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Arquebisbat de Tarragona:  

Data: 31 de gener a les 11 matí. Acte: Eucaristia, presidida per l’arquebisbe, a la catedral, 

seguida de convivium. 

Data: 2 de febrer a les 7 de la tarda. Acte: vespres solemnes, presidides per l’arquebisbe, al 

convent de les carmelites descalces de Tarragona,. 

Bisbat de Tortosa:  

Data: 7 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda 17,30. Acte: Eucaristia de cloenda de l’Any de la Vida 

Consagrada i Jubileu de la misericòrdia a la catedral.. 

Bisbat de Lleida:  

Data: 6 de febrer de 10 del matí a 2 de la tarda. Lloc: Acadèmia mariana. Acte: conferència del 

bisbe, treball de grups, missa i dinar 

Bisbat d’Urgell: 

Cada comunitat 

d’acord amb el rector 

de la parròquia. 

Bisbat de Solsona: 

El dia 2 de febrer les 

celebracions es fan 

per Arxiprestats.  

Bisbat de Vic:  

Data: 31 de gener.  
• A les 11'00 
Trobada inicial a 
l'església dels Dolors 
seguida d'un breu 
"peregrinatge" fins a 
creuar la Porta 
Santa. 
• A les 11'30 EUCARISTIA a la catedral, presidida pel Sr. Bisbe Romà Casanova. 
• A les 13'00,aproximadament,Dinar de germanor a la Casa "Sant Antoni M. Claret", amb les 
persones que s'hagin inscrit. 

Bisbat de Girona:  

Data: 2 de febrer, a les 7 de la tarda. Acte: Eucaristia presidida pel sr. Bisbe i concelebrada per 

religiosos i preveres diocesans a l'esglèsia parroquial de Santa Susanna del Mercadal de Girona. 

Data: 7 de febrer. Acte: a les poblacions on hi ha comunitats religioses també se celebra la 

Jornada de la VC. 

 

Arquebisbat de Barcelona:  

Data: 2 febrer, a les 7 de la tarda. Acte: Eucaristia presidida per l’arquebisbe, a la catedral. 

Bisbat de Terrassa:  

Data: 31 de gener a 2/4 de 5 de la tarda. Acte:, taula rodona amb diverses experiències de com 

es viuen les obres de misericòrdia a la vida consagrada, i eucaristia, presidida pel bisbe. 

Data: 2 de febrer a les 8 del vespre. Acte: eucaristia, presidida pel bisbe a la catedral. 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat:  

Data: 2 febrer, a les 7 de la tarda. Acte: Eucaristia presidida pel bisbe, a la catedral. 

Cloenda de l’Any dela Vida Consagrada 

Principals celebracions a les diòcesis catalanes 


