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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. 

«Servits com si fossin el 
Crist» (RB 36,1) 

a càrrec de   

Fr. Octavi Vilà i Mayo,  
abat de Poblet 
 

Llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Biblioteconomia i 

Documentació per la Universitat de Barcelona, va fer un postgrau 
en Noves Tecnologies de la Informació per la Universitat Politècnica 

de Catalunya i en Gestió Cultural per la UPF. Estudià Filosofia i Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. 

Monjo cistercenc de Poblet des del 26 de gener de 2006, va fer la professió temporal el 26 de gener de 2007 
i la solemne el 15 d'agost del 2010. Fou ordenat diaca el 21 d'abril de 2014 pel bisbe d'Urgell, Joan Enric 

Vives, i prevere l'1 de maig de 2015 per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells. Abat de Poblet 
des del 3 de desembre de 2015. Secretari i vicepresident de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus entre 1998 i 

2005, ha publicat diversos articles a la premsa i treballs d'història.  

La jornada se centra en parlar del servei seguint la Regla de sant Benet que ens diu que 

cal veure en els altres (germans, germanes, hostes, etc.) a Crist. Com aplicar aquest 

principi a la vida comunitària i a la missió? Com es transforma la vida de cadascú i les 

mateixes relacions en viure aquesta indicació de san Benet? 

 

 

 
Data: 8 d’octubre de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. 
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 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 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 OV 
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