
    
 
 

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Barcelona, 9 de gener de 2014                                                                    ANY VII. núm.      
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L'escolapi més jove de Catalunya: "Hem d’aprofitar les xarxes 
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Les Missioneres dels Sagrats Cors celebren els 200 anys del 
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II Jornada per a responsables de la formació inicial 
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El Canadà ecumènic 
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El 7 de gener, s’ha reunit a la seu de l’URC la Junta Directiva en la seva sisena convocatòria 
del curs 2013-2014. Cal remarcar tres temes importants d‘animació de la vida religiosa. 
Altres temes, com el balanç econòmic 2013 i la revisió  del pressupost de 2014 seran 
presentant oportunamente en l’assemblea general, prevista el proper mes de març. 
 

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 
 
Data: 2 de febrer de 2014, diumenge 
Lema: L’alegria de l’Evangeli en la vida 
consagrada 
Proposta: celebració intercongregacional. 
Suggeriments:  

   participar en els actes que es 
programin a cada bisbat a través 
de les delegacions episcopals de 
vida consagrada 
 

   promoure a les parròquies en les 
celebracions eucarístiques una 
intenció per a la vida consagrada, 
una pregària per les vocacions i 
una motivació sobre el seu sentit a 
l’Església i a la societat. 
 

 trobar-se en xarxa, entorn d’aquesta data, comunitats religioses de la mateixa 
població o barri o de poblacions veïnes per compartir una estona de pregària, 
de diàleg i, fins i tot, un àpat. Organitzar-se espontàniament en aquesta línia. 

 

 
Un text: “El Sínode demana a tots els homes i les dones religiosos i membres d’instituts 
seculars que visquin la seva identitat de persones consagrades radicalment i amb alegria” 
(Sínode de la Nova Evangelització - Proposició 50: La vida consagrada). 

Primera reunió de la Junta directiva de l’URC al 2014 
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SESSIONS D’ESTUDI I REFLEXIÓ 
 

Aquestes sessions, iniciades el curs passat, van dirigides fonamentalment a superiores i 
superiors majors i/o a les persones a les quals hagin confiat la responsabilitat en diverses 
àrees de les convocatòries. Oportunament, es publicaran les informacions pertinents a cada 
sessió. 
 

1. II Jornada de Formació CEVRE-URC: “L’ús dels mitjans de comunicació, de la 
tecnologia i de les xarxes socials en la formació de les persones candidates a la 
vida religiosa” 
Data: 13 de gener 
Hora: 16 – 19 h. 
Lloc: Seu de l’URC 
Destinataris: responsables de la formació inicial i mestres de noviciat. 
 

2. Religiosos i laics compartins la mateixa 
espiritualitat 
Data: 17 de febrer 
Hora: 10.30 a 13.00 
Lloc: sala Pere Casaldàliga de la Llibreria 
Claret. 
Destinataris: un religiós/a i un laic/a per 
institució participant. 
 

3. Protecció de la infància 
Data: 7 de març 
Hora: 10.30 a 13.00  
Lloc: sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret. 
Destinataris: membres de les institucions integrants a l’URC que vulguin participar en 
la reflexió i en l’intercanvi. 
 

4. Religiosos i laics compartins la mateixa missió 
Data: 24 de març 
Hora: 10.30 a 13.00 
Lloc: sala Pere Casaldàliga 
de la Llibreria Claret. 
Destinataris: un religiós/a i 
un laic/a per institució 
participant. 
 

5. Acompanyament de 
religioses i religiosos 
grans 
Data: 7 d’abril 
Hora: 10.30 a 13.00 
Lloc: sala Pere Casaldàliga 
de la Llibreria Claret. 
Destinataris: responsables 
de l’àrea d’acompnyament 
de religioses i religiosos 
grans. 
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6. II Jornada de Comunicació URC: “Com podem comunicar-nos amb els joves?” 
Data: 28 d’abril 
Hora: 9.30 a 13.30 
Lloc: sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret. 
Destinataris: responsables de la comunicació en les institucions religioses. 
 

7. Espai d’intercanvi per a administradors/es generals o provincials 
Data: 19 de maig 
Hora: 10.30 a 13.00 
Lloc: sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret. 
Destinataris: responsables de l’administració general o provincial 
 

PARTICIPACIÓ AL SINODE SOBRE LA FAMÍLIA 
 

La Junta directiva anima a participar en les convocatòries que es realitzen en parròquies i 
altres organismes eclesials per respondre el qüestionari del papa Francesc per preparar el 
Sínode extraordinari titulat: “Els desafiaments pastorals sobre las família en e context de 
l’evangelització”. 

 
 

 

(David Casals - CR) El 2014 ha començat a les 00.00 hores d'aquest 1 de gener. Però hi ha 
tradicions religioses presents a Catalunya que es regeixen per altres calendaris: jueus, 
musulmans i budistes tibetans, entre altres. D'altra banda, moltes esglésies orientals 
(ortodoxes) se segueixen guiant pel calendari julià, i per això, hi ha uns dies de decalatge 
entre les principals celebracions. 

La Fundación Pluralismo y Convivencia, que depèn de l'Estat i que s'ocupa de la gestió de la 
diversitat religiosa, edita cada any un calendari de festivitats de tradicions que tenen firmat 
conveni de cooperació amb l'Estat (protestants, musulmans, jueus) o bé que tenen la 
declaració "d'arrelament notori" (budistes, esglésies orientals, Testimonis Cristians de 
Jehovà, mormons). 

També publica les principals festes el web de la direcció general d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya. I a Catalunya, anualment edita un calendari interreligiós 

Feliç 2014, però també 1436, 5575 i 2041 

http://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/26/60/calendario_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.00971aa23f92ec3f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=1930e2cc04d9d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1930e2cc04d9d210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós, enguany dedicat a l'arquitectura sagrada, i 
que s'ha finançat mitjançant una iniciativa de micromecenatge. 
 
Budisme tibetà: 2 de març 
El 'losar', l'any nou tibetà, tindrà lloc el proper 2 de març del calendari occidental, i llavors 
s'iniciarà l'any 2141. Al Tibet és tradicional en aquesta data netejar i pintar els seus 
habitatges i cremar coses velles com a símbol de purificació. Per sopar es reuneix tota la 
família i amics i se sol menjar una sopa especial anomenada 'Guthuk', segons explica 
la Casa del Tibet a Barcelona. 

En aquesta sopa, se li afegeixen unes boles de pasta bullida farcides amb nou símbols 
diferents per predir la fortuna de cada persona en l'any que comença. Es tracta d'un terròs 
de sucre, carbó, corda de llana, fusta, gra, paper, pedra, all i cotó. 

Aquestes boles no es 
mengen tot i que al final de 
l'àpat s'obren per mirar a 
cada persona què li ha tocat. 
La llana, per exemple, vol dir 
bon cor mentre que el carbó 
representa la mesquinesa. 
Més que predir el futur, 
aquesta tradició té com 
objectiu confraternitzar i 
compartir de forma divertida 
l'inici de l'any, i per això la 
Casa del Tibet la compara 
amb el Tortell de Reis. 
 
Jueus: 25 de setembre 

Al 25 de setembre de 2014 
començarà l'any 5775. I per 

celebrar-ho, en 'Rosh Hashana' -que pot durar un o dos dies- és típic menjar aliments 
dolços: pomes amb mel, magranes, dàtils i carbassa amb sucre. 

Deu dies després de 'Rosh Hashana', se celebra el Yom Kipur, el dia del perdó, i el període 
que discorre entre aquestes dues dates són el moment més important del calendari jueu, 
dedicat a la reflexió i la introspecció personals. 
Aquesta tradició calcula els anys des dels primers dels fets que exposa el llibre del Gènesi, 
per tant creuen que el món va ser creat per Déu farà 5775 anys. 
 
Musulmans: nou any al 25 d'octubre 

Els musulmans compten els anys des de l'Hègira, l'emigració del profeta Mahoma a Medina. 
El proper 25 d'octubre tindrà lloc l'any nou musulmà, i llavors farà que hauran passat 1.436 
anys de l'Hègira. 

L'islàmic és un calendari lunar, i és 11 o 12 dies més curt que el calendari solar. Per aquesta 
raó, cada any hi ha un decalatge entre el calendari musulmà i l'occidental, i això acaba 
provocant que les dates no coincideixin en ambdós calendaris. 

El període més sagrat pels musulmans és el mes del Ramadà, i aquest any començarà el 28 
de juny i acabarà el 28 de juliol. 
 

http://www.audir.org/
http://www.casadeltibetbcn.org/
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Calendari julià 

Una diferència entre el cristianisme occidental i l'oriental és el calendari. Catòlics llatins i 
protestants celebren Nadal el 25 de desembre, i es guien pel calendari gregorià, que es 
coneix així perquè es va adoptar sota el papat de Gregori XIII (1582). 

Hi ha Esglésies orientals que han adoptat el calendari occidental. Altres, es regeixen encara 
pel calendari anterior al gregorià, el julià. Entre els dos calendaris hi ha 13 dies de diferència. 
 

 

(Laura Mor –CR - 
1/01/2014) “Feliç any 
nou” a ritme d’”Oh, 
happy day!”. És la 
versió d’un clàssic que 
el grup de gospel dels 
maristes, GM 6,25, 
canta per als lectors 
de 
CatalunyaReligió.cat. 
Dirigida per Sònia 
Moreno, aquesta coral 
es troba des de fa tres 
anys a l’escola 

Maristes Sants-Les Corts per unir música i fe. Molt abans de l'èxit del concurs de TV3. 

“Pregar des d’una experiència de gospel transcendent”. La directora explica durant un assaig 
que aquesta és la voluntat del grup i ho emmarca en la trajectòria del gospel català: “A 
Catalunya hem tret el gospel de les esglésies”. Moreno considera que la vivència primitiva 
del gospel està molt lluny del “silenci de les catedrals gòtiques” i que es tracta de posar “la 
música al servei de l’experiència personal”. 

En aquest vídeo Helena Beltran, una de les cantaires i promotores de la iniciativa, valora la 
“identitat marista” que defineix el grup: “Som un grup de trobada fraterna”. Segons Beltran, 
aquesta coral vol ser un espai on “compartir i transmetre el missatge de Jesús”. També 
reconeix que en la seva breu trajectòria han après a treballar en equip, a escoltar-se els uns 
als altres i a fer-ho amb una actitud de respecte, expressant la seva interioritat des del cant.  

"El temple del cos no és hieràtic" 

Per parlar de l’origen del gospel, Moreno es remet a la litúrgia africana creada ”al voltant dels 
tambors”. Explica així que “el temple del cos és liqüós i no hieràtic”. La directora afirma que 
el gospel beu de molts estils i és ”una expressió d’alguna cosa més gran que un mateix”. 

Sònia Moreno dirigeix també Twocats pel Gospel, que es troben per cantar al Casal Loiola 
del carrer Balmes.  

 

 

(Glòria Barrete –CR–3/01/2014) La congregació dels escolapis a Catalunya ja compta amb 
un nou membre: l’Aniol Noguera, un jove de 31 anys, nascut a Calella i que va discernir la 
seva vocació a l’Àfrica, en un camp de treball al Senegal. 

L'escolapi més jove de Catalunya: "Aprofitem les xarxes socials reals” 
reals" 

Bon any! ...amb Gospel Marista 6,25 

http://gm625.wordpress.com/
http://www.catalunyareligio.cat/blog/espai-de-recursos/nou-gospel-marista-625
http://www.catalunyareligio.cat/blog/espai-de-recursos/nou-gospel-marista-625
http://www.twocatspelgospel.com/
http://www.escolapia.cat/
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El 15 de desembre a l’església de l’Escola Pia de Granollers, l’Aniol va fer els vots solemnes, 
però ja molts abans havia fet la seva tria de vida: nou anys enrere, en una estada al Senegal 
realitzant un projecte al finalitzar els estudis de Ciències Ambientals, va ser on es va retrobar 
amb l’espiritualitat escolàpia que coneixia de l'època com alumne a l’Escola Pia de Calella. 
Va ser en aquesta primera estada a l’Àfrica on es va trobar a si mateix i on la idea de ser 
escolapi li va començar a ballar pel cap. Tornant a Catalunya, un cop finalitzat el camp de 
treball, va preferir ser prudent i no explicar res dels seus neguits, ja que pensava, tal com ell 
indica, “que a l’arribar a Catalunya veuria el món dels religiosos i les comunitats d’una altra 

manera, però em va passar al revés, em vaig engrescar encara més i ho vaig explicar a 
casa”. Una nova estada de nou al Senegal li va permetre conèixer la vida en comunitat dels 
escolapis i decidir que aquell era el seu camí. 

I per què triar la vida religiosa i no un laïcat compromès? 

L’Aniol ho explica amb el símil de l’enamorament d’una parella: “Quan tu estàs enamorat 
d’algú si et pregunten perquè no hi ha respostes clares i concises; quan una cosa 
l’experimentes i portes temps fent-la, t’apassiona, t’entusiasma i et fa feliç, doncs potser és el 
teu camí. Ho he anat comprovant. Si faig una mirada enrere, només puc estar agraït”. I hi 
afegeix: “He apostat per aquest estil de vida, on fas la vida lliurement, sense responsabilitats 
de fills, però pendent de molta més gent, d’altres coses i d’altres projectes”. 

Projectes que actualment realitza com a professor de religió a l’Escola Pia de Granollers, i 
com a coordinador dels grups Mou-te en Xarxa, en què l’espiritualitat que ha escollit l’Aniol, 
l’escolàpia, es fa plenament present: “Els grups Mou-te són grups de joves que tenim a les 
escoles, una mica com els escoltes, amb l’objectiu d’engrescar als joves a formar part de 
petites comunitats, de ser crítics davant el món, i de proposar la Bona Notícia de Jesús amb 
paraules d’avui, respectant sempre la llibertat de cadascú". 

Tot i acabar de fer els vots solemnes com a escolapi, l’Aniol ja té trajectòria vivint en 
comunitat; ha passat per cinc comunitats: la del Senegal, la de Sabadell, la del barri dels 

http://www.epiagranollers.cat/
http://www.mouteenxarxa.cat/
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Encants i a la Plaça Lesseps, a Barcelona, i actualment a Igualada, al barri de Santa 
Margarida de Montbui, on conviu amb tres escolapis més. 

La professió solemne no ha canviat gaire el seu dia a dia, ja que segons explica: “a mi en 
concret la vida em va canviar el dia que em vaig atrevir a dir: això de ser escolapi m’agrada i 
m’interessa, i va canviar també el dia que vaig començar a viure en una comunitat; la 
professió solemne és més un dia per compartir de manera més ferma la meva tria amb la 
gent que m’ha envoltat”. 

Els reptes de futur 

Parlar de futur amb l’Aniol és sinònim d’il·lusió; tot i el seu anhel per viure en altres països, 
creu que el seu lloc ara és aquí: “A Catalunya vivim un moment en què la gent està 
involucrada en moltes xarxes socials, i no parlo de les virtuals sinó de les reals, i penso que 
això és un moment per aprofitar i perquè els cristians puguem dir la nostra. També l’Església 
viu aquest moment d’il·lusió amb l’elecció d’un Papa que és capaç de trencar esquemes que 
semblaven inamovibles. Això ens planteja molts reptes als religiosos i cristians: com vivim la 
fe, com vivim en comunitat, com parlem de Déu, com explicar la proposta de Jesús.” 

I l’Aniol, l’escolapi més jove de Catalunya, finalitza l'entrevista amb un consell als joves que 
s’estan plantejant la vocació religiosa tal com ell va fer un dia: “Sigues valent, que no et faci 
por fer passos, prova coses i si t’agraden: segueix!”. 

 

 
L’any 1873, Giovanni Bosco va escriure els seus 
records sobre els inicis de l’Oratori. Va elaborar 
una obra autobiogràfica, empeltada de la seva 
pròpia evolució espiritual que ara, tot coincidint 
amb l’inici del bicentenari del seu naixement, 
Edebé ha publicat en català. Memòries de 
l’Oratori és acostar-se al cor de Don Bosco i al 
seu estil pedagògic i evangelitzador. Àngel 
Asurmendi és provincial dels salesians de la 
Inspectoria de Barcelona. 

 
Què ens transmet Don Bosco en les seves 
memòries? 
La passió d’un capellà diocesà del Piemont per 
respondre a les necessitats dels joves; la 

creativitat de l’Església en anunciar una Bona Nova als necessitats: que se sentin estimats. 
La convicció que quan es vol evangelitzar i educar els joves la resposta passa pels mateixos 
joves; un estil educatiu que atén la globalitat de la persona... 
 
Com és la seva espiritualitat? 
Don Bosco proposa viure la vida de cada dia des de Déu. Centra la seva proposta a fer bé el 
que li toca a cadascú, viure l’Eucaristia i la reconciliació amb naturalitat, estar sempre 
alegres i dedicar-se als que més ho necessiten. L’Església ha reconegut exemples de 
santedat en els joves que va educar. 

Entrevista a Àngel Asurmendi: “Memòries de Don Bosco” 



9 
 

 

Què es proposen, de cara al bicentenari? 
El nostre rector major, Pascual Chávez, diu que «és una oportunitat de respondre amb 
generositat a la vocació rebuda i amb fidelitat creativa als reptes que avui ens planteja el 
nostre carisma salesià». Podríem parlar de tornar a Don Bosco en la persona, la pedagogia i 
l’espiritualitat.  
 
Òscar Bardají i Martín - 5 gener 2014 Full dominical 
 
 

La Setmana de Pregària per la Unitat Cristiana se celebra el 2014 amb textos elaborats 
per confessions cristianes canadenques 

ORIOL DOMINGO. 5 gener 2014. La Vanguardia. 

Els anys 1954, 1984 i 2014 són 
dates ecumèniques significatives a 
Catalunya. Els primers contactes 
entre cristians de confessions 
diverses a Barcelona són el 1954 
gràcies a Gunnar Rosenda, pastor 
luterà. El 1984 es funda el Centre 
Ecumènic de Catalunya amb la 
participació determinant del caputxí 
Joan Botam. Ara la Catalunya 
ecuménica seguirà el 2014 amb 
atenció especial l’aportació del 
Canadà ecumènic per motius 
d’afinitat. 

Els cristians canadencs han 
elaborat la documentació per 
celebrar la Setmana de Pregària 
per la Unitat Cristiana entre els dies 
18 i 25 de gener. Els textos mostren 
que l’entesa i la unió entre grups no 
s’imposen amb la llei, la política o la 
força. Les diverses confessions 
cristianes, mantenint la seva pròpia 
personalitat, busquen la unitat però 
només entorn de la figura i el 
missatge de Jesucrist. Queda molt 
clar: “La nostra unitat és en Crist, i 
és de Crist que ve la nostra vida i la 
nostra salvació. Tots nosaltres som 
part d’un grup o un altre, i és a 
partir de la nostra Església local 
que creixem en la fe i ens 
comportem com a deixebles de Jesús (...) Som cridats a passar de les relacions de poder i 
domini a les relacions d’amor dels uns pels altres”. 

El document comença amb aquestes paraules: “Els canadencs vivim en un país marcat per 
la diversitat de llengües, de cultures i, fins i tot, de condicions climatològiques. Un país divers 

El Canadà ecumènic 

Joan Botam, un caputxí decisiu en l’ecumenisme a Catalunya 

Foto: MANÉ ESPINOSA 
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respecte a l’expressió de la fe cristiana. Vivim en la diversitat, però som fidels al desig de 
Crist d’unitat dels seus deixebles (...) El Canadà és també una terra de gent diversa: 
indígenes, pobles de l‘Àrtic, mestissos i nouvinguts de tot el món. Tenim dues llengües 
oficials, el francès i l’anglès, i canadencs que mantenen encara l’herència cultural i lingüística 
de les seves pàtries”. 

Els autors del text confessen que les Esglésies al Canadà de vegades no han actuat bé. 
“Com a cristians canadencs –escriuen– hem de reconèixer que no sempre hem estat 
amatents a alegrar-nos pels dons de Déu presents en altres comunitats cristianes. Hem 
d’alegrar-nos sincerament de la manera com Déu beneeix altres cristians i altres pobles. Els 
primers a portar la fe cristiana al Canadà sovint van menystenir els dons i les aportacions 
dels pobles indígenes. No s’adonaren de les benediccions que Déu obrava a través d’ells”. 

El document apunta que la realitat nacional abans descrita és tradueix en una religiositat 
plural: “No pocs cristians, immersos en aquests context multicultural, han configurat models 
particulars de culte i de servei ministerial (...) Hem d’estar agraïts per la diversitat de pobles i 
d’expressions de fe existents al nostre país”. En aquesta línia, els cristians ecumènics 
canadencs afirmen: “Déu actua amb la seva gràcia, vivent en uns i altres, i en tots els pobles 
d’arreu de la terra”. 
 

 

 

 Mallorca, 8 de enero 2014 (IVICON).- El sábado, 

día 4 de enero, con una solemne Eucaristía en el 

templo parroquial de Campos; presidida por Mons. 

Javier Salinas, obispo de la diócesis de Mallorca, las 

Misioneras de los Sagrados Corazones dieron 

apertura al año jubilar con motivo de los 200 años del 

nacimiento de sor María Rafaela. 

El lema que han escogido para este año es: sor 

María Rafaela nació para hacer vida el amor. El 

Obispo en su homilía se refirió a que estamos 

llamados a transmitir la luz de Jesucristo. María 

Rafaela es una de esas mujeres que supieron ser luz. 

También destacó su labor como catequista y el papel 

de la mujer en la Iglesia. 

Por su parte, la superiora general, Lilian Carrasco, 

compartió con los presentes cuatro palabras que 

expresan cómo las Misioneras de los Sagrados Corazones quieren vivir y celebrar este 

aniversario: 

- Agradecimiento: será un año de acción de gracias por la vida de María Rafaela, vida 

gastada en el servicio a los demás.  

- Conversión: es para ellas una invitación a la conversión. Un llamado a nacer de nuevo 

con sor María Rafaela. 

- Oración: este año es una oportunidad para  intensificar la oración por su beatificación.  

Las Misioneras de los Sagrados Corazones celebran los 200 años del 
nacimiento de su Fundadora 
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- Divulgación: es también una oportunidad para darla a conocer. Su vida sigue siendo un 

referente de servicio al pueblo, de entrega, comunión, compromiso y santidad en la Iglesia. 

Eso hay que celebrarlo y divulgarlo.   

Datos de sor María Rafaela 

Nació el 2 de enero de 1814, en Campos, Mallorca. Murió 

en su pueblo natal el 8 de marzo de 1899. Mujer que se 

distinguió por su interés en dar respuesta a las necesidades 

de su pueblo y hacer vida el amor a través de la educación, 

la catequesis, los ejercicios espirituales, el acompañamiento 

y la promoción de la mujer. 

Su grupo fue reconocido como congregación religiosa el 29 

de enero de 1891. El 17 de abril de ese mismo año hizo sus 

votos, con cuatro compañeras más, en la parroquia de su 

pueblo natal; quedando así constituida la primera 

comunidad de Misioneras de los Sagrados Corazones. 

La semilla que sembró María Rafaela en el pueblo de Campos ha ido extendiéndose y 

dando fruto en Cataluña, Navarra, Badajoz, República Dominicana, Puerto Rico, México, 

Guatemala y Rwanda 

 

 
El debat sobre qüestions relatives a l’educació és un debat no fàcil, per motius molt diversos. 
Una de les dificultats té relació amb l’ús abusiu d’algunes expressions quan ens referim als 
centres escolars. Potser val la pena parlar d’un cas molt concret, ara que comencem l’any 
2014 i caldrà tornar a parlar dels 'concerts educatius'. 

Cap problema a l’hora de distingir entre 'centres públics' i 'centres privats', per raó de la seva 
titularitat: els primers són de titularitat pública, mentre els titulars dels centres privats són 
persones físiques o jurídiques de caràcter privat. 

No tot és tan clar quan ens referim als centres privats que han accedit al règim de concerts 
amb l’Administració pública: són els 'centres concertats'. Però hi ha una tendència estranya a 
considerar-los 'centres sostinguts amb fons públics'. És un greu error, que sovint ha motivat 
que aquests centres privats hagin estat considerats anàlegs als centres públics, quan 
continuen mantenint la seva naturalesa jurídica com a centres privats, amb totes les 
conseqüències. 

La realitat es desfigura quan s’utilitzen termes i expressions inadequats. Quina és, doncs, la 
realitat? Molt fàcil: en els centres concertats, són només els ensenyaments objecte de 
concert els que són ‘pagats’ parcialment amb fons públics, amb una finalitat concreta: que 
aquests ensenyaments siguin més accessibles a les famílies. És a dir, els centres privats 
mai no són sostinguts amb fons públics, sinó que ho és només una part de la seva oferta 
educativa: els ensenyaments curriculars que han justificat el concert amb l’Administració 
pública. 

Així es pot entendre més fàcilment que sigui l’Administració educativa la que, per delegació 
del titular del centre concertat, hagi de fer efectiu el pagament dels salaris dels professors 
dedicats a impartir els ensenyaments objecte del concert. És a dir, l’Administració educativa 
només sosté amb fons públics una part de l’oferta educativa del centre concertat; no ‘sosté’ 

Escoles concertades 
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el centre concertat, sinó que només 
‘paga’, totalment o parcialment, allò 
que alguns pares d’alumnes haurien 
de ‘pagar’ si el centre escolar no 
hagués accedit al règim de concerts. 
En el fons, els destinataris del 
finançament públic són les famílies 
dels alumnes que cursen els 
ensenyaments que són objecte de 
concert, no pas el centre concertat! 

Aquí algú podria replicar: Si això és 
així, per què sovint s’afirma que els 
centres concertats són centres 
sostinguts amb fons públics? Per 
ignorància? Potser per malícia? 
Aquesta és la qüestió! 

Francesc Riu i Rovira de Villar 
 

 
 

  JORNADA DE FORMACIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

TEMA L’ús dels mitjans de comunicació, de la tecnologia i de les xarxes 
socials en la formació de les persones candidates a la vida religiosa 

Jornada 2 

Data 13 de gener de 2014, dilluns 

Hora 16.00 – 19.00 (hora límit) 

Lloc Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)   

Assistents Responsables de la formació inicial i mestres de noviciat 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de 
l’URC 

Finalitat Compartir criteris de formació així com bones pràctiques sobre qüestions 
relacionades l’ús dels mitjans de comunicació, de la tecnologia i de les 
xarxes socials en la formació de les persones candidates a la vida religiosa 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Presentació de la Jornada – P. Màxim Muñoz 
3. Motivació del tema i formulació inicial de qüestions – G. Lluís Serra 
4. Punt central de la sessió: diàleg compartit sobre criteris de formació      

i adopció de bones pràctiques 
5. Conclusions, si és cas. 

Qüestions Les persones que ho considerin oportú poden trametre directament les 
qüestions que voldrien dialogar sobre la temàtica de la jornada: 
sec.general@urc.cat, abans del 9 de gener de 2014. 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 9 gener, divendres, a través del 
correu electrònic sec.urc@confer.es 

 

 

II Jornada per a responsables de la formació inicial 

http://www.catalunyareligio.cat/users/friu
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
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Setmana de pregària per a la unitat dels cristians 
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ARA - Antoni Vives, polític i escriptor - 6 de gener del 2014  

Aquest és el primer article de l’any 2014,un any que sembla que ha de ser de cruïlla per a 
Catalunya. Tanmateix,no parlaré de política, ni d’economia, ni de bon govern. Tampoc no us 
parlaré d’independència, ni d’això que alguns en diuen el procés, de manera una mica 
inquietant. No us en parlaré en part perquè tothom en parla, i en part perquè el que penso 
que ens convé a tots plegats és més silenci, més reflexió.Anem massa tips de soroll. No ens 
n’adonem, però és així. Vivim al límit de la capacitat d’assimilació de la informació que 
rebem i, tot i això, en seguim àvids malgrat que ens explica més aviat poc el que som, i 
menys encara cap on anem. 

Vivim immersos en la revolució tecnològica, en el bouleversement econòmic, en els tombs i 
desencisos constants de la política, que vol dir del nostre ser comunitari; en la permanent 
transmutació cultural, tan rápida que sembla deixar l’home del carrer sense referents als 
quals aproximar-se per fonamentar la vida 

sobre quatre seguretats. Gairebé desapareguda la religió de la societat catalana com a gran 
falca col·lectiva, l’home sembla córrer amunt i avall cercant però difícilment trobant res que el 
satisfaci. L’esperança que representa Francesc podria canviar aquest signe dels temps, ja 
ho veurem. En tot cas, l’home occidental va posar tots els ous a la cistella de la ciència i de 
la tecnologia aplicades a tots els fenòmens de la societat: persona, ciutat, política, economia, 
escola, salut, família, vida... L’home modern ha descobert que no hi ha felicitat plena en el 
seu consum. La tecnología és un mitjà magnífic, però no un fi. La crisi ha frenat la capacitat 
d’amagar la realitat a base de crèdits al consum, i ens enfrontem a la buidor... L’home 
contemporani ha de començar a aprendre dels errors del passat, ha de començar a 
comprendre que no només vivim de joguines tecnològiques, o d’esperances basades en 

ideals difusos, sinó que hem de 
viure d’un sentit més gran de 
justícia per a totes les persones, 
d’un anhel de llibertat concret, 
tangible, ara i aquí, de respecte i 
de dignitat col·lectius i individuals a 
tot arreu, en les mateixes 
condicions per a tota persona, no 
importa la nació o el gènere. 

Aquest sentit general de justicia tan 
sols és un ideal inert, un Magnificat 
inofensiu (llegiu-lo sisplau i 
comprendreu per què Napoleó el 
va prohibir a les esglésies de 

França), si no va acompanyat del compromís personal.  Compromís vol dir principis aplicats 
al dia a dia. Compromís també vol dir temps dedicat als altres. I no hi ha compromís sense 
amor concret. Santa Teresa de Jesús, sempre una mica barroera i d’anar per feina, ho deia 
de manera ben entenedora: “¡No está la cosa en pensar mucho, sinó en amar mucho!”. Vull 
que se m’entengui: sí que cal que pensem, i que ho fem sempre, activament, però cap 
pensament orientat al serveide la societat no és vàlid si no hi ha un compromís basat en 
l’afecte als altres, un afecte, un amor, que ha de sorgir del fons dels nostres éssers, del fons 
dels nostres cors, en un llenguatge més pròxim al cristianisme. 

Una reflexió i una proposta 
Les pedres vives dels monestirs aviat esdevindran peça de museu 

TJERK VAN DER MEULEN 
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Cal que torni un temps d’espiritualitat pràctica, és igual si som cristians catòlics, protestants o 
evangèlics, musulmans,hindús,agnòstics o ateus. Quan dic espiritualitat pràctica vull dir 
allunyada de la superstició, de l’autoajuda, de la imaginació de baixa estofa amb què alguns 
aprofitats pretenen seguir banalitzant l’ànima humana. La nova espiritualitat ha de ser la 
vitamina per confegir societats justes, lliures i democràtiques. No hi ha societat sense 
persones compromeses. El compromís tindrà aquestes arrels espirituals, o no durarà. 

I aquí la proposta. Tots necessitem referents espirituals. Hi ha persones que hi dediquen la 
vida. Ja he parlat algun cop del bé que ens fan els nostres grans monestirs, Montserrat i 
Poblet, si ens hi sabem acostar per escoltar, per fer silenci, per deixar-nos-hi acompanyar. 
Avui hi ha moltes dones i molts homes joves que viurien una vida de compromís a la feina, a 
la universitat, i que tanmateix estarien disposats a viure en comunitat aquest compromís.Una 
vida seglar durant el dia. Una vida de comunitat i de testimoniatge al cor de la ciutat durant 
les hores de lleure i de repòs. Alguns dels nostres monestirs s’esllangueixen. Monges que 
ens ofereixen un testimoni magnífic de fe i de lleialtat enfilen el darrer tram de la seva vida 
sense successió. Les pedres vives dels monestirs aviat esdevindran peça de museu, carn 
d’arqueologia espiritual. Per què no proposar obrir-los sota regles reformades a aquesta gent 
jove, que tant ens pot ensenyar? Voleu dir que sant Benet, sant Francesc, santa Clara o la 
mateixa santa Teresa de Jesús no hi estarien d’acord? 

 

 
 
Entrevista a Sor Adriana: Somos felicísimas 
no nos arrepentimos de nada por nuestra 
clausura, en la que recibimos más de lo que 
damos 
 
Por H. Sergio Mora 
 
ROMA, 04 de enero de 2014 (Zenit.org) - El 
santo padre llamó por teléfono en nochevieja a 
las carmelitas descalzas del convento de la 
localidad española de Lucena. La llamada que 
ocupó espacio en casi todos los medios de 
comunicación por su “¿Qué estarán haciendo 
las monjas que no pueden atender?”, dejado 
en la secretaría telefónica, hizo que ZENIT las contactara, para saber qué hacen, cuando no 
responden al teléfono... 

En la entrevista telefónica la priora, Sor Adriana de Jesús Resucitado, indicó que si nos 
atiende es debido a que el obispo les autorizó a hacerlo, ante el deseo del santo padre 
Francisco de que hicieran llegar su saludo y su bendición a todos. “El papa nos dijo 'No se 
vayan a olvidar, eh?' Y se lo digo a usted como se lo decimos a todos: Reciba el saludo y la 
bendición del papa y a través de a usted y a donde usted llegue”. 

Este convento es una comunidad de cinco monjas, tres argentinas, de Buenos Aires, una de 
Venezuela y la más joven de esta misma localidad española de Lucena, en donde el 
convento cumplió en el 2012 sus 400 años de fundación. 

Las tres monjas conciudadanas de Bergoglio pertenecían a un barrio bueno de Buenos 
Aires: sor Adriana era del barrio Norte y la hermana María Magdalena y María Isabel, de la 
Recoleta. 

Lo que hacen las carmelitas de Lucena cuando no contestan al teléfono  

http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
http://www.zenit.org/es/articles/francisco-que-estaran-haciendo-las-monjas-que-no-pueden-atender
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“Nosotros vinimos aquí porque algunos los conventos de España pedían ayuda para no 
cerrar y nos ofrecimos”. En esa época “Su Santidad ocupaba el cargo de obispo auxiliar de 
Buenos Aires". Y contó que “al año de estar aquí, después de 20 que no entraba ninguna 
religiosa, profesó una joven española de Lucena. Después la madre María del convento de 
Aldehuela, nos recomendó a las hermanas de Venezuela del Carmelo de Rubio y llegó la 
hermana María Jesús”. Así son cinco las religiosas componen este Carmelo. 

Sobre la vocación de Ellas sor Adriana no tiene dudas, “Es un llamado de Dios --indica con 
gran naturalidad-- a dar todo de una manera muy radical. Así como Jesús se encerró en el 
sagrario por amor de nosotras, las contemplativas se encierran por Él. Por eso le damos 
nuestra libertad y somos felicísimas porque es una vocación de amor, en la que siempre 
recibimos mucho más de lo que nosotros damos”. 

A la pregunta ¿No se arrepienten de nada?, ella responde con convicción: “de nada, de 
nada, al contrario es una grandisima alegría. El Señor nos ha llamado a esta intimidad. Es 
entusiasmante que nuestra oración sea oculta. Lo que ha pasado ahora de hablar con 
ustedes es porque el obispo nos mandó que aceptáramos. El obispo precisó que el Santo 
padre indicó que quien se acercara a este monasterio le diéramos su saludo y su bendición, 
mismo que estemos en Lucena”. Y la religiosa cuenta que “fue abrir la caja de Pandora, 
comenzaron a llegar llamadas desde toda España”. Y precisó que a los medios españoles 
“les he explicado que en nuestro país 'mándenle saludos' significa “mandarles mi corazón, y 
mi bendición”. 

“Supimos que hay parroquias en las cuales la gente, mismo no practicantes, se acercan para 
preguntar qué estaban haciendo las monjas en ese momento. Claramente no se habían ido 
a pasear en bicicleta”. 

Sobre la relación del Papa con este convento de carmelitas, la madre indica que “cuando 
Bergoglio era cardenal de Buenos Aires, le pidió a un sacerdote hermano de dos monjas que 
estaban aquí, un convento escondido para que rezaran por él. Entonces él nos llamaba por 
teléfono, pedía oraciones, nos enviaba tarjetas de Navidad”. 
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Contó que“conversamos de manera muy amistosa, y espontánea e incluso hizo preguntas 
sobre la comunidad y las vocaciones, con comentarios nuestros de ámbito más familiar. Es 
increíble la confianza que nos tiene desde siempre. Y cuando tenía problemas decía las 
cosas como las dice, por su nombre. Ya habíamos conversado con él, unas dos o tres veces 
al año, las veces que hiciera falta, durante años”. Indicó que “en esta llamada hicimos 
alusión a que rezábamos por él y nos pidió por sus intenciones, en un clima de mucha 
alegría”. 

 
La vida en el convento 

Al ¿tienen contacto con el exterior? Sor Adriana responde: “Por supuesto, a través del 
torno”. Se levantan a las 6,30 de España, como todos los conventos de clausura, debido a 
que el horario de España está atrasado y allí amanece más tarde”. Apenas se levantan 
rezan Laudes; le sigue una ora de oración mental; el canto de la hora Tercia; la santa misa, y 
desayunan poco antes de las 9 de la mañana. 

 “De allí -nos confía sor Adriana-- se trabaja hasta medio 
día. Se hace de todo, se lava, plancha, limpia la iglesia 
etc. e incluso se cose ropa para bebés. Después 
cantamos la Sexta, llega el almuerzo; hay una hora de 
recreación y la visita al Santísimo. Le sigue una hora de 
celda en el que cada monja se retira y puede leer o rezar. 
A las tres de la tarde es la Nona; la lectura espiritual, y de 
cuatro a seis son los trabajos hasta que empiezan las 
Vísperas. Le sigue la lectura y una hora de oración 
mental, el santo rosario, la colación y la recreación. 
Después se canta Completas, hay una hora de retiro en la 
celda seguida por la hora de Maitines a las 22,30, otra 
hora de celda y poco después de las 23,30 
aproximadamentete tocan las tablillas para recogerse”. 

Entretanto en este período del año que va desde la Exaltación de la Santa Cruz hasta la 
Pascua de Resurrección, se hace solamente el desayuno y la colación, que es una comida 
por la noche, generalmente un plato de sopa bien caliente para poder llegar hasta el 
desayuno del día siguiente. 

 
 
 
La Fundaciò de l’Escola Cristiana de Catalunya informa 495: 07.01.2014 

Després del parèntesi nadalenc i en dimarts -perquè ahir vàrem celebrar la festivitat de 
l’Epifania del Senyor-, amb aquest fecc informa encetem el 2014 i el 2n trimestre del curs. El 
2n és sempre un trimestre clau, amb molta feina a fer.  

En l’àmbit acadèmic, sol ser un trimestre llarg i poc interromput en què el ritme de feina a 
l’aula pot ser elevat, ja que totes les adaptacions han d’estar ja assolides i les pautes i 
hàbits bàsics, consolidats. Cal aprofitar-lo a fons per fer créixer l’aprenentatge del nostre 
alumnat.  

Potser també és un trimestre més tranquil pel que fa a celebracions o moments forts en 
l’àmbit pastoral, cívic o cultural. Aquesta relativa major tranquil·litat del professorat pot ser 
una oportunitat per participar en activitats de formació. Si doneu un cop d’ull a l’agenda 
d’accions formatives, veureu que l’oferta és àmplia i variada, amb cites habituals com les 

Encetem any i 2n trimestre: molta feina a fer! 
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Jornades de Pastoral Educativa dels propers 31 de gener i 1 de febrer, o la represa dels 
microtallers TIC, per bé que també n’hi ha d’altres de noves.  

Des d’un punt de vista de la gerència, el 2n trimestre és el de la preinscripció, allà on ens 
juguem el futur de l’escola. És, per tant, el moment fort de la campanya de captació de 
l’alumnat, tot i que està clar que no és feina d’aquests dos mesos previs a l’inici del període 
de presentació de sol·licituds de plaça per part de les famílies. La de captació ja és una feina 
de tot l’any, i incorporar la perspectiva del màrqueting és un procés a mig termini (recordem 
que oferim cursos de màrqueting educatiu per preparar-s’hi), però cal prestar molta 
atenció a captar l’interès de les famílies i respondre bé a aquells que s’interessen pel 
nostre centre.  

Enguany, comptarem amb una campanya de comunicació conjunta de l’Escola Cristiana 
de Catalunya que pot complementar les accions de cada institució o escola. En la mesura 
que unifiquem les iniciatives particulars i conjuntes, en multiplicarem els efectes.  

Benvinguts, doncs, a la feina! 

 

 

 

LA CONTEMPLACIÓ A LA VIDA 
DIÀRIA 
Sovint estem absorbits per l’activitat, 
arribant a sobrevalorar el “fer” en 
detriment del “ser”. Des de diferents 
propostes convergents com són els 
models de mindfulness i de 
l’espiritualitat ignasiana, obrirem 
espais per a la contemplació en acció 
de la vida diària, a partir d’exercicis i 
pràctiques vivencials.   

 Asun Puche / 10 - 12 gener 

La Cova de Manresa: Tallers cap setmana gener / març 

Acte acadèmic sobre “Evangelii Gaudium” 
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ACTIVAR EL MOTOR DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES. EDUCAR INFANTS 
FELIÇOS 
Una proposta per aprendre a educar aquella forma d'intel·ligència profunda que articula i 
integra totes les capacitats humanes: la intel·ligència espiritual. A través de dinàmiques 
experiencials i continguts teoricopràctics es pretén oferir temps, espais, estratègies i vehicles 
d'interiorització que permetin concentrar-se, consolidar-se i obrir-se. Amb la finalitat 
d'identificar i activar els processos que permeten retrobar-nos per irradiar. 

 Isabel Gómez, Carmen Jalón (Associació d’Interioritat Horeb) / 17-19 gener 

 
EL PROCÉS DE DESCOBRIMENT I EXPRESSIÓ DE LA RIQUESA INTERIOR. 
A través d'exercicis de consciencia corporal, d'integració emocional i d'apertura al 
trascendent, es pretén proporcionar l'espai i el temps en el qual puguin generar-se processos 
individuals i de grup, de descobriment d'allò que brolla de l'interior d'un mateix i de 
creixement personal, que tendeixin a unificar la persona.  També es treballaran els 
fonaments teòrics de l'educació de la interioritat. 

 Xavier Serret i Pilar Pajuelo / 24 – 26 gener. 
 
PREGUEM AMB EL LLIBRE SOBRE “LA TEOLOGIA DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA” 
Cristianisme i Justícia acaba de publicar un llibre que recull els grans trets de la reflexió 
teològica que ha anat fent al llarg de trenta anys. L’encarregat de fer la síntesi ha estat F. 
Javier Vitoria, de l’Equip de CJ. En aquest taller presentarà el llibre i escollirà pàgines 
significatives per a fer un cap de setmana de pregària 

 Javier Vitoria / 07 - 09 febrer 
 
CURAR FERIDES, REFER L'AUTOESTIMA 
La crisi, les malalties i la fragilitat de molts vincles ens fan sentir vulnerables. La nostra 
autoestima i la relació amb els altres se'n ressenten i patim desenganys que no entenem.. A 
través de diferents exercicis ens aproparem, amb molt de respecte, a les nostres ferides i 
experiències doloroses per així adonar-nos de com ens condicionen i aconseguir una mica 
més de llibertat i de confiança. 

 Eduard Fonts (psicòleg i teòleg) / 21 – 23 març 
 

Informació i matrícula: info@covamanresa.cat -  www.covamanresa.cat 
Camí de la Cova s/n  08241 Manresa (Barcelona) - Tel. + 34 93 872 04 22 

 
 
 
Caps de setmana “Avellanes D.O” – Casa 
d’Espiritualitat Marista (Monestir de les 
Avellanes) 
 
Aquest mes de gener s’inicien els Cursos i 
Tallers de la Casa d’Espiritualitat Marista 
del Monestir de les Avellanes.  

El primer Taller duu el títol de “El tresor de la 
vida” i tindrà lloc el cap de setmana del 24 al 
26 de gener de 2014. L’impartiran el G. Lluís 
Agustí i la pedagoga Antonieta Capdevila. 
El Taller té com a objectius facilitar un espai 
de trobada amb un mateix, recorrent els 

Taller d’espiritualitat: “El tresor de la vida” 

mailto:info@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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camins de la geografia interior aprofitant l’entorn de silenci i natura que ens ofereix el 
Monestir de les Avellanes. 
El taller consistirà en espais de silenci, expressió corporal, contacte amb la natura, descans i 
relaxació.  
 
PROGRAMA  

 La  interioritat. 
 La persona un potencial per desvetllar. 
 El camí del silenci i la meditació. 
 Viure de manera conscient. 
 El cos que sento bategar. 
 Els nostres sentits. 
 Aprendre a relaxar-se. 
 La pràctica de la respiració. 
 El contacte amb la natura. 

*Cada un d’aquests temes es treballaran a partir d’exercicis pràctics. 
 
HORARIS  

 Matí: de 10:00 a 13:30 (amb un interval si cal) 
 Tarda: de 16:30 a 20:30 (amb un interval si cal). 
 Nit: 22:00 breu exercici de conclusió del dia. 

 
QUÈ CAL PORTAR 

 Un cor obert a la sorpresa. 
 Roba còmoda, bambes, xandall i anorac. 

*Si alguna persona necessita quelcom especial a l'hora dels àpats,  només cal que ho 
comuniqui. 
 
COM INSCRIURE'S 

 Pensió + activitat: 90 € (iva inclòs) (taxa turística no inclosa, 1,50€ per persona i dia) 
 Inscripció al telèfon 973 43 80 06 o  avellanes@maristes.org o formulari de contacte. 

 

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/contacta
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El papa Francesc ha convocat un Sínode de Bisbes 
extraordinari per tractar els desafiaments pastorals de la 
família en el context de l'evangelització. Es farà del 5 al 
19 d’octubre al Vaticà i hi participaran bisbes d’arreu del 
món. Per conèixer de primera mà quin és l'estat de la 
qüestió, el papa ha fet arribar a totes les diòcesis del 
món un qüestionari amb 38 preguntes. 
 
“Signes dels temps” analitza les relacions entre Església 

i família amb Manel Claret, delegat de Pastoral Familiar de l'arquebisbat de Barcelona; 
Teresa Raventós, psicòloga i coordinadora del Servei d'Atenció a Parelles amb Dificultats; i 
Joaquim Cervera, capellà, sociòleg i responsable de formació del Centre d'Estudis Pastorals. 

 

Data: 12 de gener de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

TV3 Signes dels Temps: «Sínode sobre la família» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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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 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

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.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 
 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
  

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

 dilluns i dimecres, de 16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h. 
Telèfon: 933 024 367  

       Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
 Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent 

Agenda URC 2013-2014 

Secretaria de l’URC 
Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 
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mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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