
 

 

 

 

L’ISCREB i la Fundación Edelvives s’uneixen per impulsar  l’actualització 

pastoral i pedagògica dels centres educatius. 
 

  

 
  
D’esquerra a dreta: Josep Maria Nonay, Núria Caum, Ramon Batlle, Juan Pedro Castellano, Javier Cendaya i Alfons Morales 
  

La Fundació Edelvives i l’ISCREB (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona) enceten 

un camí de col·laboració conjunta, amb ànim d’impulsar i afavorir l’actualització pastoral i 

pedagògica dels centres educatius. 

  

Fruit d’un acord que es va signar entre ambdues institucions el darrer 30 de març a Barcelona, 

l’ISCREB certificarà una sèrie de cursos específics que la Fundació Edelvives va preparar per al 

professorat. 

  

Així doncs, els professors que escullin aquesta proposta formativa concreta de Fundación Edelvives 

rebran un certificat o diploma acreditatiu per part de l’ISCREB. 

  

El conveni va més enllà i preveu l’organització d’altres cursos, tallers, seminaris, materials i 

activitats formatives per als laics i les comunitats cristianes a les diòcesis, reforçant la vocació de la 

Fundació Edelvives per l’educació i l’acompanyament als individus i col·lectius en el seu procés de 

capacitació intel·lectual i humana. 

  

L’acord ha estat signat per Juan Pedro Castellano, director de la Fundación Edelvives, i Ramon 

Batlle i Tomàs, director de l’ISCREB. A l’esdeveniment de la signatura van assistir, a més a més, 

Javier Cendaya, director general del Grupo Edelvives; Alfons Morales, gerent de Baula; i Núria 

Caum i Aregay, cap d’estudis de l’ISCREB. 

  

Tal com afirma Ramon Batlle: “el nostre objectiu a l’ISCREB, des de sempre, ha estat la formació 

de laics en camps com l’ensenyament, i en això compartim molts camins amb la Fundación 



 

 

 

 

Edelvives, i crec que ens podem ajudar els uns als altres. Estem encantats amb aquesta 

col·laboració, esperem que sigui fructífera i, sobre tot, que puguem augmentar la qualitat de 

l’ensenyament.” 

  

Alfons Morales considera que “aquest acord aporti valor a Baula, i a les propostes formatives per al 

professorat que podem oferir en un futur.” 

  

Juan Pedro Castellano celebra la unió amb “una prestigiosa institució com és l’ISCREB, a qui ens 

sumem amb un ambiciós pla de formació i divulgació en el que els equips de pastoral, professors de 

Religió, catequistes i persones que es vulguin apropar al coneixement religiós trobaran l’acreditació 

i l’acompanyament perquè a les seves aules i àmbits pastorals puguin viure d’una manera especial 

la proposta cristiana”. 
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