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II JORNADA DE COMUNICACIÓ 
Connexió és la clau 

28 d’abril de 2014 

 

 

Congregació de les Religioses 
de Jesús-Maria: nova 

província i nou govern 
provincial 

TROBADA DE LA VIDA CONSAGRADA de CATALUNYA amb fra José 
Rodríguez Carballo, OFM, arquebisbe i secretari de la CIVCSVA. 
Dia 2 de maig: col·loqui amb superiores i superiors majors. 
Dia 3 de maig: eucaristia i conferència-col·loqui oberta a les persones 
consagrades. Properament, arribarà la informació sobre la Trobada. 

Barcelona, 10 d’abril de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Gran esdeveniment de la vida consagrada a Catalunya 
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Unió de Religiosos de Catalunya 

TROBADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

de CATALUNYA  

amb fra José Rodríguez Carballo, OFM, 
arquebisbe i secretari de la CIVCSVA 
2 i 3 de maig de 2014 

  
PROGRAMA DE LA VISITA A L’URC DE FRA. JOSEP RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM, ARQUEBISBE I 
SECRETARI DE LA CIVCSVA (Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida 
Apostòlica) 
 

Primer moment 
2 de maig 

Col·loqui de Fra José Rodríguez Carballo, ofm, 
amb les superiores i els superiors majors 

Data 2 de maig de 2014, divendres 

Hora 11.30 – 13.30 

Lloc Sala Claret 
Claret c/ St Antoni M. Claret 45 - xamfrà c/ Nàpols – Barcelona 
Metro: L4 (groga) Plaça Joanic  
Bus: 20, 39, 45, 47 i H-8 

Destinataris Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, 
abadesses i priores, delegades i delegats, vicaris i delegats episcopals 
de Vida Consagrada 

Inscripció Activitat gratuïta – Serà imprescindible la inscripció. 
E-mail (cognom i nom | congregació | càrrec) a: 
sec.urc@confer.es 

  

Segon moment 
3 de maig 

Trobada amb la vida consagrada 
Eucaristia i conferència-col·loqui 

Data 3 de maig de 2014, dissabte 

Hora 10.00 Eucaristia 
11.00 – 13.00 Conferència – col·loqui 

Lloc Carrer Sagrat Cor, 25 – 08034 Barcelona 
Ferrocarrils catalans: Parada Reina Elisenda i Parada Sarrià-Via 
Augusta 
Bus: V7  (Parada Via Augusta), 22 (Parada Plaça Sarrià), 66 (Parada 
Major de Sarrià- Ramón Miquel i Planas) i V3 (Parada Av. J.V. Foix- 
Ramón Miquel i Planas) 

Pàrquing Accés vehicles particulars: 
● Entrada principal per c/Sagrat Cor, 25.  
   (Té l’aforament limitat, uns 20 vehicles) 
● Entrada per c/ Ràfols, 13-15 i sortida per c/ Ramón Miquel i Planes 

Destinataris Les persones consagrades interessades. Aquesta trobada esdevé una 
gran oportunitat de pregària i reflexió sobre la vida consagrada a casa 
nostra. Per això, s’anima a participar-hi amb joia i massivament. 

Inscripció Activitat gratuïta – Serà imprescindible la inscripció. 
E-mail (cognom i nom | congregació) a: urc.info@gmail.com 
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II JORNADA DE COMUNICACIÓ 
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 
 

 

Connexió és la clau 
Com podem comunicar-nos amb els joves? 
Com es comuniquen ells? 
Data 28 d’abril de 2014, dilluns 

Programa 9.45 
   10.00 – 10.15 

10,15 – 11.45 
11.45 – 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 – 13,15 
13.15 – 13.30 

Recollida d’informació 
Presentació de la Jornada a càrrec de Màxim Muñoz, president de l’URC  
Xerrada-col·loqui amb Maria Ripoll 
Pausa 
Diàleg i aprofundiment en grups 
Síntesi i pautes d’actuació 
Conclusions i cloenda 

Lloc La II Jornada de Comunicació tindrà lloc a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (C. 
Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona) 

Destinataris La jornada s’adreça especialment a les persones que lideren i gestionen la comunicació en 
les congregacions o que la volen utilitzar com a eina al servei de la Missió: superiors i 
superiores majors, caps de comunicació, responsables de pastoral, responsables d’entitats o 
projectes... i, en general, a tothom que intervingui en el dia a dia dels processos de 
comunicació en la institució. De forma especial aquesta Jornada s’adreça als responsables i 
implicats en pastoral juvenil i vocacional. 

Cal inscriure-s’hi prèviament. 

Presentació Com podem comunicar-nos amb els joves? Com es comuniquen ells? 
A l'hora de fer sentir la veu de la vida religiosa en el món juvenil ens preguntem: com ho fem 
per connectar amb els joves, la seva vida, les seves preocupacions, els seus anhels? Com ho 
fem per connectar la vida religiosa amb ells? Com comunicar-los els valors de l’Evangeli? 
Com crear punts de referència per als joves en l'àmbit de l'espiritualitat, del creixement com 
a persones, del compromís amb els més desfavorits? Potser, a més d'engegar alguna cosa 
nosaltres, hem de mirar com participem en les plataformes que els joves mateixos tenen 
muntades, o utilitzem els seus mateixos mitjans per estar connectats, comunicats (xarxes 
socials...). Tot això en definitiva ens fa plantejar el sentit de la vida religiosa en una societat 
com la nostra. Ens cal, en aquests moments de profunda transformació, reflexionar sobre els 
nous horitzons que s’albiren. 

Maria Ripoll 

 
 

Llicenciada en Ciències de la Comunicació en la UAB, funda amb dos socis l'empresa de 
comunicació digital www.sinapsis.es, on aprèn especialment la rellevància d'un bon treball 
en equip. Actualment treballa de forma independent com a comunicadora i dinamitzadora 
digital des de www.escrituraprofesional.com. Està especialitzada en comunicació 2.0 
corporativa i d'esdeveniments, continguts SEO, blog màrqueting i ficció per a empreses. 
Ha realitzat campanyes de social mèdia per la Cursa El Corte Inglés, Barcelona Te Sang, Sóc 
Fan de Catalunya, Hit Barcelona, Movimiento E3, FemTalent o la de promoció de la seva 
novel·la El desguace. 

Inscripcions Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 24 d’abril de 2014, a través del correu electrònic 
(urc.info@gmail.com) tot  indicant nom i cognoms, institució i càrrec o funció. 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Al llarg dels darrers anys, les 
religioses de Jesús-Maria de les 
dues Províncies d’Espanya, Aragó 
i Castella, hem caminat juntes 
dedicant llargs temps de reflexió, 
oració, diàleg i recerca per tal 
d’obrir el procés de reestructuració 
cap a una nova i única Província, 
buscant l’estructura que pugui 
ajudar encara millor la nostra vida i 
la nostra missió apostòlica. 
 
Després d’un llarg i seriós procés 
de discerniment conjunt, les dues 
Províncies d’Espanya han viscut 
una data històrica: 
 
El 22 de març d’aquest any 
2014, s’ha erigit la nova 
Província d’Espanya. 
 
Agraïment per tot un passat 
construït amb disponibilitats, 
il·lusions i esforços, i per un futur 
incert que acollim amb plena 
confiança,  

 
Junt amb la constitució de la nova Província, el Govern General de la Congregació ha 
nomenat el nou Govern Provincial, format per les següents germanes: 
 

Superiora  Provincial: Gna. Mª Ángeles Aliño 
Conselleres Provincials: Gnes. Rogelia Jiménez, María Viader i Carmen Sanz 
Consellera i Ecònoma Provincial: Gna. Nuria Cuadras 

 
La nova Casa Provincial estarà a Madrid, Carrer Juan Bravo, 13 
 
En el 36 Capítol General de 2013 van sorgir per a tota la Congregació aquestes tres 
PRIORITATS, que rebem com a llegat i desitgem fer-les vida amb l’ajut de Jesús, Maria i de 
Claudina Thévenet, la nostra Fundadora: 
 
Caminant com un únic Cos Apostòlic i confiant en la riquesa del nostre Carisma, 
desitgem donar avui  una resposta profètica: 
 

VIURE EL PERDÓ, LA RECONCILIACIÓ I LA SANACIÓ 
DEIXAR-NOS COMMOURE, COM CLAUDINA,  

PER LES MISÈRIES DEL NOSTRE TEMPS 
UNA FORMA DE VIDA COMPROMESA AMB  

LA JUSTÍCIA, LA PAU I LA INTEGRITAT DE LA CREACIÓ 

Congregació de les Religioses de Jesús-Maria 
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El pasado sábado 29 de marzo nos reunimos los novicios y novicias que asistimos a las 
clases del CEVRE en el monasterio de Sant Pere de les Puel.les para realizar un retiro de 
Cuaresma. 
 

 
 
Empezamos el día en contacto con la naturaleza y dejando nuestros relojes para disfrutar 
del día sin prisas y abandonar nuestro tiempo a Dios. A continuación fuimos a la capilla para 
hacer oración con el Evangelio del ciego de nacimiento de San Juan y la hermana Roser 
Caminal i Homar nos introdujo en la meditación de éste.  
 
 

“Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo” 
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Al concluir este rato de oración participamos de una Eucaristía donde su pudo respirar la 
unión de unos con otros en Jesús. Tras ella compartimos una comida en la que pudimos 
disfrutar del ambiente fraterno. 
 

  
 
 
 
 
Redacció Catalunya Cristiana   03/04/2014 

 
El jesuïta Josep de Anchieta ja és sant. El papa Francesc acaba de signar el seu decret de 
canonització i el proper 24 d'abril presidirà una eucaristia d'acció de gràcies pel nou sant a 
l'església de Sant Ignasi, a Roma. 

 Nascut el 1534 a l’illa de Tenerife i format a la universitat de Coimbra (Portugal), Josep de 
Anchieta arribà a Brasil amb tot just 19 anys, on es convertí en defensor dels drets dels 
pobles indígenes, de la seva llengua i cultura, vivint no poques aventures i dificultats: 
arriscades expedicions a la selva, captiveri entre els indis tamoios, el martiri de companys, la 
denúncia del tràfic d’esclaus,... 

El també jesuïta Bartomeu Melià, un dels més reconeguts experts en llengua i cultura 
guaraní valora la figura d'Anchieta des de Paraguai: “és la seva capacitat notable de resoldre 
les distàncies, que no d’eliminar-les, el que l'ajuda a portar a terme la seva missió”, afirma 
Melià, “perquè Anchieta es fa oient, observador i aprenent d’altres maneres de viure: vol i 
sap escoltar i acceptar altres veus”. 

No sorprèn, doncs, que ja des del moment de la seva arribada a Brasil, Josep de 
Anchieta centri bona part dels seus esforços a aprendre la llengua tupí i a elaborar 
la primera gramàtica d’aquesta llengua. “El veritable lingüista -confessa Melià- és humil i 
no tem el ridícul que susciten els seus defectes de pronunciació i les seves frases 
equivocades”. Anchieta dominà quatre llengües: castellà, portuguès, llatí i tupí. En totes elles 
va escriure obres de diversos gèneres, convertint-se en un dels grans representants de 
la literatura brasilera. A l’actual ciutat de Sao Paulo, de la que es considera un 
dels fundadors, posà en marxa un centre missioner que fou punt d’atenció, assentament i 
formació per a les comunitats indígenes.  

Tot i això, no es va estalviar el xoc que li produïen alguns aspectes d’aquella societat, 
sobretot, la nuesa d’homes i dones tupinambá, tamoyos i temiminós, i l’antropofàgia, de 

El jesuïta Josep de Anchieta ja és sant 
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la que fou testimoni durant el seu captiveri entre els tamoios i de la que parla com a possible 
víctima. I si va arribar a veure’s en aquest perill fou pel convenciment que valia la pena 
arriscar la vida per emprendre una missió de pau per aturar el conflicte que enfrontava 
aquesta tribu amb els portuguesos. Per a Melià, hi ha una part d'aventura que subsisteix 
encara en les missions actuals: "el missioner no pot ser un home acomodat". 

 

Ens separen d’Anchieta més de 400 anys. Ell denuncià l’explotació i l’esclavatge que 
patiren els pobles indígenes en aquell moment històric. En l'actualitat, explica Bartomeu 
Melià des de Paraguai, "els pobles indígenes estan assetjats sobretot per un sistema 
econòmic de privatització que no accepta ni entén la cooperació comunitària, la reciprocitat 
ni la distribució equitativa dels béns. Les respostes i formes d'actuar de persones com José 
de Anchieta són una referència". 
 
 
 
 
El P. Josep M. Blanquet demostra que Josep Manyanet en va ser l’inspirador 
 
Carme Munté – Catalunya Cristiana – 6 d’abril de 2014 

 
 
Al llibre L’origen de la Sagrada Família. Josep 
Manyanet, l’inspirador (Editorial Claret), el pare Josep 
M. Blanquet, s.f., demostra amb fets que sant Josep 
Manyanet va ser l’inspirador de la Sagrada Família. A 
les portes ja de la culminació de les obres, que serà el 
2026, és moment d’aclarir els orígens del temple. Serà 
presentat el dia 7 d’abril a les 19 h a la Sala Pere 
Casaldàliga (Roger de Llúria, 5) i es pot adquirir al carrer 
Entença, 301 - Tel. 934 394 305, i a les principals 
llibreries de la ciutat. 

 

«Manyanet admirava 
la sensibilitat i la 
pietat de l’arquitecte, 
i Gaudí, la devoció 
de Manyanet a la 
Sagrada Família» 
 

«Caldrà revisar la història de la Sagrada Família» 
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Aquest llibre descobreix amb fets el que fins ara s’havia dit de paraula: que Manyanet 
va ser l’inspirador de la Sagrada Família? 
Efectivament, el llibre recull uns dos-cents objectes que van ser intercanviats entre sant 
Josep Manyanet i els senyors José María Bocabella, Teresa Puig, Manuel de Dalmases, 
Francisca Bocabella, José María Rodríguez, Antoni Gaudí, el bisbe Caixal, el canonge 
Antonio Estalella i mossèn Cinto Verdaguer. Aquests objectes són variadíssims, des de 
plats, tasses, i gots fins a ornaments litúrgics, sagraris, calzes, imatges, llibres, medalles, 
quadres, rellotges, mobles, reclinatoris i eines de fuster, etc. Tots ells van acompanyats d’un 
testimoni, manuscrit o escrit a màquina per un metge en la immediata postguerra, després 
d’haver escoltat i anotat l’explicació sàvia i prudent de l’avui beat Ramon Oromí durant els 
mesos que va estar refugiat a la casa del doctor, abans de ser detingut i assassinat l’abril del 
1937. Els testimonis escrits revelen l’origen de l’amistat del sacerdot Manyanet amb el 
llibreter Bocabella i tota la seva família, que data de l’any 1865, les seves converses sobre 
un futur «temple nacional» i la conveniència de dedicar-lo a la Sagrada Família i no només a 
sant Josep.  

 
Quines són les proves principals que vostè presenta? 
Són les repetides afirmacions fetes per tots els membres de les famílies Bocabella i 
Dalmases, el pare José María Rodríguez, l’arquitecte Antoni Gaudí i el canonge Estalella a 
favor de la paternitat de sant Josep Manyanet sobre el temple de la Sagrada Família. José 
M. Bocabella, precisament l’any de la col·locació de la primera pedra del temple, 1882, quan 
li va regalar el calze amb el qual havia celebrat la missa al solar del futur temple, li va dir: 
«Sense Vostè, Pare [Manyanet], res d’aquesta obra del futur temple, seria realitat.» Antoni 
Gaudí, quan li van demanar per al futur Museu o Memorial del pare Manyanet un moble-
escriptori que aquest havia fet per a l’arquitecte, va contestar: «Com no hauria de lliurar per 
al Memorial del gran i estimat P. Manyanet aquest moble, regal seu, si li dec l’obra més gran: 
la Sagrada Família?» I quan li van encomanar unes peces per a la capella del col·legi de 
Reus, les va dissenyar «per a major glòria de Déu i exponent de la meva amistat amb vós, 
Rdv. Manyanet, que sou per a mi: conseller, suport, ajuda i inspiració constant en la meva 
obra de Barcelona, que us deu el germen natal.» El canonge Estalella, quan li va regalar un 
quadre de la Mare de Déu amb el Nen, li va posar aquesta dedicatòria: «Que la Mare de Déu 
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i el seu Fill el beneeixin abundantment a V. i els seus fills, que confiem que en breu es facin 
càrrec de l’Obra del Temple Expiatori que tant desvetllament li deu ja des que el va concebre 
juntament amb el recordat Bocabella (ACS)». 
 
Els Fills de la Sagrada Família sempre han considerat el seu fundador com a 
inspirador del temple... 
Efectivament. Comptem amb diferents cartes i referències del fundador que parlen de la 
seva proposta, interès i seguiment del temple, les afirmacions explícites de les primeres 
biografies, les declaracions dels testimonis del procés de canonització i el reconeixement de 
diferents autoritats eclesiàstiques i civils, però, a causa de la destrucció de l’arxiu general el 
1936, no disposem de tota la correspondència passiva i altres documents del pare 

Manyanet. De fet, el beat Ramon Oromí, 
quan es refereix a les cartes i notes que 
esmenta de memòria, entre desembre del 
1936 i gener del 1937, sempre afegeix 
que «es conserva», amb un interrogant, 
perquè en aquelles dates ja coneixia la 
desaparició total dels nostres arxius. 
Afortunadament, ell, que havia conegut el 
fundador i havia estat secretari general i 
arxiver de l’Institut durant llargs anys, tenia 
un coneixement precís de la 
documentació, de les persones i fets 
viscuts pel fundador, i ja feia anys que 
recollia i catalogava tots aquests objectes 
destinats al Memorial o Museu del pare 
Manyanet que s’organitzaria a la Casa 

Mare. Puc afirmar que en tots els testimonis que va dictar, no s’ha trobat cap error de dates 
o persones. I el ventall és molt ampli, perquè, a més dels referits al temple, n’hi ha molts 
altres que es refereixen a la família del sant, als seus mestres i als dos Instituts.  
 
Quina va ser la relació entre Gaudí i Manyanet? 
El pare Manyanet va conèixer Gaudí el novembre del 1883, quan es va fer càrrec de les 
obres del temple de la Sagrada Família. Va ser gràcies a Bocabella. I de seguida va néixer 
entre ells una amistat profunda. Manyanet admirava la sensibilitat i la pietat de l’arquitecte, i 
Gaudí la devoció de Manyanet a la Sagrada Família i l’obra social que realitzava amb 
l’educació dels infants i joves a les seves escoles i col·legis. De fet, ell va suggerir la 
fundació del col·legi Sant Pere Apòstol de Reus i li va procurar diferents objectes i utensilis 
escolars. Va fer el mateix, abans i després de la mort del sacerdot fundador, amb el col·legi 
Jesús, Maria i Josep de Sant Andreu de Palomar. Ell mateix va encarregar un bust de Crist 
per a la capella d’aquest col·legi.  
 
Caldrà refer com es presenta la història del temple? 
Jo crec que, si es llegeixen aquests testimonis sense prevenció i amb desitjos de conèixer la 
veritable trama del temple, convé revisar i refer-ne la història i corregir els esquemes 
històrics publicats o exposats. Cap dels tres protagonistes principals es destorben sinó que 
es complementen. Ells van conviure no només pacíficament sinó amb veritable goig humà i 
espiritual aquesta relació, es van respectar recíprocament i es van reconèixer cadascun en 
el seu rol. Es tracta d’aprofundir en aquesta nova aportació i no limitar-se al repetit per 
inèrcia, si és que som capaços de prescindir de prejudicis i partidismes poc eclesials. 
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Moltes persones critiquen el dejuni i l’abstinència com a pràctiques religioses. Tenen raó? 
Per què l’Església les engloba en un manament i els atorga caràcter obligatori? Quants 
cristians ho tenen en compte? L’abstinència de carn, es diu amb ironia, no té problema. N’hi 
ha prou de menjar mariscada en lloc d’un filet. 
Dejuni, el que es diu dejuni, només afecta dos 
dies l’any: el Dimecres de Cendra i el Divendres 
Sant. No seria millor suprimir-los? No són 
residus del passat que avui no tenen cap 
significat? 

 En contra del que pensen alguns, el dejuni i 
l’abstinència, pràctiques arrelades en la tradició 
multisecular, avui gaudeixen d’una actualitat 
vibrant. En la societat, el dejuni i l’abstinència 
són pràctiques modernes freqüents. Si per 
dejuni entenem «abstenir-se totalment o 
parcialment de menjar o de beure», existeix un nombre important de persones que el 
practiquen. Els motius són diversos: fer dieta, aprimar-se, per imperatiu estètic, per 
exigències terapèutiques, per plantejaments new age, per suggeriments de gurus, per 
anticipar-se a l’estiu i la platja... L’abstinència de carn també té els seus adeptes. Els 
vegetarians en són els paladins. Es fonamenten en raons de nutrició, així com en els 
inconvenients de menjar carn a causa de la seva procedència, l’alimentació dels animals de 
què procedeix, el trauma dels escorxadors... No s’exclouen raons difuses d’una espiritualitat 
laica. Fins i tot, quan compres un bitllet d’avió que inclou menjar, et pregunten si ets 

vegetarià o si han de tenir en compte alguna 
exigència en alimentació. Tot això, abunda en 
la modernitat d’aquestes pràctiques. 

 Quan semblava que el cristianisme deixava 
de banda en la vida quotidiana el dejuni i 
l’abstinència, ha irromput en el nostre context 
l’islam amb el ramadà. Molts ignoren la 
normativa actual de l’Església i els valors que 
la sustenten. El catecisme recorda aquest 
manament eclesial que figura en el Dret 
canònic i en les normes de les conferències 

episcopals. On rau, doncs, el problema? La societat actual admet el dejuni i l’abstinència per 
molts motius, però no per raons religioses. En aquest terreny és on se situa la crítica i la 
ironia. Els catòlics hem assumit el rebuig social i l’hem fet propi. 

En la tradició catòlica, el dejuni i l’abstinència tenen un sentit penitencial i es vinculen a la 
caritat i a l’almoina. Representen una manera d’atenuar dependències i de posar l’accent en 
el que és essencial. No hi ha narcisisme en la renúncia, sinó ànsies de llibertat espiritual. 
Tenen diferents formes i les orientacions eclesials preveuen maneres alternatives a les 
pràctiques de sempre. Es té en compte el context geogràfic. Als països on es passa gana, el 
dejuni i l’abstinència deixen de ser un exercici de llibertat, encara que n’hi hagi que ho fan 
per beneficiar familiars o amics. On això no passa, cal reivindicar el dret al dejuni i a 
l’abstinència com a opció religiosa. Els altres motius socialment s’accepten. 
 
Lluís Serra Llansana 

El dejuni i l’abstinència, pràctiques modernes 
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El 5 d’abril de 2014, dissabte, va celebrar-se al saló dels Salesians de Rocafort la darrera 
Jornada de Formació Permanent d’aquest curs amb una nombrosa participació. El tema 
desenvolupat pel P. Amedeo Cencini: “La animación vocacional en tiempos del papa 
Francisco y de la nueva evangelización”. Alguns dels continguts d’qusta exposició han estat 
inspirats en el llibre del conferenciant: “No cuentan los números: construir una cultura 
vocacional”. El P. Amedeo Cencini va presentar una nova manera d’entendre la formació 
permanent així com també el sentit de la vocació. 
 

  

Novícies de la Puresa de Maria amb el P. 
Amedeo Cencini 

Germanes de la Sagrada Família d’Urgell 
amb el P. Amedeo Cencini 

  
 
Tot seguit, posem un link per descarregar del núvol els tres àudios corresponents a les tres 
intervencions del P. Amedeo Cencini; dues del matí i una de la tarda. Ocupen una mica més 
de 100 MB. 
 

Descarregueu abans del 17 d’abril de 2014 les tres ponències: 
 
https://www.wetransfer.com/downloads/c77ca59e73ec800b8d2e3b22bccabede20140410072
432/edbca8eb4af089063746d06c7043bf9220140410072432/8638cb 
 
 
A causa del volum, no podem enviar-ho per correu.  

Amedeo Cencini redefineix en profunditat conceptes clàssics 

https://www.wetransfer.com/downloads/c77ca59e73ec800b8d2e3b22bccabede20140410072432/edbca8eb4af089063746d06c7043bf9220140410072432/8638cb
https://www.wetransfer.com/downloads/c77ca59e73ec800b8d2e3b22bccabede20140410072432/edbca8eb4af089063746d06c7043bf9220140410072432/8638cb
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Entrevista a Rosa 
Coscolla, sociòlo
ga que ha 
coordinat el 
treball L’acció 
social des de les 
entitats 
d’Església: el seu 
paper en la 
cohesió social a 
Catalunya 
 

A Catalunya hi ha 
un miler d’entitats 
d’Església que fan 
acció social, 
segons una 
recerca realitzada 
per la Fundació 
Pere Tarrés, amb 
la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu (U. de Barcelona) i de la Càtedra 
d’Inclusió Social de la U. Rovira i Virgili. La sociòloga Rosa Coscolla ha coordinat el 
treball L’acció social des de les entitats d’Església: el seu paper en la cohesió social a 
Catalunya (Ed. Claret). 
 
A quina conclusió arribeu? 
L’acció social inspirada en l’Evangeli s’organitza a través de moltes iniciatives riques i 
variades, que ens reclamen una mirada àmplia i oberta per entendre-les en conjunt. És així 
que identifiquem la gran contribució que realitzen les entitats socials d’Església a la cohesió 
social i la solidaritat, i també els reptes que hi afronten. 

Per què és important l’Església per a la cohesió social? 
Principalment pel fet d’arribar allà on no hi arriba ningú, ja sigui pel tipus de necessitats 
socials que hi atenen -persones sense ajuda pública- com per l’abast territorial -arriben arreu 
a través de les parròquies. Aquesta contribució destacable i diferencial es fa, però, de 
manera discreta, silenciosa i sense reconeixement; en part, pel seu compromís amb 
l’Evangeli. 

Quins reptes heu identificat? 
Des d’un sentit cristià, un té a veure amb l’encaix de l’espiritualitat en l’acció social, en com 
avançar en la promoció de la dimensió espiritual de les persones que s’hi vinculen. Un altre 
és el de la implicació de més persones, amb dedicació voluntària o aportació econòmica, per 
atendre la població més fràgil des de l’autonomia i la dignitat, amb un sentit d’amor i de 
consciència del bé comú. 

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 6 d'abril. 

Nota.- La recerca, impulsada por la Xarxa d’Entitats Socials d’Església (de la qual l’URC n’és 
membre) i coordinada per la Fundacó Pere Tarrés amb la col·laboració del Campus Docent 
sant Joan de Déu (UB) i la Càtedra d’Inclusió Social (URC). Entitats a les que agraïm el seu 
treball de recerca, publicació a l’abast de tothom. 

Per la cohesió social 
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Presentación del libro Participación en salud: estrategias individuales y colectivas 

frente a los procesos de salud, enfermedad, atención  
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón – San Rafael 
 
La Editorial de los Hermanos de San Juan de Dios presenta su último libro: 
Participación en salud: estrategias individuales y colectivas frente a los 
procesos de salud, enfermedad, atención. Esta publicación es el primer libro 
digital y totalmente gratuito de Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent. 

 
 Participación en salud: estrategias individuales y colectivas frente a los procesos de salud, 
enfermedad, atención nos presenta, a través de distintas experiencias y contextos, el 
concepto de la “participación” en modelos y sistemas de salud; y el de la participación de las 
personas en su abordaje, con los sistemas políticos y económicos, con las estructuras 
sociales y familiares, con las vulnerabilidades de los modelos socio-culturales. 
 
Como afirman las coordinadoras y coautoras de la publicación, Eva Fernández y Carme 
Vega, el libro quiere “profundizar en una serie de críticas a los procesos de participación en 

Primer libro digital y totalmente gratuito de Ediciones San Juan de Dios – 
Campus Docent 

Presentació del llibre-disc “La cualidad humana” 
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salud, a las retóricas que los sustentan y sus consecuencias”. Buscan realizar una mirada 
más atenta, que vaya más allá, como ellas mismas afirman, de “lo próximo y lo local”. 

 
Para conseguir su propósito, en el 
primer capítulo nos presentan un 
estimulador discurso sobre las 
prácticas en la participación en salud. 
Posteriormente, encontraremos cuatro 
realidades que ponen de relieve cómo 
los planteamientos teóricos hasta las 
prácticas más cercanas están influidas 
por la diversidad cultural y marcadas 
por la organización sociocultural de 
cada lugar. Nos acercarán a la 
observación del manejo de la 
enfermedad en Tanzania (Joan Muela 
y Susanna Hausmann); a la reflexión y 
abordaje del enfoque comunitario en la 
práctica de la salud mental (Jordi Foix); 
a la experiencia del trabajo en salud 
con mujeres de Nicaragua (Ana Ara); y 
finalmente al conocimiento de 
experiencias de intervención 
comunitaria para hacer frente a la 
violencia de género, en un contexto de 

conflictividad histórica como es el palestino-israelí (Vanessa Gaibar). 
 
 

ACTO DE PRESENTACIÓN 
 
Acto:    Presentación Participación en salud: estrategias individuales y 

colectivas frente a los procesos de salud, enfermedad, atención. 
Fecha:   Dijous, 10 de abril de 2014 
Hora:    12.00h (previsión de duración 45 minutos) 
Lugar:  Anfiteatro del Campus Docent San Joan de Déu   

  (C/ Sta. Rosa, 39-57 – 2º Piso) 
 

                Participan: 

 Eva Fernández y Carme Vega, coordinadoras y coautoras 

 Ana Ara, Jordi Foix, Vanessa Gaibar y Juan Muela, autores/as  
 

Coordinan el acto 

 Sra. Amèlia Guilera, directora de Ediciones San Juan de Dios – Campus 
Docent 

 Hno Quim Erra, Director de Curia Provincial 
 

Más información -  www.ohsjd.es / www.pssjd.org / Flyer anexo  
 
Descarga on line: http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/ 
 

http://www.ohsjd.es/
http://www.pssjd.org/
http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/
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Acompanyen Lídia i Esteve  
de l’equip de Manresa 
 
 

Dies: de l’1 al 3 de maig 
Destinataris: només per a persones que preguem amb aquest 

mètode 
Lloc: Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
         carrer Anglí, 55 - Barcelona 
Horari: de dijous 1, a les 19, a dissabte 3, a les 18  
Preu: 90 €   (matrícula i estada)  
Període d’inscripció: fins al 27 d’abril  (places limitades) 
 
“L’entrega a Déu s’esdevé sovint per mitjà de paraules. També 
pot expressar-se per mitjà d’accions. Però també podem 
entregar-nos a Déu a través de l’ésser. Simplement romandre 
per Déu. Aquesta és l’entrega més profunda i pura. Aquest és el 
nostre camí.” Franz Jalics 
 

Contacte  Silenci contemplatiu    activitatspuel.les@gmail.com   682 703 666 roser 

  

 

En Religión y política (Fragmenta), el antropólogo Lluís 
Duch, monje de Montserrat, ofrece una indagación a fondo 
sobre las «interactuaciones» y «coimplicaciones» entre 
religión y política. Duch destaca que los sistemas religiosos 
no se conforman con la dirección de la «vida espiritual» sino 
que anhelan dominar la vida pública, y que lo político 
tampoco se da por satisfecho con la administración de la 
«cosa pública», sino que también intenta incidir en el foro 
íntimo de la conciencia. 

Las relaciones entre lo religioso y lo político han marcado profundamente la historia de los 
pueblos europeos. Para bien y para mal, las estructuras políticas de la religión interactúan, a 
menudo de incógnito, con las estructuras religiosas de la política, produciéndose una 
especie de trasvase de las significaciones y los términos políticos a la religión, y de las 
concreciones religiosas a la política. 

Los sistemas religiosos, que siempre son concreciones limitadas y culturalmente 
determinadas de lo religioso, nunca se dan por satisfechos con la mera dirección de la «vida 
espiritual» de sus fieles, sino que también anhelan dominar la vida pública mediante, por 
ejemplo, legislaciones y normativas acordes con sus intereses particulares y grupales. Y, por 
su parte, lo político, siempre actualizado por mediación de políticas concretas, nunca se da 
por satisfecho con la simple administración de la «cosa pública», sino que, de una manera u 
otra, siempre quiere incidir e influir «religiosamente» sobre el foro íntimo de la conciencia de 
los individuos para administrarla y dominarla. 

Recés   SILENCI CONTEMPLATIU 

Lluís Duch: “Religión i política” 

mailto:activitatspuel.les@gmail.com
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No se trata, por consiguiente, de una simple presencia de lo teológico-político en forma de 
mera yuxtaposición de lo teológico, por un lado, y de lo político, por el otro, sino de la 
coimplicación de ambos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternitat Santa Clara ● Germanes Clarisses de Vilobí d’Onyar –Girona 
 
Temps de silenci, reflexió, pregària.  
 
DATA. 12 de abril 2014, dissabte 
HORARI: de 16h. a les 20h.  

Recés per preparar la Setmana Santa. 

Taller de Cal·ligrafia 
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OBERT A TOTA PERSONA QUE SENTI LA NECESITAT DE PREGAR I INTERIORITZAR 
EL MISTERI DE L'AMOR DE JESÚS DE NAZARET VERS TOTA PERSONA I TOTA 
SITUACIÓ HUMANA.  

 
Dinàmica:  
* 16h. Reflexió  
* 16.30h. Temps personal de silenci  
* 17.30h. Trobada del grup per reflexionar  
* 18'15h. Temps de pregària personal  
* 19h. Pregària de Vespres amb les Germanes  
* 19'30h.Moment per compartir i acomiadament.  
 

Per assistir contacteu amb la Germana Clara, per telefon o correu electrónic. 
 
 
 
 
 

L’acte va incloure més de 20 tallers i va comptar amb la participació de la consellera 
d’Ensenyament i de la il·lustradora Pilarín Bayés, entre d’altres 

 
Somriures, il·lusió, sentiment de pertinença. El passat dissabte, 5 d’abril, la ciutat de Vic va 
acollir la 8a Jornada de Mestres i Professors de Religió de les diòcesis amb seu a Catalunya, 
que organitza conjuntament la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i el 
Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC).  
La jornada, que va arrencar amb la conferència Com parlar de Jesucrist a partir del 
currículum?, a càrrec de Mn. Armand Puig, va comptar amb la presència de la consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau; de l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal; del Secretari 
General de la FECC, P. Enric Puig; del Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, i de 
l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol.  
 
“El currículum de l’assignatura de religió és quelcom fred, un títol en una llista, i és el 
professor qui l’ha d’omplir amb la seva intel·ligència, qui ha d’atreure els alumnes vers Crist”, 
va afirmar Mn. Armand Puig en la seva ponència. “Crist es transmet a través de la Paraula, 
la Imatge i la vivència. Els nois i noies poden accedir a les dues primeres, però la vivència 
només la pot transmetre el mestre o professor. Fixeu-vos, doncs, en la importància de la 

Més de 500 persones s’apleguen a Vic en la 8a Jornada de mestres i 
professors de religió 
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vostra tasca”, va observar. “Vosaltres heu de ser la mà que sembra, perquè la collita només 
existeix quan hi ha sembra”, va advertir Mn. Puig, qui va fer referència al Sant Pare Francesc 
com a exemple de “sembrador”.  
 
L’alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, va destacar la importància de l’ensenyament de 
la religió “com a element integrador”. “La nostra ciutat ha acollit en els últims anys moltíssima 
gent vinguda d’arreu del món, i la integració ha estat possible gràcies a l’ensenyament i a la 
transmissió d’uns valors”. En la mateixa línia es va expressar el Secretari General de la 
FECC, P. Enric Puig, qui va afirmar que els valors cristians, en tant que integradors, 
exigeixen que els educadors cristians siguin testimonis de Jesús i transmetin esperança i 
coratge”.  
 
El Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, va assegurar que “el futur d’un poble no es fa amb 
lleis i disposicions, sinó des de les famílies i les escoles”, i va afegir que “ens pertoca a 

nosaltres preservar el 
que som”. Per la seva 
banda, la consellera 
d’Ensenyament, Irene 
Rigau, va enaltir la tasca 
dels mestres i professors 
de religió tot qualificant-
los “de campanars dels 
nostres dies”, ja que 
“s’han erigit en referents, 
tal com els campanars 
ho van ser molts anys en 
cada poble de 
Catalunya”. Rigau també 
va posar com a exemple 
de la necessitat de 
l’ensenyament religiós el 
fet que, en les darreres 

proves de quart d’ESO, molts pocs nens i nenes coneixien el significat del verb mitificar, 
quelcom que “demostra, al capdavall, un terrible analfabetisme religiós en la nostra societat”.  
 
A banda de la ponència inaugural i els discursos institucionals, l’altre plat fort de la jornada 
van ser els tallers, que enguany en van superar la vintena i que van comptar entre els 
formadors amb noms tan coneguts com el de la il·lustradora Pilarín Bayés, que en va 
impartir el titulat La Bíblia en persona, que va permetre els assistents de dibuixar 
personatges bíblics a partir del seu caràcter i aspecte. D’altres tallers –els quals van tenir lloc 
tant al Seminari de Vic, com a la Catedral de la capital vigatana, el Museu Episcopal i 
l’Albergueria, van ser Pedagogia dels valors humans en la classe de Religió; La cultura 
catalana com a recurs significatiu per a l’Ensenyament de la Religió a Primària; Seguint les 
petjades de Jesús; Introducció a l’aprenentatge cooperatiu a la classe de Religió; Contes 
d’arreu del món amb missatge evangèlic; Explica’m una paràbola; Reli en Acció... amb el 
Gènesi, o Una vida de cinema per a la classe de Religió.  
 
Després del dinar, també hi va tenir lloc l’actuació musical d’un jove grup coral osonenc, que 
va donar pas a l’Eucaristia amb la qual es va cloure la 8a Jornada de Mestres i Professors 
de Religió Catòlica.” 

Barcelona, 7 d’abril de 2014 
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L'Abadia de Montserrat i els membres del memorial Bisbe Joan 
Carrera ens conviden a participar el proper 26 d'abril, a les 19.30h, a la 
inauguració de l'exposició fotogràfica de la vida i textos del Bisbe Joan 
Carrera: "Un Ara Mateix .. Per sempre". L'acte tindrà lloc a les sales de 
recepció de l'Hotel Abat Cisneros de Montserrat. Els organitzadors 
tenen interès que participin el màxim nombre d'institucions, entitats i 
persones, que d'una manera o altra, se sentin vinculats als motius i 
records que l'exposició aporta. L'acte comptarà amb la presència del 
President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i del Pare Abat de 
Montserrat, Josep Maria Soler. 

 

 
 
 

CARMELITES DESCALÇOS CATALUNYA I 
BALEARS 
 
El programa religiós de La 2 de Televisió Espanyola 
“Pueblo de Dios” va emetre el diumenge dia 30 un ampli 
reportatge sobre el nostre Desert de les Palmes de 
Benicàssim. 
El reportatge es pot veure en aquest enllaç: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-montana-sagrada/2478051/ 
 
 

 

 

 

 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

Autor CECAS (Centre Català de Solidaritat) 

49 
Títol CECAS – Memòria Social 2013 

Data Març 2014 

Font CECAS 

Publicat 10 d’abril de 2014 
 
 
 
 

El document es publica íntegrament en el Servei de Documentació 

Missatge del CECAS a la secretaria de l’URC, després d’haver intervingut a través d’una 
comunicació en la 70 Assemblea general de l’URC: “Agrair-vos l’espai que ens vareu donar 
a la reunió per tal de poder transmetre la tasca que s’està fent des del CECAS, de la qual la 
URC n’és ben partícip també: ens fa sentir acompanyats i ens dóna força per seguir la tasca 
d’atenció. 

 

El Desert de les Palmes a “Pueblo de Dios” 

 

Centre Català de la Solidaritat (CECAS) 

El President Mas i l'Abat de Montserrat assistiran a la inauguració de 
l'exposició fotogràfica Bisbe Joan Carrera 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Tal i com varem quedar, us fem arribar la Memòria que ja hem actualitzat amb les dades del 
2013. Gràcies per fer-la arribar als superiors i superiores majors per tal que tinguin la 
informació i en puguin fer difusió.” 

 
 

 

Bones notícies abans de la Setmana Santa  

Dilluns passat fèiem menció a la intensitat de la setmana que iniciàvem en atenció a les 
diverses activitats previstes. Una intensitat que s’ha vist incrementada encara més per 
d’altres esdeveniments de caire positiu. En aquest butlletí fem referència tant a alguna de les 
activitats realitzades -totes amb un desenvolupament ben reeixit (Jornada de Professors 
de Religió, FestAMPA 2014...), com d’altres notícies que ara us avancem.  

Dimarts vàrem conèixer la concessió de la Creu de Sant Jordi al P. Enric Puig, 
actualment secretari general de la nostra Fundació. Com recollim en el cos del butlletí, són 
diversos els mèrits que se’n destaquen, però fem una mica nostre, i de tot el col·lectiu, 
aquest reconeixement pel que fa a la seva tasca en el marc de l’Escola Cristiana de 
Catalunya.  

Entre dimecres i dijous coneixíem una decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en relació als contenciosos lingüístics que afecten, entre d’altres, quatre escoles del nostre 
col·lectiu. Tot i que no està resolt el fons de la qüestió i els processos segueixen vius, el 
TSJC ha suspès l’aplicació de la interlocutòria dictada el passat 30 de gener i que va 

motivar el 
requeriment directe 
d’actuació als 
directors dels 
centres. Ara per 
ara, ho ha fet en 3 
dels 4 casos que 
ens afecten 
directament, però 
esperem que ho 
faci també en el 
quart. Un motiu de 
tranquil·litat per a 
les direccions.  

Però tot no poden 
ser bones notícies 
i, en l’àmbit de la 
gestió laboral, 
s’estan complicant 
encara més les 

coses per les noves normes i procediments a la Seguretat Social. Informem sobre algun 
aspecte laboral en aquest butlletí, però ho ampliarem i tractarem en una Circular CESEC 
específica.  

El proper dilluns, ja en plena Setmana Santa, no hi haurà fecc informa. Ens retrobarem 
doncs, si Déu vol, el dimarts després de Pasqua. Que puguem descansar i viure els misteris 
centrals de la fe cristiana en aquests propers dies sants. 
 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 508 7|04|2014 
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 Caps de setmana amb denominació d’origen “les Avellanes” 

L'ENNEAGRAMA UN CAMÍ D’INTERIORITAT I 
TRANSFORMACIÓ PERSONAL 
Animador: Lluís Serra Llansana 

25-27 d’abril de 2014 
  
DATES. Comença el 25 d’abril, divendres 
(arribada, sopar a 2/4 de 9 i, posteriorment, inici 
del seminari). Acaba el 27 d’abril, diumenge, 
després de dinar.  
 
LLOC. Monestir de les Avellanes 
Ctra. C-12, Qm. 181 ● 25612 Os de Balaguer 
(Noguera, Lleida) 
Telèfon: 973 43 80 06 ● Fax: 973 43 80 38  
● a/e: avellanes@maristes.org  
Web: http://www.monestirdelesavellanes.com  
 

PREU I COM INSCRIURE'S (Places limitades).  
• Pensió + Activitat: 90 € (iva inclòs) (taxa turística no inclosa, 0,50 € persona i nit).   
• Inscripció al telèfon 973 43 80 06 o bé a avellanes@maristes.org  
 
 
 
Inauguració de l'Exposició de dibuix: Emoció i Transformació 
Dimecres 23 d'abril. Hora: 12h  
Pati Llimona  - c/ Regomir, 3  08002 Barcelona 
 

Si no poguèssiu venir a la inauguració no us preocupeu, l'exposició restarà a la Sala Foyer 
del Pati Llimona fins el dilluns 12 de maig.   
 
 
 

 

EE1 
 Dates: 21 a 27 de juliol de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Lluís Planas, monjo de Montserrat 
Tema: Per formar part de la comunitat joànica, primers passos 
Inici: matí del dia 21 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 27 després de dinar 
Preu: 305 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

Exercicis espirituals – Estiu 2014 

Un pont entre la tradició dels monjos i els temps moderns que vivim  

Un pont entre la psicologia i l’espiritualitat 
 
 

Emoció i transformació a l’Escola Cintra 

mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com/
mailto:avellanes@maristes.org
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EE2 
Dates: 11 a 17 d’agost de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
Tema: Dones i homes a la recerca de Déu 
Inici: matí del dia 11 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 17 després de dinar 
Preu: 305 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a l’URC  

a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres, de 
16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h., a partir del 24 de febrer. 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada rebuda la confirmació de la 
plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 21-27 juliol) o EE2 (Montserrat, 11-17 agost). 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les inscripcions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciutat de Girona es prepara per viure 
les celebracions de la Setmana Santa. El 
punt central serà Divendres Sant amb la 
processó del Sant Enterrament. Hi 
participaran les dotze confraries, entre 
elles els Manaies que estan celebrant els 
75 anys de la seva refundació. “Signes 
dels temps” entrevista Joan Baburés, 
consiliari de la Junta de Confraries de 
Girona i Narcís Reixach, president de la 
Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de 
Girona. 

TV3 Signes dels Temps: «Setmana Santa a Girona» 
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Altres temes: 
- Entrevista a Mercè Budallés, teòloga i biblista que col•labora amb el bisbe Pere Casaldàliga 
al Brasil. 
- “Patrimoni”: Església de Santa Eulàlia del Papiol, al Baix Llobregat. 

 
Data: 13 d’abril de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

    ABRIL | 2014 

5 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb el P. Amedeo Cencini 

7 dl CEVRE - Formació inicial T3  

9 dc Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

13 dg Diumenge de Rams 

18 dv Divendres Sant 

20 dg Pasqua 

28 dl 
CEVRE - Formació inicial T3 | II Jornada de Comunicació de l'URC 
Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

 
 
 

 

 
 
 

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 

Secretaria de l’URC 
Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

Agenda 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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