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A continuació, els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen a l’arxidiòcesi de Barcelona. Activitats de l’arquebisbe metropolità de
Barcelona Dimecres 10 de juliol a les 13 h. Visita al centre d’activitats Terral, al
Raval, on es desenvolupen programes orientats a proporcionar suport
socioeducatiu a joves i a dones –la majoria immigrants–, [...]
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A continuació, els informem de l’agenda d’actes, conferències i oﬁcis religiosos que
s’organitzen a l’arxidiòcesi de Barcelona.
Activitats de l’arquebisbe metropolità de Barcelona
Dimecres 10 de juliol a les 13 h. Visita al centre d’activitats Terral, al Raval, on es
desenvolupen programes orientats a proporcionar suport socioeducatiu a joves i a dones –la
majoria immigrants–, i s’ofereixen recursos que faciliten la inserció laboral, la integració i
l’arrelament a Catalunya.
Actes i celebracions a l’arxidiòcesi de Barcelona
“Les polítiques de la religió i l’espiritualitat”. Barcelona serà la seu del principal congrés de
sociologia de la religió, que se celebrarà del 9 al 12 de juliol a diversos llocs de la ciutat: a la
UB, a l’Institut d’Estudis Catalans, a la Facultat de Comunicació Blanquerna i al CCCB.
Organitzat per l’ISSR. Informació i inscripcions: https://issr2019barcelona.com/
Benedicció de vehicles per Sant Cristòfol. Dimecres 10 de juliol, benedicció de vehicles, de 10
h a 12 h i de 18 h a 20 h. Es repartirà l’espígol beneït amb la pregària de sant Cristòfol. A la
Basílica de la Puríssima Concepció (c/ Aragó, 299).
Cloenda i conclusions del Simposi Internacional “Raó i emoció”. Dijous 11 de juliol a les 18 h,
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al Palau Macaya. Hi intervindran: David Jou, Jaume Angelats, Marta Burguet, i David Bueno.
Entrada gratuïta prèvia inscripció a: T. 934 579 531; www.obrasociallacaixa.org
Exercicis de silenci contemplatiu. Meditació segons el mètode de Franz Jalics, amb Glòria
Andrés. Del 12 al 21 de juliol. Al Monestir de Sant Pere de les Puel·les. (c/ Anglí 55) T. 932
038 915; www.benedictinessantperepuelles.cat
Eucaristia missionera. Dissabte 13 de juliol a les 11 h, a la Capella de la Casa de l’Església del
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (c/ d’Armenteres 35, Sant Feliu de Llobregat). Per
participar-hi cal conﬁrmació a: T. 932 701 014, ddmissions5112@arqbcn.cat
Exercicis espirituals. Del 17 al 26 de juliol, amb Ana M. Díaz, cm. Un itinerari bíblic vers la
trobada amb Déu en un clima de silenci i discerniment i amb la possibilitat d’acompanyament
espiritual. Al Centre Francesc Palau (c/ Immaculada, 55). Informació i inscripcions: T. 938 233
108/680 384 360, a/e: centre@espainterioritatpalau.com
Ruta Franciscana 2019. Del 29 de juliol al 5 d’agost, visitant Roma, Assís i llocs franciscans.
Organitzat per: Comissaria de Terra Santa dels Frares Franciscans (c/ Santaló, 80). T 932 022
757/932 092090). Places limitades.
Peregrinació a Terra Santa. Del 5 al 12 de setembre, convocat pel grup d’oracions “Apòstols
de Jesucrist”, i organitzat per la Comissió de Terra Santa dels Frares Franciscans (c/ Santaló,
80). T 932 022 757/932 092 090). Places limitades.
Renovació Carismàtica Catòlica en l’Esperit a Catalunya (RCCeE). Del 5 al 9 d’agost, setmana
de pregària. Seran uns dies de silenci, pregària i germanor, amb el P. Josep M. Massana, ofm.
El lema d’enguany és: “Jesús, mestre de pregària”. Al Casal de Pau (a 3 km.
d’Arbúcies). Informació: T. 669 130 010 (Maria Artigas) i 618 293 992 (Ricard Martínez).
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