
 

Reunions a l’URC 
 

L’activitat de l’URC ha estat força intensa en aquestes darreres setmanes. A més de 
l’assemblea general i de la trobada d’abadesses i de superiores majors, notícies publicades 
en números anteriors de l’Horeb, s’han realitzat diverses reunions: Comissió Permanent, Llei 
de Centres de Culte, Delegats Episcopals de Vida Consagrada, Vocalia de Joves, Vocalia 
de Pastoral Juvenil i Vocacional, Antena Europa-Àfrica, SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de 
Relacions entre Bisbes y Religiosos), Xarxes Solidàries... 

Els delegats episcopals de vida consagrada, en 
sessió de l’11 de febrer, han analitzat la celebració 
de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, les 
relacions mútues, la programació de la trobada al 
mes de juny... Han confiat a l’URC la confecció 
dels pòsters celebratius. 
El SIRBIR, presidit per Mons. Romà Casanovas, 
bisbe de Vic, en reunió del 24 de febrer, ha valorat 
molt favorablement la reunió conjunta entre la 
(Conferència Episcopal Tarraconense) i la Co-
missió Permanent de l’URC sobre la presència dels 
religiosos en la pastoral de la salut. Altres temes: 
celebració del 30è aniversari de la creació de 
l’URC i LXII Assemblea general de l’URC.  
La Comissió Permanent de l’URC, en sessió del 9 
de març i amb la participació de la Gna. Margarida 
Bofarull, vicepresidenta de CONFER, ha valorat la 
darrera assemblea general de manera molt 
satisfactòria i ha analitzat detingudament els temes 
tractats. També s’ha parlat sobre la celebració del 
30è. aniversari de la creació de l’URC 

S’ha celebrat una reunió de representants de 
diverses institucions religioses, convocada per 
l’URC. sobre la llei dels centres de culte. El Dr. 
Antoni Matabosch ha comentat les llums i ombres 
d’aquesta llei així com ha comentat les línies 
bàsiques de l’esborrany del Reglament d’aplicació. 
S’ha parlat també de l’inventari de temples. 

Altres grups, esmentats a l’inici, han tractat temes de reflexió i de programació, con la JURC, 
que es reunirà el 20 i 21 de març a Montserrat, o Xarxes Solidàries, que comparteixen un 
projecte social entre vàries Fundacions i ONG, vinculades a institucions religioses. 

Barcelona, 18 de març de 2010                                                                       ANY III. núm.    
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Afers religiosos de la Generalitat: quatre punts d’interès 
 

 El Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de 

Catalunya, a través de la seva Direcció General d’Afers religiosos, ha publicat una sèrie de 
punts que tenen interès per a les institucions religioses, com les nostres. Aquí publiquem el 
resum, en textos del propi Departament, sobre quatre punts:  

1. Memorial Cassià Just 
2. Ajuts per a l’ampliació d’estudis superiors relacionats amb les religions i amb la 

laïcitat fora de Catalunya a Europa 
3. Ajuts per fomentar la relació entre entitats, confessions religioses i societat a 

Catalunya 
4. Llei de Centres de Culte. 

Cal entrar a la pàgina web de la Vicepresidència de la Generalitat, Direcció General d’Afers 
religiosos, per poder accedir als documents complementaris o als formularis de sol·licitud. 
 

Memorial Cassià Just 
 

El Departament de la Vicepresidència de la Generalitat 
de Catalunya crea el Memorial Cassià Just amb 
l’objecte d’atorgar un reconeixement a les aportacions a 
la construcció d’un espai comú basat en la laïcitat com 
a respecte a la diversitat, en el marc d’una societat 
moderna, justa i democràtica. Pot presentar 
candidatures qualsevol persona particular, institució i 
entitat sense afany de lucre fins al 31 de març de 2010. 
La presentació de la candidatura haurà d’anar 

acompanyada d’una biografia o trajectòria de la persona, grup o entitat proposats, a més 
d’informació completa sobre l’aportació concreta proposada com a mereixedora del 
Memorial, així com d’un argumentari de defensa. 
El Memorial Cassià Just es destina anualment a una persona, grup o institució lligades 
explícitament a alguna opció religiosa o de pensament i que hagi destacat, a Catalunya o a 
qualsevol altre país, en algun dels camps següents: 
a) Diàleg entre posicions religioses i de pensament diverses. 
b) Convivència. 
c) Formulació d’un horitzó civil comú, fonamentat en els principis democràtics. 
d) Cohesió social. 
e) Defensa dels drets humans. Defensa dels drets i de la dignitat de les dones. 
f) Laïcitat com a respecte a la diversitat d’opcions religioses i de pensament i als seus valors. 
g) Defensa dels drets de llibertat religiosa i de pensament. 
h) Defensa de la llengua, de la cultura o de la nació catalanes.  
El Memorial pren el nom d’un referent indiscutible en diàleg, humanisme, acolliment, 
solidaritat en favor dels més necessitats, llibertat d’esperit i defensa de Catalunya, i tot això 
des de la coherència amb la seva opció com a abat de Montserrat.  
 
Ajuts per a l’ampliació d’estudis superiors relacionats amb les religions i 

amb la laïcitat fora de Catalunya a Europa 
 

Termini de presentació: dilluns 12 d’abril de 2010. 
Objecte: incentivar l’ampliació d’estudis superiors relacionats amb les religions i la laïcitat 
fora de Catalunya, a Europa 
Tipus d’ajut: subvenció a justificar 
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 Destinataris: Poden optar a aquests ajuts les 
persones jurídiques següents: a) Les comunitats, les 
associacions i entitats religioses. b) Les associacions i 
entitats sense afany de lucre que tenen com a objectiu 
fonamental el diàleg interreligiós, el diàleg de la fe i la 
cultura o el treball a favor dels drets de llibertat de 
consciència i de llibertat religiosa, inscrites al registre 
corresponent.  
Unitat gestora: Direcció General d’Afers 
Religiosos (93 567 68 61). 
Lloc de presentació: Les sol·licituds, amb la 
documentació annexa establerta a la base 5, es 
presentarà preferentment al registre de la Direcció 
General d’Afers Religiosos (carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona) o per qualsevol dels 
mitjans previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, mitjançant l’imprès normalitzat. 
Documentació a presentar juntament amb el formulari de sol·licitud: 
Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació, detallada en les bases, sobre 
la identificació de l’entitat sol·licitant, sobre l’activitat per a la qual es demana la subvenció i 
sobre la persona o persones proposades per ampliar els estudis. 
Documentació per justificar l’ajut que hagi estat concedit (a lliurar abans del 29 
d’octubre de 2010): 
a) Fotocòpia de la matrícula al curs corresponent; 
b) factures conforme la matrícula d'estudis ha estat cursada i ingressada al centre docent 
corresponent; 
c) qualificacions finals obtingudes per la persona que en representació de l’entitat ha cursat 
els estudis, si correspon. 
d) altra documentació demostrativa conforme s’han invertit els diners de l’ajut en els 
conceptes de l’atorgament (originals i còpia dels rebuts i comprovants de despesa). 
Termini màxim presentació documentació justificativa: divendres 29 d’octubre de 2010 
(o bé el dia 30 en els registres que obren els dissabtes). 
 

Ajuts per fomentar la relació entre entitats, confessions religioses i 
societat a Catalunya 

 
El termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts de l’any 2010 finalitza el 12 d’abril 
de 2010.   
 
Aquestes subvencions tenen per objecte fomentar la relació entre entitats i confessions 
religioses i la societat catalana, realitzades a Catalunya i en català. La tipologia d’activitat 
que es fomenta és la següent: 

1. Activitats de grups religiosos que representin clarament una aportació en favor del 
reconeixement dels drets humans en sentit estricte, especialment dels drets 
específics de les dones, i especialment a l’interior de la confessió religiosa a la qual 
pertanyen aquests grups. 

2. Activitats de diàleg ecumènic o interreligiós pròpiament dit (convivència, reflexions 
conjuntes, accions conjuntes) efectiu i real, entre confessions religioses. (No es 
consideraran activitats de diàleg ecumènic o interreligiós les meres exposicions o 
exhibicions d’una confessió o grup religiós, les meres classes o conferències sobre 
religions, ni activitats similars). 
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3. Activitats organitzades per entitats religioses o directament relacionades que fomentin 
el diàleg entre la confessió religiosa corresponent a l’entitat sol·licitant i la cultura 
catalana i el pensament occidental actual (excloses, per tant, les meres exposicions 
de creences). 

4. Activitats que fomentin la bona relació entre 
comunitats o grups religiosos de presència recent 
a Catalunya i el seu entorn social (veïnal o 
territorial), organitzades per aquells grups i amb 
vista a la seva incorporació a la societat catalana. 

5. Actuacions de normalització lingüística o de 
foment de l’ús de la llengua catalana en les 
activitats ordinàries (litúrgiques, catequètiques, 
etc.) dels grups i confessions religioses de 
presència recent a Catalunya. 

6. Actuacions de conservació i preservació del 
patrimoni literari de temàtica religiosa. 

7. Activitats d’entitats religioses o directament 
relacionades que donin a conèixer Catalunya 
internacionalment, realitzades a Catalunya i en català (o amb traducció simultània al 
català). 

  

Poden optar a aquestes subvencions les entitats religioses i les entitats culturals sense 
finalitat de lucre, domiciliades a Catalunya, que disposin per a l’any natural de la 
convocatòria d’un projecte d’activitat destinada a afavorir la relació entre entitats i 
confessions religioses i la societat catalana. 
  

La documentació justificativa dels ajuts concedits s’haurà de presentar abans del divendres 
19 de novembre de 2010 (o bé el dia 20 en els registres que obren els dissabtes) 
  
Per a més informació, consulteu la convocatòria , les bases i la modificació d’aquestes. 
 

Llei dels centres de culte 
 

 

El Parlament de Catalunya va aprovar el 15 de juliol de 2009 la Llei dels centres de culte 
amb un triple objectiu: facilitar l’exercici del dret de llibertat de culte, donar suport als 
ajuntaments a l’hora de garantir aquest dret i vetllar per unes condicions adequades pel que 
fa a la seguretat i higiene dels locals. Per aconseguir-ho la llei determina, entre d’altres, 
dues mesures: l’obligatorietat dels consistoris de preveure sòls on s’admetin els usos de 
caràcter religiós i també una llicència municipal d’obertura i ús dels centres de culte.  
La Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, publicada al DOGC el 30.07.2009, 
estipula l’obligatorietat que els plans d’ordenació urbanística municipal han de preveure sòls 
amb la qualificació de sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter 
religiós de nova implantació. Aquesta previsió, detalla la llei, s’haurà de fer d’acord amb les 
necessitats i les disponibilitats del municipi. La llei també regula que les administracions 
garantiran un tracte igualitari i no discriminatori en les cessions i autoritzacions per activitats 
esporàdiques d’ús religiós d’equipaments o espais públics o en l’ocupació de la via pública. 
Aquesta exigència s’aplicarà als plans d’ordenació urbanística municipal que estiguin en 
tramitació o en revisió i no hagin estat encara objecte de resolució definitiva.  En qualsevol 
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cas els municipis hauran d’adaptar el seu planejament a aquesta nova normativa en un 
termini màxim de deu anys. 
Aquesta llei s’aplica als centres de culte de concurrència pública amb fins religiosos i també 
a l’ús amb finalitats religioses a aquells equipaments i espais públics que habitualment no 
s’usen amb aquest objectiu.  No s’aplicarà aquest text, però, als llocs de culte ubicats en 
centres hospitalaris, assistencials i educatius, cementiris, tanatoris, centres penitenciaris o 
els situats en espais de titularitat pública o privada destinats a altres activitats. També en 
queden exclosos els centres que formen part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català. 
  
Llicència municipal d’obertura i ús de centres de culte 
La llei també regula que el Govern establirà un reglament amb les condicions que han de 
garantir la seguretat i higiene de les instal·lacions i evitar molèsties a terceres persones. 
Així, estableix una llicència municipal d’obertura i 
ús, que serà necessària per poder iniciar les 
activitats d’un nou lloc de culte. 
A partir de l’entrada en vigor de la llei, el Govern 
tindrà el termini d’un any per aprovar el 
reglament.  Així mateix, els centres de culte 
existents en el moment de l’aprovació de la llei i 
no inclosos en l’Inventari tindran un termini de 
cinc anys per complir les condicions bàsiques de 
seguretat que establirà el reglament. La llei 
també preveu que el Govern podrà atorgar ajuts 
per a l’adaptació dels locals a les prescripcions 
d’aquesta llei. 
Les Esglésies, confessions i comunitats 
religioses que acompleixin la seva activitat a Catalunya i que vulguin obtenir la llicència 
municipal hauran d’estar inscrites en el Registre estatal d’entitats religioses.  
El Govern pretén acabar així amb el buit legal existent fins ara sobre aquests centres i que 
havia provocat disparitat de criteris entre les institucions municipals en el moment de 
concedir les llicències, una situació que havia provocat que en alguns casos s’apliqués de 
forma rigorosa la Llei sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics i en d’altres no s’exigissin unes mínimes mesures de seguretat. 
 

Des del monestir: He vist Déu 
 
No me’l vaig trobar en tombar la cantonada, ni se’m va aparèixer en un moment de fervor. 
No el vaig veure enmig de la pompa de les grans litúrgies, ni tampoc no em va sorprendre 
des d’un núvol interrompent les lleis de la naturalesa ni alterant el ritme del temps. No, la 
seva presència va ser molt més eloqüent, discreta i alhora real que tot això, i la certesa 
que era Ell em va deixar una gran pau que m’acompanya i m’anima a continuar atenta, 
descobrint-lo cada dia enmig del més senzill i valuós de la vida, en allò més inesperat, en 
les sorpreses de la quotidianitat. 
El vaig trobar al Banc dels Aliments que vam obrir a Manresa, en els qui vénen a demanar 
«el pa de cada dia» i que, malgrat tot, no perden la fe! Es va fer palès en la confiança dels 
qui viuen al dia i confien, enmig del seu dolor i vulnerabilitat, enmig de la pobresa i la 
humiliació, que Déu no els abandona. 
El vaig veure en el gest solidari, compromès i perseverant dels voluntaris que amb afecte i 
delicadesa exquisida dediquen hores i esforços per atendre’ls i escoltar-los amb paciència 
i comprensió, fent-se càrrec de la seva situació i posant-se a la seva pell. En vaig palpar la 
companyia i fidelitat quan en el moment oportú va arribar allò que més necessitàvem, i 
quan vam poder alimentar cent, mil i dues mil persones tenint només les mans ofertes per 
rebre tot el que ens donava cada dia la gent, el vaig sentir quan vam poder repartir gratis 
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allò que gratis ens havia estat donat. Vaig saber que el seu 
nom és de debò Providència, i vaig saber que vetlla dia i nit 
per cadascun dels seus pobres, molt més del que fa per les 
aus del cel i els lliris del camp; i vaig saber que és veritat, 
que Ell és present i silenciós cada cop que preguem i li 
demanem, donant-li gràcies perquè sabem que sempre ens 
escolta; cada vegada que li demanem alguna cosa en nom 
de Jesús. Sé que ens escolta sense fer soroll i que ens 
respon passant desapercebut. 
He vist Déu: l’he vist vestit de carn humana, l’he sentit en el 
clam dels pobres, i se m’ha manifestat en la terra sagrada 
dels germans, en les seves nafres, en els seus dolors i la 
seva esperança. Diuen que ningú no pot veure Déu i continuar amb vida, jo l’he vist i visc 
més que mai. 
 
Lucía Caram, Religiosa dominica de Manresa 
Catalunya Cristiana 1590 - 11 març 2010 
 

Conclou a Barcelona el Capítol Provincial dels Salesians 
 

Aprovats un nou programa triennal i els criteris per al procés de reestructuració de 
províncies 
 
Els salesians de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra van concloure dissabte a Barcelona el 
seu Capítol 2010, en el qual –entre d’altres– s’ha aprovat el programa de treball per als 
propers tres anys i s’han donat uns criteris de reflexió amb vista al procés de reestructuració 
de les províncies salesianes d’Espanya i Portugal. 
 

La casa salesiana de Martí 
Codolar (Barcelona) ha acollit 
aquest cap de setmana la 
segona i darrera sessió del 
Capítol 2010, en el qual 50 
salesians i 25 laics han pogut 
concloure la reflexió iniciada el 
desembre passat. 
 
Bona part del temps ha estat 
dedicada a debatre la proposta 
de Programa Orgànic 
Inspectorial (POI), preparada pel 
seu equip redactor a partir de 
les opcions i objectius aprovats 
en la primera sessió i les 
aportacions de les comissions 

capitulars, fetes en el període entre sessions. Reviure la passió apostòlica de Don Bosco i 
La formació cristiana i salesiana dels agents educativopastorals són els eixos sobre els 
quals girarà la vida i l’acció de les comunitats i obres de la província. 
 
Entre elles, destaquen l’aprofundiment en l’espiritualitat salesiana, la presència entre els 
joves, el disseny d’un itinerari de formació cristiana i salesiana per a tots els agents 
educativopastorals o la participació en el programa de formació en la identitat salesiana 
aprofundida. També s’ha decidit donar un nou impuls a un centre referent en temes de 
formació cristiana i salesiana, així com al Casal Don Bosco.  
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El Capítol també ha acollit positivament el 
treball sobre la reestructuració de les províncies 
d’Espanya i Portugal preparat per la comissió 
presidida pel salesià Francesc Riu, elaborat a 
partir d’una anàlisi DAFO de la realitat 
provincial. S’han aprovat així uns criteris per 
tenir en compte en el disseny d’un nou model 
de configuració de la presència salesiana a 
Espanya, Portugal i Andorra: fidelitat creativa al 
carisma de Don Bosco, continuïtat de l’estil i les 
formes d’animació i govern, proximitat dels 
òrgans d’animació i gestió, forment de la 
diversitat de tipus de comunitats i obres al 
servei de la missió, coresponsabilitat de salesians i laics en la missió i sensibilitat 
sociocultural. 
 
L’aula capitular ha acollit amb emoció una primera comunicació del salesià Orlando 
González, present des de fa una setmana a Haití. «El que ha succeït a Haití ho has vist en 

mil reportatges i fotografies, però la visió directa és un altra cosa... 
És inimaginable el que deu haver sofert la gent d’aquesta ciutat 
aquella nit». 
 
El Capítol s’ha clausurat amb la comunicació del provincial, Àngel 
Asurmendi. Tot referint-se al POI ha comentat: «De nosaltres 
depèn que aquest instrument sigui acollit amb l’entusiasme amb el 
qual l’hem treballat. És la nostra manera de fer realitat allò de 
reviure, com a seguidors del Crist, la passió apostòlica de Don 
Bosco i de tornar als joves com a lloc de trobada amb Déu». I, 

davant la reflexió feta sobre el procés de reestructuració ha manifestat: «S’ha fet un 
excel·lent treball que posarem en mans de la comissió, del regional que la presideix i del 
rector major. Ha de ser també un document que ens ajudi a ser més conscients de com 
seguir responent a les situacions actuals».  
 
COMUNICAT DE PREMSA 08/0910 -15/03/2010 
 

Nou disc de Kairoi: Caminando 
 

Georgina Blanch i Juanjo Borredà, 
cantants; Àlex Molina i Éric Díaz, 
guitarristes, Juanjo Gutiérrez (J.J.), baixista; 
Carles Astor, percussionista; Jaume Palau, 
bateria; i David Romero, tècnic. El 15 i 16 de 
març estaran a Madrid per presentar el nou 
CD de Kairoi, Caminando. Tot i que aquest 
grup musical cristià va començar fa 30 anys, 
aquest és el primer CD per als components 
actuals del grup (només Jaume, marista, està 
al grup des dels seus inicis). 

«Les nostres lletres han evolucionat, com la societat ha canviat», afirma Georgina, 
natural de Mataró (Barcelona). Caminando surt a la llum per commemorar el centenari de 
la presència marista al Monestir de les Avellanes (Lleida). Tots els components del grup 
han viscut les impressionants Pasqües Joves que els maristes hi organitzen des de fa anys. 
«La que més m’agrada cantar és Somos Iglesia, perquè la lletra és superfresca –diu 
Georgina amb l’entusiasme dels seus 20 anys–. Fa olor de renovació, dóna suport als 



 8

joves en el seu camí, els seus dubtes». Juanjo Borredà, cantant i professor als maristes, 
ha escrit la majoria de les lletres, encara que “tots han aportat les seves experiències”. 
Kairoi ha començat a oferir concerts a alumnes de Primària. El pas següent és arribar 
als adolescents. El primer concert de la gira serà el 4 d’abril, a la Pasqua de les 
Avellanes. A Barcelona presentaran el CD el 30 de maig i, a partir de setembre, faran 
concerts a Madrid. 
«Gravar aquest disc ha estat un regal preciós –agraeixen al seu productor David Palau i 
a Ediciones San Pablo–». «L’habitual en el món de la música és que cada un vagi al seu 
rotllo. La il·lusió que hem viscut aquí no es pot explicar. Per sobre de tot, som amics que 
sentim la música, i això es nota», assegura Georgina. 
Més informació al núm. 2.699 de Vida Nueva (Glòria Carrizosa- Foto: Nacho García-Casarrubios)  
 

Carmelites Missioneres Teresianes: un camí vital 
 

Aquest tercer volum de la història de les Carmelites Missioneres 
Teresianes recull el camí que ha recorregut la congregació des del 
1930 fins al 1947. Amb rigor històric i fidelitat a l’abundant 
documentació consultada, l’autora narra en disset capítols, sempre 
emmarcats en el context sociopolític i religiós, la vida d’aquestes 
germanes «constructores del teixit vital de la congregació», escriu 
Luisa Ortega, superiora general de les Carmelites Missioneres 
Teresianes. 
 

Josefa Pastor Miralles, Historia de la congregación de Carmelitas 
Misioneras Teresianas. Volumen III (tomos I y II). 
Editorial Monte Carmelo, 2009, 2.879 pàg. 

 
El nou orgue de Montserrat començarà a sonar el proper 20 de març 

 
El dissabte 20 de març, durant l’ofici de Vespres, a les 18h, el P. 
Abat Josep M. Soler beneirà el nou instrument enmig d’una 
cerimònia solemne 
 

El Cremallera de Montserrat farà un viatge especial de baixada a les 20.15 h per 
facilitar l’accés a l’acte, que és obert a tothom 
 
Montserrat, 12 de març de 2010. Dissabte vinent, 20 de març, a les 18 h, tindrà lloc la 
benedicció del nou orgue de Montserrat, que presidirà el P. Abat Josep M. Soler, acte que 
serà obert a tothom. Durant l’ofici de Vespres, que s’avançarà 45 minuts del seu horari 
habitual, el nou instrument tocarà per primera vegada per acompanyar la litúrgia 
montserratina, amb la participació de l’Escolania de Montserrat i la Capella de Música. Per 
facilitar l’accés a Montserrat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya realitzarà un 
viatge especial de baixada del Cremallera a les 20.15h, ja que la durada total de l’acte 
serà de 50 minuts, aproximadament. 
 
La cerimònia de benedicció començarà amb el Cant de 
les Vespres de la Festa de Sant Benet i, després d’una 
breu homilia del P. Abat Josep M. Soler, es procedirà al 
ritus de benedicció. Es tracta d’un cerimonial antic que 
comença amb unes invocacions del celebrant, perquè 
l’orgue lloï la Santíssima Trinitat, la Mare de Déu i Sant Benet. A cadascuna de les 
invocacions, l’orgue respondrà sonant per primera vegada a la nau de la Basílica de Santa 
Maria. Els encarregats de tocar l’orgue per primer cop seran els monjos organistes de 
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Montserrat –G. Odiló M. Planàs, G. Ramon Oranias, P. Jordi-Agustí Piqué, G. Lluís M. 
Miralvés, G. Efrem de Montellà i G. Andreu M. Martínez–, que del més ancià al més jove 
s’aniran tornant per respondre a les invocacions de lloança que el P. Abat demana a 
l’orgue. Després d’això, el nou instrument serà aspergit amb aigua beneïda i encensat com 
a signe de l’honor que mereix. En aquest moment, es cantarà solemnement el Salm 150 -
per a cor, orgue, trompetes i timbales-, compost per a aquesta ocasió pel P. Jordi-Agustí 
Piqué, monjo de Montserrat i organista. Tot seguit, els fidels presents a la basílica seran 
convidats a cantar el Magnificat, acompanyats pel nou orgue. Al final de les Vespres es 
cantarà la Salve Montserratina, que per a aquesta ocasió ha compost el mestre Bernat 
Vivancos, i que ha dedicat en memòria de l’estimat P. Abat Cassià M. Just. 
 
El concert inaugural, el diumenge 25 d’abril, en directe per TVC 
 
A banda d’aquesta celebració, el proper diumenge 25 
d’abril tindrà lloc el concert inaugural del nou orgue de 
Montserrat, acte que serà retransmès en directe per 
Televisió de Catalunya, i al qual només es podrà accedir 
per invitació. A partir del mes de maig, segons un calendari 
que es farà públic properament, es podrà escoltar el nou 
orgue determinats diumenges a la tarda, en concerts 
realitzats per organistes i professors d’orgue de Catalunya, i 
als quals seran convidats especialment totes les persones 
que han apadrinat un tub o bé han col·laborat en la 
construcció de l’instrument. 
 
El nou instrument 
 
El nou orgue de Montserrat ha estat construït a Collbató 
(Baix Llobregat), a l’empresa Blancafort, Orgueners de 
Montserrat. Té 4.242 tubs, fa 12,5 metres d’alçada i 5,5 
d’amplada, i pesa uns 12.000 quilos. En total, han calgut 
més de 22.000 hores de treball per fer possible una peça 
elaborada de manera totalment artesanal, que compta amb 
quatre teclats manuals i un de pedal –cadascun dels quals fa sonar un cos diferent, com si 
es tractés d’instruments independents, que s’anomenen: cadireta, orgue major, expressiu, 
batalla i pedal-. 
 
Els 4.242 tubs s’agrupen en diferents famílies anomenades registres, que l’organista pot 
fer servir per fer combinacions. El de Montserrat en té 63, la qual cosa aporta una quantitat 
extraordinària de possibilitats. Aquest nou instrument permet la interpretació de tot el 
ventall de literatura organística, des de Bach fins a les obres més contemporànies, la qual 
cosa situarà Catalunya entre els més alts nivells musicals internacionals, ja que compta 
amb les prestacions dels orgues més grans d’Europa. 
 

Trobada de voluntaris que treballen per al 4t. Món: 
testimoni entre els pobres 

 
Dissabte 20 de març, Testimoni entre  els pobres 
El nostre país està immers en una crisi econòmica, que afecta molt greument els més 
desvalguts de la nostra societat. Malauradament són moltes les persones a qui I'actual 
situació els expulsa a viure al marge de la societat. 
Tot aquest patiment prou el coneixen les persones i institucions que treballen en 
I'anomenat "quart món". Cada vegada són més els exclosos socials, que truquen a les 
portes d'aquestes entitats, cercant ajuda, i molt especialment afecte i estima. I els creients 
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no podem aclucar els ulls davant d'aquesta realitat. Ara més que mai, hem de reflexionar 
junts, compartir projectes, denunciar injustícies, presentar alternatives, exhortar a la 
solidaritat de tots, demanar polítiques 
socials a les administracions, i també 
enfortir la nostra comunió amb el Déu 
de nostre Senyor Jesucrist, el Déu que 
és Pare i protector dels pobres. 
Aquests són els objectius de la 
trobada que organitza el Secretariat 
de Marginació del Bisbat de Barcelona 
per al dissabte dia 20 de març al 
Col·legi de les Teresianes del carrer 
Ganduxer. I En aquesta trobada 
també es presentarà el segon fulletó 
de testimonis entre els pobres, escrit 
per Victòria Molins i enguany dedicat a 
Joan Lluís Casanova, ànima de 
I'Escola CINTRA, i a Josep M. 
Pañella, fundador d’ARRELS. El 
testimoni dels que ens han precedit 
ens empeny a tots a continuar el seu 
treball en el quart món. 
També hi haurà diferents estands on 
cada entitat podrà explicar els seus 
objectius i oferir els seus materials. Hi 
són convocades totes les persones 
que ja treballin en el camp de 
l’«exclusió social» o siguin sensibles 
als neguits dels més pobres. I, d'una 
manera especial, es convida totes les 
associacions i entitats d'inspiració 
cristiana. 
 
Programa de la Jornada 
 
9.30-9.45 h Acollida i pregària 
9.45-10.30 h "L'espiritualitat del voluntari", a càrrec de Josep M. Fisa, delegat episcopal de 

Justícia i Pau de Barcelona 
10.30-12.00 h Fira d'entitats 
12.00 h Taula rodona abordant diferents àmbits d'actuació: 

- Presons, Victòria Molins 
- Nens i adolescents del carrer, Pilar Rodríguez Briz, Escola Cintra 
- Drogoaddiccions, Sergio Rodríguez 
- Prostitució, Teresa Foronda, El Lloc de la Dona 
- Persones del carrer: Salvador Busquets, Arrels Fundació 
Presentació del segon volum de la col·lecció "Testimoni entre els pobres", 
dedicat al P. Pañella i al G. Casanovas, a càrrec de Victòria Molins 

13.30-14.00 h Final de la Fira d'entitats 
14.00 h  Dinar 
15.30 h Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula The Visitor. 
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El multiculturalisme com a trampa 
 

Catalunya enarbora la bandera del multiculturalisme. Fa escasses dècades era impensable 
trobar als carrers de les nostres ciutats i pobles tanta varietat de vestits, d’accents fonètics, 
de trets facials... L’urdú conquista els carrerons del Raval de Barcelona. Cada setmana hi ha 
una missa en tagal, que aplega la colònia filipina. Els traços àrabs cada vegada són més 
visibles en la mateixa mesura que ho són menys els rostres de les dones musulmanes. 
Proliferen les botigues xineses, que s’afegeixen al seu circuit ja tradicional de restaurants. 
Com hem d’interpretar aquest espectacle multicultural, multireligiós, multiètnic, 
multilingüístic? Uns quants apunts. 

Un. La realitat social, especialment en el nostre cas a causa del fenomen de la 
immigració, adquireix complexitat d’orígens, procedències, sistemes de vida i visions del 
món. És un fet que no podem rebatre. 

Dos. Si accentuem el que és «multi» com a pilar bàsic de la societat, dificultem el projecte 
comú, al qual s’arriba per integració de les diferents parts. Un grup humà sense cohesió 
social és caldo de cultiu per a conflictes i enfrontaments. 

Tres. No és estrany que sorgeixin veus que parlin d’interculturalisme per propiciar el clima 
de diàleg i d’enteniment per sobre de les diferències, al qual al·ludeix el que és «multi». 
Persones més sensibles als valors comunitaris apunten en aquesta línia. 

Quatre. Cal harmonitzar els drets de tothom, però no es poden ignorar els que 
corresponen a la comunitat d’acollida. Abdicar els propis costums i tradicions per caure 
simpàtics als nouvinguts o per fer-los més fàcil la integració implica optar per la renúncia de 
la identitat pròpia, frustració que tard o d’hora aflorarà amb cert perill i agressivitat. 

Cinc. La comunitat d’acollida té la seva 
pròpia llengua (el català com a pròpia de 
Catalunya, el castellà com a llengua 
comuna de l’Estat). Els esforços 
d’integració no poden ignorar aquesta 
realitat. Moltes vegades, les persones 
procedents de països castellanoparlants 
troben més dificultat enfront del català per 
entendre la dinàmica del país, perquè ja 
tenen el castellà. 

Sis. El cristianisme, més enllà de les 
adhesions religioses, és la cultura base de 
Catalunya. En configura el calendari, 
l’idioma, l’art, el paisatge, les tradicions, les 
festes populars... El laïcisme vol aniquilar 
aquestes arrels mil·lenàries, però això 
només produiria un buit, que seria omplert 
per altres ofertes que transmutarien la 
nostra realitat de manera problemàtica. 

Set. Hi ha l’intent clar de convertir el que és «multi» en una arma llancívola contra els 
valors propis de la comunitat d’acollida, especialment per grups polítics i ideològics de 
Catalunya. L’urdú, el tagal i l’àrab mereixen tota consideració però no tenen el mateix 
significat a Catalunya que el català i el castellà. Totes les religions i cultures han de ser 
acollides amb respecte, però és absurd pretendre una equivalència que no respon ni a la 
història ni a la realitat social. El diari Avui, que llegeixo cada dia, ha adoptat fa temps el 
criteri del que és «multi» a la seva pàgina dominical de religió, i omet notícies de primera 
magnitud vinculades al catolicisme. No sé si la nova direcció continuarà en aquesta línia. 
M’han arribat informacions fiables que aquesta pàgina està subvencionada amb diners 
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públics perquè segueixi unes orientacions concretes, però no ho puc afirmar amb dades de 
collita pròpia. No obstant això, el resultat està a la vista. 
Lluís Serra, marista 
Catalunya Cristiana, núm 1589, 2010.03.04 
 

Un jesuïta convidat a parlar de Jesús a musulmans sufís al Marroc 
 

El jesuïta català Jaume Flaquer treballa de prop 
el tema de les relacions entre la comunitat 
musulmana i la cristiana 
Professor de diàleg interreligiós a la Facultat de 
Teologia de Catalunya, Jaume Flaquer és sovint 
convidat per les comunitats musulmanes en la 
seva formació permanent. És membre de 
Cristianisme i Justícia i de la Fundació Migra 
Studium i s'ha especialitzat en les relacions 
entre l'Islam i el Cristianisme. Precisament està 
realitzant un doctorat de frontera entre aquests 
dos mons, en el qual aborda la figura de Jesús 

en un dels més grans mestres sufís de la història, Ibn ´Arabî. 
És per això que ha estat convidat a parlar de Jesús a la seu d'un dels ordes musulmans 
sufís més dinàmics al Marroc i al sud d'Europa, la Tariqa Qadiriya Boutchichiya. La seu 
d'aquest orde és un veritable centre espiritual per a musulmans, en un indret apartat del 
nord del Marroc. Es tracta d'una de les institucions musulmanes que més sincerament ha 
assumit el repte del diàleg amb Occident i, en particular, amb el cristianisme. 
—Certament —explica Jaume Flaquer— no oculten el seu desig d'atraure joves europeus a 
l'Islam, sovint intel·lectuals, però el respecte de la seva predicació, els continguts místics del 
seu missatge i el seu pacifisme convençut fa d'ells un grup amb el qual el diàleg flueix amb 
facilitat, a diferència d'altres corrents musulmans.  
La conferència va tenir lloc en el marc de la IV Trobada Mundial de Sufisme, amb 
participació de professors dels cinc continents. Flaquer, l'únic cristià que hi va participar, 
havia estat convidat per presentar no només la figura de Jesús en el pensament del místic 
sufí andalús, sinó, des d'aquest punt de partida, oferir elements espirituals comuns entre 
cristians i musulmans. El títol de la seva conferència així ho mostra: «Qualitats espirituals 
de Jesús segons Ibn ´Arabî: un home inundat per l'Alè del Misericordiós». Aquest 
concepte islàmic no és llunyà al de l'Esperit Sant cristià, un alè que inunda i dóna vida a tot 
ésser i del que Jesús és, segons Ibn ´Arabî, la seva manifestació paradigmàtica. 
Finalitzada la trobada, que estava dirigida a diversos centenars de persones, van arribar en 
romeria 15.000 persones procedents de tot el país per celebrar el naixement de Muhammad.
www.jesuites.net Data de la notícia: 12/03/2010 
 

Estació d’Enllaç: els joves, la fe i l’Església 
 

Tema “Els joves, la fe i l’església” 
Conversa Conversem amb el bisbe Sebastià Taltavull 
Lloc Plaça de Santa Anna 
Dia 19 de març de 2010, divendres 
Hora A les 10 de la nit 
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Amics i amigues, 
De nou us proposem una nova 
Estació d'Enllaç:  el proper 
divendres 19 de març a la 
Parròquia de Santa Anna (c/ 
Rivadeneyra, 3)! 
En aquesta ocasió, un diàleg 
obert amb el bisbe auxiliar de 
Barcelona, Sebastià Taltavull,  
sobre Els joves, la fe i l'Església. 
No deixeu escapar aquesta Estació. Veniu i digueu-hi la vostra!   
Us hi esperem! 
Al pdf adjunt trobareu el cartell per fer-ne difusió i una targeta de 
«Faithbook» on es presenta el bisbe Sebastià. Voleu fer-li 
preguntes? Voleu fer les vostres aportacions? 

 
La JURC invita a fer un «viatge a l’interior»  

 
La Vocalia de Joves de l’URC convoca la VI Trobada de Religioses i Religiosos 
que hagin emès els primers vots. Es tracta de celebrar un cap de setmana a 
Montserrat entorn del món interior i l’espiritualitat de la Vida Religiosa. Pregària, 
diàleg, reflexió, compartir, testimoniatge, joia, grup… són els ingredients de la 
nostra trobada. 
Ens acompanyaran per reflexionar i dialogar Mons. Agustí Cortés, bisbe de 
Sant Feliu, i Mar Galcerán. Ens ajudaran a fer experiència interior Toni Torrelles i 
el grup Utopies amb peatge. 
Cal portar: sac de dormir, dinar i sopar del dissabte, roba d’abric, estris d’higiene 
personal, paper i bolígraf. 

 
Formació inicial: trobada – recés – convivència quaresmal 2010 

 
Les persones participants en la formació inicial –sigui en la fase de postulantat o sigui en el 
període del noviciat– realitzen tres trobades a l’any: advent, quaresma i fi de curs. 

 
 Data  20 de març de 2010, dissabte 

   

Hora  De 10 del matí fins després de dinar 
   

Lloc  Monestir de Santa Maria de Valldonzella 
Carrer Císter, 41 
08027 Barcelona 
Tel. 93 417 03 84 

   

Transport  L7 – Plaça Catalunya – Avinguda Tibidabo 
Enfront del CosmoCaixa (Museu de la Ciència) 
Consulteu: www.tmb.net 

   

Horari  10.00 Eucaristia amb la comunitat cistercenca 
10.30 Trobada – recés – convivència: 
           “Una invitació: preparar el vestit de festa de la nit de Nadal” 
           Animadora: Eulàlia Jubany, esclava del Sagrat Cor de Jesús 
14.00 Dinar i fi de la trobada. 

   

Dinar  Cadascú porta el dinar i el comparteix 
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III Jornades de Pastoral Educativa  
 

 
Les paraules que contaran la Paraula. El millor relat guanya 

 
Organitza Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya, amb la col·laboració 

d’Escuelas Católicas i l’URC 
Tema Les paraules que contaran la Paraula. El millor relat guanya 
Ponents Arturo Merayo, José Luis del Moral, Josetxu Villacorta, Núria 

Calduch, Antonio Salas i Virginia Imaz  
Lloc Casal Borja (Jesuïtes), a Sant Cugat del Vallès 
Dia 19 i 20 de març de 2010, divendres i dissabte 
Hora Dia 19: 9-14 i 15.30 a 19.10 

Dia 20: 9-13.45 
 

Racó de lectura 
  

Diccionari Teològic de la Vida Consagrada (Nova edició) 
Una nova edició del conegut Diccionario Teológico de la Vida 
Consagrada, editat per l’editorial catòlica Publicaciones 
Claretianas, acaba de sortir a la llum. Es tracta d’una reimpressió de 
l’anterior edició, però amb un canvi en el disseny de la coberta. 
D’aquesta manera, s’unifiquen els dos volums (Diccionari i Suplement) 
que formen el conjunt de l’obra més important de Vida Consagrada 
escrita en el postconcili, fruit madur d’anys d’estudi i ensenyament 
postconciliar de l’Institut Teològic de Vida Religiosa de Madrid. Una 
obra de referència i consulta. 
masdecerca.com 

Resistència i esperança cristianes en un mon just.     
Xavier Alegre, sj  
L’Apocalipsi és un llibre amb mala fama. A moltes persones els inspira por, 
ja que els remet a la fi del món i a un llenguatge ple de les amenaces que 
ens vénen al damunt en apropar-se la fi dels temps. Llegit, però, en el seu 
context històric i social, descobrim un llibre ple d’esperança cristiana 
sobretot per a temps difícils. 
Quan el nihilisme despulla la fraternitat. 
La lluita per la justícia en una cultura nihilista 
José I. González Faus, sj. 
Els tres apartatsque aborda l’autor són: a) del nihilisme metafísic a la banalitat del mal; b) la 
nostra situació: un nihilisme descafeïnat, i c) la lluita per la justícia en temps de nihilisme. 
Finalment, planteja la seva conclusió. 
 

Catalunya Cristiana, altaveu de la vida religiosa 
 
Catalunya Cristiana, setmanari d’informació i cultura cristiana, recull sovint notícies i 
continguts que tenen relació amb la vida religiosa, les seves institucions i membres. 
Compta també amb la col·laboració de religioses i religiosos en les seves pàgines. En el 
núm. 1591, de 18 de març, n’hi ha un munt. La secció En primer pla, es tracta el tema de 
les escoles solidàries, a través de quatre fundacions o ONG vinculades a la vida religiosa. 
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Es presenta un breu recorregut per la biografia del jesuïta Diego Luis de Sanvítores, com 
l’apòstol de la Micronèsia. In memoriam de Sor Maria Immaculada Franco Martínez, op, i 
Amor Boleda, carmelita Vedruna. 
 

Maria Gay Tibau, clausura de l’any jubilar 
 
Les Religioses de Sant Josep de Girona clausuren avui, 18 de març, l’any jubilar de la mort 
de la seva fundadora, Maria Gay Tibau amb una Eucaristia a la parròquia de Sant Bru, a 
Madrid. 
 

Algú m’escolta? Estàs amb mi? 
  

Una nena de sis anys estava jugant amb la sorra i 
les pedres d’un petit jardí japonès…. La seva 
mare estudiava uns apunts i la seva àvia feia 
mitja. La nena anava explicant amb tot detall el 
què feia. De sobte, i davant el silenci, va pujar la 
veu i preguntà:  
“¿Algú m’escolta?” Sí, li varen dir les dues, 
t’estem escoltant. Potser era una manera indirecta 
de dir: ¿esteu ara amb mi? I es que escoltar 
també vol dir atendre; i atendre és estar amb algú 
de veritat, compartir el moment i tenir cura de les 
paraules que es diuen per a intentar comprendre-
les. Aquesta paraula tan senzilla, escoltar, 
comporta unes implicacions afectives, com 

respecte pel que es diu i per qui ho diu i la possibilitat de que en el que s’escolta, s’aprengui 
alguna cosa. Aquest interès per saber, ha d’estar lliure de prejudicis, per a que aquests no 
bloquegin la comunicació” (Remei Margarit) 
Quan vaig llegir aquest petit article al diari, seguia parlant dels polítics i la seva forma 
d’escolta i comunicació, i em va fer pensar.... ESCOLTAR, PRESTAR ATENCIÓ, VERITAT, 
COMPARTIR, COMPRENDRE, i aplicar tot això al tema que ens ocupa en aquest moment 
“parar l’orella a la crida de Déu”. M’he dit: ¿quantes vegades som com aquella nena de sis 
anys? estem ficats en el nostre fer de cada dia, concentrats en petites coses, li parlem, li 
preguntem, li expliquem.... però hi ha un moment en el que necessitem verbalitzar allò en el 
que esperem ¿ALGÚ M’ESCOLTA? ¿ ESTÀS AMB MI? Això port succeir en un moment 
de serenitat, de presa de consciència d’alguna cosa que vivim i sentim . D’altres vegades 
aquesta pregunta es una crida, perquè allò que vivim en aquell moment ens tambaleja i el 
silenci ens espanta. Al aixecar la mirada no solament no escoltem, sinó l’obscuritat ens 
rodeja i no ens deixa veure aquells signes que ens parlen d’aquesta presencia, que es fa 
paraula, que ens farà entendre, la veritat no solament d’ella, sinó de nosaltres mateixos. 

Ens parlarà de la qualitat de la nostra escolta, de la nostra apertura per a 
comprendre, per a aprendre de qui ens escolta, i d’allò que vivim. Solament així, aquest 
moment, el present serà lloc sagrat, d’es d’aquest respecte silenciós davant qui parla o 
davant el què diu, fent-se no solament visible sinó també comprensible. Serà signe de 
purificació de les nostres implicacions afectives i podrem alliberar-nos dels nostres prejudicis 
(cadascú haurà de descobrir els seus) que com diu l’autora de l’article bloquegen aquesta 
comunicació que té el seu inici en aquest “parar la orella.....” 

Ana Mª Domene
Germana Hospitalària del Sagrat Cor de Jesús.

 

Para 
l’orella 
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El secretari general de l’URC a Signes dels Temps (TV3, 21 de març) 
  

 

El diumenge 21 de març, al programa Signes dels Temps, Francesc Rosaura entrevistarà el 
secretari general de l’URC amb motiu de la propera celebració del 30è aniversari de la seva 
creació. El programa serà emès a les 9.00 del matí a TV3. 
Així comença el text del programa: “Enguany es compleixen 30 anys de la fundació de la 
Unió de Religiosos de Catalunya, una entitat que aplega els 172 instituts de vida religiosa 
que hi ha a Catalunya. Farem una radiografia de la vida religiosa a casa nostra amb el 
secretari general d’aquesta entitat, el marista Lluís Serra. Després, ens acostarem a la 
figura d’Óscar Romero. Precursor de la teologia de l’alliberament, va ser assassinat a El 
Salvador per la seva denúncia de les injustícies. Aquest 2010 es compleixen 30 anys 
d’aquest assassinat i sembla que el procés de beatificació a Roma continua encallat. En 
parlarem amb el jesuïta Francesc Xammar. Però abans veurem un reportatge sobre el 
seminari de Barcelona amb motiu del Dia del Seminari.” 
 

 
XII Simposi de la Fundació Claret: Religions i Espiritualitat 

 
Organitza Fundació Claret 
Tema Religions i Espiritualitat 
Ponents  Antoni Puigverd, escriptor i periodista: “L’obligació de mirar cap 

fora ens impedeix de mirar cap a dins” 
 Xavier Melloni, professor de Teologia espiritual i expert en diàleg 

interreligiós: “Religió i espiritualitat: s’exclouen o es necessiten 
mútuament?” 

 Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona: “Què pot 
aportar el cristianisme a la recerca d'espiritualitat?” 

 Taula rodona: “Anem cap a una espiritualitat sense religió?”, 
moderada per Jordi Llisterri, director del portal 
CatalunyaReligió.cat i de la revista Foc Nou. Hi participaran: Eloi 
Aran, Laia de Ahumada i Salvador Juncà 

Lloc Sala Pere Casaldàliga – Llibreria Claret, Barcelona 
Dia 20 de març de 2010, dissabte 
Horari Dia 20: 9.00 – 18.30  
 

CatalunyaReligio.cat 
 

L’URC ha donat suport al portal d’internet CatalunyaReligio.cat. Publiquem aquí una nota 
del seu director, Jordi Llisterri, per afavorir-ne la seva difusió. 
 
Benvolguts amics i amigues 
Com segurament sabreu des de fa uns mesos hem posat en marxa el portal d’internet 
CatalunyaReligió.cat. Us escric per demanar-vos el vostre suport en la seva difusió.  
CatalunyaReligió.cat vol ser la porta d’entrada del fet religió present a internet i un portal de 
seguiment de l’actualitat religiosa des de Catalunya. L’objectiu és fer circular notícies i 
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opinions sobre el fet religiós que no sempre tenen cabuda en els mitjans de comunicació i 
alhora donar a conèixer la multitud d’iniciatives i projectes que promou l’Església catalana i 
que sovint entre nosaltres mateixos no coneixem. Per ajudar-nos en aquest propòsit, us 
demano la vostra col·laboració. 
D’una banda, avui hem penjat el vídeo de promoció del portal que us agrairé si podeu 
difondre i fer circular per internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=m40SG2ZsN7M 
També pels qui utilitzeu el Facebook podeu utilitzar i difondre la pàgina de 
CatalunyaReligió.cat: http://www.facebook.com/pages/CatalunyaReligiocat/148686905744 
Finalment, us adjunto un llistat d’adreces on, en diversos formats, podeu descarregar un 
banner del portal per poder-lo enllaçar a l’adreça www.catalunyareligio.cat. 
Us agrairé si ens els vostres blocs o altres espais d’internet podeu col·locar algun d’aquests 
banners, o reenviar-lo a gent que creieu que pot fer el mateix. Podeu utilitzar el que us sigui 
més convenient o demanar-nos una versió adaptada al vostre format de pàgina. També 
adjunto un fitxer amb els codis html per inserir els mateixos banners.  
Moltes gràcies pel vostre recolzament. 
 
Jordi Llisterri 
BANNER 90 PIXELS QUADRAT 
http://www.catalunyareligio.cat/documents/banners/catreli090Q.gif 
BANNER 120 PIXELS QUADRAT 
http://www.catalunyareligio.cat/documents/banners/catreli120Q.gif 
BANNER 150 PIXELS HORITZONTAL 
http://www.catalunyareligio.cat/documents/banners/catreli150H.gif 
BANNER 250 PIXELS HORITZONTAL 
http://www.catalunyareligio.cat/documents/banners/catreli250H.gif 
 

Calendari del mes de març: propers esdeveniments 
 

 

Estació d’enllaç: Els joves, la fe i l’Església: conversem amb el bisbe Sebastià 
Taltavull. 22.00 h. Pl. Santa Anna, c. Rivadeneyra – Pl. Catalunya 
Conclusions en forma d’art 

19 Dv 

Jornades de Pastoral   
20 Ds Jornades de Pastoral  (matí) 

VI Trobada de Religiosos i Religioses Joves de Catalunya a Montserrat - Alberg 
Abat Garriga  
URC-CEVRE: trobada de formació inicial - celebració de Setmana Santa 

21 Dg VI Trobada de Religiosos i Religioses Joves de Catalunya a Montserrat - Alberg 
Abat Garriga  
Experiència SICAR, de 4.30 a 8.30 del vespre al Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les 

22 Dl Formació inicial: fi del segon trimestre 
28 Dg Diumenge de Rams 

 
Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  
http://urc.confer.es 

 


