Barcelona, 18 de maig de 2009

ANY II. núm.

Girona i Tortosa, presentació de l’informe sobre la tasca social
La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat, d’acord amb l’URC, continua la
presentació territorial de l’informe sobre la tasca social dels religiosos i religioses. La
propera convocatòria tindrà lloc a Girona, el dilluns 25 de maig, i el dia següent a Tortosa.
Serveixi aquesta còpia dels targetons oficials com a invitació a les comunitats per fer-s’hi
presents. A més de les informacions genèriques sobre Catalunya, hi haurà un apartat
dedicat a les demarcacions que acullen la presentació.
Girona, 25 de maig, dilluns

Tortosa, 26 de maig, dimarts

Crida a ser presents a l’Aplec de l’Esperit 2010: “Amb vosaltres cada dia”
El meu nom és Ana Mª Domene, sóc Germana
Hospitalària del Sagrat Cor de Jesús, estic a la
Vocalia de PJV de l’URC i com a membre de la
mateixa participo del SIJ. A l’última reunió que vam
tenir el passat 14 de març, vam parlar sobre l’Aplec
de l’Esperit, que es celebrarà a Terrassa el proper 22
de maig del 2010. Se’ns ha animat a la seva
participació, i si és possible, a respectar aquesta data
perquè l’assistència sigui massiva, amb un caràcter
festiu i sigui mostra d’un esperit eclesial. Amb
aquestes línies us fem arribar dates amb les diferents
reunions que tindran lloc per a la seva organització i preparació. Indubtablement, com més
gran sigui la implicació, més assegurarem l’èxit de la jornada.
Si m’ho permeteu, també m’agradaria, amb aquestes línies, animar-vos a formar part de la
Vocalia de la PJV, l’objectiu de la qual és ajuntar-nos per reflexionar i buscar camins per a
una PJV més en xarxa. La col·laboració és important, unir les forces és voler potenciar i
oferir als joves un missatge evangèlic des d’una vivència forta de fraternitat.
Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb Lluís Serra (sec.urc@confer.es),
secretari de l’URC. Animeu-vos-hi!
Ana Mª Domene
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Trobada de responsables i consiliaris de joves
El diumenge 31 de maig convoquen una trobada de responsables i consiliaris de joves en
l’àmbit català per presentar l'Aplec. Serà a Terrassa. Adjuntem la convocatòria, demanantvos la participació del responsable corresponent.
Volem avançar-vos, també, que el diumenge 15 de novembre del 2009 tindrà lloc la
Jornada d'Animadors de Pastoral de Joventut de Catalunya, les Illes i Andorra a Terrassa.
Documentació que s’adjunta
1. Carta d’anunci
2. Carta als responsables de la Pastoral Juvenil
3. Document bàsic de l’Aplec

Última crida per fer la inscripció: els recessos de l’estiu

EE2

Dates: 21 a 30 de juliol
VUIT DIES COMPLETS D’EXERCICIS ESPIRITUALS
A LA COVA DE MANRESA
P. Pere Borràs, jesuïta, anterior president de l’URC
(s’ofereix «personalització» a les persones que la demanin)
Inici: dimarts 21 juliol (18 h)
Final: dijous 30 juliol (9.30 h)
Preu: 250 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció

Forma d’inscripció:
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona).
2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte.
3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia
sol·licitud de plaça.
4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h
5. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1
(Montserrat, 6-12 juliol), EE2 (Manresa, 21-30 juliol) o EE3 (Montserrat, 10-16 d’agost)
Organitza: URC-CEVRE

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb

sec.urc@confer.es
urc.info@gmail.com
horeb.urc@gmail.com

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com
http://urc.confer.es
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Benvolgut/da.
Us anunciem que els bisbes de Catalunya han convocat el 10è Aplec de l’Esperit. Serà el 22 de maig de
2010 al Bisbat de Terrassa.
La comissió de l’Aplec de l´Esperit de Terrassa, ens convoca a tots nosaltres, responsables i/o consiliaris,
caps,... per tal d’anar iniciant el camí cap a aquest nou Aplec, l’Aplec a la ciutat de Terrassa.
I per tal de poder anar posant fil a l’agulla, convoquem dues reunions:
1. La primera per responsables i/o consiliaris, de grups de joves i/o moviments de Catalunya. Aquesta serà
el proper 31 de maig del 2009, de 12h a 18h a Terrassa. En aquesta reunió faríem una descoberta de
Terrassa i dinaríem plegats. A la tarda us presentarem l’Aplec, el lema... Us donarem ja els materials
previs i pòster de l’Aplec.
El lloc on ens trobarem serà a la Fundació Busquets (C/Vinyals 47), on amb una pregària inicial
començaríem la jornada de treball. Dinarem plegats i a la tarda tindríem la presentació del 10è Aplec,
presidits pels bisbes Mons. Francesc Pardo, bisbe encarregat dels joves al CET i Mons Josep Àngel
Saiz, Bisbe de Terrassa. El preu de la jornada és de 10€ (dinar inclòs).
2. La segona serà la jornada d’animadors de Joves de Catalunya. En aquesta parlarem de com participar en
l’Aplec, presentació dels materials i altres. Serà el proper 15 de novembre de 2009, a Terrassa.
Us demanem que com a responsable i/o consiliaris feu arribar aquesta segona convocatòria als vostres
animadors, de cara a que es reservin en les seves agendes aquesta Jornada d’animadors, ja que serà d’àmbit
català i de vital importància pel bon funcionament de la nostra pastoral amb joves. Més endavant rebreu més
concretada aquesta Jornada d’Animadors.
Es bo dir-vos que celebrarem els 10 anys d’Aplecs de l’Esperit a casa nostra i això creiem que val la pena de
celebrar-ho i de ser-hi tots plegats. Per això us demanem un esforç de ser-hi i d’ajudar-nos de donar a
conèixer aquesta nova cita.
És important, de cara al bon funcionament de la trobada, del proper 31 de maig, que feu arribar les
inscripcions
a
la
Secretaria
del
SIJ:
C/Rivadeneyra
6,
4t.
08002
Barcelona,
abans del 25 de maig.
Per inscriure-us via e-mail a la trobada del 31 de maig o sol·licitar qualsevol informació podeu escriure a
l’adreça electrònica: aplec2010@gmail.com o trucant a la secretaria al tel: 934121551, de dilluns a
divendres, al matí.
Ben cordialment,

Mn. Josep Monfort
Delegat de Pastoral de Joventut
del Bisbat de Terrassa

Terrassa 2 de març de 2009

P.Joan Pujol
Secretari General
del SIJ

Benvolguts i benvolgudes responsables de la Pastoral Juvenil a casa nostra,
Com ja sabeu els bisbes de Catalunya han convocat el 10è Aplec de l’Esperit. Serà el 22 de
maig de 2010, a la ciutat de Terrassa.

Ja fa una bona colla d’anys que al Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya, Balears i
Andorra (SIJ) anem fen un camí compartit de reflexió i pràctica pastoral. Volem seguir practicant
aquest exercici de comunió eclesial i fer una altra fita en aquest itinerari tot preparant-nos per a
una nova edició de l’Aplec de l’Esperit, el que tindrà lloc a Terrassa per la Pentecosta del 2010.
És per això que us convoquem a tots i totes a una Jornada de Responsables el proper diumenge
de Pentecosta: el 31 de maig, també a Terrassa. Creiem que la reflexió que ens cal fer junts en
aquest moment queda fortament marcada per algunes fites més immediates:
-

el “Proyecto Marco de Pastoral de Juventud: Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el
mundo en el tercer milenio” del Departamento de Juventud de la CEAS (Madrid 2007)

-

el document “Mirada Nova. Vers un nou impuls de la Pastoral de Joventut” (tardor de
2003) on es recull el Veure-Jutjar-Actuar dels delegats i delegades del SIJ, amb les
propostes per a un treball eclesial en comunió.

-

l’Aplec de l’Esperit de 2007 a Tarragona, que va significar una represa amb força
d’aquesta eina pastoral amb els joves, amb un estil de treball i una experiència ampla i fonda
d’Església.

-

el “Fórum de Pastoral con Jóvenes” (FPJ) celebrat a Madrid el novembre passat, on vam
poder compartir a nivell estatal experiències i intuicions, des de sensibilitats i carismes molt
diversos en una mateixa Església.

-

la renovació del Consell del SIJ que estem portant a terme, intentant adquar-nos a la realitat
pastoral del nostre moment present, tant a nivell de composició dels seus membres com
també del funcionament i metodologia de treball.

-

... i tot això, immersos en el treball pastoral de cada dia i amb la perspectiva de dos grans
esdeveniments que poden estimular i vertebrar la nostra pastoral juvenil:
-

El Xè Aplec de l’Esperit (22 maig 2010 a Terrassa)
la propera Jornada Mundial de la Joventut (agost 2011 a Madrid), amb el treball i
l’experiència d’acollida que es pot donar entre nosaltres com a diòcesis prèvies a la
JMJ.

Per seguir treballant amb tot això, la comissió de l’Aplec de l’Esperit de Terrassa, us convoca a
la Trobada de responsables i/o consiliaris, de grups de joves i/o moviments de Catalunya, que
com hem dit ja serà el proper 31 de maig del 2009, de 12h a 18h a Terrassa.

El lloc on ens trobarem serà a la Fundació Busquets (C/Vinyals 47, Terrassa). L’horari serà de
11h a 11’30h arribada; 11’30h pregària i benvinguda; 12h Taula rodona: Intuïcions sobre la
Pastoral amb joves, en el s.XXI. 14h dinar; 15h presentació Aplec 2010 (materials, cartell,
lema...) 18h comiat. Aquesta trobada serà presidida pels bisbes Mons. Francesc Pardo, bisbe
encarregat dels joves al CET i Mons. Josep Àngel Saiz, Bisbe de Terrassa. El preu de la jornada
és de 10€ (dinar inclòs).
De cara a aquesta jornada de treball, i per seguir en aquesta reflexió de tots plegats us proposem
unes preguntes que ens ajudaran en el treball del matí i que us demanem que les porteu
treballades:
1. Com iniciar i acompanyar el procés de fe en els joves?
2. Com millorar les relacions pastorals locals, diocesanes i catalanes?
També us avancem la tercera qüestió, que intentarem treballar tots junts el proper 31 de maig:
3. Quines intuïcions donaries perquè el proper Aplec pugui reflectir aquests aspectes:
iniciació, acompanyament i comunió?
Es bo dir-vos que celebrarem els 10 anys d’Aplecs de l’Esperit a casa nostra i això creiem que
val la pena de celebrar-ho i de ser-hi tots plegats. Per això us demanem un esforç de ser-hi i
d’ajudar-nos de donar a conèixer aquesta nova cita.
És important, de cara al bon funcionament de la trobada, del proper 31 de maig, que feu
arribar les inscripcions a la Secretaria del SIJ: C/Rivadeneyra 6, 4t. 08002 Barcelona,
abans del 25 de maig.
Per inscriure-us via e-mail a la trobada del 31 de maig o sol·licitar qualsevol informació podeu
escriure a l’adreça electrònica: aplec2010@gmail.com o trucant a la secretaria al tel:
934121551, de dilluns a divendres, al matí.
Ben cordialment,

Mn. Josep Monfort
Delegat de Pastoral de Joventut
del Bisbat de Terrassa

P.Joan Pujol
Secretari General
del SIJ

Terrassa 5 de maig de 2009

PD Us demanem que us reserveu ja la data del 15 de novembre del 2009, jornada d’animadors
de Joves de Catalunya. En aquesta parlarem de com participar en l’Aplec, presentació dels
materials i altres. Serà a Terrassa.

“AMB VOSALTRES CADA DIA” (Mt 28,20)
Xè APLEC DE L’ESPERIT
TERRASSA. 22 de Maig de 2010.
BREU HISTÒRIA DELS APLECS
La CET (Conferència Episcopal Tarraconense) i en seu nom el SIJ (Secretariat
Interdiocesà de Joventut de Catalunya i les Illes) i la Diòcesi de Terrassa, mitjançant la
Delegació de Pastoral de Joventut, convoquen el Desè Aplec de l’Esperit a Terrassa el
dissabte, dia 22 de maig del 2010.
L'Aplec de l'Esperit va néixer a l’any 1978 – no amb aquest nom - convocat pel
Moviment Escolta, Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi. Neix com a concreció d'un treball en
comú de diferents realitats juvenils, posteriorment s’hi afegiran moviments, associacions i les
delegacions diocesanes de joventut. Més tard seran els Bisbes de Catalunya els qui
convocaran els Aplecs de l’Esperit, encomanant al Secretariat Interdiocesà de Joventut de
Catalunya i Balears (SIJ), que vetlli i animi aquesta convocatòria, que és organitzada en cada
ocasió per una diòcesi diferent.
En la actualitat, l’Aplec aplega joves d'arreu de Catalunya, Balears i Andorra. de
Moviments de Lleure i d'Escoltisme, de Moviments vinculats a l'Acció Catòlica i als de les
famílies Religioses, la Pastoral Universitària, els Voluntariats, els Serveis, els Religiosos
Joves, els Nous Moviments, etz...
L’Aplec de l’Esperit és una trobada celebrativa, d’expressió juvenil, en la festa de la
Pentecosta. Es realitza amb un ritme triennal. El fet que sigui interdiocesana expressa, i és
també, una força de comunió tant a nivell d’Església a Catalunya i les Illes, com a nivell de
país. Els darrers aplecs han convocat més de 5.000 joves.
Relació dels llocs dels Aplecs, dels anys i dates en què s’han celebrat i dels Lemes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1978 Siurana “Siurana de l’Esperit” (13-15 maig), 500 joves
1982 Miracle “Llum al vent del món” ( 29 i 30 de maig)
1985 Poblet “Camins de participació, desenvolupament i pau” (25-26 de maig)
1988 Lleida “Una fe, una comunitat, un futur” (21-22 de maig)
1991 Manresa “Joves en l’Església, Testimonis en el món” (19 de maig)
1994 Girona “Fes-te a la Mar” (22 de maig)
1998 Vilafranca “Deixa’l fer. L’Esperit és amb tu” (31 de maig)
2002 La Seu d’Urgell “Néixer D9” (19 de maig)
2007 Tarragona “Marcats per l’Esperit” (26 de maig), 5000 joves
2010 Terrassa (22 de maig)
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PROPOSTA GENERAL
EIX PEDAGÒGIC DE L’APLEC 2010.
1. Dimensions a valorar:
1.1.A nivell eclesial:
¾
¾
¾
¾
¾

Xè Aniversari de l’Aplec: número 10/Déu, Desè Aplec, any 2010
Sentit d’aniversari, formar part d’una història d’Església Catalana..
Aprofitar i recuperar himnes i lemes que puguem disposar dels anteriors Aplecs
Vinculat a la Jornada Mundial de la Joventut 2011 (presidirà la Creu de la Jornada)
Reconeixement a Minyons per la seva iniciativa l’any 1978

1.2. A nivell de ciutat:
¾
¾
¾
¾
¾

La idiosincràsia de la ciutat de Terrassa.
Els espais a l’aire lliure (Vallparadís).
Les Zones Peatonals.
El Pavelló de la fira.
L’Eix comercial al centre…

2. Objectius i finalitats:
¾ Itinerari i treball comú educatiu i catequètic durat el curs 2009/10 amb els materials
propis; l’Etapa 0 i els materials de l’Aplec, per a ser treballats a nivell de tots els
grups de Joves Cristians a Catalunya.
¾ Tres dimensions de l’Aplec:
Î Festiva (especialment pel 10è aniversari)
Î Evangelitzadora (presència en la ciutat)
Î Vocacional (com concreto la meva resposta a la crida de Déu)

2.1. Eixos de la proposta General:
L’Aplec no vol ser simplement una jornada de trobada (aspecte festiu). Vol ser, també,
el reflex de la vida d’un jove cristià enmig de la vida ordinària (aspecte evangelitzador) i per
tant que tingui incidència en el dia a dia del jove que es prepara, que viu i que fa memòria de
l’Aplec.
A més, l’Aplec, no vol tenir una finalitat en si mateix ni estancar-se en el moment juvenil
actual, només, sinó que vol entendre el jove dins del seu procés de creixement que l’ha de
portar cap a l’etapa adulta de la a fe (aspecte vocacional) que el jove ha d’anar descobrint i
concretant. L’Aplec és una fita concreta, esperem que també important, en aquest procés que
és l’etapa de joventut en la vida de cada persona.
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2.2. Eix d’Animació de l’Aplec:

UN DIA NORMAL EN LA VIDA D’UN JOVE CRISTIÀ
2.2.1. Aspectes a tenir en compte:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Vida familiar.
Vida ciutadana.
Voluntariat.
Celebració de la fe.
Evangelització.
Estudi i/o Treball.
Oci
Joves a qui va dirigit de 16 a 35 anys (s’entén que també hi haurà presència
d’adolescents).
¾ Per primer cop hi haurà la inclusió de la família joves com a tal.
¾ Característiques:
Î Aplec urbà. Dimensió evangelitzadora i testimonial de l’Aplec
Î Dissabte com a dia no festiu i aprofitant, també, la seva dimensió Mariana.
Î Arribar a englobar totes les realitats juvenils organitzades a nivell de
Catalunya. Inclusió per primer cop dels Pueri cantores i Rocieros Implicació
també dels professors de secundària i dels seminaristes de Catalunya.

3. Proposta.
¾ Distribució del dia com una jornada normal d’un jove cristià
¾ L’horari (de 10’30/11 a 22.30h.) vol adaptar-se a la la idiosincràsia de la ciutat i a
un “cert” horari juvenil.
¾ També al ser dissabte també facilita el transport i la presència de joves que
treballin el dissabte matí.
¾ La dimensió formativa i catequètica serà indirecta amb la implicació dels
col·lectius:
Î La família en l’espai de dinar,
Î Els Voluntariats en l’espai de solidaritat.
Î Els Seminaristes i Consagrats en l’espai de pregària.

4. Lema:

“AMB VOSALTRES, CADA DIA” (Mt 28,20)
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5. Calendari de les Convocatòries prèvies:

¾ Diumenge 31 de maig de 2009 (de 12h. a 18h) a Terrassa.
Per a Responsables i/o Consiliaris de grups de joves i/o Moviments..
Î Presentació de l’Aplec: Lema, motivació, lliurament dels pòsters, material
de “l’etapa 0”, i del material de l’Aplec.
Î A les 12h. descoberta dels Espais de l’Aplec per Terrassa i dinar.
Î A les 15.30h. Acte de Presentació de l’Aplec, hi participaran el Bisbe
Francesc Pardo, encarregat dels Joves a nivell de CET i el Bisbe de
Terrassa

¾ Diumenge 15 de novembre de 2009 (De 10 a 16h) a Terrassa.
Jornada d’Animadors de Joves de Catalunya. On a més dels temes de
Formació es farà la presentació de l’himne i la metodologia de treball dels
materials de l’Aplec i dels Espais.

6. Procés pedagògic previ a l’Aplec:
¾ Del 31 de maig al 15 de novembre “Etapa 0”. Es lliuren materials previs per
treballar en els grups d’octubre a l’Advent, basats en: 1.- Ser jove. 2.- Ser jove
cristià. 3.- Ser jove d’una Església diocesana i universal. 4.- Ser jove cristià a
Catalunya.
¾ Els materials propis de l’Aplec ocuparan l’any litúrgic d’Advent 2009 a Pasqua
2010. . Es proposarà a través d’un itinerari comú per blocs de 3 setmanes amb
l’esquema: presentació d’un himne d’anteriors aplecs, i d’una proposta de tema
a treballar (relacionat amb el moment de l’any litúrgic i el lema i l’himne proposat
¾ Els materials de l’Aplec 2010 tenen sis temes: El Baptisme, L’Eucaristia, La
Confirmació, La Pregària, Llegir l’Evangeli, La Vocació.

Nota Final:
Us agraïm d’antuvi la col·laboració que heu prestat sempre a la Pastoral amb Joves, i
us demanem, ja des d’ara, tot el vostre suport i el de les vostres diverses institucions docents i
de pastoral, per tal d’assolir conjuntament que el desè Aplec de l’Esperit el 2010 a Terrassa,
esdevingui una fita important en la tasca permanent de l’Acompanyament de les diverses
generacions de Joves, en el seu procés de descoberta i creixement de la Fe en Jesús de
Natzaret, en aquest moment de la història, marcat per la secularització i les crisis de valors
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