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TOTS SOM 
MISSIONERS 
Pau Tristany de Juan | Germà marista  

Sempre que la gent em pregunta sobre la meva 
vocació missionera em sento incòmode ja que no 
sé si realment tinc vocació de missioner. Se 
suposa que com que visc lluny del lloc on vaig 
néixer  soc missioner. Però des de ben jove, quan 
vaig entrar als maristes vaig estar “lluny” de casa. 
La meva pregunta és si el ser missioner és només 
una qüestió de distància. 

Per la meva mare estar lluny volia dir que no em 
podia veure cada setmana ja que vivia a alguns 
quilòmetres de Barcelona. Ara que visc a Hongria 
i a més treballo amb nens i joves desfavorits, 
sobretot amb gitanos, molts dels meus germans 
maristes també diuen que visc lluny, no només 
geogràficament, sinó també en un altre llengua, 
cultura, tradició... Però la veritat és que em sento 
com a casa. A Europa les diferències culturals són 
relatives, tots tenim un origen i tradicions molt 
similars si som capaços d’acceptar i viure amb les 
petites diferències. I respecte als destinataris de 
la meva missió no trobo que sigui més fàcil o 
difícil treballar amb pobres o rics. 

Sempre que intento justificar el perquè se’m fa 
difícil acceptar que soc missioner em venen al cap 
cites de l’Evangeli. Realment és l’Evangeli el que 
em motiva  i el que cada dia intento fer i seguir. 
Suposo que qualsevol religiós també. Jesús fou 
capaç de tractar amb leprosos i amb fariseus, 
amb prostitutes i amb centurions romans. 
Qualsevol persona és digne que treballem per la 
seva dignitat. El metge, no el necessiten els qui 
estan bons, sinó els qui estan malalts (Mc 2,17). 

Pot ser ens hem oblidat que els religiosos hem 
optat per seguir el Crist que diu que “les guineus 
tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l'home 
no té on reposar el cap” (Mt 8,20)? Per això 
considero que jo no tinc una “casa” on pertanyo i 
ara estic lluny d’ella. La meva casa és on trobo el 
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Crist i això pot ser a qualsevol lloc i amb qualsevol 
comunitat humana. 

D’altra banda tinc molts dubtes del què significa 
ser missioner. No és Teresa de Lisieux la patrona 
de les missions, ella que no va sortir mai del seu 
convent? No és cert que la vocació religiosa és de 
seguir el Crist en una missió concreta 
(contemplació, predicació, educació, sanitat, 
etc.)? Llavors, per què a alguns ens tracten de 
missioners a altres no? Si el lema del Domund 
d’aquest any és “Sereu els meus testimonis” no 
ens toca a tots els religiosos ser testimonis de 
Jesús i del seu evangeli allà on siguem? 

Animo a tots els religiosos, independentment del 
lloc on viuen, que en aquesta jornada ens sentim 
missioners, que siguem testimonis del Crist i del 
seu amor allà on som. 
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TROBADA DE VERGES CONSAGRADES 

 

ESGLÉSIA BCN | 10 d’octubre 2022 

Aquest dissabte 8 d’octubre, les Verges Consagrades de Catalunya i Balears s’han 
tornat a reunir al Centre Salesià Martí-Codolar, acompanyades del Delegat Diocesà 
de Vida Consagrada de Barcelona, P. Joan Josep Moré sdb. 

En un ambient de germanor, les Verges Consagrades han iniciat la trobada amb 
una pregària i han prosseguit amb una formació sobre els sagraments. En aquesta 
ocasió la formació ha estat sobre el sagrament de la Unció dels Malalts i 
l’acompanyament espiritual i religiós als malalts. La jornada ha continuat amb la 
celebració de l’Eucaristia i ha finalitzat compartint el dinar i una estona de 
convivència fraterna.  

Aquesta forma de Vida Consagrada tan antiga es manté viva, vigent i renovada, 
gràcies a la presència constant de noves candidates a entregar la seva vida al 
Senyor en aquest carisma diocesà. En aquesta reunió el Delegat ha aprofitat per 
comunicar la possibilitat d’acollir a Barcelona la Trobada Nacional de Verges 
Consagrades de l’any 2024. 

Les Verges Consagrades agraeixen molt la possibilitat de celebrar aquestes 
trobades, que són una ocasió per revifar el seu compromís apostòlic al servei de 
l’Església enmig del món. 
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SERVEI CONJUNT D’ANIMACIÓ MISSIONERA 
(SCAM): SEMPRE EN MISSIÓ 

 

CONFER | Octubre 2022 

El Servei Conjunt d’Animació Missionera (SCAM) és un grup compost per 18 
congregacions missioneres, femenines i masculines, que treballen en el servei de 
l’Animació Missionera a Espanya. Es mouen en els contextos en els que sol·liciten 
la seva presència (col·legis, parròquies, altres institucions) per a promoure la 
dimensió missionera de la nostra església espanyola. 

En aquest mes missioner per excel·lència, el Papa ens convida a ser testimonis del 
Senyor Jesús: “Perquè siguin els seus testimonis”. Sota aquest lema els missioners 
del SCAM ens proposa un vídeo missioner que han preparat per a l’ocasió i que es 
pot utilitzar i compartir en els contextos pastorals més variats. 

 

Mira el vídeo. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=NAKttzvS_AE&feature=emb_title
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LES RELIGIOSES DE L’ARXIDIÒCESI DE 
TARRAGONA VISITEN MANRESA 

 

ARQUEBISBAT TARRAGONA | 10 d’octubre, 2022 

 El passat dissabte dia 1 d’octubre, un grup de religioses de l’arxidiòcesi de 
Tarragona van fer una sortida cultural i espiritual a la ciutat de Manresa. Durant el 
matí van visitar la Basílica de Santa Maria i el nucli antic i van poder gaudir d’espais 
característics del municipi a partir de les experiències que els va exposar el guia 
que les va acompanyar durant tot el recorregut. 

La jornada va seguir amb un dinar a la Casa d’Espiritualitat i la visita a la Cova de 
Sant Ignasi, on van poder contemplar els mosaics del jesuïta Marko Rupnik, creats 
amb motiu del 500 aniversari de la conversió d’Ignasi de Loiola, que representen 
les quatre setmanes dels exercicis espirituals. Aquest itinerari va apropar les 
religioses a l’espiritualitat ignasiana. 

Per acabar aquesta sortida, van celebrar l’eucaristia donant gràcies a Déu pel do de 
la vida i el do de la comunitat, expressat en els diferents carismes de les 
congregacions i amb el desig de continuar caminant juntes amb la nostra Església 
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EL CAPUTXÍ JOAN BOTAM GUARDONAT 
AMB EL 9È MEMORIAL CASSIÀ JUST 
 

 
GENERALITAT CATALUNYA | 7 d’octubre, 2022 

La distinció reconeix la contribució pionera del capellà al diàleg entre religions per 
promoure la pau, la convivència i l’entesa entre cultures 

La Direcció General d’Afers Religiosos, que depèn del Departament de Justícia, ha 
atorgat el 9è Memorial Cassià Just al pare Joan Botam i Casals, sacerdot caputxí, 
pel seu compromís al llarg de tota la vida en la defensa de les llibertats civils i dels 
drets fonamentals. 

Botam, nascut a les Borges Blanques, el 21 de setembre de 1926, ha estat el 
fundador, entre moltes altres iniciatives, del Centre Ecumènic de Catalunya (1984), 
per promoure el diàleg entre ortodoxos, anglicans, catòlics i protestants; més 
endavant va ser el promotor de la Plataforma Intercultural Barcelona 1992, per 
promoure el diàleg entre religions aprofitant la celebració dels Jocs Olímpics d’estiu 
de 1992 a Barcelona. 
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Contribució pionera al diàleg interreligiós 

Els membres del jurat han destacat, de manera unànime, la seva contribució 
pionera al diàleg entre religions per promoure la pau, la convivència i l’entesa entre 
cultures. Amb el veredicte, el jurat vol posar en relleu que Joan Botam és un 
referent en tots els àmbits que el Memorial vol promoure, particularment el diàleg 
interreligiós, la defensa dels drets humans i la promoció de la pau. La seva tasca ha 
posat les bases de moltes de les iniciatives i entitats que s’han anat desenvolupant 
en aquests àmbits i que constitueixen una realitat notòria i positiva a Catalunya. 

El jurat, presidit per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró i Buldó, està integrat 
per la directora general d’Afers Religiosos, Yvonne Griley i Martínez; el president 
del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, Francesc Torralba i Roselló; la 
directora de la revista Dialogal i de Lalè, Clara Fons i Duocastella, i el president de 
la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), Mohammed El 
Ghaidouni. 

Memorial Cassià Just 

L’any 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear el Memorial Cassià 
Just, amb la voluntat de reconèixer persones o institucions que s’han significat per 
les aportacions a la construcció d’un espai comú de convivència de la pluralitat 
d’opcions religioses. 

El guardó del Memorial Cassià Just consisteix en una obra d’art original. Enguany, 
la cerimònia del lliurament està prevista a principis de 2023. 

Guardonats d’edicions anteriors 

En edicions anteriors, el Memorial Cassià Just ha guardonat la Federació 
Internacional de l’Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (FIACAT), per la 
seva lluita per l’abolició de la tortura i la pena de mort; el pare Carlo M. Martini, pel 
seu treball en l’intercanvi de persones de diverses sensibilitats; la germana Teresa 
Losada, per la seva tasca social en favor de les persones immigrades; la Comunitat 
Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes (Barcelona), per la seva aportació a 
la pedagogia i a l’espiritualitat; la Comunitat de Taizé, pel seu treball amb els joves 
a favor de la reconciliació amb perspectiva ecumènica; l’Associació UNESCO per al 
Diàleg Interreligiós, per la promoció de les entitats locals a través de la Xarxa 
Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, i Jean Jacques Pérennès pel foment del 
diàleg entre les tradicions cristiana i islàmica en territoris i ambients poc proclius. 
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LA TROBADA DE REALITATS EMERGENTS 
CONCLOU AMB 7 ACCIONS PER A LA MISSIÓ 

 

CONFER/ OBLATES  | 5 d’octubre, 2022 

Dissabte 1 d’octubre de 2022, va concloure la Trobada Internacional de Realitats 
Emergents sobre Prostitució i Tràfic, en resposta a la Planificació General de la 
Congregació, per la necessitat de “ser audaces a acollir amb audàcia el 
desafiament d’obrir-nos a realitats emergents de prostitució i tracta, discernint el 
que hem de deixar anar per a generar noves respostes”. 

Ha estat un espai de treball, espiritualitat i convivència d’un “grup de caminants” 
format per 41 persones de la Família Oblata: Laics, voluntaris, germanes i 
professionals, procedents de l’Argentina, l’Uruguai, Guatemala, Colòmbia, Mèxic, el 
Brasil, Puerto Rico, Angola, Filipines, Portugal, Espanya -països on la missió està 
present-, del Govern General, del Grup de Treball Realitats Emergents, i de 
diferents projectes i programes locals. 

Junts han recorregut un camí en tres etapes: VEURE, JUTJAR i ACTUAR, de la mà 
del sacerdot Martín Iriberri SJ, director de l’ONG de cooperació internacional 
ALBOAN, que ens ha acompanyat com a facilitador del procés durant tota la 
trobada. 

En el document final, que estudiarà el Consell Ampliat els pròxims dies -format pel 
Govern General i els Governs Provincials- queda recollit d’una banda, un resultat 
tangible (accions ordenades amb els comentaris sobre acció, agents, etc), i d’altra 
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banda, un resultat intangible: Un grup de persones en el que ens hem reconegut 
com a identitat oblata, hem reconegut la nostra diversitat, així com també el que 
ens uneix. 

Com a comunitat de Família Oblata van finalitzar la trobada amb la celebració de la 
Missa en acció de Gràcies i amb un moment fratern compartit. 
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VEDRUNA GRÀCIA ACOLLIRÀ UNA NOVA 
JORNADA EDUCATIVA DE GOOGLE A 
CATALUNYA 

 

VEDRUNA CATALUNYA | 4 d’octubre, 2022 

 Com poden fer servir Telegram els educadors en el dia a dia a l’aula? La realitat 
augmentada, la robòtica o la higiene digital ajuden a l’aprenentatge? I la creació 
d’un breakout digital, la geolocalització o les extensions de Chrome? Són algunes 
de les experiències dels 24 tallers que es presentaran el proper dissabte 22 
d’octubre a l’Escola Vedruna Gràcia a Barcelona. Aquest centre acull 
el Col·la~Clic de 2022, la Trobada de centres i docents que utilitzen Google 
Workspace i volen transformar l’educació a Catalunya. 

Des de l’organització esperen la participació de més de dues-centes persones –
entre professorat, equips directius i coordinadors digitals, entre d’altres– que 
treballin la tecnologia digital com a metodologia per a millorar l’aprenentatge. Es 
tracta d’un espai per promoure l’intercanvi d’experiències i la col·laboració entre 
professionals de l’educació. El termini d’inscripcions finalitza aquesta setmana. 

“L’intercanvi d’opinions, idees i experiències ens enriqueix i ens fa créixer; sempre 
podem aprendre de les maneres de fer dels altres”, explica Ariadna Delgado, 
mestra de Vedruna Ripoll. Delgado s’ha especialitzat en inclusió i també en noves 
tecnologies aplicades a l’aula i és la coordinadora de la jornada. Des del curs passat 

https://www.gedu.es/encuentros/catalunya-2022
https://entradium.com/events/iii-trobada-col-la-clic
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forma part del grup promotor Col·la~Clic, que treballa per compartir eines 
tecnològiques concretes al servei de l’aprenentatge. 

La jornada comptarà amb una conferència inaugural de Montserrat Jiménez, 
directora pedagògica de Vedruna Palafrugell – Prats de la Carrera. Entre els 
talleristes, diversos professionals de la mateixa institució, entre els quals, Pere 
Viñas, de Vedruna Ripoll, Ferran Garcia i Lucía Soler de Vedruna Vilafranca del 
Penedès, i Ariadna Delgado, de Vedruna Ripoll. 

Un espai per aprendre entre iguals 

El grup Col·la~Clic, que abans rebia el nom de Gsuite, va promoure la darrera 
trobada fa tres anys l’escola Pia de Sarrià. “Organitzem diferents jornades 
educatives amb l’objectiu d’intercanviar opinions, idees i experiències al voltant del 
món de la tecnologia a l’aula”, apunta Delgado. Aquestes trobades són fruit de la 
necessitat dels mestres d’aprendre entre iguals, de fer comunitat i d’ajudar-se els 
uns als altres. 

La jornada enguany arriba a la tercera edició i compta amb la col·laboració de 
l’escola d’hostaleria de Vedruna Gràcia, que oferirà l’esmorzar i el dinar als 
participants. 
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ELS MARISTES CELEBREN 30 ANYS DE 
L'ONG SED: “DE LA CARITAT A LA 
COOPERACIÓ”

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 3 d’octubre, 2022 

 “Dia a dia hem construït la vida de SED i, com fem cada cinc anys, ens tornem a 
aplegar per compartir el que ens mou”. Amb aquesta crida, l’ONGD SED 
(Solidaritat, Educació i Desenvolupament), creada pels maristes en l’àmbit estatal 
l’any 1992, convoca els membres i els amics de la delegació de Catalunya per 
celebrar el 30è aniversari. Un llarg recorregut durant el qual s’ha promogut, 
principalment, el Dret a l'Educació i projectes de cooperació i formació per al 
desenvolupament a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina.  

La convocatòria és per aquest diumenge 9 d’octubre a l’Escola Maristes Anna 
Ravell, de Poble Sec. “Una festa amb un objectiu clar: trobar-nos, compartir una 
estona plegats i recordar tot allò viscut, amb l’esperit familiar que caracteritza els 
maristes”, explica el delegat de Catalunya, Daniel Farràs. 

D’uns germans a una ONGD 

Precisament, els primers passos els van fer … 

 
LLegeix l’article a: Catalunya Religió 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ong-sed-celebra-30-anys-cooperant-creixent-com
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CICLE FORMATIU DE L’ÀREA DE FORMACIÓ I 
ESPIRITUALITAT DE LA CONFER PER AL 
CURS 2022/23 

 

CONFER | 5 d’octubre, 2022 

L’Àrea de Formació i Espiritualitat de la CONFER ha posat en marxa un cicle 
formatiu per al curs 2022/2023 que està recollit sota el paraigua del títol “Avui és 
temps de salvació”. 

És cert que vivim temps de reducció, de crisi, de dificultat vocacional, de fragilitat, 
però encara que aquesta és una realitat que vivim cada dia, volem descobrir junts 
que avui també “és temps de salvació”, que en aquesta etapa Déu està i donarà el 
seu fruit. 

Per a això s’ha organitzat en quatre moments diferents del curs una sèrie de 
trobades que ens ajudaran a reflexionar sobre totes aquestes qüestions. 

La primera trobada serà online de 10.00 a 13.30 hores i tindrà lloc el pròxim 22 
d’octubre de la mà d’Antonio Bellella Cardiel, CMF. “Realment Déu està en aquest 
temps i potser no ho sabem”. Aquest dijous tindreu més informació sobre la 
jornada, però per als més interessats podeu inscriure-us punxant en el següent 
enllaç. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PyiHVP_cp06doDDgO4OJuKzcgdVXWjFDo_QNb5_EXLVUOUQ2NjFJR1VYTFFFQU5JMjdHQjdKMlNNVS4u&utm_source=https%3a%2f%2fbit.ly%2fjornadaonlinefye
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PyiHVP_cp06doDDgO4OJuKzcgdVXWjFDo_QNb5_EXLVUOUQ2NjFJR1VYTFFFQU5JMjdHQjdKMlNNVS4u&utm_source=https%3a%2f%2fbit.ly%2fjornadaonlinefye
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La segona jornada també online tindrà lloc el dissabte 19 de novembre de 10.00 a 
13.30 hores. En ella, Salvador Ros García, OCD ens parlarà sobre la “Espiritualitat 
en la meitat de la vida: de la crisi a la plenitud”. 
Els dies 21 i 22 de gener de 2023 tindran lloc unes jornades de 
formació presencials de la mà de José Ramón Busto Saiz, SJ, Mirin Junka Guevara 
Llaguno, RJM i Víctor Manuel Herrero de Miguel, OFMCap. Tindran com a títol 
“Vida consagrada a l’escolta del Déu bíblic”. 
Finalment en els mesos de febrer i març de 2023 hi haurà unes jornades de 
formació online de la mà de José Cristo Rey García Paredes, CMF titulades “Quan 
la Vida Consagrada recupera la seva bellesa…”. 
Per a més informació clica en el següent enllaç 

. 

https://www.confer.es/216/activos/texto/10326-programa-ciclo-f.pdf
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56A EDICIÓ DELS PREMIS CRÍTICA SERRA 
D’OR AMB EL RECORD I RECONEIXEMENT 
AL P. JOSEP MASSOT 

 

ABADIA DE MONTSERRAT| 5 d’octubre, 2022 

L’acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d’Or 2022, ha celebrat la 56a edició. 
Ha comptat amb la presència del P. Abat Manel Gasch, de Núria Mañé, directora 
de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat,i del cap del consell de redacció de la 
revista Serrad’Or, Francesc-Marc Álvaro. Les obres premiades corresponen a les 
més destacades de les publicades l’any 2021, i sense que s’hagin presentat a 
concurs. Cal recordar que els Premis Crítica Serra d’Or no tenen dotació 
econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el 
lliurament d’una serreta d’or, de solapa, que representa la distinció que atorga la 
revista Serra d’Or. 

Paraules del P. Abat Manel Gasch 

En la seva intervenció, el P. Abat Manel Gasch ha felicitat els guardonats i ha 
mostrat la seva admiració “per la vocació d’escriptors, carregada d’aquella 
paciència necessària per tal que la imaginació es tradueixi en paraules, i les 
paraules s’escriguin per poder ser compartides. Fer això, fer-ho bé i fer-ho en 
català és un acte de generositat. En el nostre món volàtil, en el qual el director o 
l’editor d’un diari considera un èxit si un internauta roman un minut i mig en la seva 
pàgina web, escriure un llibre de qualsevol mena, tot tenint la pretensió que algú 
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s’hi passi unes quantes hores llegint-lo, se’m presenta gairebé com un acte de fe 
en la humanitat. Una fe que proclama que som capaços de començar a llegir una 
novel·la, un assaig, un llibre infantil i d’acabar-lo!”. 

“Els monjos de Montserrat hem mantingut la passió per les lletres des de sempre, 
com a lectors, com a escriptors, i com a impressors i editors. La nostra estabilitat 
quasi mil·lenària al bell mig de Catalunya, al cor del nostre poble i de la nostra 
cultura ens han fet estimar el català com la llengua pròpia de quasi tots i de la 
comunitat –ha continuat el P. Abat Manel Gasch-. D’una manera més intensa en els 
darrers cent anys d’història, l’amor benedictí als llibres més aquesta aposta 
decidida per la llengua van portar-nos a la represa de l’activitat editorial amb les 
publicacions dels inicis del segle XX, sota la visió d’un home tan clau en la creació 
del Montserrat modern, com va ser el P. Abat Antoni M. Marcet”. 

“Fa un cert vertigen adonar-se’n que en aquesta perspectiva històrica de cent anys, 
el P. Josep Massot i Muntaner n’hagi ocupat la meitat, cinquanta, essent el pal de 
paller i l’impulsor de tota l’activitat editorial del monestir. Tot i el devessall d’elogis i 
homenatges que van seguir la seva mort la matinada del 24 d’abril d’enguany, no 
em puc estar en aquesta primera celebració dels Premis Serra d’Or sense ell, de 
reconèixer la feina infinita que va fer. I dic “infinita” perquè allò que el va fer anar 
endavant, penso que va ser la idea que hi havia tantes coses per fer, per estudiar, 
per escriure que no bastava una vida ni dues per fer-les. Fa un any 
aproximadament, en ocasió del seu vuitantè aniversari, dels cinquanta anys al 
capdavant de Publicacions de l’Abadia de Montserrat i dels cinquanta també 
d’ordenació presbiteral, els col·laboradors de l’editorial li vau oferir una miscel·lània 
d’homenatge, que va llegir sencera la mateixa tarda i nit del dia que li vau lliurar, i 
l’Institut d’Estudis Catalans també va aplegar amics i coneguts per tal d’agrair-li la 
feina feta. Ens queda el record de les seves paraules aquell dia: molt humils en 
parlar d’ell, generoses respecte els altres, seriosament preocupades i 
reivindicatives quan parlava dels perills per la cultura i la llengua catalana. Con no 
podia ser d’una altra manera, la revista Serra d’Or li feu un extens homenatge en el 
número exclusiu d’aquest juny. La seva vida és l’estímul més gran per la 
comunitat de Montserrat a continuar en el compromís editorial mantingut 
durant tants anys”, ha conclòs el P. Abat de Montserrat. 

Guardonats 

L’obra L’aigua que vols (Enciclopèdia Catalana i Òmnium Cultural), de Víctor 
Garcia Tur, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra 
d’Or de Novel·la 2022; Vent a la mà (Edicions 62), de Carles Dachs, ha rebut el 
Premi Crítica Serra d’Or de Poesia 2022; Joan Todó, amb La verda és porta. Vida i 
opinions de Joaquim Soler i Ferret(Godall edicions), el Premi Crítica Serra 
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d’Or 2022 d’Assaig; Joana Masó, el Premi Crítica Serra d’Or 2022 d’Estudis 
Literaris per Tosquelles. Curar les institucions (Arcàdia); i Josep M. Jaumà, el 
Premi Crítica Serra d’Or de Traducció 2022 per Poesia completa, T. S. 
Eliot (Edicions de 1984). Aquests han estat els premiats en l’apartat de Literatura i 
Assaig. 

Pel que fa a l’apartat de Recerca, Mariona Lladonosa Latorre i Manuel Lladonosa 
Vall-llebrera han guanyat el Premi Crítica Serra 
d’Orde Recerca 2022 (Humanitats) per l’obra Una cultura per al poble. El 
Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat (1975-
1977) (Grup Enciclopèdia), per l’anàlisi exhaustiva del que va representar el 
Congrés, un resum molt assenyat dels diferents continguts i una anàlisi valorativa 
dels principals actors i assoliments. Molts àmbits foren debatuts en profunditat. 
Força ben escrit.La nova geografia de la Catalunya postcovid (Institut d’Estudis 
Catalans), coordinat per Jesús Burgueño, ha obtingut el Premi Crítica Serra 
d’Or de Recerca 2022(Ciències), per unavisió polièdrica sobre com es presenta el 
segle XXI per a Catalunya, amb totes les oportunitats i les amenaces que la 
pandèmia, el canvi climàtic i la resta de crisis suposen per al país. Llibre coral que 
va més enllà dels aspectes geogràfics. ISegundodiccionario de los catalanes de 
México(Institut d’Estudis Catalans), de Gemma Domènech, Salomó Marquès, José 
M. Murià i Angélica Peregrina, han rebut el Premi Crítica Serra 
d’Or de Catalanística 2022 per ser una biografia de més de dos centenars de 
catalans que trobaren en la República Mexicana una nova pàtria. Representa un 
recull exhaustiu d’intel·lectuals, professors, artistes, polítics i ciutadans comuns que 
col·laboraren a fer de Mèxic el país pròsper i modern que ara és. 

Dins l’apartat d’Arts Escèniques, l’obra d’Òscar IntenteLa idea d’Europa, de 
George Steiner s’ha endut el Premi Crítica Serra d’Ord’Arts Escèniques al 
muntatge teatral 2022 per la fidelitat i l’eficàcia amb què Òscar Intente trasllada a 
escena l’assaig homònim de George Steiner en un muntatge que incita a 
reflexionar i debatre sobre el passat d’Europa i el futur que volem construir com a 
europeus.MalditasPlumas, de Sol Picó, el Premi Crítica Serra d’Ord’Arts 
Escèniques a l’espectacle de dansa 2022 per la brillant recreació de l’afinitat 
històrica entre el cabaret del Paral·lel barceloní i el parisenc de començament del 
segle XX, que culmina una dilatada i fructífera trajectòria com a coreògrafa i 
ballarina. El Premi Crítica Serra d’Or d’Arts Escèniques 2022 a l’espectacle de 
pallassos ha estat per a Gran Reserva, de Rhum& Cia., per la consolidació que 
Rhum & Cia. hi aconsegueix del singular llenguatge de pallasso contemporani, ja 
experimentat amb Monti & Cia. i desenvolupat en espectacles previs 
com Rhum, Rhümia i Rhumans. Mentre que el Premi Crítica Serra d’Ord’Arts 
Escèniques 2022 a l’aportació més interessant ha estat per a la Col·lecció Teatre, 
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de Lleonard  Muntaner Editor, per la seva aposta de qualitat a favor de la 
publicació de literatura dramàtica catalana i l’anostrament de la dramatúrgia 
estrangera més rellevant amb acurades traduccions. 

Finalment, en l’apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d’Or 
2022 Infantil ha estat per a Espècies extraordinàries (Birabiro), amb text 
de Salvador Comelles i il·lustració de Christian Inaraja. I el Premi Crítica Serra d’Or 
2022 Juvenil (Coneixements) li ha estat concedit a la Col·lecció Petit Sàpiens, 
d’Ara Llibres. 

Intervenció del cap del consell de redacció de Serra d’Or, Francesc-Marc Álvaro 

Per la seva banda, el cap del consell de redacció de la revista Serra d’Or, Francesc-
Marc Álvaro, ha lamentat el traspàs del P. Josep Massot, “una pèrdua per la cultura 
d’aquest país i, de manera especial, per a Publicacions de l’Abadia de Montserrat i 
per a tota la gent que fem la revista Serra d’Or. Ell s’estimava molt aquests Premis, 
vivia aquesta jornada de manera molt intensa; era feliç de poder repartir uns 
guardons que subratllen l’excel·lència, l’originalitat i la intel·ligència dels nostres 
creadors”. El cap del consell de redacció de la revista ha recordat que el P. Massot 
“ha estat i és un referent i un exemple: de feina ben feta, d’amor a la cultura, de 
mentalitat oberta, i de catalanitat. Ell ens ha marcat un camí i nosaltres, amatents a 
les necessitats de la nova època i els nous reptes, volem ser-ne continuadors fidels. 
El seu llegat ens esperona”. 

“Els Premis Crítica Serra d’Or són una prova que la nostra cultura i la nostra 
llengua, malgrat alguns problemes i algunes percepcions, gaudeixen de bona 
salut. Avui és moment de veure el got mig ple, sobretot perquè hi ha noves 
generacions que pugen amb força i gosadia, i ofereixen una obra admirable –ha 
afegit Francesc-Marc Álvaro-. “El debats pessimistes sobre la llengua i la suposada 
decadència de Barcelona o del país s’han de confrontat amb la realitat d’una 
literatura, un teatre, un cinema i altres arts que ens confirmen com una nació viva i 
oberta al món. Som un país que parla al món i del món des d’una cultura dinàmica, 
robusta i moderna, que beu d’una tradició rica i que sap connectar amb els canvis 
globals. Aquests premis ho confirmen un any més”, ha explicat Francesc-Marc 
Álvaro. 
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PRIMERA PROFESSIÓ RELIGIOSA DE FRA 
ÓSCAR I FRA CLIMENT 

 

CAPUTXINS  | 3 d’octubre, 2022 

El dia 1 d’octubre, al convent d’Arenys de Mar, han fet la seva primera professió 
religiosa fra Óscar García, de Barcelona, i fra Climent Garau, de Llucmajor. Acabat 
el temps de noviciat, han promès temporalment la regla de sant Francesc a mans 
del ministre provincial. A la cerimònia hi han assistit, a més dels frares, familiars i 
amics dels nous frares i fidels del convent d’Arenys de Mar.  

Després de l’homilia i del cant de l’himne “Veni Creator”, fra Óscar i fra Climent han 
dit la fórmula de la professió i han rebut l’hàbit religiós i l’abraçada de la comunitat. 
Preguem perquè el Senyor acompanyi i beneeixi aquests dos nous germans en el 
camí que comencen com a resposta a la vocació que han rebut. 
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ELS CONSELLS PROVINCIALS DE 
L’HERMITAGE I EUROPA CENTRE-OEST ES 
TROBEN PER PRIMERA VEGADA A DUBLÍN 

 

MARISTES | 30 de setembre, 2022 

Els consells provincials de L’Hermitage i Europa Centre-Oest es van trobar per 
primera vegada a Dublín entre els dies 23 i 25 de setembre. És l’inici d’un viatge en 
comú. El 15 d’agost, festa patronal de l’Institut, el germà Ernesto Sánchez, Superior 
general, va comunicar a les Províncies d’Europa Centre-Oest i L’Hermitage que 
l’actual Província d’Europa Centre-Oest es convertirà en un Districte, canònicament 
dependent de la Província de L’Hermitage, a partir del 23 d’octubre de 2023. L’H. 
Robert Thunus continuarà com a Provincial fins a la creació del nou Districte. 

En la carta enviada a les Províncies d’Europa Centre-Oest i L’Hermitage, el germà 
Ernesto subratlla que en els últims anys s’ha dut a terme un procés de 
discerniment de cara a la cura i futur de la vida i missió marista en aquesta part de 
l’Institut. En la carta, l’H. Ernesto oferia algunes indicacions sobre l’animació, la 
gestió i el govern, que s’inclouran en els Estàndards del nou Districte. 

Els germans Gabriel Villa Real i Robert Thunus, Provincials de L’Hermitage i 
Europa Centre Oest respectivament, van convidar als germans de les dues 
Províncies «a veure aquest nou pas com una oportunitat per a mirar el passat amb 
gratitud, viure el present amb passió i abraçar el futur amb esperança». També van 
afirmar: «Durant les pròximes setmanes, ens embarcarem en un viatge comú amb 
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l’objectiu de millorar la vitalitat i la viabilitat de la vida i la missió marista als països 
en els quals estem presents». 

En la conclusió de la seva carta, el germà Ernesto va subratllar la idea del Consell 
«per mantenir l’esperança i la viabilitat de la pastoral i l’educació del futur 
Districte».  També va recordar que «la reflexió de la Regió de l’Europa Marista serà 
clau per albirar junts el millor futur del carisma marista en aquest continent, origen 
de l’Institut». 
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LES ESCOLES CRISTIANES DECIDEIXEN EL 
SEU FUTUR A TARRAGONA 

 

ARQUEBISBAT TARRAGONA | 29 de setembre, 2022 

Vint-i-vuit escoles cristianes de l’arxidiòcesi de Tarragona han celebrat, aquest 
dimecres dia 28 de setembre, una reunió en el marc de les sis trobades territorials 
que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) ha convocat sota el lema 
«Som futur» amb l’objectiu de projectar el futur de l’educació i definir el paper dels 
centres cristians dins del sistema educatiu. 

La trobada ha tingut lloc a l’escola Vedruna Sagrat Cor de Tarragona i ha comptat 
amb la participació de les direccions dels centres Cardenal Vidal i Barraquer de 
Cambrils, Claret de Valls, Cor de Maria de Valls, Dominiques Tarragona, El Carme 
de Tarragona, Joan XXIII de Tarragona – Bonavista, La Presentació de Reus, La 
Salle Reus, La Salle Tarragona, La Salle Torreforta, Lestonnac-L’Ensenyança de 
Tarragona, Mare de Déu de la Serra de Montblanc, Maria Rosa Molas de Reus, Pare 
Manyanet de Reus, Sagrat Cor del Vendrell, Sant Josep de Reus, Sant Pau de Reus, 
Sant Pau Apòstol de Tarragona, Sant Rafael de la Selva del Camp, Santa Teresa de 
Jesús de Tarragona, Teresianes-Jaycar de Tarragona, La Salle – Tic-Tac de 
Tarragona, Vedruna l’Espluga de Francolí, Vedruna Sagrat Cor de Tarragona, 
Vedruna Santa Coloma de Queralt i Vedruna Valls. 
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El nou marc estratègic que es planteja es fonamenta en tres eixos d’actuació: 
esdevenir referència educativa, fer visible una identitat cristiana acollidora i oberta 
al diàleg i potenciar la presència i el compromís socials dels centres al territori. 

Aquest procés de reflexió està liderat pel catedràtic d’educació i expresident del 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu Joan Mateo, i durant els propers 
mesos es treballarà conjuntament amb representants dels centres, docents, 
famílies i alumnat de les escoles cristianes, així com persones externes 
reconegudes en l’àmbit educatiu i social. 

Meritxell Ruiz, secretària general de la FECC ha destacat que és el moment de «fer 
un reimpuls educatiu» i «tornar a situar a l’avantguarda de l’educació les escoles 
cristianes». En aquest sentit, aquest procés de reflexió vol «donar una resposta 
educativa a les necessitats que venen i a la societat del futur». Ruiz ha remarcat 
que les escoles cristianes volen «continuar contribuint al sistema educatiu com a 
escoles referents, des de la proposta humana i educativa que fem a les nostres 
famílies». 

Cal recordar que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya agrupa un total de 395 
centres cristians d’iniciativa social del país, que eduquen 252.000 alumnes en els 
diferents nivells i etapes educatives. 
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RECÉS DE LA COMUNITAT DE CARMELITES 
DE ST. JOSEP DE TARTERA 

 
BISBAT URGELL  | 28 de setembre, 2022 

L’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives va predicar un dia de recés a les Religioses 
Carmelites de Sant Josep de la Comunitat de la Immaculada a Tartera (Prats i 
Sansor) el dia 29 de setembre, festa dels arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. 

Els proposà dues reflexions sobre: sortir a sembrar i iniciar amb il·lusió el treball del 
nou curs; i una altra sobre la vida espiritual a la llum de la missió dels àngels, en la 
vida consagrada. 

Amb el capellà de la comunitat Mn. Enric Bonet van celebrar l’Eucaristia i van tenir 
un dinar de germanor amb motiu de la festa onomàstica de la Gna. Gabriela Serna. 
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P. ROGERIO GOMES, NOU SUPERIOR 
GENERAL DELS MISSIONERS 
REDEMPTORISTES 
REDEMPTORISTES | 28 de setembre, 2022 

La fase canònica del XXVI Capítol General ha 
escollit al P. Rogerio Gomes com el nou 
Superior General dels missioners 
redemptoristes. El Pare Rogerio Gomes és ex 
consultor general de la Província de Sao Paolo, 
el Brasil. 

El nou Superior General i el seu Consell, per als 
pròxims 6 anys, establiran l’orientació de tota 
la Congregació per a ajudar-lo a respondre 
adequadament als desafiaments actuals en 
l’acompliment de la seva missió a l’Església i en 
el món. 

Durant el Capítol General, els delegats de totes 
les Unitats de la Congregació van reflexionar 
sobre la identitat redemptorista, la seva missió, 
la vida religiosa i la formació. 
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LES CARMELITES MISSIONERES DEIXEN 
BADALONA DESPRÉS DE 132 ANYS 

 

Església Barcelona (Arxiprestat Badalona Nord )| Setembre, 2022 

Juana, Rosa, Nati, Mercedes i Maria. Aquesta comunitat de cinc religioses 
Carmelites Missioneres s’acomiaden de la ciutat de Badalona tancant el seu pis al 
carrer Coll i Pujol, al popular barri del Sant Crist, després d’una presència 
continuada a la ciutat des de 1890. Les Carmelites Missioneres han pogut 
participar en vàries eucaristies de comiat als Pares Carmelites i, la darrera, el 25 de 
setembre passat a la parròquia Mare de Déu de Montserrat, on col·laboraven. Allà 
han pogut rebre l’escalf i l’agraïment d’amics, laics del Carmel Missioner Seglar, 
feligresos, preveres, voluntaris… 

«Tot té el seu moment sota el sol i ara és un moment de reducció de forces, per la 
vida religiosa en general i també per nosaltres. Voldríem continuar al barri, però la 
manca de relleu i les limitacions que van sorgint en el dia a dia ens fan donar 
aquest pas, dolorós però necessari», explica la germana més jove de la comunitat, 
Maria Rallo Amat. Cada religiosa anirà destinada a una comunitat diferent, «on 
podrem continuar estimant Déu i el proïsme. Allà reforçarem aquestes altres 
presències de les comunitats on el Senyor ens envia. Som carmelites missioneres 
allà on som!», continua la germana Maria. 
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Recorregut i servei a Badalona 

Les Carmelites Missioneres marxen de manera discreta tal com van arribar, el 21 
d’abril de 1890, per fer-se càrrec de l’obra social de la formació dels fills dels 
treballadors de la fàbrica Can Canyelles en l’escola coneguda com “Asilo San José”, 
fundada per l’empresari Josep Valls i Ibern, fins la seva clausura l’any 1974. A 
partir dels anys quaranta del segle passat, també estigueren servint com a 
infermeres a l’antiga Clínica del Carme i a l’Hospital municipal de Santa Maria i 
Sant Josep (avui Hospital de Badalona).  

El setembre de 1972, a petició de Mn. Narcís Puig, rector de la nova parròquia de la 
Mare de Déu de Montserrat, es va fundar la comunitat de religioses Mare de Déu 
de Montserrat, al barri del Sant Crist (primer al C/ Buenos Aires i, finalment, al C/ 
Coll i Pujol). «Hi havia molts carrers sense asfaltar, amb forts pendents i sense 
gaire ordre urbanístic, però ple de persones amables vingudes de tots els racons 
de la península, principalment d’Andalusia i Múrcia. Persones emigrants 
treballadores, sense cohesió social», recorda la germana M. Carmen Parra, membre 
d’aquella comunitat originària. 

Estima dels badalonins a les germanes 

Els veïns més grans recorden la germana Nati, que va exercir d’assistent social tot 
ajudant molts veïns en els tràmits burocràtics i ajudes que els corresponien. O la 
germana Begoña que donava classes en una de les acadèmies del barri i va 
coordinar durant molts anys la catequesi amb els nens. «Portem 50 anys al barri, 
sobretot a la parròquia, però també a l’atenció social i sanitària. Les germanes hi 
han fet una mica de tot: posar injeccions, arreglar els papers dels que venien 
d’altres regions, visitar malalts, fer catequesi, reforç escolar i classes de castellà per 
adults… És un barri amb molta vida i, per tant, també bastants necessitats», detalla 
la germana Maria. 

El carisma de les Carmelites Missioneres, fundat pel carmelita descalç beat 
Francesc Palau, és molt proper també a l’esperit de santa Teresa de Jesús. 
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SANT JOAN DE DÉU ACULL 276 REFUGIATS 
UCRAÏNESOS QUE OPTEN PER SEGUIR A 
ESPANYA 

 
CATALUNYA CRISTIANA | 28 de setembre, 2022  

Des de l’1 de setembre, 276 persones refugiades ucraïneses que van ser acollides 
per Sant Joan de Déu, inicialment al Programa d’Emergència, han passat a 
incorporar-se al Programa d’Acollida i Protecció Internacional de l’Orde. 

El 50% d’aquestes persones són menors i tots ja estan escolaritzats 

Aquestes persones que van fugir de la guerra s’han sentit acollides i ajudades als 
centres de Sant Joan de Déu. La majoria han començat a superar la situació de xoc 
i estrès que va suposar la fugida precipitada de casa seva. 

Ara s’afronta una nova fase que suposa un altre gran repte, ja que moltes 
esperaven que el conflicte armat acabés aviat per poder tornar al país. 

https://sjd.es/
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Algunes de les persones que van arribar a Espanya abans de l’estiu han decidit 
tornar a Ucraïna o han marxat a altres països d’acollida on tenen coneguts. 

Altres famílies han preferit quedar-se als diferents dispositius de Sant Joan de Déu, 
entrant en la primera fase del Programa d’Acollida i Protecció Internacional, on 
se’ls ofereix suport per dissenyar un itinerari sociolaboral personalitzat, que els 
permeti refer la seva vida. 

En aquest punt se’ls ofereixen classes d’espanyol, suport amb gestions per 
regularitzar els estudis o formació professional, i se’ls dona suport psicològic, entre 
altres qüestions concretes. 

Entre els refugiats acollits hi ha persones amb discapacitat i amb malalties greus 
o amb necessitat d’atenció en l’àmbit de la salut mental 

Amb la inclusió d’aquestes persones ucraïneses al Programa d’Acollida i Protecció 
Internacional, actualment Sant Joan de Déu compta amb 566 persones acollides a 
13 centres de l’Estat espanyol. Més de la meitat són d’Ucraïna i la resta prové de 
diferents països d’Amèrica Llatina, seguits de Síria i l’Afganistan. 

El programa forma part del Sistema d’Acollida del Ministeri d’Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions, i té l’objectiu d’acollir i afavorir la integració social i laboral de 
persones que han hagut de fugir dels seus països per la violència o els conflictes 
armats. 

. 
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VISITA A AGRAMUNT DE LES MISSIONERES 
DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 

 

BISBAT URGELL | 28 de setembre, 2022 

El Consell General de les Missioneres de la Immaculada Concepció va visitar el 
Col·legi de la Mare de Déu dels Socós, centre educatiu que depèn i en tenen la 
titularitat les Missioneres. 

El col·legi acull en aquest curs 2022-2023, 181 alumnes d’Infantil i Primària. Van 
poder veure l’escola i interessar-se pels projectes educatius del centre, i de les 
dinàmiques pedagògiques que tenen lloc, entre elles el fil conductor i transversal 
d’aquest curs que és “Viu i deixa la teva petjada”, i van poder dialogar amb l’equip 
directiu i el professorat del centre. 

Després van desplaçar-se fins l’església parroquial d’Agramunt i van visitar 
la Comunitat de les Religioses de Crist Rei, on van compartir una petita estona de 
conversa, també amb la presència de Mn. Jaume Mayoral, Rector d’Agramunt. Va 
ser un moment no només per saludar-se, si no per comentar les realitats de la vida 
religiosa, de les parròquies i centres educatius en llocs rurals, com és la diòcesi 
d’Urgell. Tot amb un record per la darrera comunitat de les religioses que van estar 
al col·legi, tot manifestant que els agramuntins i gent de la Ribera del Sió, encara 
tenen molt viu el seu record. 
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Després, per recordar la visita, es va fer la fotografia del grup a la portalada 
romànica, amb Mn. Mayoral, les germanes de Crist Rei i les germanes 
concepcionistes que formen el Consell General M.I.C i que provenen dels diferents 
continents amb presència de la Congregació i del seu carisma pastoral i 
evangelitzador. Les germanes religioses: Esmilce Santacruz, Rosa Mª Ayingono, 
Lucía Medina i Isabel Vázquez. Una visita ben fraternal i joiosa que permet enriquir 
la vida de les comunitats parroquials i religioses del nostre Bisbat i que recordava 
la darrera visita que havien fet a Agramunt a finals de 2018 també part del Consell 
General de les M.I.C. 
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ELS GERMANS MARISTES ASSUMEIXEN LA 
DIRECCIÓ I LA COORDINACIÓ D’EKUMENE 

 

MARISTES | 23 de setembre, 2022 

EKUMENE: “casa fraterna; casa de tots”. Amb aquest esperit, Domingo 
Solá (nascut a Ulldecona l’any 1912), va iniciar després de la guerra espanyola, un 
moviment de seglars consagrats a Déu pel baptisme amb la finalitat d’acollir els 
menys afavorits i de promoure la justícia. Ell va entendre que evangelitzar era tasca 
dels seglars, però associats en grup. 
Ekumene va obrir el centre Domingo Solá a Barcelona al carrer del Carme a l’any 
1982; uns anys després es va traslladar al carrer de l’Aurora número 10, on està 
situat actualment. Durant tots aquest anys, centenars de voluntaris han fet 
possible aquesta realitat acollint milers de persones recent migrades dels seus 
països que han trucat a la porta d’Ekumene. Bastants Germans Maristes hi han 
esmerçat hores i temps fent-hi de voluntaris. 

El juliol de 2019 se signa un contracte amb els Maristes amb el compromís de 
gestionar el centre entre ambdues entitats mitjançant una Junta de quatre 
membres: dos, representant  Ekumene i dos, a Maristes. La presidència de la Junta 
en aquests tres anys ha estat exercida per Ekumene. 

Durant aquest últim curs, i malgrat les restriccions per la pandèmia, una vintena 
de voluntaris han atès 398 persones adultes de 24 nacionalitats diferents 
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 FORMACIÓ AMB L’URC 

JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

“LA VR COM A PROFECIA 
D’ESPERANÇA EN UN MÓN 

CANVIANT I COMPLEXA” 

Tots i totes coneixem i hem sentit parlar de 
Sor Lucía Caram. No calen moltes 

presentacions ni elogis a la seva tasca i la 
comunitat del Convent de Santa Clara de 

Manresa. 

“La VR com a profecia d’esperança en un 
món canviant i complexa. Cridats a ser 

testimonis d’esperança i a viure la nostra 
vocació de consagrats amb alegria, 

esperança i coherència”. 

PAS 1 : INSCRIPCIÓ 

 Correu electrònic: urc.info@gmail.com Tot 
indicant el nom i cognoms de la persona o 

persones participants i la institució a la 
que pertanyen. 

PAS 2  

Pagament 12 €: 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 LC 

 

 

 
 

LUCÍA CARAM 

DOMINICA 

 

Data: dissabte 15 d’octubre 2022 

Hora: 10 -13.30 h 

Lloc: Col·legi Sta. Dorotea. 
Salesianes de Sarrià (Pg. Sant Joan 

Bosco 24. 08017-Barcelona) 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:urc.info@gmail.com
https://fb.watch/g7ogm0hP6j/
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OCTUBRE 2021 

15, dissabte 
SOR LUCIA CARAM (PRESENCIAL) 

LA VIDA RELIGIOSA COM A PROFECIA D’ESPERANÇA EN UNA SOCIETAT 
CANVIANT I COMPLEXA. 

Cridats a ser testimonis d’esperança i a viure la vocació religiosa amb alegria i 
coherència. 

Noves formes de VC., nous compromisos. 

NOVEMBRE 2022 

12 dissabte 
VÍCTOR CODINA (Presencial). 

UNA ESPIRITUALITAT PER A LA TERCERA EDAT DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

19 dissabte, 
CONFER amb Belén Blanco (Presencial. Tot el dia). 

REFLEXIÓN INTERCONGREGACIONAL SOBRE MISIÓN COMPARTIDA. 
Llamada a la sinodalidad intercongregacional. 

DESEMBRE 2022 

3 dissabte, 
DAVID GUINDULAIN (En línia). 

Recés d’Advent: FEM CAMÍ AMB LA PARAULA DE DÉU. Temps d’Advent 
 

------- 

GENER 2023 

28 dissabte, 
GNA CONXA ADELL I CADELLACH (Presencial). 

CAMINS DE INTERIORITAT I COHERÈNCIA EN LA VIDA RELIGIOSA D’AVUI I DE 
SEMPRE. 

 
 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT 
URC-CEVRE 2022-23 
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FEBRER 2023 
25 dissabte, 

DAVID GUINDULAIN (En línia). 
Recés de Quaresma:FEM CAMÍ AMB LA PARAULA DE DÉU. 

 
MARÇ 2023 
18 dissabte, 

LUIS ALBERTO GONZALO DÍEZ (En línia). 
CARACTERÍSTICAS, PILARES, RETOS DE LA VC EN EL MUNDO DIGITAL DE 

HOY. 
 

------- 
 

ABRIL 2023 
22 dissabte, 

ANA GARCÍA MINA-FREIRE (presencial. Tot el dia) 
EMOCIONS-MOCIONS-DISCERNIMENT EN LA VC. 

 
MAIG 2023 
6 dissabte, 

DAVID GUINDULAIN (En línia) 
Recés de Pasqua- Pentecosta : FEM CAMÍ AMB LA PARAULA DE DÉU. Temps de 

Pasqua-Pentecosta. 
 

20 dissabte, 
Dr. MARK (presencial) 

-AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA A LA SALUT MENTAL. MALALTIES MÉS 
FREQÜENTS QUE ES PATEIXEN A CAUSA DE LES RESTRICCIONS. LA 

QUALITAT MENTAL I LA SALUT ESPIRITUAL. 
-PROBLEMES PSICOLÒGICS FREQÜENTS EN LA VC I EN LES RELACIONS 

COMUNITÀRIES. 
 

JUNY-JULIOL-AGOST 2023 
 

RECÉS D’ESTIU A MONTSERRAT. 
Més endavant indicarem les dates. 
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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
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/
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