sanitat, vida espiritual, processos de dol, malalts terminals… És 
important que hi hagi persones que sàpiguen escoltar profundament, 

que sàpiguen ajudar a veure llum en les seves dificultats i reptes. 
 
En què consisteix el postgrau i quina experiència t eniu de les edicions anteriors? 
Aquest postgrau és un servei per iniciar i progressar en l’acompanyament humà en diferents 
formes, des de la inspiració cristiana. Els tres eixos principals són: les sessions 
teoricopràctiques, les tutories personalitzades i el grup d’anàlisi d’experiències tipus Balint. 
Les tres edicions anteriors han estat molt positives com a enriquiment personal tant dels 
alumnes com de l’equip docent que hi ha participat.  
 
Enguany incorporeu un mòdul dedicat al dol. Quin és  el seu objectiu? 
La formació específica d’acompanyament del dol comptarà amb la mateixa estructura que el 
postgrau, amb una part teòrica i una altra experimental. L’objectiu és poder ajudar les 
persones que acompanyen el dol o volen fer-ho, tant oferint conceptes teòrics sobre la mort i 
el dol, els processos del dol, els diferents tipus de dols…, com també realitzant experiències 
pràctiques. 
 

Òscar Bardají i Martín – Full dominical de l’Arquebisbat de Barcelona, 6 de juny de 2010 
 

Nou web de la Federació Don Bosco 
 

La Federació renova la seva presència a la xarxa am b un portal 
més dinàmic i participatiu amb accés a més contingu ts i recursos  

Des del passat dia 30 d’abril ja està en funcionament: 
www.federaciodonbosco.com. Es poden trobar notícies, agenda, 
informació sobre la Federació i les seves activitats, els centres i els 
seus projectes, enllaços a entitats relacionades, descàrregues de 

materials lúdics i didàctics, galeria de fotos... S'estan ja desenvolupant noves aplicacions. 
  

Racó de lectura 
 

TODO COMENZÓ EN MI TIERRA. CARTAS INÉDITAS A LA FAM ILIA 
 

Principio del formulario 
Autor:  SICCARDI‚ CRISTINA  
Editorial:  San Pablo   
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Dades del llibre:  232 pags; Cartoné amb cobertes; 13.5 x 21 cm 
Idioma:  Castellà 
Sinopsi:   
La Mare Teresa va ser una mestra de vida per a tots els qui la van conèixer i ho segueix 
essent encara avui per a milers i milers de persones. Aquest llibre reconstrueix, a través 
dels seus escrits, testimonis i documents inèdits, la influència de la educació familiar en la 

vida i obra de la Mare Teresa. La jove Agnes Bojaxhiu va tenir la seva mare 
com a model de caritat i generositat, i a la seva terra, Albània, com a 
exemple de convivència i tolerància religiosa. 
De tot això sorgeix una crida a apaivagar la set de Cristo en els pobres, una 
invitació a portar el somriure de Déu als que pateixen. Per això, la jove 
Agnes Bojaxhiu va haver de viure la purificació de la “nit fosca”, la dels 
místics, i així es va convertir en la Mare Teresa, encarregada de portar 
l’esperança als més necessitats. Coneixedora que la seva obra no canviaria 
el món, la Mare Teresa es va acontentar essent “una gota d’aigua neta en la 

qual es pogués reflectir l’amor de Déu”. 
 

LA DIALÉCTICA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES  

Final del formulario 
Autor:  FESSARD‚ GASTON  
Editorial:  Sal Terrae   
Dades del llibre:  472 pags; Rústica amb solapes; 15 x 22 cm. 
Idioma:  Castellà 
Sinopsi:   
La Dialectique des Exercices Spirituels, publicada per primera vegada a 

París el 1956, s’ha convertit en un llibre clàssic de la literatura del segle XX sobre els 
Exercicis Espirituals. 
La intuïció primera del seu autor, Gaston Fessard (1897-1978), neix del seu contacte amb la 
Fenomenologia de l’Esperit de G.W. Hegel, que li permet descobrir en el manual ignasià la 
“dialèctica viscuda” en la qual es consumeixi l’acte de llibertat al llarg de les quatre 
setmanes dels Exercicis. Fessard fa de l’acte de la llibertat (Elecció) un trànsit del “no-ser” al 
“ser”, un pelegrinatge de la memòria a la intel·ligència i l’afectivitat; un ascens progressiu 
envers la dimensió infinita de la llibertat divina escalant aquesta meta a través de cada un 
dels quatre punts de la “Contemplació per assolir amor” que tanca el procés dels Exercicis 
[EE 230-237]. 
Aquest primer volum, La Dialéctica, que avui presentem, s’haurà de convertir en un llibre 
d’inestimable ajuda per a la comprensió de gran part de l’abundantíssima bibliografia 
ignasiana que es produïa a l’Europa dels anys del Concili Vaticà II, amb el desig i el repte 
d’establecir un diàleg fecund amb la filosofia de l’esperit, de la qual Hegel apareix com el 
seu representant més genuí. 

 
LA EXPERIENCIA DE DIOS A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS  

 
Principio del formulario 
Autors:  GRÜN‚ ANSELM  
Editorial:  Sal Terrae   
Dades del llibre:  160 pàg.; Rústica; 13 x 20 cm. 
Idioma:  Castellà 
Sinopsi:   

Com podem tenir avui experiència de Déu? A aquesta pregunta respon Anselm Grün amb 
una invitació estimulant: “Si vols tenir experiència de Déu, obre els teus sentits”, és a dir, 
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afina la teva sensibilitat envers el que passa al teu voltant, envers les persones, la natura i la 
teva pròpia vida interior. 
El present llibre ens convida a no acontentar-nos a creure en Déu, sinó a buscar aquí i ara 
l’experiència de Déu. I als qui tenim dificultats per creure, o ens trobem en la nit dels sentits, 
ens anima a seguir el nostre anhel més profund, perquè “el desig és el reflex de Déu en la 
meva ànima”. 
“Tota experiència, inclosa l’experiència de Déu, passa pels sentits. Però amb els sentits no 
podem captar directament Déu. La manera en què vulguem interpretar i comprendre el que 
experimentem amb els sentits depèn de nosaltres. I en nosaltres està decidir si volem 
experimentar el que hi ha darrere del que ens ha passat. Les trobades amb les persones, el 
contacte amb la creació i les vivències que tenim en el viatge de la nostra vida ens 
introdueixen després en el misteri de Déu.” 
 

CEVRE: reunió del mestres i responsables de formaci ó inicial 
 

Convoca URC - CEVRE 
Convocats Mestres i responsables de la formació inicial 
Data 14 de juny 
Hora A les 16.30 h 
Lloc Seu de l’URC – Plaça d’Urquinaona 11, 2-2 - Barcelona 
Temes 1. Valoració del curs 2009-2010 

2. Programació del curs 2010-2011 
Confirmació Confirmar l’assistència a urc.info@gmal.com o trucant a Noemí al 

núm. 93 302 43 67 
 

Conferència sobre l’experiència de Charles de Fouca uld 

  

Un cop d’ull als arxius de l’URC: “El que és nou de mana novetat” 
 

PISTES PER A L’ACTUACIÓ 
PER VIURE LA INTERCONGREGACIONALITAT 

◗ Continuar potenciant la formació intercongregacional, tot situant 
el propi carisma en un context de comunió eclesial. 

◗ Participar activament en les trobades proposades des dels 
diferents organismos de l’URC. 
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◗ Potenciar la participació en grups de reflexió i discerniment. 

◗ Fomentar la trobada de les comunitats més properes entre si: comarques, zones, barris, etc. 

◗ Establir mecanismes que facilitin l’apropament de famílies religioses de carismes similars. 

◗ Afavorir l’acostament entre congregacions de tradició monàstica i les anomenades de vida 
activa. 

◗ Col·laborar en projectes comuns, ja sigui provinents d’alguna iniciativa col·lectiva o bé de 
l’oferiment de congregacions que desitgen obrir-se a d’altres. 

◗ Posar en marxa alguna comunitat intercongregacional. Establir processos que permetin 
néixer, acompanyar i avaluar noves experiències. 

◗ Coordinar-se per al funcionament d’infermeries i residències per a religiosos i religioses 
grans, amb la possibilitat d’atendre també persones seglars. 

 

El P. Richard Baawobr, superior general dels Pares Blancs 
 

Primer africà elegit superior general dels Pares Bl ancs 
El pare Richard Baawobr, originari de Ghana 
Madrid, 8 de juny de 2010 (IVICON).-  En un comunicat emès a Roma el passat 31 de maig, 

la Societat dels Missioners d’Àfrica, més coneguts com a Pares 
Blancs, han anunciat l’elecció per primera vegada com a superior 
general un africà, el pare Richard Baawobr , de 51 anys, originari de 
Ghana.  
El sacerdot, que substitueix el francès Gérard Chabanon, era el seu 
primer assistent general, de manera que coneix bé els reptes que 
haurà d’afrontar en la seva nova missió. Serà el superior general 
número 14 després del fundador, el cardenal Charles Lavigerie, que 
va iniciar la societat a Argel l’any 1868, en ple Magrib musulmà.  

El pare Rochard Baawobr va néixer a Namdom-Lawra (Ghana), el 21 de juny de 1959. Va 
entrar a la societat dels missioners d’Àfrica, realitzant el seu noviciat a Fribourg entre 1981 i 
1982. Després va ser enviat a Totteridge, Londres, per cursar estudis de Teologia. Va emetre 
el "jurament missioner" (els Pares Blancs no professen els vots religiosos, perquè són una 
societat de sacerdots) el 5 de desembre de 1986 i va ser ordenat sacerdot a Ko, Ghana, el 18 
de juliol de 1987. El seu primer destí a Àfrica va ser Livulu, a la diòcesi de Kinshasa, a la 
República Democràtica del Congo, on va romandre quatre anys. 
Després va anar a Roma per cursar estudis de les Sagrades Escriptures, 4 anys, després a 
Châtelard, a Lió, França, per formació en espiritualitat ignasiana. Va ser nomenat membre de 
l’equip de l’any espiritual de Kahangala, a Tanzània (1996-1999). 
Des d’octubre de 1999, va estar a càrrec dels estudiants de teologia a Toulouse. Va fer un any 
sabàtic el 2002-2003, per continuar treballant en el seu doctorat sobre les Sagrades 
Escriptures (que va obtenir amb èxit el novembre de 2004). Va assistir al capítol de 2004 com 
a delegat de la província de França i va ser elegit primer conseller general (2004-2010). 
Al món hi ha uns 1.600 missioners d’Àfrica (dels quals 1.448 són sacerdots), originaris de tots 
els continents. Es preparen per ser missioners 360 joves repartits en diferents cases de 
formació. Els Pares Blancs es troben particularment actius al Líban, a Jerusalem, a Argèlia, 
Tunísia, Txad, Níger, Mali, Burkina Faso, Mauritània, Sudan, Kenya i Tanzània. 
 

Institut de les Germanes de Sant Francesc d’Asís 
 

Provenint de 7 congregacions franciscanes, vam fund ar el 2005 un nou Institut 
franciscà, el de les Germanes de Sant Francesc d’As sís.   
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Pertanyem a la família fundada per Sant Francesc i Santa Clara d’Assís. En una fidelitat 
creadora, volem inventar, per avui, en la diversitat dels països i les cultures, una nova manera 
de viure el millor de la nostra herència franciscana.  

La nostra vida franciscana consisteix en: 

- observar el sant evangeli i seguir les petjades de Crist que dóna la seva vida per a la vida del 
món  
- en "menors" 
- en una vida de fraternitat  
Som germanes, vivim en fraternitat, preguem juntes i individualment. Vivim en una llar 
comuna, juntes compartim el menjar i el nostre temps, ajudant-nos mútuament a créixer, com 
en una família. Les nostres comunitats, que anomenem fraternitats, són llocs d’alegria i 
d’hospitalitat. 

Més informació: 

http://www.soeurs-saint-francois-assise.org/site/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=85 
 

Calendari del mesos de juny: propers esdeveniments 
 

14 Dl Reunió de responsables de formació inicial. Seu de l’URC: 16.30 h. 
20 Dg Experiència SICAR, de 10.30 del matí a 8.30 del vespre al Monestir de Sant 

Pere de les Puel·les 
24 Dj Festa. Sant Joan 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


