
  
 
 
HOREB reprèn la seva publicació en aquest nou curs 2014-2015. Moment important per a la 
vida religiosa pels reptes plantejats en la seva resposta a les crides evangèliques. A més, a 
final de novembre tindrà lloc l’inici de l’Any de la Vida Consagrada, en comunió amb 
l’Església universal. Avui donem prioritats a les nombroses convocatòries de reunions i 
activitats. En propers números, recollirem moments significatius dels mesos d’estiu. 
 

 

Barcelona, 2 d’octubre de 2014                                                                            ANY VII. núm.      

Barcelona, 19 de juny de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Evangelitzem pregant… com monges, com monjos, com el Papa 

Reprenem la comunicació 

El Vaticà aprova la creació 
de la Facultat Antoni Gaudí 
d’Història de l’Església, 
Arqueologia i Arts 
cristianes 
 
El cardenal Zenon 
Grocholewski, prefecte de 
la Congregació per a 
l’Educació Catòlica, ha 
presidit l’acte d’inauguració 
del curs acadèmic de la 
Facultat de Teologia (FTC), 
la Facultat de Filosofia 
(URL), l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona i 
l’Institut de Teologia 
Fonamental 
 
Convocatòries i activitats: 
 
Assemblea general de 
l’URC 
Anawim 
Associació Cintra 
Formació permanent 
Cristianisme i Justícia 
Escola de Pastoral Sanitària 
Noviciat 

intercongregacional 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 71 

Data 22 d’octubre de 2014, dimecres 

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

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, 
delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones 
convidades 

Ordre del dia 9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 
 

12.00 
12.30 

 
13.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema 1: TERESA DE JESÚS: UNA PARAULA A LA VIDA CONSAGRADA?  
            Ponència de d’Anna Boj Vivó, priora de les Carmelites Descalces de Mataró 
            Exposició i diàleg. 
Descans 
4.        Tema 2: L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
            Presentació, diàleg en grup i formulació de propostes. 
5. Elecció d’un vocal de la Junta Directiva 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2015 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

●  Presentació de la Carta Circular de la CIVCSVA: “Línies orientatives per a 
la gestió dels béns en els Instituts de vida consagrada i en les Societats de 
vida apostòlica”, a càrrec del P. Ramon Olomí, administrador provincial dels 
Missioners Claretians. 
●  Situació actual de l’Associació Cintra, a càrrec del P. Jaume Pallaroles, 
provincial de l’Escola Pia de Catalunya. 
● La targeta sanitària de religioses i religiosos, a càrrec de Rosa Olivella, 
administradora provincial de les Salesianes 

8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea 
general) 

 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

71 assemblea general de l’URC 

 71 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
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 ALEGREU-VOS, carta als consagrats i consagrades amb motiu de 
l’any de la Vida Consagrada 

Reunió 1/2014-2015 

Data 6 d’octubre de 2014, dilluns 

Hora 10.00-16.00 

Lloc Monestir de Sant Benet, davant Colònia Puig, s/n, 08199 Montserrat 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Finalitat Compartir inquietuds i responsabilitats de govern i animació: com vetllem i els ajudem en 
el creixement personal nostre (salut espiritual, psicològica...), parlem de l’acceptació de 
la diferència entre nosaltres i com l’orientem, dificultats en l’acompanyament d’algunes 
comunitats concretes, com anem resolent la disminució de germanes i forces a la 
província... 

Ordre del dia 10.00 h  Arribada, acollida i cafè                 

10.30 h Pregària i xerrada amb la participació de la germana MONTSERRAT VIÑAS, 
abadessa de les Benetes de Montserrat. Grups i diàleg. 

13.30 h Dinar 
Comunicacions compartides 

16.00 h Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 30 de setembre inclòs, dimarts, exclusivament 
a través del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o pel telèfon 933 024 367 a la 
germana Mercedes Aldaz (horari: dimarts, 10-13 h.; dijous, 16,30 a 19,30 h.). 
Digueu si preciseu plaça de cotxe per anar-hi o bé si en disposeu. Gràcies 

 

 

Associació Cintra 
Assemblea General 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 

 
Data 7 d’octubre de 2014 

Hora 7 de la tarda (19.00 h) 

Lloc Escola Immaculada Concepció.  c/ València 252 ● 08007 Barcelona 

Ordre del dia 1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea anterior  
2. Proposta de la modificació d’alguns articles dels Estatuts (en documentació adjunta)  
3. Eleccions o renovació de càrrecs de la Junta Directiva.  
4. Presentació i aprovació, si escau, del balanç 2014-2014 i del pressupost 2014-2015.  
5.            Informe sobre la situació econòmica de Benallar i de Verdallar 
6.            Informe sobre la situació de l’edifici de l’Escola Cintra. 
7.            Torn obert de paraula 

Grup Anawim | Assemblea general de l’Associació Cintra 
 

 

2014
2 

CONVOCATÒRIA 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
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 
 

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 

l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 
arribar aquesta informació. 

Mística: de la fuga mundi a l’empoderament. 

El Déu alliberador de Juliana de 
Norwich 

a càrrec de  Adelaide Baracco 
 

Avui, quan parlem de mística ja no pensem en quelcom reservat a uns 
pocs “perfectes”, i allunyat de la realitat. Ben al contrari, cada vegada més 

aquesta visió desencarnada ens apareix en absoluta contradicció amb la 
mística que va viure Jesús, profundament alliberadora i humanitzadora. 

Reflexionarem sobre quin és el Déu que ens crida a ser “sants”, un Déu-Trinitat que “no perdona, ama” amb 
paraules de Juliana de Norwich, “la més grans dels místics anglesos i una dels més grans teòlegs anglesos, en 

el sentit originari d’aquest mot.” (T. Merton).     

 

ADELAIDE BARACCO COLOMBO 

Laica. Doctora en Teologia, amb una tesi sobre Juliana de Norwich, i llicenciada en Teologia Sistemàtica. 
Membre de la Junta de ATE (Asociación de Teólogas Españolas), membre de ESWTR (European Society of 

Women in Theological Research), i de “Mujeres y Teología”. Imparteix cursos en diferents institucions eclesials 

(ISCREB, ITF/Centre Borja, URC, CEP). Ha col·laborat amb editorials nacionals i italianes com a traductora 
d'obres de teologia i espiritualitat. La seva àrea d'investigació és la mística, sobretot femenina, i la relació 

mística-teologia dogmàtica. 

Publicacions: "La experiencia de Dios como fuente de la teología: la mística-teóloga Juliana de Norwich", en 

FCO. JAVIER SANCHO FERMÍN (dir.), La identidad de la mística: Fe y Experiencia de Dios (Actas del Congreso 
Internacional de Mística, Ávila 21-24 abril 2014), Monte Carmelo - CITES Universidad de la Mística, Burgos 

2014, pp. 435-449 | Mística i vida quotidiana. El Testimoni d'Egied van Broeckhoven, Cruïlla, Barcelona 2007 

(XVI Premi "Cristianisme i Cultura" de la Fundació Joan Maragall). Articles en diferents revistes, entre els quals: 
“¿De qué hablamos cuando decimos ‘mística’? Radicalidad vs excepcionalidad”, Herría 7/2013 | “Viure ‘en la 

frontera’, el repte de la teologia feminista”, Paraules i fets de dones 70 (5-8/2014). | “Parole su Dio al 
femminile”, Popoli 3/2009. 

 
 
 

 

 
Data: 18  doctubre de 2014, dissabte. Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres AB 

El Déu alliberador de Juliana de Norwich 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com


5 
 

 

PLÀNOL DE L’UBICACIÓ DE LA NOVA SEU DELS CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT PER 

AL CURS 2014-105  
 
 

 

Salesianes - Col·legi Santa Dorotea, Passeig Sant Joan Bosco, 24 – Barcelona 
Prop de la Clínica Corachán 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mitjans de transport 
 

Mitjà Traçat Parada 

V7 Plaça Espanya - Sarrià Avgda Sarrià i Pg Sant Joan Bosco 

V15 Pg Vall d’Hebron-Nazaret a Barcelona fins Balmes-

Mitre  Enllaç amb H6 

 

H6 Fabra i Puig a Zona Universitària Prat de la Riba i Manuel Girona 

70 Rambla de Badal a Bonanova Prat de la Riba i Manuel Girona 

6 Poblenou a Manuel Girona Manuel Girona 

34 Pg. Manuel Girona . Plaça Virrei Amat Manuel Girona 

66 Plaça Catalunya - Sarrià Manuel Girona 

V3  Zona Franca a Can Caralleu Manuel Girona 

Metro L3 8 minuts a peu Maria Cristina 

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Tres Torres 

 

Pàrquing a disposició dels participants a la Jornada de Formació Permanent 
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FORMACIÓ PERMANENT: PROPERA SESSIÓ 
 

TEMA            L’Exhortació Evangelii Gaudium des de l’òptica de la vida religiosa 
PONENT Lluís Serra Llansana, fms  
DATA  22 de novembre de 2014, dissabte 
HORARI Sessió matinal: 09,45-13,30 
PREU  10 € 
LLOC  Salesianes – Col·legi Santa Dorotea,  
                      Passeig Sant Joan Bosco, 24 – Barcelona 

 

 
 

 
 

Taula rodona: “Consulta al 
poble de Catalunya. Raons de la 
seva legitimitat ètica i 
democràtica” 
 
El proper dilluns 6 d’octubre dins del 
cicle “Els dilluns dels Drets Humans” 
que organitzen conjuntament 
Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia 

Quines raons ètiques, democràtiques i 
jurídiques emparen la consulta que es 
proposen fer el Parlament i el Govern 
de la Generalitat? Té dret el poble de 
Catalunya, en cas que consti la seva 
voluntat majoritària, a constituir-se en 
Estat malgrat l’oposició de l’Estat 
espanyol? En quines condicions i per 
quin camí? Quins criteris aporta el 
pensament social de l’Església per respondre aquestes qüestions?  
 
Ponents: 
Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra 
Joan Costa, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Universitat 
Internacional de Catalunya 

 
Dia: dilluns, 6 d’octubre 
Hora: 19 h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 
Entrada lliure 
Organitza: Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau (en el marc del cicle de conferències Els 
Dilluns dels Drets Humans)  

 
Podreu seguir l’acte en directe a http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe i a les 
xarxes a #consultaDDHH 

Cristianisme i Justícia: Els dilluns dels drets humans 

http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
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El Dr. Xavier Parés, professor de la FTC i de l’ISLB, imparteix la lliçó 
inaugural, en la qual descriu l’aplicació de la Sacrosanctum Concilium a les 
diòcesis catalanes 
 

El Vaticà aprova la creació de la Facultat Antoni Gaudí d’Història de 
l’Església, Arqueologia i Arts cristianes 

 

El cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de la Congregació per a l’Educació 
Catòlica, ha presidit l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la Facultat de 

Teologia (FTC), la Facultat de Filosofia (URL), l’Institut Superior de Litúrgia de 
Barcelona i l’Institut de Teologia Fonamental 

 
 

Barcelona, 2 d’octubre de 2014. El cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de la 
Congregació per a l’Educació Catòlica, ha signat aquest migdia a Barcelona el decret de 
creació de la Facultat Antoni 
Gaudí d’Història de l’Església, 
Arqueologia i Arts cristianes 
(FHEAG), impulsada des de 
l’Arquebisbat de Barcelona. La  
nova facultat es converteix en 
la primera que rep l’aprovació 
vaticana per a oferir estudis en 
arqueologia, després de les 
institucions eclesiàstiques de 
Roma i Jerusalem; la quarta, 
en oferir història de l'Església, 
juntament amb institucions 
que tenen la seva seu a 
Roma, Polònia i Mèxic; i 
l'única que combinarà aquests 
dos estudis amb l'art cristià. La 
FHEAG serà la tercera facultat 
eclesiàstica de Catalunya, ja que se suma a les de Teologia (FTC) i de Filosofia (FFC), 
que van ser creades, respectivament, els anys 1968 i 1990. 
 
Els estudis de la FHEAG, que començaran el proper dia 6 d’octubre, seguiran els criteris 
de la Santa Seu i, paral·lelament, els del sistema educatiu de Bolonya: un primer cicle de 
tres anys, un segon cicle o màster de dos –d’especialització en història de l’Església, 
arqueologia i art, i patrimoni de l’Església–, i un tercer cicle o doctorat. En la nova facultat 
hi haurà dos departaments: el d'Història de l’Església i el d’Arqueologia i Art Cristià. El 
Gran Canceller de la FHEAG, amb 22 professors ordinaris i extraordinaris, serà el cardenal 
Lluís Martínez Sistach, mentre que el degà serà en la fase inicial, és a dir, durant aquest 
primer curs (2014-2015), el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia, en la qual 
conclou el tercer i últim trienni. 
 
Aquesta ha estat la notícia més esperada de l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2014-
2015 de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), l’Institut Superior de Litúrgia de 
Barcelona (ISLB), l’Institut de Teologia Fonamental (ITF) i la Facultat de Filosofia de 

FTC i FFC: inauguració oficial del curs 2014-2015 
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Catalunya (URL), que s’ha celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, i 
al qual han assistit els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, encapçalats pel 
Gran Canceller de les Facultats Eclesiàstiques de Catalunya, Lluís Martínez Sistach, i el 
Vicegran Canceller, Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe de Tarragona i President de la 
CET. 
 
En la seva intervenció, el Dr. Armand Puig ha anunciat la implicació de la FTC en els 
preparatius del setè centenari de la mort del Beat Ramon Llull (1316-2016), el teòleg de 
llengua catalana més insigne de la història del cristianisme, arran del qual s’han organitzat 
una sèrie d’activitats acadèmiques i projectes. El Dr. Puig ha dit també que la FTC “se sent 

amb el deute d’eixamplar la seva eclesialitat amb 
la recepció agraïda i cordial de l’activitat del Sant 
Pare, tant de les seves paraules com dels seus 
gestos. El Papa Francesc ha cridat l’Església a 
una conversió pastoral que comporti canvis en 
els cors i en les estructures d’acció 
evangelitzadora i de presència transformadora 
en el món”. “El Papa demana als teòlegs que 
contribueixin des de la seva posició a impulsar 
un reflexió que es posi al servei del poble de 
Déu i no temi d’emprendre camins d’actualització 
del missatge cristià. La teologia catòlica s’ha de 
caracteritzar per la seva fidelitat a l’Església i per 
la seva projecció en un món que està atent als 
plantejaments cristians i espera nova llum i nova 
saba de l’Evangeli. La comunió amb el Papa 
inclou l’assumpció del seu programa pastoral, 
però també l’elaboració intel·lectual d’aquest 
programa, per tal que se’n puguin extreure totes 
les virtualitats i impulsos. No voldríem restar al 

marge de les propostes del Papa, en un moment local i mundial de notable complexitat, 
que demana un recentrament en l’Evangeli com a referent essencial i en els pobres com a 
categoria teològica”, ha afegit. 
 
Activitat acadèmica de la Facultat de Teologia de Catalunya 
 
Les xifres d’alumnat a la FTC mostren un manteniment en relació als darrers anys, pel que 
fa al quinquenni institucional -104 alumnes, la majoria d’ells seminaristes i religiosos-. Pel 
que fa als cursos de segon i tercer cicles: 116 alumnes de Llicència i 10 de Doctorat. En 
total, 230 alumnes. A la Facultat com a tal, els llicenciands han estat 50 (44 en els 
Departaments de Sistemàtica, Bíblia i Moral -amb 5 oients-, 3 al CETEM i 3 a l’IREL) i els 
doctorands han estat 7; a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, hi ha hagut 19 
llicenciands -amb 1 oient- i 2 doctorands; a l’Institut de Teologia Fonamental, 47 
llicenciands -34 dels quals eren oients- i 1 doctorand. D’altra banda, el Curs de Pastoral 
per als candidats al ministeri es va oferir a 8 alumnes; l’Escola de Llengües va comptar 
amb 24 matrícules; el Curs d’Estudis Franciscans, coorganitzat amb la Família 
Franciscana de Catalunya, 12 alumnes; el Seminari de Doctrina i Acció Social de 
l’Església, 14, i, finalment, el Seminari d’Escriptors Prenicens, 7 alumnes. En total, doncs, 
65 alumnes. Pel que fa a les activitats no acadèmiques, el Curs d’Aprofundiment Bíblic va 
tenir 17 alumnes, i la Formació Permanent, impartida tant a Barcelona com a Sant Cugat, 
va assolir la xifra de 177 alumnes. El nombre total d’alumnes inscrits a les activitats no 
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acadèmiques va ser de 194. Així, doncs, es van inscriure a la Facultat i als seus dos 
Instituts incorporats un total de 489 alumnes, una xifra lleugerament superior a la de l’any 
anterior. 
 
Quant als graus acadèmics obtinguts: 17 Batxillers en Teologia (dels quals 1 al CETEM de 
Mallorca), 19 Llicenciats (dels quals 17 als Departaments de Teologia Sistemàtica, 
Sagrada Escriptura i Teologia 
Moral, 1 a l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona i 1 a 
l’Institut de Teologia 
Fonamental) i 2 Doctors (1 a 
l’Institut Superior de Litúrgia de 
Barcelona i 1 a l’Institut de 
Teologia Fonamental). 
 
La Facultat de Filosofia de 
Catalunya ofereix el Doctorat 
en Filosofia Humanisme i 
Transcendència 
 
La Facultat de Filosofia de 
Catalunya (URL) va comptar el 
curs 2013-2014 amb un total de 
198 alumnes, dels quals 62 van estudiar el Grau i Llicència en Filosofia i 63 van optar per 
la modalitat d’aules obertes, adreçades a tots aquells que volen formar-se en un 
pensament sòlid i alhora obert, un saber de síntesi. I 73 alumnes van cursar el Màster en 
Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics, el Diploma d’Especialització en Gestió del 
Patrimoni Cultural Eclesiàstic, o els doctorats civils -en Filosofia i Humanitats i en 
Humanisme i Transcendència-. 
 
El degà de la FFC, Dr. Jaume Aymar, ha destacat també el Programa de Doctorat en 
Filosofia Humanisme i Transcendència, que és el resultat de la col·laboració del 
Departament de Filosofia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Pontificia 
de Comillas (Madrid) i la FFC, en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional Aristos 
Campus Mundus 2015, que uneix les Universitats esmentades i la de Deusto, al País 
Basc. 
 
El Dr. Xavier Parés parla de la reforma litúrgica del Vaticà II a les diòcesis catalanes 
 
El Dr. Francesc Xavier Parés, professor de la FTC i de l’ISLB, ha impartit la lliçó inaugural 
del curs 2014-2015, que porta per títol: La reforma litúrgica del Concili Vaticà II a les 
diòcesis catalanes. El Dr. Parés ha fet un resum de l’aplicació de la Sacrosanctum 
Concilium a les diòcesis de casa nostra, i l’ha dividit en quatre parts: Referència als 
antecedents de la Reforma Litúrgica (Moviment litúrgic de finals del s. XIX i principis del s. 
XX, i Congrés Litúrgic de Montserrat 1915); La Litúrgia al Concili Vaticà II (Estructura i 
finalment aprovació de la Sacrosanctum Concilium, i intervencions de l’Església catalana); 
Exemples significatius i fecunds de la recepció i aplicació de la Sacrosanctum Concilium a 
les diòcesis catalanes (Resum des principals esdeveniments, institucions i moviments 
litúrgics a Catalunya; i principals liturgistes catalans en aquests afers), i Balanç del treball 
litúrgic realitzat a Catalunya (Perspectives de futur, que seran el repte de la pastoral 
litúrgica a Catalunya per aquest segle XXI). 
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Segona edició del postgrau (Diploma d'Especialització Universitària) en Comunicació 
Institucional i Religió a l'Era Digital que enguany ofereix la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna. 
 
Per què un bisbe ha de tenir Facebook? Com gestionen els jueus la comunicació? Què va 
suposar la crisi del Codi da Vinci per a l’Església Catòlica? Blanquerna ofereix per segon 
any un curs de Diploma d’Especialització Universitària (DEU, antigament anomenat 
postgrau) en el qual s’analitzen aquestes qüestions relacionades amb la gestió que fan les 
institucions religioses de la comunicació en un entorn 2.0. La Facultat de Comunicació ha 
obert les preinscripcions per a la 2a edició d’aquest postgrau (DEU) únic en l’Estat 
Espanyol que combina la tríada comunicació, religió i noves tecnologies.  I ho fa de là mà 
de més d’una trentena de professors i professionals especialitzats en la temàtica entre ells 
el periodista vaticanista italià del diari ‘Il Corriere della Sera’ Luigi Accattoli; el director de la 
Oficina d’Informació de la Conferència Episcopal Espanyola, Isidro Catela; el president 
d’Aleteia, fundador Zenit i cofundador H2onews, Jesús Colina i la periodista Paloma 
Gómez Borrero, entre d’altres. 
 

 
 
Aquest curs (octubre-juny) té com a objectiu formar professionals competents en la 
comunicació i la imatge pública d’entitats eclesials i religioses així com també explorar  les 
noves possibilitats comunicatives que ofereix l’entorn digital per transmetre el 

Postgrau en Comunicació Institucional i Religió a l'Era Digital 

http://blogs.comunicacio.blanquerna.url.edu/obs/wp-content/uploads/2014/03/posgrado.jpg
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missatge religiós i institucional. La flexibilitat horària (un divendres tarda i dissabte matí al 
mes i una setmana el mes de juny de 2015) permeten combinar-ho amb altres ocupacions. 
El postgrau es completa amb una visita a Roma a les institucions mediàtiques vaticanes.  
Per a més informació premeu aquí o poseu-vos en contacte amb el coordinador del 
Diploma d’Especialització Universitària; el Dr. Jordi Sànchez Torrents.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Primer semestre: BUDDHISME  
 
La Fundació Joan Maragall i l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona 
(ISCREB) han signat un conveni de col·laboració amb la voluntat d'unir esforços en el 
camp del diàleg entre fe i cultura. 

 
El propòsit de l'assignatura 
consisteix a desenvolupar 
una comprensió de les idees 
fonamentals i pràctiques 
compartides del budisme 
indi que forma part de 
l'herència comuna del 
Budisme d'Àsia Oriental, 
Tibet i el Sud-est Asiàtic. 
L'èmfasi de l'assignatura 
serà l'anàlisi detallada dels 
ensenyaments fundacionals 

a través de la lectura dels textos canònics i la literatura associada. 
 
1.      La posició doctrinal del Buda en context 
2.      Els fonaments del pensament budista 
3.      Naturalesa i origen del Mahayana 
4.      Escoles de pensament del budisme fundacional 
5.      La filosofia del Mahayana 
6.      Buda en el budisme del Mahayana 
7.      La tradició tàntrica a l'Índia 
8.      Budisme i modernitat 
 
Professor: Juan CINCUNEGUI 
Sessions presencials: 4 d’octubre i 29 de novmebre de 2014 
Durada del curs: del 4 d’octubre de 2014 al 26 de gener de 2015 
  

Fundació Joan Maragall: cursos on-line amb l’ISCREB 

http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.masters-postgraus.comunicacio-institucional-religio-era-digital&idf=4&id=3035
http://blogs.comunicacio.blanquerna.url.edu/obs/postgrau-en-comunicacio-institucional-religio-lera-digital/2/jordist@blanquerna.url.edu
http://www.iscreb.org/ca/cercador/invitatses/dr-juan-manuel-cincunegui/144/97
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Inici de la XXVena Edició del Curs biennal  d’Agent de 
Pastoral. L’Escola de Pastoral “Nostra Senyora de la Salut” 
de Centres Soci Sanitaris Catòlics de Catalunya, associada 
al Camillianum, l’Institut Internacional de Teologia Pastoral 

Sanitària de Roma, organitza un any més aquesta formació. 
El mes de setembre s’obre el termini d’inscripció al curs que va adreçat a totes aquelles 
persones que vulguin assumir la missió pastoral o senzillament tenir una formació personal 
en aquest àmbit ja siguin religiosos/es, sacerdots, diaques, professionals, voluntaris... 
El seguiment dels 2 anys de formació dóna accés al diploma que s’atorga conjuntament 
amb el Camillianum de Roma. 
Les classes s’impartiran en castellà, els dimarts de 
15,30 a 19,30 h. del 7 d’octubre de 2014 al 16 de 
juny de 2015 a la seu de l’Escola (Pl. Urquinaona 
11,3er 1ª) 
Totes aquelles persones que ja disposen de la 
titulació i vulguin actualitzar la seva formació o 
aprofundir en algun dels temes, es poden inscriure 
als mòduls oberts podent obtenir un certificat que 
acrediti l’assistència al mòdul concret. 
 
Per més informació i inscripcions podeu adreçar-vos presencialment a la seu de l’Escola, 
per telèfon al 93 318 27 38 o per correu electrònic a csscc@csscc.org. Podeu consultar la 
informació complerta a la nostra pàgina web:  www.csscc.org 
 

 
Gna. Antònia Ortiz Ruiz 
Secretària General de CSSCC 
 

 

 

El dissabte 4 d'octubre anirem a Barcelona a 
la Sagrada Família, per afegir-nos a les 
celebracions de l'Any Teresià, amb motiu del 
5è centenari del naixement de Santa Teresa 
d'Àvila. 
 
Horari: 
8'30 h  Sortida en autocar de la Plaça de les 
Missions, Santuari Santa Teresina 
11'30 h Eucaristia Basílica Sagrada Família 
12'30 h Explicació de l'obra d'Antoni Gaudi i 
visita al Temple 

14'00 h Dinar al Col·legi La Salle Bonanova - sobretaula 
19'00 h Arribada a Lleida 
 
Aquest curs 2014-2015 també ve emmarcat per l'Any de la Vida Consagrada, que ha 
convocat el Papa Francesc, i comença per l'Advent. 
 

Religioses i religiosos de la diòcesi de Lleida a la Sagrada Família 

Escola de Pastoral Sanitària 

mailto:csscc@csscc.org
http://www.csscc.org/
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L’autonomia del món. Com seguir creient des d’una cultura que 
no necessita Déu? 

El món va complir la seva majoria d’edat en la modernitat. Va deixar 
de necessitar Déu i va marxar de la seva casa paterna. Ja no eren 
necessaris els déus per a moure els astres ni per a donar la pluja. 
Amb els avenços mèdics, Déu tampoc era necessari per a 
aconseguir curacions sorprenents. La psiquiatria i les neurociències 
estan avui acabant d’expulsar Déu d’un dels seus últims reductes: 
l’interior de la consciència. Queda algun lloc per a Déu en el nostre 
món? Com seguir creient i pregant a un Déu que no necessitem? 
Aquest és un dels nostres més grans reptes al qual la teologia actual 
hauria de donar resposta. 

A càrrec del teòleg i escriptor, Andrés Torres Queiruga. 

També presentarem les línies de reflexió i les novetats d’aquest curs 
2014-15. 

Data: dilluns 13 d'octubre 
Hora: 19:30h 
Lloc: sala d'actes de Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, 
Bcn.) 

Retransmissió en directe de l’acte en streaming a través de la nostra 
web 

Fes-ne difusió a les xarxes socials aquí.  
 
 
 

Anem a escola per ser millors  

Entre els tradicionals articles periodístics sobre la tornada a l’escola, enguany sembla que 
la ximpleria de la síndrome postvacacional ha passat –afortunadament- a millor vida. Entre 
les nombroses columnes, però, cal destacar les de dos filòsofs que han publicat notes 
carregades d’interès i bon sentit sobre l’escola.  

Xavier Antich es preguntava al suplement dominical del diari Ara de fa deu dies, Però què 
hi anem a fer, a l’escola? Per anar més enllà de les obvietats que a tots ens vénen al cap a 
l’hora de respondre aital pregunta -i per argumentar que hi anem a aprendre-, Antich 
recorre a Sèneca, per a qui les matèries escolars, o les coses que aprenem a l’escola, “no 
són valuoses perquè puguin encomanar la virtut, sinó perquè preparen l’anima a rebre-la”. 
Això permet Antich afirmar: “És una veritat senzilla, simple, que ens recorda que 
l’essència de l’escola no és, en el fons, aprendre coses, sinó arribar a ser millors: 
més justos i més lliures”.  

D’altra banda aquest dissabte, al suplement Criatures del mateix diari, Gregorio Luri 
parlava del valor de l’escola i deia: “La condició de possibilitat d’una educació en valors és 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 526 29|09|2014 

Acte d'inauguració de Cristianisme i Justícia 2014-15 

http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
https://www.facebook.com/events/745417272162354
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que la mateixa comunitat escolar, en el seu conjunt, experimenti quotidianament el 
valor de l’escola. Això vol dir que el manteniment de la dignitat de l’escola ha de ser el 
primer deure de tota comunitat escolar”.  

És per això que el mateix Luri lamenta que “es llancin sobre l’escola tota mena de 
crítiques” i denuncia el contrasentit que “bona part de la pedagogia moderna visqui 
d’aquest negoci”. En aquest sentit, ens recorda que “amb la nostra actitud cap a l’escola 
reforcem, o bé les seves imperfeccions, o bé la seva noblesa”.  

Luri no ens convida pas a un conformisme acrític, però les seves paraules ens haurien 
d’alertar de certs discursos d’esnobisme pedagògic més destructius que altra cosa. Cal 
desconfiar de la pedagogia a cop de titulars efectistes, com aquell de “l’escola mata la 
creativitat”, per citar un dels darrers a fer fortuna. La innovació no és el canvi pel canvi. 
Només és valuosa la innovació orientada a la millora. Superats els cops d’efecte sobre 
l’obsolescència de l’escola que agermana els predicadors del canvi, cal analitzar què hi ha 
de nou i de valuós en les propostes que ens fan. Massa sovint ben poc! 

  

 

 

 

Curs Sistemàtic de Formació Inicial 
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 
 

 

PROGRAMA 2014-2015 
Tots els dilluns lectius, de les 15.30 a les 19.30 h 

Caputxins de Pompeia - c/ Riera de Sant Miquel 1bis 08006 Barcelona 
 93 217 41 08 | secretaria.pompeia@gmail.com 

 

1r trimestre 
6 octubre | 13 octubre – inauguració | 20 octubre | 27 octubre | 3 novembre | 10 novembre | 17 
novembre | 24 novembre | 1 desembre | 15 desembre 
 

RECÉS D’ADVENT: 29 novembre | Josep Manel Vallejo | Sant Cugat del Vallès 

 

 

 

Curs Sistemàtic de Formació Inicial  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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15.30 a 16.25 h 

Hª de les diverses formes de vida fraterna 

Josep M. Vallejo 

16.25 a 17.20 h  
Vivència sagraments 

Josep Roca 

17.20 a 17.40 h Pausa 

17.40 a 18.35 h 
Discerniment vocacional 

Maite Valls 

18.35 a 19.30 h 
Psicologia i espiritualitat 

Asun Puche 

 

 

 

  

1) Celebracions generals 
4 d’octubre de 2014, 
dissabte, a les 11,30 h., 
obertura del Centenari.  
A la basílica de la 
Sagrada Família. 
Presidirà el Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona. 
 
28 de març de 2015, 
dissabte abans de Rams. 
Coincidint amb la data de 
l’aniversari de santa 
Teresa, celebrarem a 
Montserrat el V centenari 
del seu naixement. 
L’eucaristia, a les 11 del 
matí, serà presidida per 
l’arquebisbe de Tarragona. Posteriorment, a la plaça del monestir, hi haurà una 
trobada festiva davant la imatge de Santa Teresa. 
 
Fundació Joan Maragall (març 2015). 
Cicle de conferències sobre santa Teresa. Dijous de 7 a 9 del vespre. 
1) La vida i l’obra de santa Teresa (12 març, Agustí Borrell) 
2) L’influx de santa Teresa en la cultura catalana (19 març, Mercè Gras i Joan 

Requesens) 
3) L’espiritualitat al segle XVI i al segle XXI (26 març, Laia de Ahumada) 
4)  
23-25 d’octubre de 2015  
La clausura oficial del Centenari coincidirà amb el Congrés d’Espiritualitat dels dies 
23-25 d’octubre de 2015. Entorn de la vida interior, a partir del testimoniatge de 
santa Teresa. 
 

2) Blog a Internet sobre santa Teresa i Catalunya 
http://castellinterior.wordpress.com 
En funcionament des de finals de maig 2014. També a Facebook i Twitter.  

Any Teresià: programa d’actes (selección) 

http://castellinterior.wordpress.com/
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3) Exposicions de temes teresians 
La Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Universitària i la Biblioteca P. Episcopal de 
Barcelona faran exposicions dels libres relacionats amb santa Teresa, que també 
es podran consultar virtualment a Internet amb les explicacions pertinents.  
 

4) Música 
A més de l’himne del Centenari en castellà, també hi ha un ampli repertori 
d’antífones teresianes que es recolliran en un CD (www.paravosnaci.com). 
A casa nostra disposem de la cançó Si el padecer con amor, amb lletra de Joan 
Soler Amigó i música de Lluís Platero. 

 
5) Cartell 

El cartell del Centenari és obra de Rafael Pujals. A començament del mes de 
setembre se’n farà la distribució. 
 

6) Publicacions 
Es mirarà de publicar la traducció en català de les obres majors de Teresa de 
Jesús, i alguns escrits breus.  
També es vol fer l’edició facsímil del llibre que va recollir les festes de la beatificació 
de Teresa de 1614. 
Es farà la publicació en català del petit acordió sobre la pregària editat en castellà. 
També es prepararà l’edició de fulletons divulgatius de la vida i l’obra de santa 
Teresa. 
 

7) Trobada Família del Carmel i Trobada europea de joves 
La trobada internacional de la Família del Carmel serà els dies 10-14 d’agost de 
2015 a Àvila. I la trobada europea de joves del 5 al 9 d’agost tot just abans de la de 
la Família del Carmel. 
 

8) Família Teresiana d’Enric d’Ossó 
La Família Teresiana organitza igualment un seguit d’actes i celebracions 
relacionades amb el V Centenari de Santa Teresa. Se’n pot trobar informació a 
Internet: http://vcentenariftc.blogspot.com.es/ 
 

9) Seminari Aproximació als místics 
A càrrec de Maria Dolors Cesari. Organitzat per la Institució Teresiana. Dies 3, 10, 
17 i 24 de novembre, a Comunitat Passatge de Barcelona. 
 

Durant el Centenari es podrà trobar informació actualitzada a www.stj500.cat. 

 

http://vcentenariftc.blogspot.com.es/
http://www.stj500.cat/


17 
 

 

 

 

Ens plau convidar-lo a la presentació del documental Lo últim citit. Sant Pere de les 
Puel·les i Santa Clara de Barcelona a la Guerra de Successió que tindrà lloc el 
divendres 17 d’octubre, a les set del vespre, a la sala La Cuina de l’Espai Francesca 
Bonnemaison (C/ Sant Pere Més Baix 7, Barcelona). 
 
Preguem que confirmi la seva assistència abans del dia 7 d'octubre responent aquest 
mateix correu. 
 

 
 

 

 

El dia 9 d’octubre de l’any 1086 es consagrava l’església de Sant Daniel. Com cada any, el 
proper dia 9 d’octubre, celebrarem l’Eucaristia de la Dedicació. 
Preparant ja els actes centrals del Mil.lenari del Monestir de Sant Daniel (2015-2018), 
enguany l’Eucaristia de la Dedicació serà celebrada pel nostre Bisbe Francesc, qui també 
lliurarà el Premi Sant Feliu a la comunitat de monges benedictines del Monestir. Aquest 
acte marcarà l’inici de l’Any dedicat a la Vida Consagrada.  
Us convidem a tots i a totes a celebrar amb nosaltres el dia de la Dedicació, el proper 9 
d’octubre a les vuit del vespre a l´Església del Monestir de Sant Daniel.  

 

 

Presentació del documental Lo últim citit. 

Commemoració del Dia de la Dedicació a l’església del Monestir 
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    OCTUBRE | 2014 
6 dl Reunió Grup Anawim | CEVRE - Formació inicial T1 

7 dm URC - Junta directiva | Assemblea general de l’Associació Cintra 

13 dl CEVRE - Formació inicial T1 | Inauguració 

17 dv SIRBIR | Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia - Barcelona 

18 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent. Ponent: Adeleida Baracco 

20 dl CEVRE - Formació inicial T1  

22 dx URC – 71 Assemblea general 

27 dl CEVRE - Formació inicial T1  

29 dx RAP – Solius 

    NOVEMBRE | 2014 
3 dl CEVRE - Formació inicial T1  

4 dm URC - Junta directiva 

10 dl CEVRE - Formació inicial T1  

11 dm Assemblea general de CONFER 

12 dx Assemblea general de CONFER | Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia - Barcelona 

13 dj Assemblea general de CONFER 

17 dl CEVRE - Formació inicial T1  

22 ds 
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent. Ponent: Lluís Serra 
Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i ambients populars 

24 dl CEVRE - Formació inicial T1  

29 ds AVC: vetlla de pregària 

30  dg AVC: obertura de l’Any de la Vida Consagrada 

    DESEMBRE | 2014 
1 dl CEVRE - Formació inicial T1  

2 dm URC - Junta directiva 

10  dc Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia - Barcelona 

13 ds CEVRE - Recés d'Advent  

15 dl CEVRE - Formació inicial T1  

    GENER | 2015 
9 dv URC - Junta directiva 

12 dl CEVRE - Formació inicial T2 | monogràfic 

14 dc Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia - Barcelona 

18 dg Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

19 dl CEVRE - Formació inicial T2  

21 dc CEVRE - III Jornada de formadors 

22 dj AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

23 dv AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

24 ds AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

26 dl CEVRE - Formació inicial T2  

28 dc URC - Junta directiva 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 
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    FEBRER | 2015 
1 dg AVC: vetlla de pregària 

2 dl Jornada Mundial Vida Consagrada CEVRE - Formació inicial T2 

3 dm URC - Junta directiva 

7 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent. Ponent: José Antonio Pagola 

9 dl Reunió Grup Anawim | CEVRE - Formació inicial T2 

11 dx SIRBIR |  Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia - Barcelona 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dx Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

23 dl CEVRE - Formació inicial T2  

    MARÇ | 2015 
2 dl CEVRE - Formació inicial T2  

3 dm URC - Junta directiva 

9 dl CEVRE - Formació inicial T2  

11 dx URC – 72 Assemblea general |  Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia - Barcelona 

14 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent. Ponent: Maria José Pérez 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

21 ds CEVRE - Recés de Setmana Santa 

23 dl CEVRE - Formació inicial T3  

    ABRIL  | 2015 
5 dg Pasqua 

8 dc AVC: Seminari de formadors/es. Roma |  Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia - Barcelona 

9 dj AVC: Seminari de formadors/es. Roma 

10 dv AVC: Seminari de formadors/es. Roma 

13 dl CEVRE - Formació inicial T3 

14 dm URC - Junta directiva 

20 dl CEVRE - Formació inicial T3 

25 ds URC-CEVRE celebració de l’Any de la VC - Simposi 

27 dl CEVRE - Formació inicial T3  

    MAIG  | 2015 
4 dl CEVRE - Formació inicial T3 | CEVRE - Trobada de formadors 

5 dm URC - Junta directiva 

11 dl CEVRE - Formació inicial T3  

13 dx SIRBIR |  Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia – Barcelona 

18 dl CEVRE – Formació inicial T3  

24 dg Pentecosta 
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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 

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

http://www.urc.cat 

 
 

    JUNY  | 2015 
1 dl CEVRE – Formació inicial T3  

2 dm URC – Junta directiva 

7 dg Pentecosta 

8 dl CEVRE – Formació inicial T3 

10 dc Reunió Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia - Barcelona 

13 ds CEVRE - Sortida 

14 dg Jornada Pro Orantibus 

15 dl CEVRE - Formació inicial T3  

22 dl CEVRE - Formació inicial T3 

    JULIOL  | 2015 
   Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: encara sense determinar 

    AGOST  | 2015 
    Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: encara sense determinar 

 

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: 

 dimarts, de 10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 
Telèfon: 933 024 367  

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

S’ha suprimit el número de fax. 

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

 

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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