“Jo, durant aquests set anys, sempre he estat anant d’un poble a
l’altre. Anava sol i a peu. Tenia un mapa de Catalunya folrat amb llenç i
ho portava plegat. Em guiava pel mapa, mesurava les distàncies i
marcava les fondes. Pel matí feia cinc hores de viatge i cinc més per la
tarda; a vegades amb pluja, altres vegades amb neu, i a l’estiu amb
sols que cremaven”.
Sant Antoni Maria Claret
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Déu al mòbil? Presentació de la nova App de ‘La Missa
de Cada dia’
L’Editorial Claret presenta dijous vinent el nou aplicatiu per a dispositius mòbils
de 'La Missa de Cada Dia'. La Fàbrica Lehmann acollirà un diàleg amb sobre
religió i noves tecnologies. Hi intervindran el bisbe auxiliar de Barcelona i
president de Secretariat Interdiocesà de Catequesi, Antoni Vadell, i el vicedegà
de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL i
impulsor del ‘Mapping Young Religion’, Josep Lluís Micó.
Veure'n més

Dissabte 6 d’abril, formació
sobre l’Església a Catalunya
Veure'n més

Claret publica un llibre infantil
per pintar i descobrir la
Sagrada Família
Veure'n més

Els joves de l’Escola de la Pau participen al projecte
‘Basquet Beat’ de Vic
Un grup de 9 d’adolescents de l’Escola de la Pau del Casal Claret de Vic han
inciat aquesta setmana la participació en el projecte ‘Basquet Beat‘. La
proposta, que dinamitza l’Ajuntament de Vic, barreja música, ritmes, pilotes de
bàsquet i convivència. S’adreça a joves de la ciutat i és un oportunitat per
treballar la cohesió de grup i el treball en equip.
Veure'n més

Finances per a la vida, al
Claret Valls
Veure'n més

Recursos i eines per prevenir
abusos sexuals, al Claret
Barcelona
Veure'n més
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