
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Obertura solemne del Jubileu de l’Orde Dominicana Josep 
Sanromà, nou president de l’Associació Cintra 

 Tot sobre la darrera assemblea de l’Associació Cintra 
 Jornada de Formació Permanent: el P. Lluc Torcal, prior de 

la comunitat del monestir de Poblet parla de l’encíclica 
“Laudato Si” en relació a la vida religiosa 

 32 Premi Internacional Alfonso Comín per a Viqui Molins 
 XXII Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i 
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 XII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 
 Commemoració del 99è aniversari de la mort del Beat 

Carles de Foucauld 

Beatificació de vint-i-sis frares màrtirs de l’Orde dels Caputxins 

Barcelona, 12 de novembre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       

 
 
 
 
 
Mons. 
Juan 
José 
Omella, 
nou 
arque-
bisbe de 
Barcelo-

na 



  
 

    2 | 45 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caputxins: beatificació de 26 frares màrtirs 
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Aprovació del martiri de 26 caputxins 
El divendres 5 de juny el Sant Pare va 
autoritzar la Congregació per a les 
Causes dels Sants a promulgar el 
decret que reconeix el martiri de fra 
Frederic de Berga i vint-i-cinc 
companys, màrtirs entre juliol de 1936 i 
febrer de 1937 a Catalunya. Amb 
aquest decret queda ja definitivament 
obert el camí per a la celebració de la 
beatificació d’aquests frares, que 
s’afegeixen al ja beat fra Carmel de 
Colomers. En esclatar la revolució 
anarquista que va acompanyar l’inici de 
la Guerra Civil, els frares dels convents 
de Catalunya es van haver de 
dispersar, i es van trobar, com tots els 
altres religiosos o capellans, sent 
objecte d’una autèntica cacera que va 
incloure registres a moltes cases 
particulars, amenaces a parents dels 
frares, delacions, etc… Alguns d’ells 
foren assassinats en grup, la majoria 
sols. La majoria van ser capturats en 
les primeres setmanes de la revolució, 
alguns van aconseguir d’amagar-se 
mesos a cases d’amics o pensions. N’hi 

ha de totes les edats, des d’ancians venerables fins a jovenets de divuit i dinou anys. En 
tots els casos, els testimonis ens informen que van morir confessant la fe amb valentia, 
plens de confiança en Déu i perdonant els assassins. El procés de beatificació, iniciat als 
anys cinquanta, arriba així al seu terme. Esperem poder-vos informar ben aviat de la data 
de la cerimònia de beatificació. 

La llista completa d’aquests vint-i-sis màrtirs, per l’ordre en què foren assassinats, és la 
següent: 

 fra Prudenci de Pomar de Cinca, cuiner, que morí a Arenys de Munt el 28 de juliol de 
1936. 

 fra Eloi de Bianya, porter del convent de Sarrià, amb fama de santedat ja en vida, que 
morí a Barcelona el 28 de juliol de 1936, juntament amb fra Cebrià de Terrassa, 
almoiner, i els estudiantsfra Miquel de Bianya i fra Jordi de Santa Pau. 

 fra Modest de Mieres, professor de teologia, que morí juntament amb el menorquí fra 
Àngel de Ferreries, germà laic, a Barcelona el 28 de juliol de 1936. 

 fra Rafel de Mataró, que havia estat secretari provincial, mort a Barcelona l’1 d’agost 
de 1936. 

 fra Feliu de Tortosa, almoiner, mort a Tordera l’1 d’agost de 1936. 
 fra Agustí de Montclar, literat, mort a Barcelona el 12 d’agost de 1936. 

Llista completa d’aquests vint-i-sis màrtirs 
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 fra Anselm d’Olot, que havia estat missioner i confessor, mort a Barcelona el 15 
d’agost de 1936. 

 fra Benigne de Canet de Mar, missioner a l’Amazònia durant disset anys i guardià de 
Sarrià, mort a Barcelona el 19 d’agost de 1936. 

 fra Tarsici de Miralcamp, sacerdot de vint-i-quatre anys d’edat, mort a Lleida el 20 
d’agost de 1936. 

 fra Marçal de Vilafranca, estudiant de dinou anys d’edat, mort a Barcelona el 20 
d’agost de 1936. 

 fra Vicenç de Besalú, predicador, mort a Les Planes d’Hostoles el 23 d’agost de 
1936. 

 fra Zacaries de Llorenç del Penedès, sacerdot, mort a Barcelona el 25 d’agost de 
1936. 

 fra Bonaventura d’Arroyo Cerezo, estudiant, mort a Barcelona el 25 d’agost de 1936. 
 fra Josep de Calella, sacerdot, mort a Barcelona el 9 de setembre de 1936. 
 fra Timoteu de Palafrugell, predicador, mort a Olot el 31 d’octubre de 1936. 
 fra Eudald d’Igualada, estudiant (el més jove dels màrtirs, de divuit anys), mort a la 

Pobla de Claramunt l’1 de novembre de 1936. 
 fra Alexandre de Barcelona, dedicat sobretot a la catequesi, mort a Barcelona el 23 

de novembre de 1936. 
 fra Martí de Barcelona, historiador de renom, i fra Doroteu de Vilalba, sacerdot, 

morts a Montcada el 19 de desembre de 1936. 
 fra Remigi de Papiol, ex-missioner i escriptor, i fra Pacià Maria de Barcelona, 

estudiant, morts a Cerdanyola el gener de 1937. 
 fra Frederic de Berga, que havia estat provincial i com a religiós més antic encapçala 

la llista oficial dels màrtirs, mort a Barcelona el 16 de febrer de 1937. 
 
 
 
 
 
 
 

 El dissabte 21 de novembre, a dos quarts de dotze, tindrà lloc a la catedral de Barcelona 
la solemne beatificació del caputxí fra Frederic de Berga i vint-i-cinc companys de martiri, 

Vides per a Déu i els germans 
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en una cerimònia presidida pel cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a 
les Causes dels Sants. 

Fou Benet XVI que va determinar que les beatificacions, que fins aleshores se celebraven 
habitualment a Roma, es poguessin celebrar a les Esglésies locals o a les diòcesis en què 
varen viure i donar testimoniatge de la seva fe els servents de Déu beatificats. A la nostra 
diòcesi ja vàrem viure recentment la beatificació a Santa Maria de Mataró del sacerdot 
diocesà Josep Samsó i a la catedral del caputxí Josep Tous, fundador de la Congregació 
de les religioses de la Mare del Diví Pastor. 

Ara, dintre d’un mes, viurem a la nostra diòcesi la beatificació d’un nombrós grup de 
caputxins que van donar la vida per Crist durant la persecució religiosa de l’any 1936. El 
divendres 5 de juny el papa Francesc signà a Roma el document que autoritzava la 
promulgació del decret de martiri del caputxí Frederic de Berga i vint-i-cinc religiosos més 
de la província de Framenors Caputxins de Catalunya. 

Aquests màrtirs enriqueixen la nostra Església diocesana. La seva beatificació és una 
oportunitat per donar gràcies a Déu per la seva fidelitat i pel seu testimoniatge fins a donar 
la vida per Crist, i s’escau dins de l’Any de la Vida Consagrada, que s’inicià el 30 de 
novembre de 2014, primer diumenge d’Advent, i es clourà el 2 de febrer de 2016, festa de 
la Presentació del Senyor i Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Per això, em sembla 
que és una oportunitat per donar gràcies a Déu i valorar la vida dels religiosos i les 
religioses actuals, homes i dones que, dòcils a la moció de l’Esperit Sant, han escollit un 
camí d’especial seguiment de Jesucrist per dedicar-se radicalment al servei de Déu i dels 
germans. 

La vida consagrada és una prova eloqüent que com més es viu en Crist més es pot servir-
lo en els altres, arribant fins a les avançades de la missió i acceptant els riscos més grans, 
i fins i tot la mort. Aquestes vides dels caputxins màrtirs mostren, d’aquesta manera, amb 
l’eloqüència del do de la pròpia vida, que la caritat divina és fonament i estímul de l’amor 
gratuït i operant. 

 La persecució religiosa va aniquilar 
materialment la província dels Caputxins de 
Catalunya, però, acabada la guerra, el pare 
Josep de Besalú manifestà la seva gran 
satisfacció en saber que durant la 
persecució religiosa cap religiós no renegà 
de la seva fe, i escrivia: “Dono les més 
sinceres gràcies a Déu que no ha permès 
que ni un sol dels fills de la nostra província 
catalana hagi flaquejat en la fe durant el 
període de sagnant persecució religiosa que 
tan satànica i salvatge es va mostrar”. Invito 
tots els diocesans a unir-se a aquesta acció 
de gràcies a Déu amb motiu de la propera 
beatificació. 

 
  
† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona 
Diumenge, 25/10/2015 
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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   
 

  

 L’encíclica 
LAUDATO SI del 
papa Francesc: 

crida i repte a la 
vida religiosa”  

a càrrec de  Lloc Torcal 
 
 

 
Lluc Torcal va néixer a Sant Cugat del 
Vallès el dia 5 d'octubre de 1971. 
L'agost de 1995 va entrar al Monestir 
de Poblet, on el dia 26 de gener de 
1996 va rebre l'hàbit de novici. Un any 
més tard va fer la seva professió 

simple i el dia 11 de juliol de l'any jubilar 2000, la professió solemne davant de l'Abat, Josep Alegre 
i Vilas. Va ser ordenat de diaca el dia 8 de gener de 2006 per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume 
Pujol i Balcells, i el 3 de juny de 2007 el va ordenar prevera. És llicenciat en Ciències Físiques per 
la Universitat Autònoma de Barcelona (1994), Doctor en Filosofia per la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma (2013) i batxiller en Teologia per la Pontifícia Universitat de Sant Tomàs 
d'Aquino "Angelicum" (2004). 
Ha estat escollit Secretari General del Capítol General, del Consell de l’Abat General i del Sínode 
de l'Orde Cistercenc per deu anys, del 2005 al 2015. Des del dia 25 de novembre de 2007 és el 
Prior del Monestir de Poblet càrrec que seguirà mantenint compatibilitzant-lo amb el de Procurador 
General de l’Orde Cistercenc. 
Tortal també és director acadèmic dels Cursos de Formació Monàstica del Col·legi Sant Bernat a 
Roma i és el cap d'estudis de l'Escolasticat del Monestir de Santa Maria de Poblet. Membre del 
projecte STOQ (Science, Theology and The Ontological Quest), en el marc del qual treballa en la 
interpretació filosòfica de la Mecànica Quàntica. Col·laborador de les revistes Poblet (on dirigeix la 
secció Les ciències i la fe cristiana), Liturgia y Espiritualidad, i Qüestions de Vida Cristiana i ha 
publicat alguns articles de caràcter científic en els volums de la sèrie STOQ. És president del 
PNIN (Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet). 
 

  

Data: 28 de novembre de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. Sessió 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 (nom, cognoms i congregació) 
Pas 2 - Aportació 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: 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 L 

 

P. Lluc Torcal, prior de la comunitat del monestir de Poblet 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Els bisbes de la  Conferència Episcopal Tarraconense, presidits per l’Arquebisbe 
metropolità de Tarragona, reunits en sessió ordinària a Tiana (Barcelona) han tingut 
coneixement que el sant Pare Francesc ha acceptat la renúncia al govern pastoral de 
l’Arxidiòcesi de Barcelona de l’Emm. Sr. Cardenal Lluís Matínez Sistach i ha nomenat el 
seu successor en la persona de Mons. Juan José Omella Omella, fins ara bisbe de 
Calahorra y La Calzada-Logroño. 
 
Els bisbes donen la benvinguda al nou Arquebisbe metropolità de Barcelona i preguen 
pels fruits pastorals del seu ministeri episcopal, tot desitjant que, amb l’ajuda de Déu, 
aportarà la seva llarga experiència al treball sinodal de totes les Diòcesis amb seu a 
Catalunya. 
 
Els Bisbes de Catalunya agraeixen la llarga entrega pastoral del Sr. Cardenal Lluís 
Martínez Sistach a les diverses Diòcesis on ha servit (Tortosa, Tarragona i Barcelona), 
així com de cara al conjunt de la Conferència Episcopal Tarraconense i a l’Església 
universal. 

Tiana, 6 de novembre de 2015 
 
 
 

 

El P. Abat, que és al Brasil, a la reunió d’abats visitadors de la Congregació 
Sublacense-Cassinesa, agraeix al cardenal Lluís Martínez Sistach “el seu servei a 
l’arxidiòcesi durant aquests anys” 
 
El P. Josep M. Soler expressa “l’acolliment fratern i cordial de Montserrat” a Mons. Joan 
Josep Omella, nou arquebisbe de Barcelona 
 

Comunicat de la CET 

El P. Abat expressa "l'acolliment fratern i cordial de Montserrat" a 
Mons. Omella, nou arquebisbe de Barcelona 
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Montserrat, 6 de novembre de 2015. El P. Abat Josep M. Soler, expressa “l’acolliment 
fratern i cordial de Montserrat” a Mons. Joan Josep Omella, nomenat pel Papa Francesc 
aquest migdia com a nou arquebisbe de Barcelona. La primera reacció del P. Abat, que 
és al Brasil, al Monestir de Santa Rosa, on participa a la reunió d’abats visitadors de la 
Congregació Sublacense-Cassinesa, a la qual pertany Montserrat, ha estat “de 
reconeixement” envers el cardenal Lluís Martínez Sistach, “pel seu servei a l’arxidiòcesi 
durant aquests anys, tot recordant amb goig la seva devoció a la Mare de Déu de 
Montserrat”. 
 
“Com que des del 2004 el Monestir de Montserrat pertany a la Província eclesiàstica de 
Barcelona i el seu arquebisbe és el nostre metropolità –ha dit el P. Abat des del Brasil-, 
vull expressar, en nom propi i de la Comunitat, l’acolliment fratern de Montserrat a Mons. 
Omella”. “He pogut tenir contacte amb ell diverses vegades, tant a Montserrat mateix com 
en altres indrets, i, per tant, no m’és una persona desconeguda”, ha afegit. “Hem pogut 
parlar en català i hem compartit els anhels i les esperances de l’Església i de la societat. 
El rebem amb l’esperança que, amb l’ajut de Déu i de totes les persones de bona 
voluntat, podrà dur a terme al si de la Conferència Episcopal Tarraconense, la tasca de 
pastor sol·lícit que li ha estat encomanada, assimilant i estimant la llengua, la cultura, la 
personalitat de la nostra terra i, per damunt de tot, les persones que formen, a partir d’ara, 
la seva nova comunitat eclesial”, ha conclòs el P. Josep M. Soler des del Monestir de 
Santa Rosa del Brasil, on romandrà fins el proper 14 de novembre. 

 

 

 

Biografia oficial del nou Arquebisbe de Barcelona i, 

fins ara, bisbe de Calahorra i La Calzada-Logronyo 

Mons. D. Juan José Omella neix a la població de 
Cretas, província de Terol i arxidiòcesi de Saragossa, el 
21 d’abril de 1946. Va estudiar en el Seminari de 
Saragossa i en Centres de Formació dels Pares Blancs 
a Lovaina i Jerusalem. El 20 de setembre de 1970 rebia 
l’ordenació sacerdotal. En el seu ministeri sacerdotal, va 
treballar com coadjutor i com rector i entre 1990 i 1996 
com a vicari episcopal a la diòcesi de Saragossa. 
Durant un any va ser missioner a Zaire. 

Càrrecs pastorals 
El 15 de juliol de 1996 va ser nomenat bisbe auxiliar de 
Saragossa. Va ser ordenat bisbe el 22 de setembre 
d’aquell mateix any. El 27 d’octubre de 1999 va ser 

nomenat bisbe de la diòcesi de Barbastre-Monsó, de la que va prendre possessió el 12 de 
desembre de 1999. Entre el 24 d’agost de 2001 i el 19 de desembre de 2003 va ser 
administrador apostólico d’Osca i entre el 19 d’octubre de 2001 i el 19 de desembre de 
2003, també administrador apostòlic de Jaca. El dia 8 de abril de 2004 és nomenat bisbe 
de la diòcesi de Calahorra y La Calzada-Logroño. Va prendre possessió de la diòcesi el 
29 de maig del mateix any. És també consiliari nacional de Mans Unides. 

El 31 de maig de 2013 va ser investit Prior Honorari de la Verge de Valvanera pel Capítol 
de Cavallers amb motiu de la seva tasca amb el pelegrinatge de la Verge pels diferents 
municipis de La Rioja amb motiu de l’Any de la Fe. El 6 de novembre de 2014 la Santa 
Seu feia públic el seu nomenament com membre de la Congregació pels bisbes. 

Qui és Mons. Omella? 
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Altres dades d’interès de Mons. Omella 
A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal de Pastoral 
Social des de 1996. De 2002 a 2008 va ser president d’aquesta mateixa Comissió 
Episcopal. 

El 13 de març de 2014, a la CIII Assemblea Plenària, va ser escollit novament president 
de la Comissió Episcopal de Pastoral Social. 

 

 

El nou bisbe dirigeix unes paraules de benvinguda i acolliment als feligresos de 

l'arxidiòcesi  

 
L’Administrador Diocesà de Calahorra i La Calzada-Logroño i Arquebisbe Electe de 
Barcelona 
 
Carta al Poble de Déu que pelegrina a Barcelona 
6 de novembre de 2015 
 

A vosaltres, comunitat cristiana de l’Arxidiòcesi de Barcelona, gràcia i pau de part de Déu, 
Pare de misericòrdia, de Jesucrist, Salvador del món, i de l’Esperit que ens anima i 
enforteix en totes les nostres lluites i empreses. 

Carta al Poble de Déu que pelegrina a Barcelona 
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            El Papa Francesc m’ha comunicat, a través del seu representant a Espanya, el Sr. 
Nunci, Mons. Renzo Fratini, el seu desig que sigui el successor de l’Arquebisbe de 
Barcelona, el Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach. I en el dia d’avui s’ha fet públic 
aquest nomenament. 

            Us confesso que a l’assabentar-me d’aquesta notícia em va entrar una vertadera 
esgarrifança quan vaig sentir la gran responsabilitat que queia sobre la meva persona i 
vaig veure amb molta claredat la gran desproporció entre la meva petitesa i la grandesa 
d’aquesta Arxidiòcesi, rica per les grans obres realitzades al llarg de la seva història, per 
la gran santedat en molts dels seus membres, per les moltes persones que han realitzat 
una important tasca evangelitzadora i pels grans pastors que han conduit aquesta 
Església que ja forma part de la meva vida i entra de ple en el meu cor de creient i pastor. 

            Encara avui em pregunto: “¿Per què s’han fixat en mi?” I he recordat el que em 
digué la meva mare, amb tota la naturalitat i franquesa aragonesa, quan li vaig comunicar 
que el Papa m’havia anomenat Bisbe Auxiliar de Saragossa: “¿No n’hi havia cap altre 
millor que tu?”. 
 
            Sé que el Senyor, a través de les mediacions humanes, elegeix el qui vol, no 
sempre el millor, però li dóna la seva força per a dur a terme la missió confiada. Amb 
aquesta seguretat i confiança accepto aquesta missió que l’Església em confia sense 
pretendre altra cosa que 
estimar Déu amb totes les 
meves forces i servir-vos a 
vosaltres, estimats diocesans, 
amb total entrega i generositat. 

            La primera cosa que 
tractaré de fer és conèixer-vos, 
apropar-me a tots vosaltres per 
tal de poder fer meus els 
vostres goigs i els vostres 
sofriments, els vostres projectes 
i desitjos. 

            Tot i que vaig néixer en 
un poble a prop de Catalunya i 
de llengua materna catalana, 
Cretas (Teruel) a la comarca del 
Matarraña, aleshores Diòcesi de Tortosa, la meva vida de sacerdot i de bisbe ha 
transcorregut tota ella a l’Aragó i La Rioja. Per això hauré de dedicar un temps a endinsar-
me en la vostra història i en els vostres projectes i inquietuds. 

            No vinc a imposar res, vinc a oferir-vos la meva amistat i a obrir-vos el meu cor, a 
compartir allò que ha configurat la meva vida de creient i de pastor de l’Església. Vinc a 
cridar a la porta del vostre cor per a descobrir les meravelles que Déu ha realitzat i 
segueix realitzant en les vostres vides de creients i de persones obertes i inserides en 
aquesta societat globalitzada que camina en el Tercer Mil·leni. 

            Saludo amb gran afecte al Sr. Cardenal, Mons. Lluís Martínez Sistach, qui amb 
entrega generosa ha guiat aquesta Església que enfonsa les seves arrels en aquests 
testimonis de la fe que estan sempre presents en els nostres cors, els sants i beats 
d’aquesta Arxidiòcesi, com també, des d’ara poso sota la protecció de la Verge Maria, 
Mare del Senyor, el ministeri que se’m confia. 



  
 

    11 | 45 

            Saludo també al Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, provinent de l’Illa de 
Menorca, que ha sabut integrar-se plenament en aquesta Església local de Barcelona. 

            La meva mirada es dirigeix també als sacerdots i diaques, directes col·laboradors 
dels bisbes. Vull ser per a tots vosaltres un pare i un germà. Sé que no sóc perfecte, 
conec les meves limitacions i pobreses, per això us demano ja des d’ara una gran 
comprensió i que em doneu la vostra ajuda per a poder exercir bé la missió que el Senyor 
em confia. Em commou veure-us totalment entregats al servei del poble de Déu, dels més 

pobres i necessitats, tractant de ser 
transparències del cor misericordiós de Déu. 
Gràcies per la vostra entrega. Seguiu així i 
compteu amb el meu suport. 

            La Vida Consagrada està també a prop 
del meu cor de pastor. Espero molt de 
vosaltres. ¿Què seria de l’Església sense els 
consagrats? Sigueu fidels al vostre carisma i 
viviu en el cor de l’Església molt units als 
pastors i al poble sant de Déu. No oblideu que 
l’Església és “misteri de comunió en tensió 
missionera”. 
 
            A vosaltres, Poble de Déu, homes i 
dones d’aquesta Església que peregrina a 
Barcelona, a vosaltres que us heu deixat 
seduir per la Persona de Jesús de Natzaret, el 
Fill de Déu, que us manteniu fidels al seu 
amor, a tots vosaltres, us envio la meva més 
afectuosa salutació. I us dic: no tingueu por de 
viure la fe enmig d’aquest món complex que 
ens toca viure. El Senyor és amb nosaltres, 
camina amb nosaltres i ens sosté en les 

nostres lluites de cada dia. Tal com demana el papa Francesc als bisbes, vull caminar 
davant vostre com a pastor que guia la comunitat; enmig vostre com un germà que 
comparteix els goigs i els sofriments de tots els seus companys de camí; i darrere vostre 
recollint els qui es cansen, als més pobres i necessitats, als qui s’ha de posar a la pròpia 
cavalcadura com ho va fer el bon samarità amb el que trobà a la vora del camí. 

            I saludo també a les Autoritats amb respecte i admiració. Us heu compromès en 
una bella tasca, no sempre fàcil, com és el servei al bé comú, a treballar per al bé de tots, 
especialment dels més pobres i necessitats. Per això us dic que us admiro per aquesta 
missió que heu assumit. Compteu amb mi per aquest servei en bé dels més pobres i 
necessitats. Sabeu que us acompanyo amb el meu afecte i pregària. 

            Finalment una salutació cordial a tots els barcelonins de qualsevol creença i 
convicció, dels qui em sento proper i conciutadà, com a testimoni d’una Església, rostre de 
la misericòrdia de Déu, que estima a tots, se sent solidària de les millors intencions, i a 
tots allarga la seva mà amiga. 

            La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb tots vosaltres. 

†Juan José Omella Omella 
Administrador Diocesà de Calahorra i La Calzada-Logroño, 
Arquebisbe Electe de Barcelona 
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El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, al vespre del dimarts 3 de 
novembre, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, ha pronunciat una 
conferència sobre “El Sínode dels Bisbes de 2015 vist per dins. La vocació i la missió de 
la família a l’Església i al món contemporani”. A la conferència hi ha assistit el bisbe 
auxiliar de Barcelona, 
Sebastià Taltavull, i un 
nombrós públic.  
 
El cardenal ha 
començat dient que 
participar en un Sínode 
dels Bisbes és un do 
de Déu, una gràcia 
especial, una gran 
experiència eclesial, 
perquè és viure i 
realitzar un treball en 
comunió amb bisbes 
representants de 
l’episcopat de tot el 
món, per aconsellar al 
Papa, en aquesta ocasió sobre la família. Aquesta ha estat la XIV Assemblea General 
Ordinària del Sínode dels Bisbes. El cardenal ha agraït al papa Francesc que el nomenés 
membre d’aquesta assemblea, com també ho va fer en l’anterior Sínode extraordinari dels 
bisbes l’octubre de l’any passat, preparatori de l’actual. 
 
En el Sínode, ha dit el cardenal, s’ha pogut fer un diagnòstic mundial de la realitat i de la 
problemàtica del matrimoni i de la família, i de la seva vocació i missió a l’Església i al 
món. No només s’ha analitzat la realitat de les famílies en el món d’avui, sinó que se l’ha 
valorada a fi d’assessorar al Papa perquè pugui prendre les decisions pertinents en el 
servei que l’Església ha de prestar a les famílies. 
 
Durant el Sínode, el dissabte 17 d’octubre, es va commemorar el 50è aniversari de la 
seva institució, quan el beat Pau VI, al setembre de 1965, el va crear a fi de que, 
periòdicament, una representació dels bisbes de tota l’Església es reunissin amb el Papa, 
fomentessin una unió més estreta entre ell i tot l’episcopat i l’ajudessin amb els seus 
consells, donant continuïtat al treball fet en el Concili Vaticà II, que estava vivint el seu 
quart i últim període. En aquesta commemoració, el papa Francesc va pronunciar un 
discurs sobre l’Església sinodal a la llum de l’eclesiologia del Vaticà II i va afirmar que “el 
camí de la sinodalitat és el camí que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni”. 
 
Durant tres setmanes, del 4 al 25 d’octubre -ha prosseguit el cardenal-, les congregacions 
generals s’han celebrat, matí i tarda, amb la presidència del Papa, amb intervencions 
també de matrimonis auditors que oferien el testimoniatge de la seva vida matrimonial i 
familiar. Totes les aportacions dels bisbes i dels altres membres del Sínode han estat 
complementades per les reunions en grups lingüístics, que han permès millorar el 
document base, l’Instrumentum laboris del Sínode, i fer-hi noves aportacions i esmenes, 
més de mil tres-centes. En tot aquest treball, s’ha respirat un clima de comunió, cordialitat 

Conferència del cardenal Lluís Martínez Sistach sobre el Sínode  
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i fraternitat, encara que hi ha hagut intervencions fetes amb sensibilitats diferents i inclús 
amb continguts oposats, però sempre en recerca d’allò que l’Esperit Sant diu a l’Església.  
 
Els bisbes han parlat des de la seva experiència familiar i de la realitat de les famílies dels 
seus països i com a homes de fe, sense oblidar els aspectes i reptes econòmics, socials i 
culturals que incideixen en totes les famílies, i ho han fet com a pastors, cercant sempre 
com ajudar-les, tant les que viuen en una íntima comunitat de vida i d’amor com les que 
no ho han assolit. Pràcticament –ha dit el cardenal- s’han tractat totes les qüestions: les 
distintes realitats familiars en el seu context antropològic, cultural, social i econòmic i 
altres aspectes com la tercera edat, la viduïtat, el final de la vida i el dol, persones amb 
necessitats especials, famílies amb fills amb orientació homosexual, les parelles de fet, els 
emigrants, pròfugs i perseguits, la rellevància de la vida afectiva, i altres. 
 
També es va tractar de la vocació de la família cristiana que rep la forma eclesial i 
missionera del lligam sacramental que consagra la relació conjugal indissoluble entre els 
esposos. Es parlà de la pedagogia divina, de la família en la Sagrada Escriptura i com a 
icona de la Trinitat, i de l’ensenyament del Concili Vaticà II i dels papes sobre aquesta 
realitat. Finalment, es van tractar aspectes pràctics de la pastoral familiar com són la 
preparació al matrimoni, en què hi va haver moltes intervencions, la celebració nupcial, els 
primers anys de vida familiar, la transmissió de la vida, l’adopció de fills, l’acompanyament 
pastoral de les famílies en situacions complexes, i la dimensió evangelitzadora i 
l’espiritualitat de la família. 
 
El document conclusiu, amb el títol de “Relació final del Sínode al papa Francesc”, té 
noranta-quatre números i ha estat aprovat en la seva totalitat, i votant número per 
número, amb una majoria qualificada dels dos terços de vots. Aquest document –va 
concloure el cardenal- no és un document normatiu, està en mans del papa Francesc i 
segurament farà necessari un document postsinodal del Pontífex per posar en pràctica 
allò que consideri pertinent a la llum d’aquest consell, fruit del treball sinodal i de la 
pregària de tota l’Església. 
 
 
 
 
Amb motiu de la commemoració del 99è 
aniversari de la mort del Beat Carles de 
Foucauld, la Família Espiritual de Barcelona 
us convidem a la trobada que tindrà lloc el 
dia 28 de novembre a la seu de la Comunitat 
de Jesús, c/Joan Blanques 10 de Barcelona. 
(Metro més proper: Línia 4, estació Joanic.) 
 
Programa: 
- 18,00.- Conferència a càrrec d'en Josep 
Lluís Vázquez: 
“L'experiència de l'amistat en Carles de 
Foucauld" 
- 18,45.- Pregària d'adoració 
- 19,30.- Compartir i pica-pica 
Per a més informació: Comunitat de Jesús -Josep Calvet: 639 281 396 
Germanetes de Natzaret: 93 466 30 26 

99è aniversari de la mort del Beat Carles de Foucauld 
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Dissabte dia 7, a l’església dels PP. Dominics de Barcelona, en un acte senzill però 
solemne, es va inaugurar L’ANY JUBILAR de l’ordre dominicana,   amb la celebració de 
l’eucaristia. 

A la celebració estaven presents els fidels habituals de l’església i una representació de 
totes les Congregacions Dominicanes presents a Catalunya i també membres de les 
comunitats de laics. 

 En començar la celebració el Prior de la comunitat, fr. Carlos Bernal  op, va donar lectura 
a la carta del M.O. fr. Bruno Cadoré. https://youtu.be/M-v7tnEMj8s 

 Es poden destacar alguns fragments del seu contingut:  “Nuestro Jubileo nos invita a 
volver a los orígenes de la Orden para recordar el momento fundacional, en el que santo 

Domingo envió a 
nuestros primeros 
hermanos fuera de 
su casa, de su 
familia, de su nación, 
para que 
descubrieran el gozo 
y la libertad de la 
itinerància”. 

El capítulo general 
de Trogir estableció 
como  lema  para el 
año del Jubileo de la 
Orden  “ENVIADOS 
A PREDICAR EL 
EVANGELIO”. Este 
lema nos invita a 
reflexionar sobre las 
siguientes 
preguntes: ¿Por 

quién somos enviados? ¿A quién somos enviados? ¿Con quién?¿qué llevamos con 
nosotros al ser enviados?  El mismo capítítulo ha dado respuesta a esta última pregunta: 
somos enviados a predicar la Buena Nueva de la Resurrección de Cristo. ... La 
Resurrección de Cristo es la revelación más clara de la “misericordia   de Dios por los 
pobres pecadores”. Predicar la resurrección consiste en predicar el nuevo camino de 
amistad con Dios. Esta es la gracia de la cual fue predicador ejemplar santo Domingo de 
Guzman, “predicador de la gracia”. ... los predicadores del Evangelio son predicadores de 
la gracia y los predicadores de la gracia son predicadores de la miseriordia de Dios”  

Obertura solemne del Jubileu de l’Orde Dominicana 

https://youtu.be/M-v7tnEMj8s
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A continuació, es va encendre el  Ciri del Jubileu, que presidia la celebració. Seguidament  
la comunitat de frares va anar en processó acompanyant el  ciri fins l’entrada de l’església 
i, tornant al presbiteri, es va cantar l’himne del Jubileu: “LAUDARE. BENEDICERE. 
PRAEDICARE”.  https://youtu.be/wAT7zMzavdw    

Aquest Jubileu és una 
acció de  gràcies per 
aquests 800 anys de  
llum i de vida i  també 
perquè és una invitació 
a ser llum del món  ara i 
aquí. Tots som enviats a 
predicar:  

“Vé i predica”. Aquestes 
paraules han de 
ressonar ben vives al 
llarg d’aquest Any 
Jubilar.    

A la homilia el prior va 
encoratjar-nos  a tots els 
assistents a aprofundir 
en tres paraules:  

Acció de gràcies pel 
carisma  rebut. Una nova oportunitat de demanar perdó per a acollir la misericòrdia de 
Déu. Y la tercera paraula una crida a l’esperança i a somiar. 

Abans de acabar la celebració de l’eucaristia, es va demanar a tots els representants de 
la Família Dominicana que pugessin al presbiteri per a rebre la llum de l’enviament. 

Tot va començar en un somni  de Sant Domènec de Guzman en el sud de França i 800 
anys després de la creació de l’ 
Ordre de  Predicadors, seguim 
somiant per fer present la 
Paraula de Déu en el món 
d’avui.  

 El Jubileu simbòlicament va 
començar obrint les portes 
d’una Basílica (la de Santa 
Sabina a Roma) i entrant a dins. 
Aquest Jubileu ens convida a 
“obrir les portes”  per sortir a 
predicar l’Evangeli com ho va 
fer Sant Domènec de Guzman. 

https://youtu.be/HM0R4za9Yw0 

 

FELICITATS A L’ORDE DOMINICANA PER AQUESTS 800 ANYS AL SERVEI DE LA 
PARAULA DE DÉU CONTEMPLADA , VISCUDA I FETA COMPASSIÓ AMB ELS QUI 
PATEIXEN! 

Gna. Carmen Sendino Páramo 
 

https://youtu.be/wAT7zMzavdw
https://youtu.be/HM0R4za9Yw0
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 Associació Cintra 
Assemblea General 

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

Data  Dimecres, 4 de novembre de 2015 

Hora  18.30 h 

Lloc  Residencia Sagrat Cor (Jesuites) Roger de Lluria 13 ●  Barcelona 

Ordre del dia 1. Lectura i aprovacio, si escau, de l'acta de l'Assemblea anterior 
2. Presentacio i aprovacio, si escau, del balanc 2014-2015 i del 
pressupost 2015-2016 de Cintra. 
3. Informe sobre l’escola Cintra 
4. Informe sobre Benallar i de Verdallar. (Activitats i situacio 
economica) 
5. Present i futur 
6. Eleccions o renovacio de carrecs de la Junta Directiva. 
7. Torn obert de paraula 

 

Llistat de Socis de l' Associació Cintra 

1. Benedictins de Montserrat 

2. Carmelites de la Caritat (Vedrunes) 

3. Carmelites Missioneres Teresianes 

4. Carmelites Tereses de Sant Josep 

5. Companyia de Jesús 

6. Companyia de Maria (Lestonnac) 

7. Companyia sta. Teresa 

8. Dominiques de l' Anunciata 

9. Esclaves Sagrat. Cor 

10. Escola Pia de Catalunya 

11. Filles de la Caritat  

12. Filles de Jesús 

13. Filles de Maria Auxiliadora 

14. Filles de st. Josep 

15. Fills de la Sagrada  Família 

16. Franciscanes Missioneres de la Nativitat (Darderes) 

17. Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció 

18. Germanes Sant Francesc d'Assís 

19. Germans Escoles Cristianes (la Salle) 

20. Germans Maristes 

21. Germans Sant Gabriel 

22. Germans Sant Joan de Déu 

23. Missioneres Cor de Maria 

24. Missioneres Immaculada Concepció 

25. Missioners Cor de Maria 

26. Orde frares menors caputxins 

27. Orde framenors 

2015
2 

Assemblea general de l’Associació Cintra 

ACTA 
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28. Religioses Immaculada Concepció de Castres 

29. Religioses Jesús Maria 

30. Serventes Sagrat Cor de Jesús 

31. Societat Sagrat Cor 

32. Societat Sant Francesc de Sales 

33. San Pedro ad Vincula 

34. Terciàries Trinitàries 
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Informació sobre l’Escola Cintra a càrrec d’Imma Bonada 
 

Fa la presentació Imma Bonada, directora de l’escola. Mitjançant gràfiques ens presenta el 
nombre d’alumnes, procedència, nivell econòmic, situació familiar... Observem com la 
majoria no són del Raval, quasi tots presenten situacions familiars difícils... 
Ens presenta en dades la composició del Claustre del Professorat i el podem definir com 
jove i estable. A més, de la ja coneguda experiència i compromís que posen en el seu 
treball. 
També ens presenta el grup de voluntaris/es que treballa amb molta il.lusió. 
Aquest curs l’Escola celebrarà 20 anys, entre els actes es destaca un concert de 
l’Escolania de Montserrat.  
En un torn d’aclariments es demana com es veu la baixa matricula per 1r ESO., L’ Imma  
respon que malgrat sigui baixa, durant el curs es faran algunes matriculacions més. 
També ens comenta la dificultat d’entendre per part d’algunes famílies un projecte com 
CiNTRA. 
Altres assembleistes comenten que també es veu com molts Instituts, Col·legis i altres 

entitats ja tenen “Aules de 
diversificació”; UEC...i 
sovint alguns EAPS 
deriven cap aquestes 
unitats educatives.  També 
es comenta que en molts 
barris desfavorits es 
potencia més la 
matriculació en instituts 
públics que en centres 
concertats.  
Amb un aplaudiment 
agraïm a l’Imma Bonada 
l’encert en l’inici de la seva 
funció com a directora del 
Centre, substituint l’Enric 
Sevilla que continua en el 
centre com a tutor. 
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Informació sobre La Fundació Benallar 
 

Fa la presentació Ana Royo, directora de la 
Fundació 

 
PERSONAL  
4 trabajadores/as  

50 voluntarios/as  
 
TRABAJADORES:  
1. Directora Fundación: 33 horas. Perspectivas: 

Sustitución de la Directora para 2016.  

2. Coordinadora Cursos de Huerto: 33 horas hasta noviembre de 2015.  

3. Educador social piso de acogida: Contratación de un educador para coordinar el 
proyecto de Vivienda de jóvenes sin hogar desde febrero 2015.  

4. Contable: 25 horas  
 
ACCIONES DE VIABILIDAD  
1. Coordinadora cursos de huerto: reducción de jornada de 33 a 27 horas desde 11/2015.  

2. Educador social: reducción jornada de 
20 a 16 horas desde 08/2015.  

3. Revisión de las opciones de 
contabilidad para ver la mejor opción de 
viabilidad.  
 
PROYECTO DE VIVIENDAS 
ACTUALMENTE 2015: 11 pisos  
1. FAMILIAS CON BAJOS RECURSOS: 8 
pisos / 34 personas actualmente  

2. JÓVENES AFRICANOS SIN 
INGRESOS: 3 pisos / 28 jóvenes durante 
el 2015  
 
PERSPECTIVAS:  
1. Dejar de entre 2 a 4 pisos, para que las 
familias que están viviendo en esos pisos 
se lo alquilen a su nombre. (Son familias 
que llevan mucho tiempo en los pisos y 
han mejorado mucho su situación).  

2. Dedicar 2 ó 3 pisos a la acogida de 
refugiados o a personas derivadas por el 
Ayuntamiento, Creu Roja, etc.  

3. Dar de alta en hacienda la actividad de “Asistencia en Habitatge”, para facturar a las 
anteriores entidades que deriven personas. Al mismo tiempo, arreglar la situación jurídica 
de las viviendas, en cuanto a contratos y declaración de iva e Irpf.  

4. Seguir acogiendo y acompañando a los jóvenes africanos que siguen llegando a 
nuestro país y carecen de recursos  
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CURSOS DE INSERCIÓN LABORAL: 52 alumnos durante el 2015  
 
1. HORTICULTURA ECOLÓGICA Y JARDINERÍA: 3 NIVELES  
o NIVEL BÁSICO: 3 meses de duracíon.  

 

 
o FORMACIÓN ESPECIALIZADA, NIVEL 1: 10 meses de duración  

 por otras entidades.  

 
o FORMACIÓN ESPECIALIZADA, NIVEL 2: 10 meses de duración.  

 

 
o 12 voluntarios  

o 5 días a la semana: 4 
horas diárias  
 
2. CAMAREROS DE 
BARES Y 
RESTAURANTES  

o 13 alumnos en el 
2015  
 
3. ARTESANÍA  
o 8 alumnos en 2015  

o 6 voluntarias  

o 3 días a la semana: 3 
horas diarias  
 
13 alumnos de los 
cursos de huerto y 
artesanía han salido del programa de viviendas y han podido independizarse y subsistir 
por sí sólos con la beca social mensual que se ofrece por la participación en los cursos.  

A 8 alumnos se les ha tramitado los papeles durante el año 2015  

4 alumnos han encontrado trabajo.  
 
PERSPECTIVAS  
Seguir ofreciendo y tramitando papeles a los que vayan terminando los cursos y ayudarles 
a insertarse en el mercado laboral, tanto de Verdallar como de otras empresas.  

Seguir ofreciendo los cursos de huerto, camareros y artesanía, pues son ámbitos 
apropiados a las características de los alumnos.  
 
FORMACIÓN EN IDIOMAS: CURSOS TRIMESTRALES  
Curso de catalán básico.  

Curso de castellano: nivel inicial  

Parejas lingüísticas.  
 
ACTIVIDADES INTERCULTURALES:  
Fiestas de final de curso y Nav  
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OBJETIVOS  
Reinsertar socio-laboralmente a personas (preferentemente a jóvenes) que están en 
riesgo de exclusión social, por falta de trabajo y vivienda.  

Promocionar, extender y publicitar el eco-desarrollo, la ecología, la economía social, y las 
energías limpias como una forma de vida y de trabajo.  
 
EJES SOBRE LOS QUE SE BASA NUESTA IMAGEN DE MARCA  
Productos 100% Ecológicos + Inserción Social + Mobilidad Sostenible  
 
ACTIVIDAD COMERCIAL  
La actividad de VERDALLAR es producir, comercializar y distribuir productos de 
alimentación ecológicos.  
 
¿CUÁL ES NUESTRO VALOR AÑADIDO?  
 
1. Cestas abiertas o cerradas y sin compromiso de permanencia  
Sabemos que hay personas que les gusta elegir y otras que se lo den echo, por eso 

damos la opción de 
seleccionar, sin ningún 
compromiso, cestas 
abiertas o cerradas y con 
la periodicidad que más se 
adapte a tus gustos: 
ofrecemos hacerte 
subscritor, cesta quincenal, 
mensual, pedido 
esporádico,…  
 
2. Nuestro huerto está en 
el distrito de Sarriá de 
Barcelona  
Nuestro huerto Wunpini 
(que significa “regalo de 
Dios” en lengua 
Dagomba), está en el 
barrio de Sarriá, en 

Barcelona, el cual es propiedad de las Hermanitas de la Asunción.  
En él cultivamos la mayoría de las hortalizas con las que después se confeccionan las 
cestas. También vendemos estos productos a algunas tiendas y restaurantes.  
Periódicamente, los sábados por la mañana realizamos jornadas de puertas abiertas 
para clientes, colaboradores y amigos. Así todos pueden conocer de dónde salen los 
productos que comen durante la semana y conocer también a las personas que 
componen este proyecto.  
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3. Todos nuestros productos están Certificados Eco y con sello de Venta de 
Proximidad Generalita  
Todos nuestros productos son ecológicos y están certificados por la Generalitat de 
Cataluña con el número de OPERADOR CT-2992-E/ES-ECO-019-CT  
También contamos con el sello de Venta de Proximidad de la Generalitat, desde su 
aparición en 2013: VP/P/0593/2013.  
 
4. Realizamos también Cursos y Talleres de Horticultura Ecológica y Jardinería  
Con la Fundación Benallar también realizamos en nuestro huerto cursos y talleres de 
horticultura ecológica y jardinería para jóvenes en riesgo de exclusión social derivados por 
Benallar y otras entidades, tanto privadas como públicas, como el Ayuntamiento de 
Barcelona.  
 
5. Apostamos por la movilidad sostenible: ya contamos con 2 triciclos eléctricos  
Priorizamos los vehículos que no generan CO2 y también las energías limpias que 
respetan el medio ambiente; por eso repartimos principalmente en la zona centro de 
Barcelona con triciclos eléctricos.  
 
6. Realizamos un itinerario formativo y de acompañamiento de los trabajadores de 
inserción contratados en la empresa:  
Realizamos una jornada de formación mensual y una tutoría personalizada para 
acompañar los procesos de inserción de estas personas.  
 
7. Somos los distribuidores de otras empresas del sector.  

 
DATOS:  
7 trabajadores actualmente  

4 trabajadores de inserción:  
o 1 peón agrario, 1 peón agrario-repartidor, 2 repartidores-conductores  

o 1 persona en proceso de regularización desde abril de 2015.  
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2 trabajadores de estructura: 5 horas administradora, 1 comercial (25 horas).  

7 trabajadores de inserción en todo el 2015, haciendo rotaciones.  

Realización del Plan de Negocio de la empresa para reorientar las actividades.  
 
ACCIONES DE VIABILIDAD Y PERSPECTIVAS DE FUTURO  
1. Rescisión del contrato del Coordinador de la empresa en junio del 2015 para optimizar 
recursos y reparto y reorganización de funciones.  
2. Seguir contratando a más trabajadores de inserción, dando prioridad a los que tienen 
papeles y están en los cursos organizados por Benallar.  
3. Traspaso de los clientes a otra empresa (L’Hortiga) en enero de 2016 y reparto de sus 
clientes a domicilio y de los nuestros.  
4. Repartir, mediante triciclos eléctricos, a otras empresas: mercados, supermercados, 
tiendas especializadas.  
5. Analizar la viabilidad de la empresa en enero de 2016.  
 
 
 

Present i futur 
 

 En Francesc Xicoy ens 
presenta la seva experiència 
com a president de 
l’Associació durant aquest 
any i les gestions que s’han 
anat fent. 

 Un professorat i 
voluntariat entregat i content. 

 Nois/es agraïts perquè 
són sensibles al canvi que 
CINTRA ha produït en ells. 

 Davant la proposta 
d’un nou edifici, i fent 
diferents consultes per 
obtenir recursos es creu més 
adient poder adaptar algun 
equipament ja existent. 

 Ens comenta les 
dificultats que poden sorgir 
en els nous canvis: 
inspectora, gerent del 
Consorci, canvis polítics en 
Ajuntament i Generalitat... 

 Ens comenta el bon 
tracte i bona acollida per part 

del Gerent del Consorci, el Sr. Blasco, que ara es jubila. 

 S’han tingut contactes amb l’Ajuntament, Fundació La Caixa.... gràcies a les 
gestions del Sr. Pere Cortiella. S’espera una visita de la Sra. Gala Pin, regidora de 
Ciutat Vella pel proper 17 de novembre. 

 També s’han tingut contactes amb el Departament d’Ensenyament. Sempre amb el 
Sr. Miquel Garcia, director general de Centres Concertats.  És on se’ns ha mostrat 
més incertesa.   

 



  
 

    24 | 45 

En Lluís Serra, secretari general de la URC i representant de la titularitat en el Consell 
Escolar de Cintra ens presenta “Un cop d’ull a CINTRA”  l’organigrama de 
Cintra/Benallar/Verdallar, la seva història, idea original,  ens convida  a observar els 
canvis del barri, de les ofertes educatives... durant aquests 20 anys...i reflexionar sobre la 
resposta que podem donar des de la Vida Consagrada, com a projecte 
intercongregacional. 

 

 
 
 
 

 



  
 

    25 | 45 

I per acabar i pensant en el futur, Josep Canal ens presenta 
la necessitat de crear un petit grup assessor creat per 
persones afins a les Congregacions religioses, coneixedores  
del món legislatiu i administratiu, amb experiència en el camp 
educatiu, amb sensibilitat per les activitats de caire social... 
perquè en aquest curs ens presentin propostes per 
actualitzar el Projecte Cintra després de conèixer la seva 
situació legal, la realitat del Centre, el barri del Raval i les 
necessitats dels joves en situació de risc.   
I sempre, sense oblidar el sentit original, un projecte 
intercongregacional amb el desig de servir als més pobres 
del nostre país.  Les seves conclusions i propostes seran 
presentades a la Junta pel seus estudi i si s’escau a 
l’Assemblea.  La Junta també convidarà a les congregacions 
que participen d’aquesta Associació i que estiguin 

interessades, a reflexionar sobre el present i futur de la F. Benallar. 
 
 

Eleccions 
 

 
 
 

L’assemblea diposita les paperetes de la votació a l’urna i elegeix 
com a vocals de la Junta Eduard Pini, Manuel Martín y Josep 
Sanromà, que surten escollits en primera votació. Posteriorment, 
Josep Sanromà és elegit com a president de l’Associació Cintra.  
Agraïm a Francesc Xicoy el treball, energia i il·lusió posada. el nou 
president, Josep Sanromà ens comenta que coneix Cintra des de 
fa temps com a voluntari, però que en una setmana se li ha 
demanat ser membre de la Junta i president. I que l’ha acceptat 
amb il·lusió i respecte. És conscient que disposa de temps, que el 
projecte l’atrau i que comptarà amb el suport de tots plegats.  
Amb un aplaudiment li agraïm la disponibilitat i fermesa en la 
decisió. 
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Madrid, 5 de noviembre de 2015 (IVICON).- Los días 
29 y 30 de octubre se ha celebrado la Asamblea 
constituyente de la Federación de las cuatro Provincias 
Agustinas Españolas, paso importante dentro del 
proceso de unión iniciado en el año 2010 y que tiene 
como fin la creación de una sola Provincia. 
En el encuentro, que ha tenido lugar en el Real Centro 
Universitario Escorial-María Cristina de El Escorial 
(Madrid), han participado 44 religiosos de las cuatro 
Provincias, se han revisado los Estatutos de la 
Federación, la hoja de ruta para los próximos años y los 
criterios a tener en cuenta para evaluar las distintas 
presencias agustinianas en España. Asimismo, se ha 

elegido como Presidente de la Federación al P. Domingo Amigo González, quien había 
sido con anterioridad Prior Provincial de una de las Provincias. El Presidente de la 
Federación contará con un Consejo integrado por los Priores Provinciales de cada una de 
las Provincias. 

En estos momentos las cuatro Provincias Españolas de la Orden de San Agustín cuentan 
con unos 870 religiosos distribuidos en 107 comunidades por España, Estados Unidos, 
Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, Tanzania, India, Filipinas, y tienen a su cargo 
parroquias, colegios, centros teológicos, casas de formación, iglesias públicas, museos, 
centros universitarios, colegios mayores, entre otros.    

 
 

32 Premi Internacional Alfonso Comín per a Viqui Molins 

Les Províncies Espanyoles de l’Orde de Sant Agustí es federen 
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XI Jornada del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans i dels 
Equips de Pastoral Política i Comunicació  
Data: 14 de novembre 2015 

Et recordem que la inscripció a la XI Jornada del Grup Sant 
Jordi finalitza el proper dilluns. Per inscriure’t només has de 
clicar a sobre de la paraula INSCRIPCIÓ (en color blau i en 
majúscules) i a continuació s’obrirà un formulari. Un cop 
emplenats els camps, s’ha de clicar a sobre del botó ENVIA 
(SUBMIT) i posteriorment ha d’aparèixer el missatge “S’ha 
registrat la vostra resposta”. Tota vegada que alguna 
inscripció no s’ha registrat correctament, i per tal de poder 
organitzar els detalls del dinar i de la sala, et demanem que si 
et vas apuntar la setmana passada enviïs un correu a 
aquesta adreça, amb l’opció de respondre, confirmant la teva 
inscripció. 

 

Programa 

 
09:00  Inscripció i acolliment. 
  

09:30  Inauguració de la Jornada 

 Benvinguda per part del president del Grup Sant Jordi, Josep Vaquer. 

 Inauguració oficial de la X Jornada.  
  

10:10 Motivacions i sentit de la jornada, per part de Josep Maria Puigjaner, escriptor, 
teòleg i periodista, del Grup Sant Jordi.  

  

10:30 Primera ponència titulada “Aspectes de l’Islam Contemporani: desafiaments a 
la diversitat cultural i al pluralisme religiós”, a càrrec de Justo Lacunza, 
missioner pare blanc navarrès, ex president del Pontifici Institut de la Santa Seu 
d'Estudis Àrabs i Islàmics. Investigador de l'Islam. 

 

11:30 Descans. Café.  
 

12:00 Segona ponència titulada “El Pròxim Orient Cristià. Lloc de diàleg i sofriment”, 
a càrrec de Manuel Nin, monjo de Montserrat, rector del Pontifici Col·legi Grec. 
Arximandrita de la diòcesi d'Akko, Haifa, Nazaret i tota la Galilea. 

 

13:00  Debat obert. Diàleg.  
 

14:00  Final de la sessió del matí. 
  Dinar. 
 

16:00 Taula rodona moderada per Meritxell Ruiz, directora general d’Atenció a la Família 
i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament.  Participaran: 
  Dolors Bramon, doctora en Filosofia i Lletres i en Geografia i Història. 

Professora de Filologia Semítica. Experta en temes islàmics. 
 Daniel Giralt-Miracle, filòsof, professor. Ex director del MACBA i l'Espai Gaudí. 

Membre del Consell Assessor per a la Llibertat Religiosa. 
 Mohamed Halhoul, secretari general de la Federació Consell Islàmic de 

Catalunya i vicepresident del Grup de Treball Estable de les Religions (GTER). 
 

17:30  Diàleg obert. 
 

18:30 Reflexions finals de clausura, per part de Carles Armengol, del Grup Sant Jordi. 
 

18:45  Comiat. 

Grup Sant Jordi: “Religions, sensatesa i llibertat” 

https://docs.google.com/forms/d/1kOUILTsPRQRx1mPFm6WvzIHHyN4pdKcJdhxrYVf72NU/viewform
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Aquest recés: Cap a la pau interior proposa un camí per trobar la pau interior a través del: 
silenci i paraula; música i dansa; serenitat, moviment i pau; oració, solitud i companyia; 
escriptura i pintura; dieta vegetariana i contacte amb la naturalesa. 
Sota la guia de Hidelgarda de Bingen, una dona del segle XII que va trencar tots els 
esquemes, avançant-se a la nostra visió global i unitària de la persona (microcosmos) i de 
l’univers (macrocosmos). 
Aquest recés: Cap a la pau interior proposa un camí per trobar la pau interior a través del: 
silenci i paraula; música i dansa; serenitat, moviment i pau; oració, solitud i companyia; 
escriptura i pintura; dieta vegetariana i contacte amb la naturalesa. 
Sota la guia de Hidelgarda de Bingen, una dona del segle XII que va trencar tots els 
esquemes, avançant-se a la nostra visió global i unitària de la persona (microcosmos) i de 
l’univers (macrocosmos). 
El nombre de places està limitat a 20 persones. 

S’aconsella portar roba cómoda. 

Lloc: 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les  
C/ Dolors Monserdà 31 
08017 Barcelona 
Telèfon: 93 203 89 15  

Dates: 14 de novembre 

Horari: Dia 14:  10 a 20 h. 

Dirigir per: 
Mª Dolores i Roser,  
monges de la comunitat de sant Pere. 

Allotjament: 
La hostatgeria del monestir ofereix als participants la possibilitat de menjar. 

Preu: 
Matrícula: 25 €. 
Dinar: 12 € 

Inscripció: 

A  la pàgina web: www.culturabenedictines.es 

Cartell: Hildegarda_2015_cat | Horari_Cat_2015 

Recés: Cap a la pau interior 
Trobar la pau pel camí de la quietud del cor i de la ment 

http://www.culturabenedictines.es/
http://www.culturabenedictines.es/wp-content/archivos/Hildegarda_2015_cat-101.pdf
http://www.culturabenedictines.es/wp-content/archivos/Horari_Cat_20511.pdf
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XXII Jornada de Religioses i Religiosos en 
barris obrers i populars 
 
Dissabte, 21 de novembre de 2015  
Seminari Conciliar de Barcelona  
c. Diputació, 231 

 
Germanes i germans,  
 
Un any més us convoquem a la nostra, la 
vostra, XXII Jornada de Religioses i 
Religiosos en barris obrers i populars de les 
diòcesis amb seu a Catalunya.  
Enguany volem situar-nos en l’Any de la Vida 

Consagrada i l’inici de l’Any de la Misericòrdia. Volem 
aprofundir en el sentit del profetisme en les religioses i religiosos del món obrer. La po-
bresa, l'obediència i la castedat són vots que defineixen clarament una opció i en el 
nostre cas molt encarnada en el món obrer i les persones més empobrides.  
Volem treballar aquest any entorn els consells evangèlics que ens ajudin a 
fonamentar la nostra opció: la nostra Vida Consagrada, què diu en el món d’avui? Quin 
paper juguen els nostres vots evangèlics en la societat actual? Sent consagrades de Déu, 
on és Déu per nos-altres? Com som llavors i benaurances? I pensar en quins reptes ens 
planteja.  

 
Abraçar el futur amb esperança. Coneixem les dificultats que afronta la vida consagrada 
en les seves diverses formes: la disminució de vocacions i l'envelliment, sobretot en el 
món occidental, els problemes econòmics com a conseqüència de la greu crisi financera 
mundial, els reptes de la internacionalitat i la globalització, les insídies del relativisme, la 
marginació i la irrellevància social ... Precisament en aquestes incerteses, que com-partim 
amb molts dels nostres contemporanis, s'aixeca la nostra esperan-ça, fruit de la fe en el 
Senyor de la història, que segueix repetint: «No tinguis por, que jo estic amb tu » ( Jr 1,8 )  
L'Any de la Vida Consagrada ens interpel·la sobre la fidelitat a la missió que se'ns ha 
confiat. Els nostres ministeris, les nostres obres, les nostres presències, responen al que 
l'Esperit ha demanat als nostres fundadors, són adequats per abordar la seva finalitat en 
la societat i en l'Església d'avui?  

La vida consagrada avui: una perspectiva trinitària 
Teresa Forcades i Vila, metgessa i teòloga 
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Carta Apostòlica del Papa Francesc a totes les persones consagrades amb ocasió de 
l’Any de la Vida Consagrada  
Des de la Coordinadora de Religioses i Religiosos en el món obrer i popular, i 
conjuntament amb la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), novament us tornem a 
convidar, el proper 21 de novembre de 2015, a participar d’una Jornada que vol ser una 
experiència de forma-ció, convivència i comunió eclesial. Un espai privilegiat per plantejar-
nos grans qüestions de la vida consagrada enmig de l’Església i la societat actual.  
Us esperem a totes i tots!!  
 
Coordinadora de Religiosos i Religioses de barris i ambients populars 

09:30h Acolliment  
10:00h Benvinguda i presentació Pregària  
10:30h Ponència “Vida Consagrada: una opció trinitària”  
11:30h Aclariments  
12:00h Descans  
12:30h Taula de testimonis “La vida consagrada des d’una mirada laica”  
13:30h Eucaristia  
14:30h Dinar, cafè i sobretaula  
Comiat 

Per inscriure’s a la Jornada dirigiu-vos  
Secretaria de Pastoral Obrera  
Telf. 933 011 568  
pastoralobrera@arqbcn.cat  
Data límit d’inscripció, 19 de novembre  
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el menjador)  
L’aportació a la Jornada serà de 3€ 
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XII Mostra de Cinema Espiritual, 
organitzada per la Generalitat de 
Catalunya a través de la Direcció 
General d'Afers Religiosos, amb la 
col·laboració de la Filmoteca de 
Catalunya, l’Obra Social "la Caixa" i 
SIGNIS (Associació Catòlica Mundial 
per a la Comunicació), entre altres 
organismes i entitats religioses. 
  
Nascuda com una de les primeres 
antologies contemporànies del 
cinema espiritual amb caràcter 
internacional, la nova edició amplia la 
seva presència al territori català 

incorporant com a seus –a més de Barcelona– Girona, Lleida i Tarragona. Amb el desig 
d'oferir al públic una visió dels films més importants acabats d’estrenar o que s’estrenaran 
aviat, la Mostra presenta una completa programació de pel·lícules sobre el fet religiós, les 
diverses religions i la dimensió espiritual, així com el seu lloc en les societats 
democràtiques. Tot això es complementa amb diferents ponents que analitzaran tant la 
pel·lícula com les qüestions espirituals implicades, per tal de convidar el públic a una 
reflexió en profunditat.  
      
Al web de la Direcció General ja s’ha publicada la informació:   
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Mostra-de-Cinema-Espiritual-de-Catalunya 
El programa general de la Mostra, amb la informació de totes les pel·lícules i horaris 
Els programes de les pel·lícules que es projectaran a Girona, Lleida i Tarragona 
  

La Direcció General d'Afers Religiosos organitza la XII Mostra de 
Cinema Espiritual de Catalunya 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Mostra-de-Cinema-Espiritual-de-Catalunya
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Des de la Cova de St. Ignasi us recordem cinc de les nostres propostes. Podeu 
ampliar informació a: http://covamanresa.cat 

 
1. CINC DIES D’EXERCICIS PER NADAL 
Enric Puiggrós, sj. i equip (personalitzats, en 
col·laboració amb el Casal Loiola) 
-- Adreçat especialment a joves (preus especials 
per a estudiants) 
-- 26 (18h.) desembre - 31 (18h.) 2015  
 
2. SEMINARI D’EXERCICIS: EL “MAGIS”, 
RADICALITAT O VOLUNTARISME? 
Profs: Pere Borràs, sj., Carles Marcet, sj., 
Anna Pitarch, Josep Rambla, sj. i Francesc 
Riera, sj.  
Partirem del concepte ignasià “Magis” per valorar-
ne virtuts i possibles perills, tot reflexionant sobre 
el Rei Temporal i la Contemplació per Assolir 

Amor. Des d’aquí ens fixarem en l’elan propi d’altres textos vertebradors: Principi i 
Fonament, Tercer Exercici i Quart dia de Segona Setmana, etc. Combinarem 
exposicions magistrals, estudi personal, pregària, treball en grup, posta en comú.  
-- 26 (19 h.) desembre - 31 (10h.) 2015 

3. LIDERATGE INSPIRAT EN L’ESPIRITUALITAT IGNASIANA 
Profs: Pere Borràs, sj, Carlos Losada i Josep M. Lozano 
Atesa la demanda cada cop més necessària de formació per al “lideratge”, la Cova 
de St. Ignasi, ofereix un programa que, amb l’encuny ignasià i immersos en aquest 
“lloc sant”, prepari per al lideratge, lideratge per a la missió, com el mateix Ignasi va 
saber fer amb els seus companys.  
-- dijous 11 febrer (16 h.) a dissabte 13 (16 h.) / 03 a 05 març (mateix horari) 2016 

4. QUAN HOM VA ARRIBANT   
L’art d'assumir creativament els penúltims i els últims trams de la vida  
Curs Internacional d’un mes de durada 
"Oportunitat" a l’Inici d'una època creativa i plena de possibilitats. Una època de 
"densitat" que ens ensenya a esperar i acollir amb plenitud el Misteri del Déu de la 
Vida. Una època que no es pot improvisar, ni viure a la defensiva. En el "lloc sant" de 
la Cova de St. Ignasi, s'ofereix un temps per preparar-se, reflexionar i acollir la 
Tercera Edat, des de la pedagogia ignasiana del "sentir i gustar”. 
(Demaneu Programa) 
-- 25 setembre - 24 octubre 2016 

5. NOU SETMANES DE RECICLATGE EN TEOLOGIA   
Organitzat per la Cova de St. Ignasi de Manresa, conjuntament amb Cristianisme i 
Justícia dos mesos i una setmana de reciclatge en teologia, des d’una doble 
matriu: a) la vigoria del “lloc sant” de la Cova i de l’espiritualitat ignasiana, b) l’atenció 
a la realitat del s. XXI, plena de dificultats i oportunitats. Programa detallat: 
www.covamanresa.cat.  
--  10 gener – 18 març  2016 (informació i inscripcions: cmarcet@jesuites.net) 

Des de la Cova de St. Ignasi us recordem les nostres propostes 

http://covamanresa.cat/
http://www.covamanresa.cat/
mailto:cmarcet@jesuites.net
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RECORDEU TAMBÉ: 
 

 “AL TEU AIRE”: UNS DIES DE RECÉS, PREGÀRIA, SILENCI...  
- octubre 16-18 (F. Riera, sj.) /  novembre 17-23 (J. M. Bullich, sj.) /  desembre 
04-08 (J. M. Bullich, sj.) /  gener 26-01(feb) (L. Magriñà, sj.) / febrer 12-14 (L. 
Magriñà, sj.) /  abril 15-17 (F. Riera), sj.) /  abril 26-02 (maig) (C. Marcet, sj.) 
 

 ESCRIPTURA D’INTERIORITZACIÓ: VIATGE DE DESCOBERTA PERSONAL 
Conxita Tarruell i Miquel González 
Eines per contactar amb el nostre ésser profund per mitjà de l’escriptura, amb 
ensenyances senzilles i assequibles. Practicarem i experimentarem trobant el 
gust per l'escriptura. Contactarem amb el nostre ésser més íntim fent exercicis 
físics i mentals de concentració, atenció, respiració, relaxació i energia.  
- 21-22 nov. 2015 

 
 CURAR FERIDES, REFER L'AUTOESTIMA 

Eduard Fonts (psicòleg i teòleg) 
Al llarg de la vida hem patit pèrdues, desenganys, separacions, que ens han 
deixat petjada. Si no les hem elaborat adequadament la nostra autoestima i 
relació amb els altres se'n ressenten.  Què hi podem fer? Com aconseguir més 
llibertat i confiança?  
 
 

 

Fundació Comtal i PROIDE organitzem un concert solidari per donar oportunitats 

educatives a nens i joves de Catalunya, Àfrica i Amèrica Llatina 

El proper divendres 27 de novembre et 
convidem a formar part d'una nit de 
solidaritat. TwoCats pel Gospel, un dels 
millors grups de l'escena barcelonina, 
ofereix un concert per a La Salle 
Solidària a benefici de la Fundació 
Comtal, dedicada a donar oportunitats a 
nens, nenes i joves en risc d'exclusió 
social a Catalunya, i de PROIDE, que 
ens dediquem a donar oportunitats 
educatives a l’Àfrica i Amèrica Llatina. 

Participa d’aquesta nit solidària, amb 
sorpreses incorporades, i acollida per La Salle Bonanova. També tindrem actuacions 
de La Salle Premià de Mar, La Salle Horta, La Salle Gràcia i La Salle Bonanova. 

T'apuntes a una nit màgica de solidaritat i música gospel? 

http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=a96a3cd2fc&e=9eedb6be52
http://fundacioproide.us7.list-manage1.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=d16007a498&e=9eedb6be52


  
 

    34 | 45 

I si no pots venir però vols col·laborar amb nosaltres, pots aportar el teu granet de sorra 
comprant l’entrada virtual de la Fila 0. 

On? Teatre de La Salle Bonanova. Passeig de la Bonanova, 8 de Barcelona 

Quan? 27 de novembre 

Hora? 19:30h 

Preu de l’entrada: 12€ (menors de 12 anys: 6€) 

Compra d’entrades a Atrápalo.com, o a les escoles de La Salle Bonanova, Barceloneta, 
Comtal Horta, Gràcia, Premià, a la Fundació PROIDE i a la Fundació Comtal. 

Ens ajudes a fer difusió? Descarrega’t el pòster, comparteix l’spot, difon a les xarxes 
socials, convida a la família, amics, amigues i enemics... 
 
 
 

 
Convento de Sta. Catalina - PP. Dominicos BARCELONA 
Horario: 18,45-19,45 
Salón Penyafort – Bailén 10 – 08010 Barcelona 
Tel. 93 246 33 00 
Precio del cursillo: 20 €. 
 
Calendari: 
Noviembre 9, 10 y 11 – Fr. Vicente Igual 
Diciembre: 16, 17 y 18 – Dr. Luis Casrlos Bernal 
Enero: 19, 20 y 21 – Mn. Antoni Barbra 
Febrero: 2, 3 y 4 – Fr. Emilio Barcelón 

 

Tema sobre la misericòrdia. 

Institut Teologia i Humanismo 

http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=cd09344a93&e=9eedb6be52
http://fundacioproide.us7.list-manage1.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=59c02ad9d6&e=9eedb6be52
http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=76fae1aef0&e=9eedb6be52
http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=014c75559c&e=9eedb6be52
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Xavier Costa | 5/11/2015  
 
La trobada amb Don Bosco a Barcelona l’abril de 1886 canvia la seva vida i des d’aquell 
moment el seu compromís amb els joves més desfavorits de l’època es converteix en una 
realitat ferma i decidida. 
EL 4 de novembre de 2015, es va celebrar el centenari de la mort de don Lluís Martí-
Codolar, home de negocis i emprenedor de la burgesia catalana de finals del segle XIX i 
principis del XX. Un empresari barceloní intel·ligent, treballador, fort, audaç, sensible, 
culte, sòlidament arrelat en els valors ètics i religiosos de la seva família. 

El museu Don 
Bosco de Martí-
Codolar (antiga casa 
de la família Martí-
Codolar a 
Barcelona), donada 
a la congregació 
salesiana per la 
seva família, va 
acollir ahir a la tarda 
un acte 
per recordar i 
venerar la seva 
persona i recordar 
la importància de la 
trobada amb Don 
Bosco l’abril de 
1886 en aquesta 

mateixa finca, acompanyat per altres membres de la burgesia catalana i alguns dels 
infants orfes de l’obra de Sarrià. 
  
El salesià Joan Josep Moré va fer un repàs a la història de Lluís Martí-Codolar, incidint 
especialment en la trobada amb Don Bosco a Barcelona l’any 1886, que va ser l’inici 
d’una estreta relació d’amistat, fent que la família Martí-Codolar viatgés a Torí l’any 
següent, el 1887 i conegués durant una estada de quinze dies la gran tasca de l’obra 
salesiana amb els infants i joves més desfavorits de l’ Itàlia de l’època. Aquí podeu 
aprofundir en la seva figura. 
  
El P. Inspector Cristóbal López va destacar l’esperit emprenedor de  Lluís Martí Codolar, 
però sobretot “la seva sensibilitat per no girar l’esquena a una societat amb moltes 
necessitats i comprometre’s per ajudar a canviar-la i fer-la més justa”. En aquest sentit, “la 
trobada amb Don Bosco va ser clau per canalitzar tota aquesta solidaritat amb els més 
desfavorits”. Accediu a les l'àlbum de fotos de l'acte. 
  
A l’acte també hi van ser presents alguns dels familiars descendents de Lluís Martí-
Codolar i  el President de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ja que el 
senyor Lluís va ser un dels socis fundadors d’aquesta institució. El mosaic que apareix en 
les fotos de la notícia va ser restaurat amb la col·laboració de Cambra de Comerç l’any 
2.000. 

Lluís Martí-Codolar: cent anys de la mort d’un gran impulsor de l’obra 
salesiana 

http://www.salesianos.edu/Archivos/Recursos/HISTORIADONLUISMARTICODOLAR.pdf
http://www.salesianos.edu/Archivos/Recursos/HISTORIADONLUISMARTICODOLAR.pdf
http://salesianos.edu/includes/secciones/fotos/0/index.asp?comunidad=1&carpeta=Centenario_muerte_Lluis_Marti-Codolar
http://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/P/LuisMCodolar3.JPG
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Els dies 5 i 6 de novembre de 2015 ha tingut lloc la reunió n. 216 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a la casa d'espiritualitat Maria Immaculada de Tiana 
(Barcelona). La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 
Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres. 

En el decurs de la reunió, els bisbes han tingut coneixement que el sant Pare Francesc ha 
acceptat la renúncia al govern pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona de l’Emm. Sr. 
Cardenal Lluís Martínez Sistach i ha nomenat el seu successor en la persona de Mons. 
Juan José Omella Omella, fins ara bisbe de Calahorra y La Calzada-Logroño. 
Els bisbes donen la benvinguda al nou Arquebisbe metropolità de Barcelona i preguen 
pels fruits pastorals del seu ministeri episcopal, tot desitjant que, amb l’ajuda de Déu, 
aportarà la seva llarga experiència al treball sinodal de totes les Diòcesis amb seu a 
Catalunya. 

Els Bisbes de Catalunya agraeixen la llarga entrega pastoral del Sr. Cardenal Lluís 
Martínez Sistach a les diverses Diòcesis on ha servit (Tortosa, Tarragona i Barcelona), 
així com de cara al conjunt de la Conferència Episcopal Tarraconense i a l’Església 
universal. 

1. Els bisbes han elegit Mons. Jaume Pujol i Balcells com a Vicecanceller de l'Ateneu 
Universitari Sant Pacià que ha estat recentment erigit per la Congregació per a 
l'Educació Catòlica. També han designat Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de 
Lleida, com a nou president del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació 
Social (SIMCOS). 

2. Els bisbes han rebut els delegats de Pastoral de la Salut de Barcelona, Girona i 
Tortosa, Sra. María José Martínez, Mn. Sebastià Aupí i Mn. Juan Bajo, 
respectivament, que els han exposat la situació actual de l'atenció religiosa als 
malalts en l'àmbit hospitalari, així com també el treball de les diverses delegacions 
de pastoral de la salut per tal d'oferir una adequada atenció religiosa catòlica als 
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    37 | 45 

malalts, als familiars, i altres persones que treballen als hospitals i centres 
sociosanitaris. 

3. Els bisbes han reflexionat sobre l'Any Sant de la Misericòrdia que s'iniciarà a 
Roma el proper 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, i a les 
diòcesis el diumenge 13 de desembre. Han presentat el primer dels vuits subsidis 
pastorals preparats pel Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova 
Evangelització que el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) ha publicat en català. Han 
compartit les prioritats de cada bisbat per fer viure aquest any jubilar com un 
moment extraordinari de gràcia i renovació espiritual de tot el poble de Déu. I han 
estudiat les celebracions que es portaran a terme, així com també l'encàrrec que 
portaran a terme els «missioners de la misericòrdia» que el papa enviarà per la 
Quaresma. 

4. El Cardenal Martínez Sistach ha donat una àmplia informació als bisbes sobre 
l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes que s'ha celebrat del 4 al 
25 d'octubre sobre «La vocació i la missió de la família en l'Església i en el món 
contemporani», en la qual ell ha participat com a membre designat pel Sant Pare. 

5. L'aplicació a les diòcesis de la reforma del procés canònic per a les causes de 
declaració de nul·litat del matrimoni en el Codi de Dret Canònic ha estat objecte 
d'estudi dels bisbes amb l'ajut de les aportacions del Sr. Cardenal Martinez Sistach 
i del vicari judicial de l'arquebisbat de Barcelona, Dr. Santiago Bueno. 

6. El Cardenal Martínez Sistach, responsable de Càritas Catalunya, ha explicat en 
quin moment es troba la situació de l'acolliment dels refugiats a la Unió Europea, 
els esforços que s'està fent a nivell de les diòcesis, i les perspectives del millor 
acolliment als refugiats, sempre en estreta col·laboració amb les Administracions 
públiques. 

7. Els bisbes han convocat una Jornada Presbiteral a Vic el proper 11 d'abril de 2016 
en ocasió del centenari de la mort del Venerable Josep Torras i Bages, bisbe de 
Vic. El Cardenal Beniamino Stella, prefecte de la Congregació per al Clergat, 
participarà en la jornada i presidirà l'Eucaristia. 

Tiana, 6 de novembre de 2015 
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Barcelona, 21 d’octubre de 2015 
 
Benvolgut, Benvolguda,  
 
Us escric pocs dies després de la constitució de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià i del meu 
nomenament com a Rector de l’Ateneu. Els 
ateneus eclesiàstics són una institució 

universitària de l’Església Catòlica que aquesta erigeix mitjançant la Congregació per a 
l’Educació Catòlica. Precisament el dia 1 d’octubre de 2015, en un solemne acte celebrat 
a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, seu de l’Ateneu, el Cardenal 
Giuseppe Versaldi va signar els decrets corresponents i va quedar constituïda la nova 
institució. D’aquesta manera, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de 
Barcelona, impulsor decidit de la nova institució, esdevenia el Gran Canceller de l’Ateneu 
Sant Pacià –designació que evoca la figura del qui fou insigne bisbe de Barcelona en la 
segona meitat del segle IV, escriptor cristià i Pare de l’Església llatina.  
 
La constitució de l’Ateneu és el resultat de la integració de les tres facultats eclesiàstiques 
que ja tenien la seva seu en l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona (Carrer de la 
Diputació, 231, en ple centre de la ciutat): la Facultat de Teologia de Catalunya (creada el 
1968), la Facultat de Filosofia de Catalunya (creada el 1990) i la Facultat Antoni Gaudí 
d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes (creada el 2014), totes elles 
depenents de la Congregació per a l’Educació Catòlica. La tradició acadèmica d’estudis 
universitaris promoguts per l’Església ha quatllat en una institució que poua els seus 
precedents en les escoles-catedral i els escolasticats dels monestirs, ja actius en l’època 
carolíngia, en els estudis generals o universitats medievals –el primer dels quals és el de 
Lleida, creat l’any 1300 pel rei Jaume II, mentre que el de Barcelona ho seria el 1450, 
creat pel rei Alfons el Magnànim, sempre amb la teologia com a primera facultat–, en les 
diverses escoles conventuals de ciències eclesiàstiques –com les dels franciscans i 
dominics–, i, finalment, en les universitats de l’època moderna –com ara la Universitat de 
Tarragona, fundada el 1572 pel Cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta, o bé la Universitat 
Pontifícia de Tarragona (1897-1934). Es tracta d’una llarga tradició de la qual l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià se sent deutora i hereva.  
 
L’Ateneu és, doncs, una institució universitària, que depèn canònicament de l’Arxidiòcesi 
de Barcelona i del seu Arquebisbe i, a través d’ella, s’estén a la resta de diòcesis amb seu 
a Catalunya. Per això l’Arquebisbe de Tarragona i els bisbes diocesans formen part del 
Consell del Gran Canceller de l’Ateneu, juntament amb l’abat de Montserrat, el delegat de 
la Companyia de Jesús a Catalunya, el president i vicepresidenta de la Unió de Religiosos 
de Catalunya i el Rector de la Universitat Ramon Llull –cal recordar que la Facultat de 
Filosofia de Catalunya, en la seva vessant civil, continua formant part d’aquesta 
Universitat.  
 
L’estructura completa del nou Ateneu consta de tres facultats, vuit instituts i un centre 
teològic, amb un total de 3.000 alumnes. Els instituts depenen tots ells de la Facultat de 
Teologia de Catalunya. Dos són els instituts incorporats: l’Institut de Teologia Fonamental 
(ITF), amb seu al Centre Borja, a Sant Cugat del Vallès (creat l’any 1984), i l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB), amb seu a l’edifici del Seminari Conciliar de 
Barcelona (creat l’any 1986). Els instituts vinculats són sis: el de Barcelona (ISCREB), el 
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de Girona (ISCRGirona), el de Lleida (IREL), el de Mallorca (ISuCiR), el de Tarragona 
(Sant Fructuós, INSAF), el de Vic (ISCRVic). Aquests instituts foren creats en la dècada 
dels ’90 del segle passat i refundats l’any 2010, ara fa cinc anys. Pel seu costat, el Centre 
d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM) està afiliat a la Facultat de Teologia de 
Catalunya des del 1970. En total, doncs, són dotze les institucions acadèmiques erigides 
per la Santa Seu i aixoplugades sota l’Ateneu. 

L’oferta acadèmica de l’Ateneu Sant Pacià, considerada en el seu conjunt, inclou quatre 
currículums de Batxillerat (tots ells de tres anys acadèmics): teologia, filosofia, 
humanística cristiana (Facultat Antoni Gaudí) i ciències religioses. També inclou deu 
currículums de Llicència (de dos anys acadèmics), cinc dels quals són especialitats dins la 
Llicència en Teologia: teologia sistemàtica, teologia bíblica, teologia moral, teologia 
fonamental i teologia litúrgica. Tres d’aquests currículums són especialitats de la Llicència 
en Història i Patrimoni cultural de l’Església: història de l’Església, arqueologia i art, 
patrimoni de l’Església. Un d’aquests estudis és la Llicència en Filosofia, que no té 
especialitats. Finalment, cada Institut Superior de Ciències Religioses programa una 
Llicència en Ciències Religioses, en la qual cada centre escull una o diverses orientacions 
especialitzades. Aquests deu currículums de Segon Cicle culminen amb l’obtenció d’una 
Llicenciatura, que, com el Batxillerat (Baccalaureatus), té validesa civil.       
 
L’Ateneu Universitari Sant Pacià vol ser la veu de l’Església catòlica que s’expressa de 
manera clara i pròpia en el món de la Universitat. Catalunya ofereix una realitat 
universitària de gran rellevància, també internacional. Doncs bé, a les dotze universitats 
existents, s’hi afegeix ara un Ateneu Universitari, l’objectiu del qual són els estudis 
teològics, filosòfics i humanístics (història, arqueologia i arts). L’Església, que és mestra 
en humanitat, ha de traduir aquesta seva vocació, intrínseca a la seva mateixa naturalesa, 
en una proposta acadèmica mitjançant la qual pugui repensar el món, crear cultura, 
augmentar el saber, interpretar la història i contemplar el misteri diví. Davant aquest ampli 
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ventall d’objectius, l’humanisme cristià ha estat, des de sempre, ric en llenguatges i 
simbolismes. Per això el lema de l’Ateneu («quaecumque lingua a Deo inspirata») 
manlleva una frase que es troba en una Epístola de Sant Pacià (II,7) («omnium genera 
linguarum a Deo inspirata») i que es relaciona amb aquesta altra: «omnes linguas Spiritus 
Sanctus intelligit» (II,6). No hi ha llengua que Déu no inspiri ni hi ha llenguatge que no 
expressi i condueixi a Aquell que és font de bellesa i de bé.                                       
                                                   
Voldria amb aquestes lletres trametre-us la meva salutació afectuosa i posar-me al servei 
de tota la comunitat acadèmica que forma l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Igualment, 
voldria saludar tots els amics d’aquesta nova institució d’Església que acaba d’iniciar el 
seu camí.  
 
Cordialment, 
 
 
 

 
 

                            Armand Puig i Tàrrech 
                            Rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 

 
 
 
Els bisbes catalans de la CET han escollit l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume 
Pujol, com a Vicegran Canceller 
 
El Gran Canceller, el cardenal Lluís Martínez Sistach, tria els Drs. Santiago Bueno i 
Ramon Corts com a vicerectors, i Sergi Gordo com a secretari general 

 
 Barcelona, novembre de 2015. Els bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET), en la 
darrera reunió celebrada els dies 5 i 6 de 
novembre a Tiana, han escollit Mons. Jaume Pujol 
i Balcells, arquebisbe de Tarragona, com a 
Vicegran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià, creat per la Santa Seu el passat 1 d’octubre. 
Aquesta institució universitària, dedicada 
exclusivament als estudis eclesiàstics i directament 
vinculada a l'Església de Barcelona i, a través 
d'ella, amb la resta de diòcesis que tenen la seu a 
Catalunya, integra tres facultats orientades, 
respectivament, a l'estudi de la teologia, de la 
filosofia i la humanística cristianes: la Facultat de 
Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de 
Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí. L'Ateneu 
Universitari Sant Pacià queda configurat com una 
institució universitària que promou la docència i la 

recerca sobre les àrees centrals del pensament cristià. 
 
D’altra banda, el cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller de l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià, va signar, el passat 2 de novembre, els nomenaments dels dos vicerectors i 

Nomenats els càrrecs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
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del secretari general d’aquesta institució acadèmica. Els dos vicerectors designats pel 
Gran Canceller són el Dr. Santiago Bueno Salinas, professor de Dret Canònic a la 
Facultat de Teologia de Catalunya, i el Dr. Ramon Corts Blay, professor d’Història de 
l’Església a la Facultat Antoni Gaudí, d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes. 
De la mateixa manera, el cardenal Lluís Martínez Sistach ha nomenat secretari general de 
l’Ateneu el Llic. Sergi Gordo Rodríguez, professor de Filosofia de la Religió a la Facultat 
de Filosofia de Catalunya. Els tres càrrecs són per a un període de tres anys. També ho 
és el de rector de l’Ateneu, que és el Dr. Armand Puig i Tàrrech, professor de Nou 
Testament a la Facultat de Teologia de Catalunya, nomenat el passat 1 d’octubre. 
 
 L’Ateneu Universitari Sant Pacià aixopluga, mitjançant la Facultat de Teologia, nou 
institucions més, que queden connectades estretament amb ell: l'Institut de Teologia 
Fonamental, l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el Centre d'Estudis Teològics de 
Mallorca i els Instituts 
Superiors de Ciències 
Religioses de Barcelona, 
Girona, Lleida, Mallorca, 
Tarragona i Vic. Totes elles 
han estat erigides per la 
Santa Seu, en depenen i es 
regeixen per la Constitució 
Apostòlica Sapientia 
Christiana (1980) i altres 
instruccions pontifícies, i 
segueixen les directrius 
acadèmiques de la 
Declaració de Bolonya -
signada per la Santa Seu 
l'any 2003-. 
 
L'Ateneu permetrà, segons el Dr. Armand Puig, una coordinació més gran entre totes les 
institucions acadèmiques que comparteixen l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, 
que aixopluga un centenar de professors i un miler de alumnes pertanyents a l'Ateneu. 
"L'Ateneu és un instrument formidable per a una presència consolidada d'Església, ja que 
es vol fer present en el món acadèmic, universitari i cultural de la Catalunya del present i 
del futur", assegura. 

 
 
 

 

Visió del Sínode per un dels seus protagonistes: el P. Jesús Díaz 
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Diumenge vam emetre 2 temes de vida religiosa. Enllaços directes a les entrevistes: 
 

  
 
Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 2015 a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. 
Entrevista a Joaquim Erra, germà de Sant Joan de Déu i membre de la Junta de Govern 
Provincial 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/orde-hospitalari-de-sant-joan-de-
deu/video/5562283/ 
 
Camí Ignasià. Reportatge sobre un grup de jesuïtes nord-americans que han fet aquest 
ruta seguint els passos de Sant Ignasi. 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/cami-ignasia/video/5562262/ 

 

 
 

Juan José Omella, nou Arquebisbe, nou president  
La Nunciatura Apostòlica comunicà el passat divendres que el 
Papa Francesc ha acceptat la renúncia al govern pastoral de 
l’Arxidiòcesi de Barcelona, presentada pel senyor Cardenal Dr. 
Lluís Martínez Sistach, i el nomenament com a nou arquebisbe 
de monsenyor Juan José Omella Omella, en l’actualitat bisbe 
de Calahorra i La Calzada-Logroño. Aquesta informació afecta 
també a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), 
atès que l'arquebisbe de Barcelona és, per raó del seu càrrec, 
president de la FECC. Esdeveniment important, doncs, que 
desenvoluparem la propera setmana.  
Des de la FECC li donem la benvinguda i li desitgem una acció 
pastoral ben reeixida, confiats en l’encert del seu guiatge.  

 
Celebrada la Jornada Innovació Educativa a Barcelona  
El passat 5 de novembre, l’escola Dominiques de l’Ensenyament de Barcelona va acollir 
la Jornada d’Innovació Educativa organitzada per la FECC, que, inaugurada pel P. Enric 
Puig, va comptar amb la participació de més de 250 persones.  
La jornada va comptar amb nombroses ponències que intentaren respondre al títol de la 
trobada: Podem innovar a la nostra escola? Una mirada panoràmica al què, per què i el 
com de la innovació escolar. Van encetar la trobada el cap de l’Àrea Educativa de la 
FECC, Julio Andreu amb Per què tothom parla d’innovació?, seguit de l’exsecretari 
general adjunt de la FECC, Carles Armengol, amb Què és innovació i quina innovació es 
fa avui a les escoles?  

Fundació de l’Escola Cristiana informa 574 [9.11.2015] 

Mediateca de TV3: Signes dels temps 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/orde-hospitalari-de-sant-joan-de-deu/video/5562283/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/orde-hospitalari-de-sant-joan-de-deu/video/5562283/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/cami-ignasia/video/5562262/
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També hi intervingueren la professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de 
l’Educació Blanquerna-URL, Eva Liesa; Federico Malpica, de Grupo EIM consultors, i 
Ricard Ruiz de Querol, de Coperfield for social goods. Després hi seguí una mostra 
d’escoles que innoven (Sadako de Barcelona, Padre Piquer de Madrid i Sant Andreu de 
Badalona) i una taula rodona en què hi participaren el director general de Jesuïtes 
Educació, Xavier Aragay; la directora de l’escola Virolai de Barcelona, Coral Regí; el 
responsable de l’Àrea Pedagògica de l’Escola Pia de Catalunya, Pere Vilaseca, i 
l’impulsor del projecte educatiu de l’Institut-Escola Les Vinyes, Boris Mir. La jornada es va 
cloure amb unes paraules del nou secretari general adjunt de la FECC, Miquel Mateo.  
 

Julio Andreu, cap de l’Àrea Educativa de 
la FECC  
Julio Andreu assumeix la responsabilitat de 
cap de l'Àrea Educativa de la FECC en 
substitució d'en Carles Armengol, que també 
duia a terme aquesta tasca específica.  
Julio Andreu Amat és llicenciat en Psicologia 
i en Pedagogia. Ha estat docent, directiu i, 
des de 1992, és consultor de la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya (FECC).  
Li agraïm al Julio la seva bona predisposició 
en el servei a la Fundació i a les escoles, 
alhora que li desitgem molt encert en la seva 
nova funció.  

 
En el traspàs de la Gna. Dolors Canal i Vilarrasa  
El proppassat dijous, dia 5 de novembre, traspassà la 
Gna. Dolors Canal i Vilarrasa, religiosa xaveriana. La 
seva trajectòria s’ha desenvolupat durant més de 
cinquanta anys com a professora i directora de l’Escola 
Tècnica Professional Xavier, membre del consell 
assessor de formació professional de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya (FECC) i membre de la junta 
directiva de l’Associació Professional Serveis Educatius 
de Catalunya (APSEC).  
S’ha dedicat, amb un notable esperit de servei i humilitat, 
a treballar per la formació professional de la joventut i, en 
especial, per la promoció professional de la dona, fins i 
tot en èpoques poc proclius a aquesta formació, 
esdevenint una de les capdavanteres en aquesta acció. 

La tasca desenvolupada per la Gna. Dolors Canal la feu mereixedora de la Creu de Sant 
Jordi. Un reconeixement als serveis prestats com a titular de l’Escola Tècnica Professional 
Xavier.  
Ha fomentat la formació dels educadors i ennoblit la seva tasca amb saviesa educativa i 
bonhomia, sempre des d’una acció poc sorollosa, però carregada de sentit i de l’autoritat 
que neix del servei. El mestratge que la seva acció ha generat, des d’una fidelitat als 
ensenyaments de Jesús, ha estat d’una repercussió social molt notable. 
Divendres, acabades les exèquies, el seu despatx restava solitari. Una rosa blanca sobre 
la taula de treball de la Gna. Dolors era testimoni d’absència i agraïment. Que Déu Pare 
l’aculli prop d’Ell i des d’allí segueixi vetllant per l’escola, pels educadors i pels alumnes. 
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Programa especial dedicat al relleu al capdavant de l’arquebisbat de Barcelona. El papa 
Francesc ha acceptat la renúncia del cardenal Lluís Martínez Sistach i ha nomenat nou 
arquebisbe Juan José Omella, actual bisbe de Calahorra i La Calzada-Logronyo.  
 
“Signes dels temps” s’ha desplaçat a Logronyo per entrevistar l’arquebisbe electe de 
Barcelona i conèixer la seva trajectòria personal i pastoral.  

 

Data: 15 de novembre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 

    NOVEMBRE | 2015 
10 dt CONFER: assemblea general Madrid (del 10 al 12 e novembre) 

16 dl CEVRE: formació inicial 

21 ds 
Beatificació a Barcelona de frares caputxins  
Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i populars  

23 dl CEVRE: formació inicial 

25 dc Reunió d'Abats i Provincials 

28 ds URC: formació permanent amb el P. Lluc Tocarl, monjo de Poblet | Recés de novicis/es 

29 dg Inici d'Advent 

30 dl CEVRE: formació inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signes dels temps a TV3: “Nou arquebisbe de Barcelona” 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
Fax S’ha suprimit la línia de fax  
 
 

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 
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