
     

66a Asemblea general de l’URC 
 

Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, 
delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada estan convocats 
a participar en la 66a Assemblea general de l’URC, que tindrà lloc el proper 14 de març, 
dimecres, al Seminari Conciliar de Barcelona. Mons. Romà Casanova presidirà l’Eucaristia. 
La reflexió se centrarà sobre Com revifar la pastoral vocacional avui a Catalunya. Altres 
temes habituals i estatutaris integren l’odre del dia. 
 

Caminar amb goig i esperança 
 

Trobada de Superiores Majors, Delegades i Abadesses - 27 de febrer de 2012 

 

                          Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 8 de març de 2012                                                                     ANY V. núm.      
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66 Asemblea general de l’URC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data  14 de març de 2012, dimecres 
 

Hora  De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 
 

Lloc  Seminari Conciliar de Barcelona 
Diputació, 231 - Barcelona 

 
Convocat

s 
 Superiores i superiors generals 

Superiores i superiors provincials 
Abadesses i priores 
Delegades i delegats 
Delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada 
Persones convidades 

 

Ordre del 
dia 

9.30 

9.45 

 
10.40 

 
 

11.00 

 
 

12.00 

12.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 

Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic– 
Capella central 

Assemblea general – Sala Sant Josep 

1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat:  

Com revifar la pastoral vocacional avui a Catalunya 
Ponència de Pepe Alamán i Rafel Gasol, sdb 

Descans 

Diàleg en grups 
Col·loqui  

4. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2011 
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2011 
6. Ratificació del pressupost de l’any 2012 

Pausa breu 

7. Presentació de l’Observatori Blanquerna de 
Comunicació, Religió i Cultura 

8. Pautes i avaluació de la formació permanent 
9. Informacions diverses 

10. Torn obert de paraula 
11. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 
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Caminar amb goig i esperança 
 

Trobada de Superiores Majors, Delegades, Abadesses i Priores 
27 de febrer de 2012 

 
Tal com fem dos cops  l’any, ens hem trobat al Monestir de les Benetes del carrer Anglí, unes 
24 entre Superiores Majors, Delegades, Abadesses i Priores per pregar i un intercanvi fratern. 
 
Hem començat el dia amb una pregària on reflexionem sobre uns fets concrets, i després 
d’il·luminar-los amb la Paraula de Déu amb el text del bon Samarità, som convidades a deixar-
nos qüestionar amb aquesta pregunta: I la teva província...? Una pregària espontània flueix de 
cada una de nosaltres per donar gràcies a Déu, demanar-li que ens obri els ulls, que la nostra 
compassió i misericòrdia desbordin..... 
 

 
Seguidament passem al treball programat per a aquest dia: el text que ens servirà de suport 
per  reflexionar i  compartir està  tret del fulletó sobre l’objectiu pastoral de la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, text llarg i ric però que, per motius de temps, ens limitarem a l’apartat 5.2. 
També perquè el compartir sigui més fluid i que totes puguem participar-hi, farem dos grups. 
 
Destaquem alguns punts importants de la nostra reflexió, que ha estat rica i profitosa: 

 Aquest text es basa sobre experiències i dificultats, en la vida de persones 
que coneixem, que estan a prop nostre i per això hem pogut reflexionar i 
qüestionar-nos. 

 Semblaria que en el document falta l’aspecte de justícia, es parla molt de 
pobresa, de solidaritat però no tant de justícia (el document no s’ha llegit 
en profunditat), la vivim, posem actes de justícia al voltant nostre, però la 
injustícia és causa de molts fets que estan passant: si jo estic bé i tinc de 
tot, és perquè hi ha gent que no té!  

 Resulta, a vegades, difícil d’integrar la solidaritat i la pobresa dins la 
comunitat perquè tenim un estatus de vida que ens hauria de qüestionar i 
provocar un canvi. 
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 Existeix, avui dia, una solidaritat cridanera, la gent ajuda, és una 
constatació molt positiva. Els valors també van canviant, això desperta una 
certa set de Déu, es pensa també més amb els altres.  

 Nosaltres tampoc tenim l’exclusiva de la solidaritat, és important treballar 
amb altres. Ens hauríem de preguntar, què aportem a aquesta societat? 
Ens convé recordar que ens enriquim quan donem. Hem d’alimentar el 
sentit de l’espiritualitat. Ens hauríem de presentar a aquesta societat 
descristianitzada enamorades de Jesús, entusiasmades pel Crist. Seguim 
Jesús i el seu projecte, el com pot canviar. 

 Les circumstàncies que vivim son una oportunitat evangèlica, oportunitat 
per viure altres valors: sentit de la vida, pregària... ens descol·loca per 
col·locar-nos de manera diferent i, això, a vegades ens costa, hem de tenir 
present també que primer hi ha la creu i després ve la resurrecció. 

 S’ha insistit sobre “ésser” i no tant “fer”.   

Com a conclusió retenim aquesta frase esperançadora: Caminar amb goig i esperança. 

Seguidament Eulàlia Freixas proposa trobar un nom que defineixi el nostre grup. Sorgeixen 
diferents propostes i finalment ens quedem amb el nom d’ANAWIM. Per què aquest nom? 

ANAWIM és el grup del pobres de Déu, d’aquells que caminen amb el Senyor, que li fan 
confiança, que estan amb Ell, se senten segurs i no tenen por. Per nosaltres també, un grup 
que dins la nostra pobresa comptem amb Déu, és la nostra força i la nostra riquesa.  

Acabem el dia amb la visita al Monestir: el jardí, el claustre, la sala capitular i finalment podem 
valorar el treball d’enquadernació i de tractament de documents on deixen com nous llibres 
antics i en molt mal estat.  

 

Carta de condol a les Germanes de la Verge Maria del Mont Carmel 
 

Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo 
 
A la atención de la superiora general, Madrid 
de la Provincial, Valencia 
de la Comunitat de Lladó, Girona 
 
Queridas hermanas, 
 

En el día de hoy, en Barcelona, nos hemos reunido 
las Superioras Mayores, Abadesas y Prioras, 
miembros de la URC (Unió Religiosos de 
Catalunya), en el encuentro habitual que tenemos 
de formación, para compartir inquietudes y 
experiencias. Hemos hecho eco del accidente de tráfico que recientemente han 
sufrido hermanas de vuestra Congregación, con las consecuencias tan trágicas 
que todos conocemos. 
 
Os hemos tenido presentes en nuestra oración y continuaremos haciéndolo, 
pues el Señor se os ha hecho cercano desde el misterio del dolor y de la 
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muerte. Os tenemos muy presentes para que también estos momentos sean 
vividos desde la esperanza, la resurrección y la vida. 
 
Con afecto, 

Lourdes Ruiz de Gauna, fma 
en nombre de las Superioras Mayores, Delegadas, Abadesas y Prioras 

reunidas en el Monasterio de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona), 
el 27 de febrero de 2012 

 

Carta d’agraïment de les Germanes de la Verge Maria del Mont Carmel 
 

Els Govern Vicarial de les les Germanes de la Verge Maria del Mont Carmel ha enviat una 
carta a l’URC des de València, amb data de 3 de març, amb el contingut textual següent: 
 

Muy estimados en el Señor. 
Tenemos a bien comunicarles nuestro agradecimiento por la unión que nos 
manifiestan a través de su oración y recuerdo. Estos momentos de dolor al sentir la 
solidaridad de tantas persones que caminan junto a nosotras en el itinerario de la fe 
nos consuela y nos ayuda a vivir en esperanza, seguras de que nuestras tres 
Hermanas gozan de la presencia de Dios en la Patria Calestial. 
Un saludo con todos nuestro afecto y oración. 

 
Josefina Martínez 
Hnas. Del Gobierno Vicarial 
 

Lleida: Jornada Mundial de la Vida Consagrada - Treballs de grups 
 

Lleida, 4 de febrero de 2012 
 

 

Habiendo leído el documento que se nos envió, la entrevista a Mons. Joseph W. Tobin, 
secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica, nos hemos formulado las preguntas propuestas para dialogar: 

1. ¿Qué frase subrayaríamos? 
2. ¿Qué punto elegirías para dialogar en Comunidad? 
3. ¿Qué signos de esperanza podemos apuntar? 
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1 ¿Qué frase subrayaríamos? 
Hemos comentado varias ideas: 

‐ A lo largo de todo el articulo, Mons. Joseph W.Tobin tiene una mirada transcendente de la 
historia, esto le lleva a mirar los acontecimientos de una manera positiva. Es importante que 
también nosotros, cuando miremos el mundo, tengamos esa mirada de esperanza que nace 
de la fe, y así daremos un verdadero testimonio. Es decir, mirar la vida desde la radicalidad 
del Evangelio y la alegría que nace de la fe. 

‐ La vida consagrada tiene que ser modelo de la vivencia del evangelio en toda su radicalidad. 
Muchas veces, cuando pasa el tiempo, poco a poco vamos rebajando nuestra entrega y 
vamos reclamando al Señor lo que ya habíamos dejado. Observamos una falta de tensión, 
por eso tenemos que estar preparados ante las dificultades y, con la ayuda del Espíritu Santo, 
superarlas. No hay nada pequeño en la vida religiosa, nuestra entrega tiene que realizarse en 
las pequeñas cosas del día a día, sin dejarnos llevar por la rutina. Esto es vivir en “tensión”, es 
decir, vivir con una disposición constante la radicalidad del evangelio que nos haga ser 
creativos procurando que esta tensión no inquiete nuestra paz interior. 

‐ Los consejos evangélicos son los mismos para toda la vida religiosa, después en cada 
congregación se concretarán de una determinada forma según su carisma concreto dejado 
por cada fundador. 

‐ Otra reflexión se ha centrado 
exclusivamente en la radicalidad vivida por 
los religiosos. 
 
Reflexión en la que se han tenido presentes 
las opiniones siguientes: 

 Vaciarnos de lo nuestro para 
entregarnos a los demás. 

 Darse a los demás dejando lo 
propio. Eso da la paz. Es un 
don. 

 Las religiosas y los religiosos 
vivimos desde la radicalidad 
de la vida nueva de Jesús. 

 Hoy ha cambiado el sentido de lo que para nosotros era radical. 

 A veces no vivimos desde esa radicalidad inicial, nuestras incoherencias quitan 
valor a nuestro testimonio. 

 Es muy importante la visión de radicalidad que damos como comunidad. El 
testimonio de cada una da fuerza a la comunidad. 

 La comunión de todos los religiosos y religiosas con el obispo y el clero es muy 
importante. Hemos de sumar fuerzas y misión. La diversidad es riqueza. 

 La vida religiosa es el compromiso radical. 
 

‐ El voluntariado y el compromiso temporal rebaja el valor del compromiso radical. Es otra 
forma de entrega a la sociedad. 

‐ La vida religiosa en el mundo vive hoy en diferentes estaciones: 

 Primavera: Filipinas… 

 Verano: Índia 

 Otoño: América central 

 Invierno: Europa 
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‐ Otro elemento a destacar ha sido comentar la realidad de la vida religiosa de hoy: LA 
NUEVA EVANGELIZACIÓN. 

 La vida religiosa es VIDA, ha de dar testimonio de Jesucristo. 

 Para el vigor de la VR se necesita vivir el Evangelio en su radicalidad y la alegría 
que nace de la fe. 

 Es Dios quien derrama los dones en su Iglesia. La VR es parte de la misma y la 
Iglesia ha de luchar por tenerla y cuidarla. La tensión en la VR puede ser muy 
enriquecedora si se mantiene la COMUNIÓN. 
 

2 ¿Qué idea o reflexión del texto cogerías para iniciar un diálogo con tus hermanas de 
comunidad? 
Hemos comentado la importancia de volver al origen, a las raíces de cada congregación, 
revisando los escritos y la espiritualidad propia de cada fundador. 
Se ha comentado también la reflexión haciendo la metáfora de que la Comunidad es un 
conjunto de plantas, que cada una es de una manera, pero entre todas forman un bello jardín. 
Así es la Comunidad, que está formada por diversas personas que entre sí se enriquecen 
para hacer una Comunidad que juntos testimonian la unidad y el Amor de la Trinidad. 
Otra reflexión surgida ha sido que, ante las dificultades, podemos acordarnos de los antiguos 
profetas. Como consagrados podríamos decir que ahora somos los profetas de hoy y, por lo 
tanto, hemos de ser capaces de anunciar y denunciar como lo hacían ellos. 
Otra cuestión tratada ha sido la de la disponibilidad para servir al Señor en cualquier lugar y 
sea cual sea nuestra Comunidad. Ante la unión de Provincias que se está llevando a cabo en 
algunas Congregaciones, es común que se pueda destinar a los religiosos a otras zonas, o 

incluso países, que antes 
eran de diferente Provincia y 
ahora son todos de la misma. 
Todos estamos llamados a 
buscar la gloria de Dios y 
prescindir de intereses 
propios y, como testimonian 
las Comunidades que están 
enriquecidas con personas 
de diferentes lugares, ni las 
costumbres ni el idioma son 
una dificultad real para la 
unidad y para dar testimonio 
del Evangelio. 

 
3 ¿Cuáles son los signos de esperanza que resaltarías? 
Ante las dificultades de “número” o “edad” en nuestras Comunidades, hemos de tener un 
corazón amplio para sentirnos Iglesia y alegrarnos con las Congregaciones o Comunidades 
que crecen en vocaciones. Después del Concilio la Iglesia se ha enriquecido con nuevas 
formas de vida consagrada e instituciones laicales. Hay nuevas realidades en la Iglesia. Quizá 
ahora la vivencia cristiana es más auténtica aunque sea menor en cantidad. Lo importante es 
que todos, cada uno en su vocación, seamos fieles al Señor y le glorifiquemos. Es importante 
que nosotros seamos coherentes con nuestra vocación, poniendo la fuerza en lo que somos, 
no en lo que hacemos. 
La esperanza es que la Iglesia siempre permanecerá y la Vida Consagrada, como algo 
esencial de la vida de la Iglesia, también permanecerá siempre bajo el impulso del Espíritu 
Santo. 
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La Cova Sant Ignasi de Manresa inicia el camí cap a la celebració, l’any 
2022, del Cinquè Centenari de l’arribada de Sant Ignasi 

 

La Fundació Cova Sant Ignasi de Manresa presenta el programa d’actes que es 
realitzaran durant el mes de març i que commemoren el 490 aniversari de l’estada 

d’Ignasi de Loiola a Manresa 
 

Els actes que s’han programat per a aquest 
mes de març recordaran el llegat que ha deixat 
a la ciutat de Manresa l’estada que hi féu Ignasi 
de Loiola el 1522, però sobretot volen mostrar 
la seva actualitat i projecció cap al futur. Amb la 
vista posada en el Cinquè Centenari, que serà 
d’aquí a 10 anys, la Cova Sant Ignasi vol 
començar la preparació del que pot ser, l’any 
2022, una gran celebració a Manresa.  
 
Dos moments centrals seran per a la 
presentació del Camí Ignasià, el dia 15, i del 
projecte de futur de la Cova, el dia 25. El 

Camí Ignasià és la ruta que va recórrer Ignasi des de la seva casa natal a Loiola (Guipúscoa) 
fins a Manresa. Aquest itinerari de 650 kilòmetres dividits en 27 etapes constitueix una oferta 
de pelegrinatge que se suma a la ja existent del Camí de Sant Jaume i que pot portar un bon 
nombre de pelegrins i visitants a la ciutat, que n’és destí i punt d’arribada.  
 
Presentació del Camí Ignasià i pelegrinatge de Montserrat a Manresa 

El Camí Ignasià es presentarà a Manresa el proper 15 de març 
a les 19.30 h a la Cambra de Comerç, amb la presència del 
Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, Francesc Xavier Mena, i el conferenciant i 
escriptor nord-americà Cristopher Lowney, un dels impulsors 
del Camí. 
 
El diumenge 25 de març, el Santuari de la Cova acollirà, a les 
18.00 h, un acte on es mostrarà el projecte de futur de la 
Cova, amb la mirada posada en la preparació de la celebració 
del Cinquè Centenari. Hi participaran, entre d’altres, els jesuïtes 
Xavier Melloni, membre de la comunitat de la Cova, i Josep 
Lluís Iriberri, impulsor del Camí Ignasià, i es comptarà amb la 
presència de la Presidenta del Parlament de Catalunya, 
Núria de Gispert, l’Alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el 
Pare Provincial dels Jesuïtes de Catalunya, Lluís Magriñà. 
 
Just el dia abans, el dissabte 24 de març, un grup de joves 
realitzaran la darrera etapa del Camí Ignasià, en pelegrinatge 
de Montserrat a Manresa. El grup farà divendres una vetlla 
nocturna a Montserrat i l’endemà caminaran a peu fins a 
Manresa. La iniciativa és oberta perquè tothom qui ho vulgui 
s’afegeixi a la caminada, que comença a les 9.30 h del dissabte 
a Montserrat.   
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Per conèixer la Cova i la Manresa Ignasiana 
Dissabte 17 de març hi haurà una Jornada de Portes Obertes al Centre internacional 
d’espiritualitat Cova Sant Ignasi, que inclourà visita, dinar i una representació teatral. I 
dissabte 31 de març, a les 10.00 h, es podrà fer 
una visita guiada als llocs ignasians en 
bicicleta.  
 
Activitats d’interioritat i aprofundiment 
D’altra banda, el programa inclou també la 
possibilitat de participar, el 3 de març, en un 
Recés d’un dia, per fer una aturada de l’activitat 
diària. Per al 20 de març hi haurà una Pregària 
que combinarà silenci i música. 
 
Finalment, per al dijous 29 de març, s’organitza 
una taula rodona sobre “Solidaritat en temps de 
crisi”, en la qual persones vinculades a 
l’espiritualitat ignasiana i persones que participen en projectes socials i de cooperació a la 
ciutat debatran sobre el compromís social i l’atenció als més desfavorits, que constitueix una 
de les prioritats de la Companyia de Jesús.  
 

La presència cristiana al Marroc 
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Congrés Internacional 
 

CONGRÉS INTERNACIONAL 
«CONSTANTINUS, EL PRIMER EMPERADOR CRISTIÀ. RELIGIÓ I POLÍTICA EN EL SEGLE IV» 

(Barcelona, 20-24 març 2012) 

 

 
 
INSCRIPCIÓ 

Preu: 
Quota general: 50 € 
Quota reduïda (estudiants, jubilats i aturats): 20 € 
Quota addicional (opcional) per al desplaçament amb autocar a Tarragona: 10 € 
 
Modalitat: 
La inscripció s’ha fer a la Secretaria del Congrés, preferentment per correu electrònic: 
cong_const_bcn2012@ub.edu facilitant les dades següents: nom i cognoms, adreça 
electrònica, condició (si opta a la quota reduïda) i institució de pertinença (si s’escau). 
 
FORMA DE PAGAMENT 

Transferència bancària al compte de CaixaBank: 2100 3642 11 2200093938. 
És indispensable que indiqueu els vostres nom i cognoms i que hi feu constar el concepte 
«Constantinus». 
 
SECRETARIA DEL CONGRÉS 

GRAT (Grup de Recerques en Antiguitat Tardana) 
Facultat de Geografia i Història 
Universitat de Barcelona 
Montalegre, 6 – 08001 Barcelona 
Tel.: 93 403 75 19 
E-mail: cong_const_bcn2012@ub.edu 

mailto:cong_const_bcn2012@ub.edu
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SEUS DEL CONGRÉS 

Facultat de Teologia de Catalunya (Diputació, 231 – 08007 Barcelona) 
Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585 – 08007 Barcelona) 
Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (Sant Pau, 4 – 43003 Tarragona) 
 
CRÈDITS 

La UB reconeix amb 3 crèdits de lliure elecció l’assistència a aquest congrés.  
 

Gestionar el malestar 
 

 

L’anunci de la nova retallada de la retribució del professorat de l’escola concertada és, 
malauradament, una mala notícia més a les que sembla que caldrà acostumar-se en aquests 
temps. No se’ns assegura que sigui la darrera, ans al contrari. Poc cal afegir a la nota 
conjunta de les entitats representatives de titulars en què valoràvem aquesta nova mesura i 
que vam trametre divendres a titulars i directors.  

Volem, però, fer referència a una de les frases del comunicat: Les titularitats de l’escola 
concertada es troben sense recursos legals ni econòmics per pal·liar aquesta situació. 
L’afirmació és certa i convé que això quedi clar. Però, dit això, les titularitats i direccions de les 
escoles cristianes han de pensar com gestionar la situació i el possible i comprensible 
malestar del professorat.  

Si es compara amb el conjunt de la societat catalana, la situació del professorat de la 
concertada no és de les més crítiques. Si els termes de comparació són només el sector 
educatiu, la mesura és del tot injusta i no equitativa. Si la comparació es fa amb els que 
s’aprofiten de la crisi o se’n surten immunes mantenint sous milionaris, ja no cal dir res. Per 
tant, el malestar és comprensible, tot i que es pugui matisar.  

Sense recursos econòmics ni legals, doncs, ens caldrà ser sensibles al moment que estem 
vivint també de cara al professorat, com ja ho som amb les famílies del nostre alumnat. 
Titulars i directors hauran de trobar la manera de gestionar aquesta situació amb el seu 
claustre, potser en alguns casos amb flexibilitat i comprensió i sent especialment curosos, 
com ja se n’és habitualment, en el tracte humà. 
 

Molt bona acollida de la campanya 1+1 de la Missa de cada dia 
 

Com us avançàvem fa uns dies, l’Editorial Claret va iniciar 
una campanya de promoció entre els subscriptors de la Missa 
de cada dia. La campanya està pensada perquè cada 
subscriptor pugui regalar a una persona estimada i sense cap 
cost per a ell un exemplar del llibret de la Missa. Es tracta de 
fer conèixer aquest missalet tan significatiu i insígnia de 
l’Editorial Claret a persones que per algun motiu o altre no 
n’han tingut constància i ara, en forma de regal, el poden 
apreciar i esdevenir, si s’escau, en nous subscriptors de la 
Missa. 
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Després d’haver iniciat la campanya ja us podem oferir les primeres dades referents a 
l’acolliment que està tenint i cal dir que són molt positives. Les trucades dels subscriptors 
agraint la iniciativa, i els nombrosos enviaments dels «missalets regal» que s’estan duent a 
terme, així ho denoten.   
 

Perquè sempre és bonic regalar... perquè poder regalar la Missa de cada dia a algú que 
apreciem pot omplir d’alegria i bé aquesta persona... Perquè no és tan sols regalar un llibret, 
és regalar un moment... regalar un moment d’interioritat... de reflexió... de pau... 

XIV Simposi Claret: «La credibilitat: un repte decisiu per als cristians avui» 
 

Data: dissabte 17 de març de 2012 

Horari: de 9.30h a 18.00h 

Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (Roger 
de Llúria, 5) 

- És creïble la fe cristiana, la seva proposta, el seu 
discurs, les seves institucions? 

- Què fa que sigui més creïble i què li treu credibilitat? 

- La credibilitat cristiana es basa només en els criteris de 
la societat o són el mateix Evangeli i la tradició més 
genuïna de l’Església els que de forma més radical ens 
marquen aquests criteris? 
 
Programa 
09.30h. Lliurament del material 
10.00h. Presentació del Simposi 
 

10.15h. Primera ponència a càrrec de Vicenç Villatoro, escriptor, periodista i polític català, 
actualment president de l’Institut Ramon Llull. 
Quin tipus de persones, discursos, institucions resulten creïbles en la nostra societat? 
 

11.15 h. Descans 
 

11.45 h. Segona ponència a càrrec de Joan Llidó, rector de parròquia, llicenciat en Filosofia 
pura i doctor en Teologia, especialista en diàleg interreligiós i pastoral universitària. 
Què fa que el cristianisme sigui creïble?  
 

12.45 h. Diàleg amb els ponents 
 

13.30 h. Final – Descans per dinar 
 

16.00 h. Taula rodona La credibilitat de diversos aspectes del cristianisme 

Moderadora: Miriam Díez, doctora en Ciències Socials, directora de l’Observatori sobre 
Comunicació, Religió i Cultura de Blanquerna.  

- La credibilitat de la moral cristiana 
M. Pilar Núñez, religiosa de la Companyia de Maria (Lestonnac), professora de bioètica de la 
URL. 

- La credibilitat de les institucions cristianes 
Josep M. Carbonell, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la URL i president 
de la Fundació Joan Maragall. 
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- La credibilitat del compromís social 
Teresa Losada, religiosa franciscana Missionera de Maria, doctora en Filolofia Semítica, 
fundadora del centre Bayt-Al-Thaqafa. 

- La credibilitat del cristianisme davant la 
ciència 
Ramon M. Nogués, sacerdot escolapi, catedràtic 
d’Antropologia Biològica de la UAB. 
 

17.00h. Breu descans 
 

17.15h. Diàleg obert 
 

18.00h. Clausura del Simposi 
 

Informació i inscripcions  
Vàlid com a crèdit de lliure elecció per als 
estudiants de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. 
La inscripció es considera en ferm quan ha estat confirmada per secretaria i s’ha realitzat el 
corresponent ingrés. 
  

Secretaria 
Roger de Llúria, 5, entresòl · 08010 Barcelona 
Tel. 933 429 079 – Fax 933 425 659 
Horari d’atenció: matins de 9 a 14 h (de dilluns a divendres) 
Web: www.fundacioclaret.org – E-mail: info@fundacioclaret.org 
 

«L’Església sempre estarà al costat dels més necessitats» 
 

P. José M. Carod, mercedari, és el director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de 
la Província Eclesiàstica de Barcelona 
 
S. G. – Catalunya Cristiana 
Fa gairebé quinze anys que és el capellà de la presó de joves de Barcelona, primer a la 
Trinitat i ara a Quatre Camins. El seu compromís amb els presos, però, va molt més enllà.  
Arrenca del seu carisma mercedari i el porta a intentar donar resposta al Senyor les 24 hores 
del dia. El P. José María Carod (Alcorisa, 1957) viu actualment a la Llar Mercedària de Can 
Travi, un dels pocs recursos existents per als presos que, sense família ni possibilitats 
econòmiques, opten al tercer grau o a la llibertat condicional. Allí conviu amb dos frares 
mercedaris més i amb deu interns de les diverses presons de Catalunya. «No hi ha descans, 
no hi ha intimitat, però és molt gratificant», assegura. Algú podria pensar que la seva és una 
vida lliurada a l’article 25 de la Constitució espanyola —el que fa referència a la rehabilitació 
dels presos—, però ell té molt clar que la seva entrega té com a referència un altre capítol 25, 
en aquest cas de l’Evangeli de sant Mateu: «Era a la presó i em vinguéreu a veure». 
 

Amb quin objectiu el SEPAP ha organitzat la jornada «Després de la presó, què? 4 
cases, 4 capellans, 40 presos»? 
Hem volgut organitzar aquesta jornada perquè creiem que només allò que coneixem pot ser 
valorat i estimat. Creiem que com a Església necessitem conèixer allò que tenim i així afavorir 
i potenciar la fraternitat, potenciar l’autoestima, la crítica i també l’ajuda recíproca. Pretenem 
deixar un missatge clar: l’Església «sempre» estarà al costat dels més necessitats. Podem 
parlar de crisi a mil nivells, però mai parlar de crisi de caritat. Si la crisi fereix la caritat, fereix 
l’arrel mateixa de la fe, amb la qual cosa hauríem de replantejar-nos moltes coses. 
 

http://fundacioclaret.org/
mailto:info@fundacioclaret.org
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Què destacaria de les quatre experiències presentades? 
Destacaria la pluralitat i el compromís personal i institucional. Pluralitat perquè es presenten 
quatre cases d’acollida per a presos amb permisos, en tercer grau, en llibertat condicional i en 
llibertat definitiva. Totes amb un denominador comú: preparar per al després de la presó. Al 
capdavant sempre hi ha un capellà de presó; en convenis amb la Generalitat o sense; per 
iniciativa personal o com a fruit d’un compromís carismàtic d’orde religiós. I a les quatre cases 
el mateix objectiu: ser pont de rehabilitació per als presos, un deure constitucional que fa 
aigües... 
 
Vol dir que s’està «incomplint» la Constitució? 
L’article 25.2 de la Constitució espanyola estableix que «les penes privatives de llibertat i les 
mesures de seguretat estaran orientades vers la reeducació i reinserció social». La 
rehabilitació dels presos és, doncs, un compromís constitucional. Davant les mancances que 
provoca la privació de llibertat i la vida a la presó, en aquesta rehabilitació tenen un paper 

important els recursos que actuen de 
pont entre la vida de la presó i la vida 
en societat, com poden ser, per 
exemple, les cases d’acollida. En 
aquest sentit, hi ha un gran buit en 
l’oferta de cases d’acollida perquè els 
interns sense recursos, sense família, 
sense referència, molts d’ells fins i tot 
sense papers, puguin gaudir del tercer 
grau penitenciari. Sense aquest recurs, 
els presos han de passar tota la 
condemna a dins de la presó, o 
esperar diversos mesos per gaudir dels 
permisos, i això no n’afavoreix, per 
descomptat, la reinserció en la 
societat. Que cadascú tregui les seves 
conclusions, però no sembla que sigui 
la millor resposta al deure 
constitucional. 
 
L’oferta de places d’acollida no 
cobreix les necessitats existencials? 
Per descomptat que no. Per posar un 
exemple, actualment els interns que 
gaudeixen de permisos penitenciaris 
han d’esperar gairebé dos mesos per 

tenir plaça a les nostres llars, que volen ser com petits oasis enmig del desert de la presó. 
Se’ls ofereix un espai familiar, on poden gaudir amb tranquil·litat i confiança dels seus dies de 
permís o del seu tercer grau. Això és molt important per a la reinserció. 
 
Suposo que les retallades socials previstes per la Generalitat empitjoraran encara més 
la situació... 
Està previst que les ajudes es redueixin gairebé a la meitat. És una pena i una tristesa molt 
gran veure com es retallen partides tan essencials. Seria fantàstic que la societat no 
necessités aquestes cases, perquè això voldria dir que l’administració assumeix el seu 
compromís constitucional, però la realitat és que les necessita.  
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La reinserció continua sent avui una utopia? 
Com diuen alguns, la reinserció és possible malgrat la presó. Com a cristians, a més, la 
reinserció és possible perquè tenim esperança en la reconstrucció de l’ésser humà. Jo crec 
que és possible la rehabilitació, però sembla que poques persones en aquesta societat hi 

creuen. Els nostres dirigents 
haurien de creure més en la 
rehabilitació. De fet, com ja 
hem dit, és un deure 
constitucional que estan 
obligats a complir. 
 
Això passa per canviar el 
sistema radicalment? 
Realment, una presó com la 
que tenim actualment a 
Espanya no té cap futur. Un 
model a seguir hauria de ser 
el de la Unitat Terapèutica 
Educacional de Villabona, a 
Astúries, que dóna molt bons 
resultats i que es podria 
adaptar a cada realitat 
autonòmica i social. Així no 
podem continuar. La presó 

és un dels principals fracassos del segle X. Estem al segle XXI i encara no ens n’hem adonat. 
Hauríem de tendir a evitar el sistema penitenciari, i per això, tal com ja fan en alguns països 
del nord d’Europa, la principal inversió és l’educació. També estan desenvolupant molt les 
mesures alternatives a la presó, on el pres pot créixer com a persona, és a dir, reconèixer els 
errors, assumir la culpa i a partir d’aquí demanar perdó a les víctimes i iniciar la reconstrucció. 
Per això calen polítics valents, que comptin a més amb el suport social, cosa que 
malauradament avui no és gens freqüent. 
 
«La pastoral penitenciària no és responsabilitat d’uns quants capellans i voluntaris, sinó una 
assignatura pendent de tota la comunitat eclesial»  
 
«Les cases d’acollida són petits oasis enmig del desert de la presó» 
 
Com valora el paper de l’Església en la reinserció dels presos? 
Som aquí. En silenci i des del silenci. A Espanya estan compromesos directament en la 
pastoral penitenciària gairebé 150 capellans i prop de 3.000 voluntaris... A Catalunya som 12 
capellans més alguns capellans col·laboradors i 250 voluntaris. El compromís a dintre ja està 
donant fruits, cal compromís a fora. Tristament la nostra forma de pensar respecte dels presos 
està totalment condicionada pels mitjans. La realitat penitenciària (presos, famílies, víctimes, 
educadors, funcionaris...) és una altra i molt diferent. Una realitat de la qual de vegades 
podem sentir-nos orgullosos, però que majoritàriament ens fa posar vermells. Enmig 
d’aquests extrems es fa present l’Església a través de capellans i voluntaris. Però cal molt 
encara, moltíssim. Trobem a faltar suport de les comunitats cristianes de l’exterior, 
comprensió, sentit crític... La pastoral penitenciària no és responsabilitat d’uns quants 
capellans i voluntaris, sinó una assignatura pendent de tota la comunitat eclesial: «Era a la 
presó i vinguéreu a veure’m» (Mt 25). 
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Justino Martínez: “M’embolcalles amb cants d’alliberament” 

 
 

La pobreza y la Exhortación apostólica Africae Munus, reflexiones 
mensuales de CONFER 

 

Madrid, 2 de marzo de 2012 (IVICON).- El Área de Misión y Cooperación de la Conferencia 
Española de Religiosos ha hecho pública su Hoja de Reflexión para el mes de marzo. En esa 
ocasión, se centra en la Exhortación Apostólica Postsinodal promulgada por el Papa 
Benedicto XVI durante su viaje a Benín en el mes de noviembre de 2011. 
 
 La hoja de reflexión, que puede encontrarse en la zona de 
Recursos de la página web de CONFER, hace un recorrido por 
las ideas principales del texto, la vida, la justicia, la paz o la 
reconciliación constituyen el núcleo de la exhortación como lo 
fueron del Sínodo. Realidades, urgencias, desafíos que 
evidentemente no afectan únicamente al continente africano sino 
que nos afectan a todos. Aborda también temas como la 
ecología, la salud o el enorme problema migratorio que vive en 
continente, señalando que "La precariedad de tantas dolorosas situaciones es un permanente 
aldabonazo a nuestra conciencia personal y colectiva." 
 
Por otra parte, el Área de Justicia y Solidaridad se centra en varios informes que abordan el 
tema de la pobreza en su hoja de reflexión para el mes de marzo. Comienza haciendo eco del 
Informe FOESSA, que supone una llamada de atención a la grave situación de tantas 
personas en España, donde más de 11 millones de habitantes viven en riesgo de pobreza. 
Además, el informe señala que hay más pobres este año, y además que son más pobres que 
el año pasado. La brecha en nuestro país entre ricos y pobres es cada vez mayor. En la 
misma línea se sitúan los informes del EUROSAT y de la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, que alertan del peligro que supone para España la situación de 
una gran parte de su población, y que afecta de una manera especial a la clase media.  
 
Este documento también se puede encontrar en la página web de CONFER. 

http://www.confer.es/activos/imagen/wconf_file_0656_1025.pdf
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EN ESPAÑA, LA DISTANCIA ENTRE RICOS Y POBRES ES CADA VEZ 
MAYOR. 
Area Justicia y Solidaridad 
 

 
INFORME FOESSA: 
Más de 11 millones de personas están en riesgo de pobreza en España 

"La pobreza es más extensa, más intensa, más crónica y crea una sociedad dual y polarizada, 
en la que la distancia entre ricos y pobres es cada vez mayor". Este es el estremecedor 
diagnostico de la situación de la pobreza en nuestro país en boca del secretario general de 
Cáritas española, Sebastián Mora. Y por si quedava alguna duda sobre el alcance de su 
denuncia, añade: "Hay más pobres y son más pobres que el año pasado". 

En la sede de Cáritas española, Sebastián Mora, acompañado de Francisco Lorenzo, 
presentaron el informe "Exclusión y desarrollo social" de la Fundación Foessa. Son datos en 
negro y sin apenas pizca de blanco, referidos al año 2010. Baja la renta media, las tasas de 
empleo y los derechos y servicios sociales, mientras aumenta exponencialmente la 
pobreza y la privación.  

"La proporción de hogares por debajo del umbral de la pobreza es cercana al 22% y ya hay 
580.000 hogares sin ningún tipo de ingresos", explica Lorenzo. Y es que, en estos tres 
años de crisis, "la pobreza se ha extendido, intensificado y 
cronificado", amén de producirse "un retroceso evidente del 
estado del bienestar, un riesgo constante para la cohesión 
social y un crecimiento permanente de las desigualdades". 
Tanto es así que Cáritas calcula que, en estos momentos, 
tenemos en España 11.600.000 personas en situación de 
riesgo de pobreza y 30.000 personas sin hogar, viviendo en la 
calle. 

Y las previsiones de futuro no pueden ser más sombrías. 
"Si los muros de contención social desaparecen, las 
previsiones apuntan a que seguirá creciendo la tasa de 
pobreza y de exclusión social", dice Lorenzo. Y el director de 
Foessa apunta el perfil de pobreza actual, que se centra en hogares jóvenes, con presencia 
de menores, personas solas, desempleadas y emigrantes, cuya tasa de paro duplica a la 
nacional. 

'Vivamos sencillamente, para que otros sencillamente puedan vivir' 

Ante esta dramática situación, el secretario general de Cáritas aboga por "otro modelo de 
Estado y de administración", porque "es absolutamente necesario que los más pobres sean 
los primeros en ser atendidos y salvaguardados". A su juicio, para salir de esta situación de 
pobreza "muy severa y muy dura" hace falta "una mirada a la realidad con ojos nuevos", como 
pide el Papa.  

Una mirada "que no pase de los más pobres y excluidos", porque, como advierte Mora, 
"tenemos que seguir comprometidos con la opción preferencial por los pobres" y, porque, para 
la doctrina social de la Iglesia, "las personas no pueden ser meros números". Y, por eso, en 
este miércoles de ceniza, el secretario de Cáritas pide, desde la dinámica evangélica, 
"práctica de la caridad, compromiso y mirar al futuro con mayor valentía y radicalidad". 

O dicho con su eslogan de cuaresma, "vivamos sencillamente, para que otros sencillamente 
puedan vivir".  

Fuente: Periódico El Mundo, 23 de febrero de 2012 
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INFORME EUROSTAT 
España es el país de la UE donde más ha crecido el riesgo de exclusión, un 3,7% en 
dos años. 
España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido el porcentaje de la población 
que se encuentra en riesgo de caer en la pobreza extrema, según han revelado las 

estadísticas comparadas publicadas ayer por 
Eurostat. Los alarmantes datos de España solo 
son superados por países como Rumanía o 
Letonia e igualan a los de Bulgaria, a pesar de 
que todos ellos se encuentran muy alejados de 
las posiciones de renta de España. 
Según los datos de Eurostat, el 20,7 por ciento de 
la población española se encuentra en lo que se 
considera «riesgo de exclusión», un dato que ha 
aumentado un 3,7 por ciento en los últimos dos 
años. Solo en Lituania, Eslovaquia y Eslovenia se 
han conocido aumentos comparables en el mismo 

periodo, aunque las estadísticas consideran que en el caso de España ese dato puede ser 
matizado, al menos temporalmente, gracias a la existencia de subsidios sociales. 
Fuente: Periódico ABC, 6 de febrero de 2012 
 
INFORME DE LA RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL (www. eapn-clm.org) 
La clase media se suma al carro de la pobreza 
La exclusión amenaza a una de cada cuatro familias españolas, que viven con menos de 
1.300 euros al mes. Las ONG advierten que «las redes de solidaridad primaria se fragilizan», 
lo que puede provocar «una fractura social». 
La pobreza ya no afecta solo a los perfiles tradicionales. Aquellas escenas de marginación 
que nuestra sociedad se había acostumbrado a ver en los inmigrantes o los sin techo se 
ciernen de unos años a esta parte sobre la clase media en general. El 
último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social (EAPN) confirma lo que las ONG de acción social 
observan día a día a pie de calle. Una de cada cuatro personas en 
nuestro país (25,5% de la población) tiene una renta inferior al 60% de 
la media equivalente —es decir, vive con unos ingressos mensuales 
por debajo de los 1.318 euros en el caso de un matrimonio con dos 
niños—, sufre alguna privación material —no puede pagar el alquiler de su casa o la 
calefacción— y/o cuenta con un escaso nivel de empleo entre los miembros de la familia.  
«Entre los perfiles de personas que estamos atendiendo ha aparecido un sector de la 
población que antes estaba en una situación normalizada y que, principalmente a causa del 
desempleo, afronta una trayectoria social descendente y se encuentra en riesgo de exclusión. 
Una familia de clase media que se puede encontrar entre nuestros vecinos», explica Susana 
Gende Feely, asistente de dirección del Departamento de Intervención Social de Cruz Roja 
Española. 
 
PARA AHONDAR NUESTRA REFLEXIÓN desde una perspectiva creyente 
“La aceptación del precepto de amar al prójimo es el acta de  nacimiento de la humanidad”, 
dice Z. Bauman… 
En palabras de Simone Weil, “hay obligación hacia todo ser humano por el mero hecho de 
serlo, sin que intervenga ninguna otra condición, e incluso aunque el ser humano mismo no 



 
19 

 

 

reconozca obligación alguna”. Esta obligación no se basa en una convención, es eterna e 
incondicionada. “Es preciso reconocer —escribe por su parte Crespi— que la relación con el 
otro no depende de una elección personal; tenemos una deuda con él que hemos contraído 
aún antes de reconocer su existencia”. En efecto, existe una trama de vinculaciones entre los 
seres humanos derivada de nuestra naturaleza social que nos compromete con unas 
obligaciones cuya ignorancia no exime de su cumplimiento. No cabe, pues, elegir el 
descompromiso, la irresponsabilidad hacia las necesidades vitales del otro, salvo que al 
hacerlo elijamos también despojarnos de nuestra propia humanidad. Es por ello que el 
compromiso no es algo que se escoja, sino algo que nos escoge. No tenemos compromisos, 
sino que son los compromisos los que nos tienen… 
Por eso es imprescindible insistir una y otra vez en que nuestra responsabilidad hacia el otro 
es previa incluso a nuestra propia libertad. Somos porque somos con otros. No es posible la 
comunidad humana sin comunidad moral, sin reconocimiento del otro, de nuestra mutua 
dependencia y de la responsabilidad que de ella se deriva. 
(De la ponencia de Imanol Zubero en las Jornadas “Vida Religiosa y Sociedad Civil: 
¿ausentes, espectadores o implicados?”. CONFER, 24 febrero de 2012) 
 

Se ha celebrado con éxito la primera parte de las jornadas sobre 
diversidad cultural de CONFER 

 

La segunda parte se celebrará los días 23 y 24 de marzo 

Madrid, 5 de marzo de 2012 (IVICON).- Durante el pasado fin de semana se ha celebrado en 
Madrid la primera parte de las Jornadas sobre la diversidad cultural en la Vida Religiosa 
organizadas por el Área de Formación de CONFER. En esta ocasión, las sesiones han estado 
coordinadas por el sacerdote claretiano José Cristo Rey García de Paredes, junto con las 
aportaciones de experiencias de diversas congregaciones religiosas. 
 

La celebración de esta jornada ha sido valorada positivamente por lo que supone compartir 
vivencias y reflexiones en torno a un tema tan actual en las comunidades religiosas, como es 
la diversidad cultural, y profundizar en los nuevos planteamientos de lo "inter". 
 

La segunda parte de estas jornadas, que se centrará en lo que puede suponer la diversidad 
cultural tanto en las comunidades como en los planes formativos de las Congregaciones, se 
celebrará los días 23 y 24 de marzo y es posible inscribirse aunque no se haya participado en 
la primera parte. 

 

“Carlo Maria Martini: Via Crucis 
 

Aquest llibre és una proposta de reflexió sobre el Via Crucis a partir 
d’un seguit de meditacions del cardenal Carlo Maria Martini.  
Aquestes meditacions recuperen el Via Crucis inaugurat per Joan Pau 
II l’any 1991 al Coliseu.  
El llibre inclou també les intervencions sobre el Via Crucis del 
cardenal Gianfranco Ravasi, d’un caràcter historicoteològic i de 
Massimo Cacciari, d’un caire més filosòfic.  

Autor: Carlo Maria Martini  
Editorial: San Pablo  
Pàgines: 64 
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“Respira”, programa de Barcelona TV, sobre “Joves religiosos” 

Podeu consultar el programa de Respira, "Joves religiosos", al següent enllaç: 
http://www.btv.cat/alacarta/respira/15164/ 

Respira, psicologia positiva i unes gotes de filosofia per pair les adversitats de 
la vida. Aquesta setmana dels joves que avui encara segueixen sentint 
l'anomenada "crida de Déu". 
 
 

 

Exercicis Espirituals – Estiu 2012 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 

L’URC organitza, en col·laboració amb el Monestir de Montserrat i amb la Cova de Manresa, 
tres tandes d’exercicis espirituals oberts a les religioses i religiosos que, en un clima 
intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, d’un temps de silenci i d’un temps de 
pau en uns dies de l’estiu. Heus ací tres opcions: 

 
 

EE1 
Dates: 16 a 22 de juliol de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: “Aprendre a pregar amb el Nou Testament” 
Inici: matí del dia 16 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 22 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

 

EE2 
Dates diverses 

 VUIT DIES COMPLETS A LA COVA DE SANT IGNASI DE 
MANRESA EXERCICIS ESPIRITUALS 
juliol 

11-20.- Josep Rambla, sj.  
21-30.- Josep Giménez, sj.  

agost 
01-10.- Gabriel Villanova, sj. (castellà) 

setembre 
01-10.- Oriol Tuñí, sj. (l’evangeli és Jesús; en castellà) 
11-20.- Francesc Roma, sj. (amb l’ajuda de peces musicals) 

Comencen el dia assenyalat amb el sopar, i acaben després de 
l’esmorzar  
Preu 275 € 
Inscripció directa a la Cova de Manresa 
Cova de St. Ignasi - Camí de la Cova, s/n -08241 Manresa 
93 872 04 22 - recepcio@covamanresa.cat - www.covamanresa.cat 

 

http://www.btv.cat/alacarta/respira/15164/
mailto:recepcio@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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EE3 
Dates: 13 a 19 d’agost de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan Mª Mayol, monjo de Montserrat 
Tema: “L’Evangeli segons sant Marc, relectura des del seu relat 
de Pasqua” 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 

(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. La inscripció als exercicis a Manresa es fa 
directament. 

3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La 
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia 
sol·licitud de plaça. 

4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
5. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 16-22 juliol) o EE3 (Montserrat, 13-19 d’agost) 

Organitza: URC-CEVRE 

 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
  

    MARÇ 

14 dc. 66 Assemblea general de l'URC 

24 ds. Formació inicial: Trobada de Quaresma 

28 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 
 

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 

 

mailto:urc.info@gmail.com
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