Barcelona, 9 de setembre de 2010

ANY III. núm.

Trobada general de la vida religiosa a Vic – 9 d’octubre de 2010

A l’atenció de la superiora o del superior
(amb el prec de llegir-ho o comentar-ho a la comunitat)

Benvolgudes,
Benvolguts,
L’Assemblea general de l’URC va aprovar el programa per commemorar el 30è
aniversari de la creació de la Unió de Religiosos de Catalunya. Entre els actes més
significatius, cal remarcar la trobada general de religioses i religiosos de Catalunya.
Diversos punts d’interès han centrat les
trobades generals. Podem esmentar les dues
darreres. Montserrat, com a focus d’atracció i
d’espiritualitat, va congregar-nos a la muntanya i al
santuari l’any 2007. Dos anys després, vam
celebrar a Tarragona una trobada de pregària i de
fraternitat, de compartir inquietuds en un àmbit
intercongregacional i de recordar-nos, en llegir les
actes de sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi,
que els testimonis avui som nosaltres.
El dia 9 d’octubre de 2010, dissabte, ha
estat la data elegida per la Unió de Religiosos de
Catalunya per a la Trobada general de la Vida
Religiosa a Vic.
Volem celebrar aquests 30 anys de comunió i diàleg. Comunió amb Déu a través de
la pregària i de l’espiritualitat. Comunió amb els homes i dones a través de la missió
compartida i del servei a les persones, especialment les més necessitades. Diàleg entre les
institucions en recerca de la veritat i de l’amor. Diàleg amb la cultura i amb la societat. Vic,
com a punt de referència, ens aplegarà per fer visible aquesta comunió i diàleg, que han
presidit les nostres relacions intercongregacionals. Els al·licients de trobar-nos a Vic són
nombrosos i la ciutat sempre ha tingut una vinculació fortament espiritual.
Ara és l’hora de concretar l’organització d’aquest esdeveniment en aquests tres
apartats:

1.

HORARI
•
•
•
•

10.30 h
10.45 h
11.00 h
12.15 h

•
•
•
•

14.00 h
14.30 h
16.30 h
17.30 h

Concentració a la plaça de la catedral
Acolliment i explicació de la catedral
Missa presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic
Visites en grups
Llocs: Museu Episcopal (cal fer reserva), Antoni Mª Claret, Joaquima
Vedruna, Francesc Coll, Sant Miquel dels Sants...
Desplaçament al Seminari
Dinar de germanor al Seminari
Moment de compartir
Tornada
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2.

VIATGE

Es preveu l’organització d’autobusos des de diferents llocs de Catalunya per facilitar el
viatge i l’arribada a Vic. Creiem que és millor utilitzar aquest transport, ja que farà més fàcil
l’accés als diversos llocs de la trobada.
Possibles línies i llocs de sortida. A partir de les inscripcions, es concretaran els itineraris.
Autocars
Ripollet Bus
Autocar 1: Tortosa
Jesús-Tortosa / Tortosa
Cambrils
Reus
Autocar 2: Girona
Girona
Caldes de Malavella
Calella
Arenys
Mataró
Els viatgers de Figueres hauran
d’anar a Girona.
Autocar 3: Badalona-Barcelona
Badalona
Barcelona
Autocars 4, 5 i 6: Barcelona
Anada. Sortida des de Barcelona
Tornada. Arribada a Barcelona
Sortida des de la plaça dels Països Catalans de Barcelona, al costat de l’estació de Sants
Els viatgers de l’Ametlla del Vallès, El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat i Barcelona Sant Andreu hauran d’anar a l’estació de Sants.
Autocar 7: Sabadell
Sabadell
Els viatgers de Terrassa i Manresa
hauran d’anar fins a Sabadell
Centre.
Autocar 8: Lleida
Lleida
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3.

INSCRIPCIONS

Normes per a la inscripció
1. Empleneu el full d’inscripció per comunitat, calculant l’import total de les vostres
inscripcions (número de participants x 30 euros). Aquests 30 € són un ajut al cost del viatge,
de l’entrada al museu, del dinar i del pagament de diverses despeses. S’aplica, com en les
trobades anteriors, el criteri solidari del preu únic per a totes les persones participants, al
marge dels serveis que utilitzin.
2. En el full d’inscripció, cal indicar també:
- si un religiós sacerdot vol concelebrar (haurà de portar estola verda)
- si es vol visitar el Museu Episcopal
3. Envieu el full d’inscripció i una fotocòpia de l’ingrés
- per correu ordinari (URC, plaça Urquinaona, 11, 2n 2a · 08010 Barcelona),
- per correu electrònic (urc.info@gmail.com) o
- per fax (93 412 38 82) abans del 27 de setembre, inclòs.
4. Feu un ingrés o transferència bancària amb la quantitat total de la comunitat al número de
compte de “la Caixa” 2100-3040-06-22-00340826, a nom de l’URC, posant el concepte 30
anys. En fer la inscripció, indiqueu-hi el nom de la comunitat i de la Institució.
5. Els autocars s’organitzaran segons el nombre de persones. Algunes línies poden
fusionar-se amb altres.
6. En arribar a Vic, el 9 d’octubre, al matí, cal que un representant de la comunitat es
presenti a l’acollida, on li donaran la identificació que els permetrà entrar al dinar. Hi haurà
un únic menú per a tothom.
Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu trucar a la Noe (93 302 43 67), de dilluns a
divendres, de 15 a 19 hores.

Recordeu: DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ, 27 de setembre de 2010, dilluns
Atesa l’escassetat de temps i la complexitat de l’organització (reserva d’autocars, reserva de
visita al Museu Episcopal, tiquets de dinar, etc.), cal fer la inscripció en el temps previst
de manera improrrogable. Aquesta observació és de gran importància i cal que tothom la
tingui en compte.

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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