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LA FLOR DEIXA PAS AL 
FRUIT 
Ma. Dolores Cabello | Filles de Jesús 

Fa poc més d'un mes, Alcarrás i tots els 
pobles del voltant, eren un bell espectacle 
de diferents tons color de rosa. Centenars 
de persones s'acostaven a contemplar la 
ruta del Alcarrás florit. Un expert en la 
matèria explicava l'interessant procés de la 
naturalesa fins a arribar a l'arbre en flor. 
Però cal mirar al cel i comptar amb la 
temperatura que, si baixa d'un determinat 
valor, tot pot perdre's. 

Mentrestant, un gran nombre de persones, 
a part dels agricultors, esperen impacients 
que la flor deixi pas al fruit. Migrants de 
diversos països van arribant del Senegal, 
Mali, Guinea Conakry, Camerun…arriben 
amb una motxilla carregada d'esperances. 
Molts confien en trobar una mica més del 
treball que va haver-hi en la campanya de 
la qual vénen i, si treballen prou, podran 
llogar una habitació compartida. 

A les Filles de Jesús, que des de fa 13 anys 
vivim en aquest poble, aquest moviment ja 
ens resulta familiar i sabem que, a més de 
maletes, motxilles, anades i vingudes de 
persones que s'incorporen a la nostra 
rutina diària, cal preparar el cor per a acollir, 
escoltar, orientar, animar, quan van arribant 
a Càritas amb la necessitat, no sols d'una 
manta perquè encara fa fresc i dormiran al 
carrer, sinó de contar moltes històries 
davant les quals cal recordar que la vida no 
és fàcil i que cada persona és la terra 
sagrada davant la qual cal agenollar-se. 
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Aquest estiu 2022, la collita s'ha perdut en 
gran part, la temperatura va baixar durant 
3 nits a 6 graus sota zero i la preciosa flor 
no s'ha convertit en fruit. Moltes 
esperances s'han esvaït, alguns, 
desplaçant-se a pobles limítrofs estan 
treballant, uns altres han marxat esperant 
tenir sort i uns altres es quedaran tot l'any 
perquè sense papers no hi ha possibilitats. 
Amb ells continuarà el nostre servei i la 
nostra convivència, participarem no sols de 
les seves necessitats sinó de les seves 
alegries, de les seves celebracions, de les 
seves festes. 

Des d'aquest context la lectura de la 
Paraula de Déu adquireix claus noves per a 
anar fent-la vida, encarnar-la en aquesta 
terra concreta, en aquestes persones, en 
aquestes lluites i cerques, molt conscients 
del que aquesta relació i aquests contactes 
ofereixen al nostre estil de vida. 

Aquí, ara, en aquest present, en aquestes 
persones, segueix Déu cridant-nos a 
construir fraternitat des de la perspectiva 
de la interculturalitat i intereligiositat, 
sentint-nos agraïdes per tanta vida a la 
qual se'ns convida, alhora que 
experimentem la impotència i feblesa. 

La nostra petita comunitat agraeix la 
riquesa d'aquestes vides que es fan 
pròximes, que ens obren a una realitat que 
qüestiona, que interroga, que sensibilitza. 
Un equip de contractats de Càritas 
Diocesana, al costat d'un altre de voluntaris 
i voluntàries, fan possible l'acolliment i el 
seguiment d'aquestes persones que són el 
centre de l'acció soci-caritativa de 
l'Església. 
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ROSA MASFERRER, SUPERIORA GENERAL 
DE LES RELIGIOSES DE SANT JOSEP DE 
GIRONA 

 

RELIGIOSES SANT JOSEP DE GIRONA | 20 de juliol, 2022 

Les 32 Germanes Capitulars que han participat en el Capítol. Després d’un temps 
de treball capitular, conclouen el XXII Capítol General del IRSJG.Durant el Capítol 
General les Germanes Capitulars, reunides a la Sala Capitular, han elegit la Gna. 
Rosa Masferrer Felip com a Superiora General de l’Institut per al període 2022 – 
2028.L’elecció es produeix sis anys després que es nomenés l’anterior Govern el 
2016, també a Solius (Girona). 

El dia 19 de juliol de 2022, després d’haver aprovat el Document Capitular i havent 
obtingut el consentiment de les Germanes capitulars, Ma. Rosa Masferrer Felip, 
Superiora General, dóna per finalitzat el XXII Capítol General. Masferrer ha estat 
nomenada en aquest Capítol, i pren el relleu de Mª Carmen García Martínez, 
superiora durant els 12 darrers anys. 

 Ara s’obre una nova etapa a l’Institut amb nous reptes per a tots/as i cadascun/a 
dels quals formem aquesta gran família. 

http://capitulo-xxii.irsjg.org/ca/entrevista-a-la-gna-ma-carmen-garcia-martinez-superiora-general-de-lirsjg-durant-dotze-anys/
http://capitulo-xxii.irsjg.org/ca/entrevista-a-la-gna-ma-carmen-garcia-martinez-superiora-general-de-lirsjg-durant-dotze-anys/
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EL CAMÍ IGNASIÀ A MANRESA ESDEVÉ “UN 
HOMENATGE AL TERRITORI” DESPRÉS DE 
L’INCENDI DEL PONT DE VILOMARA 

 

ANIMASET | 20 de juliol, 2022 

El director de El Camí Ignasià, Jordi Roigé, ha manifestat aquest dimarts durant la 
primera estrena de la pel·lícula a Catalunya, que volia “dedicar la pel·lícula al 
territori i a la gent que ha estat lluitant aquests dies contra el foc” perquè 
esdevingui “un homenatge al territori”. 

Entre els parlaments introductoris també hi ha hagut el de Josep Lluís Iriberri, 
director de l'Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, ha dit que la pel·lícula vol ser “una 
invitació a posar-se en camí”. 

Per la seva banda, el comissari de la Commemoració de Govern dels 500 anys de 
l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, Jordi Rodó Rodà, ha destacat que la 
producció estarà present al programa de la Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya i ha valorat el sentit d’estrenar-la a Manresa. 
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L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha manifestat la seva voluntat que la pel·lícula 
arribi lluny, perquè “és una manera de projectar la ciutat al món” amb la idea de 
“ser la Compostel·la del Camí Ignasià”. 

La pel·lícula permet experimentar, com un pelegrí més, la bellesa visual i espiritual 
de l’itinerari que va recórrer Ignasi de Loiola des d’Azpeitia fins a Manresa l’any 
1522. Enguany es compleixen 500 anys d’aquesta efemèride que Manresa celebra 
amb un conjunt d’activitats. 

Una cinquantena de cinemes 

El documental s'estrenarà el 22 de juliol a una cinquantena de cinemes repartits 
per tota la geografia espanyola. Entre aquests hi ha cinemes catalans com el Gran 
Sarrià, Cinemes Girona i Cinesa Som Multiespai de Barcelona; Ocine de Granollers, 
Cine Bages Centre de Manresa, Cinebaix de Sant Feliu de Llobregat, Rambla de 
l'Art de Cambrils, Ocine Les Gavarres de Tarragona, o Cinesa Parc Vallès de 
Terrassa, entre d'altres. 

La pel·lícula es presentarà als Cinemes Girona de Barcelona el 20 de juliol a les 19 
hores i al Cine Paz de Madrid el 21 de juliol a les 18:30 hores. També es presentarà 
al Cinema Rambla de Cambrils el dilluns 25 a les 19 hores amb l’arquebisbe de 
Tarragona, Joan Planellas. 

La producció es va presentar a la Filmoteca Vaticana el 14 de juny amb la 
presència de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; la consellera d’Acció Exterior, 
Victòria Alsina; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el superior dels Jesuïtes, Arturo 
Sosa, entre altres personalitats. 

El documental, distribuït per Adso Films, està produït per Animaset i compta amb 
la col·laboració dels Jesuïtes, la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida, Turisme de La Rioja i l’Ajuntament de Manresa. 
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ARANTXA SANZ ERICE NOVA PRIORA 
GENERAL DE LES DOMINIQUES DE LA 
IMMACULADA CONCEPCIÓ 

 

DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT IMMACULADA CONCEPCIÓ| 4 de juliol, 2022 

La CONFER ha elaborat una política marc de protecció i actuació en casos La 
Congregació de Dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció està 
celebrant el seu XII Capítol General Electiu a Artieda (Navarra). 
El dia 17 de juliol del 2022, després de celebrar l’Eucaristia, i de demanar la força i 
la llum de l’Esperit, han dirigit el seu cor a Déu, s’han posat a la seva escolta. Les 
germanes, reunides a Assemblea, han elegit la Priora General per al proper 
quadrienni, 2022 al 2026. 

Ha estat escollida la gna. Arantxa Sanz Erice, nascuda a Pamplona (Navarra), 12 
de maig de 1964. En ella hi veuen reflectit aquest amor gran a la Congregació i a 
les germanes, aquesta visió del món i de l’Església que ens vol dones en camí, 
aquesta inquietud per desplegar el nostre ser de dominiques en cadascuna de les 
nostres presències. 

Des de la seva disponibilitat i servei a la Congregació, l’Arantxa ha acceptat 
aquesta missió amb la confiança posada en Déu i comptant amb la confiança i el 
suport de les germanes. 
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Les germanes agraeixen, de tot cor, la seva disponibilitat, el fet de ser dona 
d’esperança i profecia, que viu amb la certesa que la sosté l’amor de Déu i sabent 
que compta amb tots nosaltres. Sabem que la Ruah la seguirà acompanyant amb 
la seva saviesa, llum, força, amor… per viure junts aquest aquí i ara de la 
Congregació. 

L’endemà van ser elegides les germanes que formaran l’equip de govern amb ella: 
gna. Ma Carmen Sendino Páramo, Secretària General, gna. Carmen Jiménez 
Mendióroz, Vicaria General i gnes. Luz Coronel Salinas i Blanca Elena Cruz 
Martínez, com a Conselleres. 

Les germanes allà reunides, des d’un cor agraït, han expressat amb una abraçada 
fraternal i entranyable, el seu compromís d’estar, d’acompanyar-les en aquest nou 
camí congregacional de ser ”COMUNITATS EN CONVERSACIÓ AMB EL MÓN”. 
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FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 
AMB LES CARMELITES DE LA TARTERA 

 
BISBAT URGELL |18 de juliol, 2022 

Amb molta devoció i solemnitat, les Carmelites de St. Josep de Tartera van celebrar 
el dia 16 de juliol la festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de la família 
carmelitana, dels pescadors i homes del mar, i advocada per alliberar les ànimes 
del purgatori. Va presidir l’Eucaristia l’Arquebisbe d’Urgell Joan Enric i hi van 
assistir el Capellà Mn. Enric Bonet, les set Religioses de la Comunitat i un bon 
nombre de fidels d’Alp i altres pobles cerdans. 

L’Arquebisbe va comentar les tres lectures de la solemnitat. Els va animar a saber 
mirar amb convicció els signes de l’arribada del Senyor, com Elies que mirava un 
petit núvol, presagi de fecunditat i el va saber interpretar. També per l’Evangeli 
hem conegut la promesa de la divina maternitat de Maria que és un do per a tot 
deixeble estimat del seu Fill. Som fills de Maria que ens fou donada com a Mare al 
peu de la Creu. Hem d’estimar-la, i fer en tot la voluntat del Pare celestial, unint fe i 
vida. 

Les religioses al final de la missa van convidar tothom a xocolata desfeta i coca. 
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SANTA MARIA DEL MAR ACULL L’INICI DEL 
CONGRÉS D’ANTICS ALUMNES 

 

JESUÏTES CATALUNYA | 13 de juliol, 2022 

 La celebració ha comptat amb el Superior General de la Companyia de Jesús, el 
P. Arturo Sosa SJ, així com el Superior Provincial dels Jesuïtes a Espanya, el P. 
Antonio España SJ, acompanyats per diversos concelebrants, entre ells el P. José 
Alberto Mesa SJ, Secretari d’Educació de la Companyia de Jesús; el P. William 
Muller SJ, consiliari de WUJA; i el P. Enric Puiggròs SJ, Delegat de la Plataforma 
Apostòlica de Catalunya; així com el rector de la Basílica de Santa Maria del Mar, 
Mn. Salvador Pié i Ninot. 

En l’homilia, el P. Antonio España SJ ha volgut assenyalar tres aspectes 
fonamentals que haurien de guiar aquest Congrés: la comunitat, els valors 
ignasians i la mirada al futur. En el nostre món d’avui, ha dit, en el que ens 
enfrontem a reptes tan complexes, ens pot sobrepassar el silenci, la por o la 
soledat. Davant d’això, hem de preguntar-nos què podem oferir als altres per 
construir una nova comunitat. 

Ha advertit també que no podem assumir que per ser antics alumnes coneixem bé 
els valors ignasians. Els nostres valors han de portar-nos a ser persones per als 
altres, com va assenyalar el P. Pedro Arrupe fa anys, i persones conscients, 
competents, compassives i compromeses, en paraules del P. Kolvenbach. 

https://jesuites.net/
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“Esten convidats en aquesta comunitat universal a repensar la nostra contribució 
des dels valors ignasians per al futur”, ha dit el Superior Provincial dels Jesuïtes a 
Espanya, i “és important poder-ho fer junt, sabent que no estem sols”. 

El president del Congrés, Francisco Guarner, recollia en acabar la celebració el 
desig de treballar aquests dies de trobada en aquesta direcció, escoltant i 
compartint, estant units des de la diversitat i fent un pas endavant cap a aquest 
futur. 

El Congrés, organitzat per la Unió Mundial d’Antics Alumnes (WUJA), comença les 
seves sessions aquest dijous amb la ponència inaugural que pronunciarà el P. 
Arturo Sosa SJ. Al llarg de quatre dies, professionals i experts acadèmics, antics 
alumnes i jesuïtes abordaran a través de ponències, sessions de grup, tallers o 
debats alguns dels grans reptes del món d’avui, per reflexionar sobre quin pot ser 
l’aportació i la resposta des dels valors de l’educació jesuïta. La bretxa social, les 
migracions, el canvi climàtic, la revolució tecnológica, el paper de la dona en 
l’Església, o l’art i la teologia són alguns dels temes que es tractaran. 

Més informació a la web del Congrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jesuitsalumnibcn2022.org/
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LA COMUNITAT LA SALLE DE CONGRÉS, “UN 
PROJECTE EN QUÈ LAICS GARANTEIXEN EL 
CARISMA” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 11 de juliol, 2022 

Aquest curs la comunitat lasal·liana de Congrés s’ha constituït formalment i ja és 
una més de la Xarxa de Comunitats Lasal·lianes. Un projecte comunitari format 
exclusivament per laics de l’escola que té entre els seus molts objectius el de 
“garantir el carisma lasal·lià al centre malgrat que la comunitat de germans ja no hi 
viu”. 

La Salle Congrés es va fundar l’any 1959. Com a les altres escoles lasal·lianes de 
l’època, va ser animada i dirigida per la comunitat de germans fins el 2006, any en 
què la comunitat de germans va tancar les seves portes definitivament. Aquest fet 
no va suposar la desaparició del carisma lasal·lià de l’escola. La manera de fer dels 
germans de La Salle es va mantenir a través dels educadors que havien compartit 
dedicació i vocació educadora. Així ho explica Pere Vivancos, el fins ara director de 
l’escola La Salle Congrés i membre de la nova comunitat lasal·liana de Congrés. 

Llegir-ne més aqu 
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NÉLIDA ANDRÉS CASTROVIEJO, SUPERIORA 
PROVINCIAL DE LA PROVÍNCIA DEL 
MEDITERRANI DE LA COMPANYIA DE MARIA 

CONFER | 13 de juliol, 2022 

Finalitzat el període de discerniment iniciat l’1 
de juny per al nomenament de Superiora 
Provincial de la Província del Mediterrani, 
l’Equip General comunica el nomenament de 
Nélida Andrés Castroviejo, actual Provincial 
d’Espanya, per a l’acompliment d’aquest servei 
de govern per als pròxims tres anys. 

La nova Província comença la seva singladura 
el pròxim dia 31 de juliol, festivitat de Sant 
Ignasi de Loyola, amb el desig d’ampliar la 
mirada i el cor més enllà de les fronteres que 
fins ara han conformat les Províncies 
d’Espanya i Europa. 

Davant nosaltres, el repte de construir entre 
totes aquesta nova realitat que ens permetrà 
donar resposta a les necessitats de missió que 
anem descobrint en la mesura en què ens 
deixem guiar del voler de Déu. 

Com a expressa Rita Calvo Sanz, Superiora 
General, “la complementarietat és el que ens 
permet comptar amb una visió més àmplia i 
precisa de la realitat, en ella també trobem la 
necessària fortalesa per a fer front amb 
esperança als desafiaments que la vida ens va 
presentant”. 

Comença en aquest moment el discerniment 
per al nomenament de l’Equip Provincial que es 
tancarà el mes de setembre. 
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SAGRADA FAMÍLIA URGELL: TROBADA 
#CLAVES22

 

SAGRADA FAMÍLIA URGELL | 9 de juliol, 2022 

Durant els dies 6 i 7 de juliol de 2022 s’ha celebrat la trobada #Claves22, en 
aquesta ocasió ha tornat a celebrar-se de manera virtual. Ha reunit els equips 
directius i els coordinadors de pastoral dels centres educatius SafaUrgell. Aquesta 
és la xarxa que conjumina els centres de les regions Seu d’Urgell i Cervera ( 
Espanya, Andorra i Guinea Equatorial). 

Es tracta d’una trobada anual que aquest curs arriba a la seva quarta edició i que 
tracta temes d’importància com els nous reptes de l’educació o temes més centrats 
en la Família Janeriana. S’ha marcat el calendari 22-23, s’ha treballat el pla 
estratègic “mirando al 2026″, presentat el nou lema i logo que coneixerem al 
setembre i el propi fonament pastoral. 

A més en la segona jornada es va dedicar temps a agrair la feina realitzada pels 
membres dels diferents Equips directius que han deixat el seu càrrec en el present 
curs i als que prenen aquesta responsabilitat per al següent. 

L’Equip de Titularitat, la Superiora General, mare Laura Garione, i les delegades: 
mare Victoria Beltrán (Cervera) i mare Aída López (Seu d’Urgell) van poder 
traslladar-se fins a la Seu d’Urgell i, des d’allí i gràcies a la tecnologia, es van 
mantenir connectades amb la resta d’equips per a seguir totes les activitats 
proposades, les oracions i els moments compartits. 

https://safaurgell.org/index.php/es/
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CAPÍTOL GENERAL DE LES MISSIONERES DE 
BETÀNIA 

 

CONFER | Juliol, 2022 

Del 2 al 5 d’agost tindrà lloc el Capítol General de la Congregació de les 
Missioneres de Betania.  Predicarà el Retir el P. Moré, SDB i Delegat de la Vida 
consagrada de la Diòcesi de Barcelona.  La Congregació compta amb l’oració de la 
CONFER, que el Senyor les ajudi perquè sàpiguen destriar la seva voluntat en tot. 

El proper 8 de setembre les Missioneres de Betania celebraran els 100 anys de 
fundació de la Congregació. 

Les Germanes treballen perquè el missatge de Crist arribi al món d’avui, 
especialment per l’apostolat directe i per altres mitjans. Es té molt en compte que 
la base principal és la instrucció religiosa amb catequesi de nens i adults. 

Visites a les famílies amb preferència a les que sofreixen un empobriment 
espiritual, procurant que en totes les llars hi hagi un lloc per a Déu. També els 
ajuden a donar solució als seus problemes humans. Cooperen en l’apostolat les 
“Amigues de Betania”, nom que es dóna als grups de seglars que fan apostolat 
amb les Germanes. 
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LA MAGIC LINE 2022 IMPULSA MÉS DE 30 
PROJECTES SOCIALS I SANITARIS DE SANT 
JOAN DE DÉU 

 

SANT JOAN DE DÉU | Juliol, 2022 

L'edició d'enguany ha captat més de 332.000 euros destinats a finançar més de 30 
projectes sanitaris i socials de Sant Joan de Déu. 

En aquesta edició també s'han destinat uns ajuts especials a Ucraïna per cobrir 
necessitats bàsiques de les persones refugiades. 

Aquesta novena edició ha destacat pel gran èxit de participació, amb 11.500 
magicliners i 900 equips, i 332.546 € recaptats, xifres semblants a les d'abans de 
la pandèmia. El 100% dels fons aconseguits es destinaran a projectes socials i 
sanitaris, i inclouen una partida de 40.000 € dajuts bàsics per a Ucraïna. 

La caminada solidària de Sant Joan de Déu va proposar més de 30 recorreguts, 
repartits per diverses ciutats com Barcelona, Lleida, Mallorca, València, Múrcia o 
Madrid, on ha arribat per primer cop. Per tant, aquest any ha estat el que ha tingut 
més expansió territorial. 

Projectes finançats de tot el territori 
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Gràcies a la solidaritat de totes les persones, entitats, escoles i empreses 
participants, la Magic Line SJD pot impulsar diversos projectes socials i sanitaris de 
tots els àmbits i territoris: 

295.185 € serviran per finançar diversos projectes de diferents centres de 
Catalunya en els àmbits de salut mental, infància, sense llar, sociosanitari, exclusió 
social, dependència, investigació, sensibilització i cooperació internacional. 

A Mallorca es destinen 22.422 € a projectes de musicoteràpia de l´Hospital Sant 
Joan de Déu Palma i pel programa Llars Pont de la Fundació Sant Joan de Déu 
Serveis Socials Mallorca. 

A Madrid es finançaran 10.899 € destinats als campaments d'estiu per a persones 
residents a Sant Joan de Déu Ciempozuelos; al programa bucodental per a famílies 
amb pocs recursos de l'Hospital San Rafael San Juan de Dios ia Espais amb vida, 
de la Fundació Instituto San José. 

Múrcia rep 2.000 € per a les beques de salut i esport per a usuaris en habitatges 
de vida autònoma de la Fundació Jesús Abandonado. 

I València, 2.000 € més per a la prevenció del risc d'exclusió social en infància i 
famílies de Sant Joan de Déu València. 

A més, dels 40.000 € entre tots els territoris com a ajudes per a Ucraïna. 
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📰 RECULL DE PREMSA 

      
L’HOSTATGERIA DE POBLET JA ESPERA ELS 

PRIMERS CLIENTS 

 

TAC 12 CAMP DE TARRAGONA | Juliol, 2022 

(Tac12 tv · 01/07/22) Aquest divendres obre portes l’Hostatgeria del Monestir de 
Poblet, ara a càrrec d’una empresa especialitzada que vol conduir l’equipament 
cap a un hotel de 4 estrelles. S’enceta així aquest cap de setmana una nova etapa, 
després del tancament forçat, primer, per la pandèmia i després per la situació 
econòmica. 

L’equipament ja s’ha sotmès a un primer rentat de cara, compta de nou amb una 
plantilla de treballadors i espera l’arribada dels primers clients aquest mateix cap 
de setmana. Amb el canvi de rumb del projecte, ara amb la direcció externalitzada, 
el Monestir confia deixar enrere les pèrdues econòmiques i donar un millor servei. 

 

VEURE TOTA LA NOTÍCIA I EL VÍDEO   

https://tac12.tv/camp-de-tarragona/arxiu-camp-tarragona/item/24097-l-hostatgeria-de-poblet-ja-espera-els-primers-clients
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/isaura-marcos-la-fotografa-dels-reflexos/video/6166722/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
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LES ÚLTIMES QUATRE GERMANES 

CARMELITES DE LA CARITAT VEDRUNA 
MARXEN DE GIRONA 

 

DIARI DE GIRONA (Meritxell Comas)| Juliol, 2022 

Les últimes quatre germanes Carmelites de la Caritat Vedruna establertes a 
Girona, que fins ara residien al mateix edifici de l’escola, abandonaran la ciutat en 
les properes setmanes. Les germanes no han volgut fer públics els motius de la 
seva marxa, però la directora de l’escola Vedruna de Girona, Marta Oliva, avança 
que es quedaran a la província de Girona. 

Tot i que ja fa més de deu anys que les germanes no feien classe, el 
seu compromís amb l’escola era ferm. «Ens donaven molt caliu i sempre estaven 
disposades a ajudar a tothom, tant a nivell personal com educatiu», assenyala 
Oliva. De fet, eren l’ànima de les col·lectes.  

«Si s’assabentaven que una família necessitava roba, impulsaven una campanya 
solidària per a recollir-ne», explica. En aquest sentit, destaca la seva voluntat 
«innata i constant d’ajudar sense esperar res a canvi». 

VES A LA NOTÍCIA 
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

 
URC | 2022  

Dates: 18 al 24 de juliol de 2022, dl.-dg.  EXHAURIT! 
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT (EE1)P. Bernabé Dalmau 
 
Tema: Fem camí amb Sant Ignasi: una espiritualitat per al nostre temps. 
Inici: matí del dia 18 (cal arribar abans de les 12.30 h) Final: dia 24 després de 
dinar 

Preu: 355 € (tot inclòs) 

Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 
Dates: 1 a 7 d’agost de 2022, dl.-dg. 
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT (EE2)P. Ignasi Fossas 

Tema: Espiritualitat de l’Any Litúrgic: camí de creixement espiritual. 
Inici: matí del dia 1 (cal arribar abans de les 12.30 h) Final: dia 7 després de dinar 

Preu: 355 € (tot inclòs) 

Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

INSCRIPCIÓ: 
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1. PRIMER PAS: SOL·LICITAR PLAÇA A L’URC 

a.  Per correu electrònic (urc.info@gmail.com), 

b.  Per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 
2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,00h a 13,00h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció 
fins exhaurir les places 

2. CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA. 

Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. EFECTUAR EL PAGAMENT 

Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, cal efectuar el pagament. La plaça 
es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud 
de plaça i la seva confirmació. 

Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les 
lletres EE1 (Montserrat, 18-24 juliol) o EE2 (Montserrat 1-7 agost) 
  

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que 
coordina les inscripcions. 
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💻 VOLS MÉS INFORMACIÓ? 

Informa’t  a les xarxes socials de la Unió de 
Religiosos de Catalunya  

 

 
@ReligiososCat 

 
@ReligiososCat 

 
Unió de Religiosos de Catalunya 

https://twitter.com/ReligiososCat
https://www.facebook.com/ReligiososCat
https://www.youtube.com/channel/UCz9DuGlswqHtI3FWnWQ3R0w
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Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a 
08010 Barcelona 

+34 93 302 43 67 
urc.info@gmail.com 

www.urc.cat 

http://www.urc.cat/

