Barcelona, 7 d’octubre de 2010

ANY III. núm.

Màxim Muñoz, vicepresident de l’URC: “30 anys d’una gran família”
Quan començava a caminar l’URC jo tenia 22 anys. Encara
estava acabant la meva formació inicial, però ja comptava
amb una experiència molt positiva d’encontre amb gent
d’altres congregacions, gràcies al curs de noviciat que ja
s’organitzava intercongregacionalment. Era el curs 19761977 i guardo un record magnífic d’aquelles tardes de dilluns
al pis tercer del carrer de Rivadeneira, 6 (el mateix on es
continua fent...). Companys i companyes de diverses
congregacions (jesuïtes, escolapis, vedrunes, La Salle,
Companyia de Maria…) compartíem il·lusions i experiències i
ens enriquíem amb els diversos carismes. Encara avui, quan
em trobo amb algun d’ells, hi ha una sintonia especial.
No hi ha dubte que una experiència així ha marcat la nostra
generació amb el segell de l’obertura i col·laboració amb la
resta de congregacions. Després vaig tenir ocasió de
col·laborar estretament amb una bona colla de religiosos i
religioses de congregacions diferents en el meu treball a la
Pastoral Juvenil, especialment al moviment HORA-3. Va ser
també molt bonic i positiu col·laborar, a més, amb capellans diocesans i laics d’una qualitat
humana i cristiana extraordinària.
Posteriorment, he tingut el goig de participar en el grup “generacional” que es va engegar amb
motiu del Congrés de Vida Religiosa i que encara funciona: som
un de Sant Joan de Déu, una vedruna, una concepcionista, una
del Sagrat Cor, un marista, un jesuïta, un franciscà i, fins fa poc,
una beneta, que se’ns ha avançat cap a la casa del Pare. Un bon
“còctel” que ens ofereix a cadascú un licor exquisit que ens fa
molt de bé.
Sóc, doncs, un decidit partidari de l’anomenada “intercongregacionalitat” i, per això, em considero molt afortunat de poder
prestar el meu modest servei al conjunt de la vida religiosa de
casa nostra des de la permanent de l’URC i com a vicepresident.
Donem gràcies a Déu per aquests 30 anys d’aquesta gran família
que formem dins de l’URC i que ens ha permès de compartir la
riquesa del propi carisma amb la resta de religioses i religiosos de
casa nostra, de col·laborar en diversos àmbits i projectes i de
recolzar-nos mútuament. Per molts anys!
Màxim Muñoz, claretià

Programa de la Trobada general de l’URC – Observacions importants
El 29 d’abril de 1980 es va prendre la decisió d’aplegar la
branca femenina i la branca masculina de la CONFER en
una nova associació, anomenada la Unió de Religiosos de
Catalunya (URC). Dues línies força estaven en el rerafons
d’aquesta creació: una fidelitat al Concili Vaticà II, que
propicia un clima de diàleg a l’interior de l’Església així com
també un diàleg amb la cultura i el món, i la resposta als
esdeveniments desencadenats per l’adveniment de la
democràcia.
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.
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.
Es tracta de trobar-nos en una jornada festiva per celebrar la nostra fe, la nostra fraternitat. La
vostra presència és una manera d’expressar la vostra estima en aquest projecte
intercongregacional al servei de la vida religiosa a Catalunya. Tots hi sou convidats!
1.

VIATGE CAP A VIC – HORARIS I LLOCS DE SORTIDA

► Els 400 participants de la Trobada general, llevat dels que viuen a Vic, es desplaçaran
majoritàriament en autocar, segons les línies indicades tot seguit. Un nombre significatiu ho
farà amb cotxe.
► Els autocars a Barcelona, tocant a l’Estació de Sants, s’aniran emplenant a mesura que
s’arribi, un dels qual realitzarà la variant de Sabadell per recollir-hi un grup.
► Els autocars, quan arribin a Vic, deixaran el personal com més a prop possible de la
plaça de la catedral, però hauran de tenir en compte les indicacions de la Guàrdia Urbana,
que ens ha atès molt amablement. S’ha demanat que ens apropin el màxim permès. Cal saber
que els dissabtes hi ha molta circulació a Vic amb motiu de la celebració del mercat.
► Cada autocar disposarà d’un coordinador responsable que intentarà facilitar el
desenvolupament del viatge.
Autocar línia Tortosa - Reus - Tarragona
Ciutat
Tortosa
Jesús Tortosa
Reus
Tarragona

Hora
07:30
07:45
08:45
09:00

Lloc de recollida
MERCAT MUNICIPAL
PARADA BUS ENTRADA POBLACIÓ
ESTACIÓ AUTOBUSOS
PLAÇA IMPERIAL TARRACO
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Autocar línia Girona
Ciutat
Girona
Caldes de Malavella
Pineda
Arenys de Mar
Mataró

Hora
07:45
08:00
08:30
08:45
09:00

Lloc de recollida
BAR NÚRIA, PLAÇA POETA MARQUINA
PORTA VICHY CATALÀ
PARADA BUS C/ RIERA ESGLESIA
ESTACIÓ RENFE
PLAÇA DE LES TERESES

Autocar línia Lleida - Igualada
Ciutat
Lleida
Igualada

Hora
07:45
08:45

Lloc de recollida
PÀRQUING CAMP FUTBOL LLEIDA
ESTACIÓ AUTOBUSOS

Autocar línia 4-5-6 Barcelona

Autocars aparcats a
la plaça Joan Peiró,
tocant a l’Estació de
Sants

Ciutat
Barcelona

Hora
08:30

Lloc de recollida
ESTACIÓ DE SANTS

Autocar línia Sabadell
Ciutat
Hora
Sabadell
09:00

2.

Lloc de recollida
ESTACIÓ AUTOBUSOS CENTRE

MATERIAL PER A CADA PARTICIPANT

Es lliurarà a cada participant
► el tiquet de dinar (els autocars de Barcelona i Tortosa, al propi autocar; a les altres línies, al
responsable, una vegada arribin a Vic, així com la resta (cotxes....) a la plaça de la catedral.
En entrar a la catedral, es donarà
► el full de l’eucaristia
► una estampa amb el pòster de la trobada
► el programa resumit del dia
► un fulletó turístic de la ciutat de Vic
3

3.

CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA A LA CATEDRAL – HORA: 10.45

L’Eucaristia serà presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic.
► Prèviament a la celebració de l’Eucaristia, Mn. Pere Oliva, canonge rector, farà una breu
explicació de la història i del patrimoni espiritual artístic i cultural de la catedral Sant Pere de
Vic.
► els concelebrants han de portar alba i estola verda.
4.

VISITES PER GRUPS – HORARI: de 12.00 a 14.00

1. Museu Episcopal de Vic – Horari: s’indica a continuació
► Visita lliure al Museu Episcopal de Vic
Visita per les magnífiques col·leccions d’art romànic i gòtic que conserva el Museu. Les
col·leccions d’orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica completen el recorregut per la història de
l’art litúrgic i les arts decoratives a Catalunya.
► Aspectes organitzatius de la visita
Per la complexitat del grup i per tal de poder gestionar adequadament el temps de cada visita,
és imprescindible que qui vulgui visitar-lo estigui a fora la plaça del Museu configurant grups
de màxim 30 persones cadascun i pautant la seva entrada al Museu cada cinc minuts:
1r grup
2n grup
3r grup
4t grup
5è grup
6è grup
7è grup
8è grup
9è grup
10è grup

12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00

► Els que desitgin visitar posteriorment la tomba de Santa Joaquima Vedruna o de Sant
Francesc Coll cal que formin part dels primers grups de visita, ja que a les 13.00 hores es
concentraran davant del museu per anar als llocs respectius.
2.

Visites: Sant Antoni Maria Claret i de la casa natal de Sant Miquel dels Sants –
Horari lliure

Ambdós llocs es troben molt a prop de la catedral.
► Sant Antoni Maria Claret. La Casa d’Exercicis també compleix la seva missió amb el
servei d’allotjament per a grups de pelegrins que s’acosten al sepulcre del Sant Antoni Mª
Claret i per a grups de claretians que practiquen exercicis o tenen reunions de formació.
► Sant Miquel dels Sants. A Vic, a mig camí entre la plaça Major i la catedral hi ha una casa
amb una capella a peu pla: la casa de Sant Miquel dels Sants, un fill il·lustre de la ciutat. N’és
el seu patró.
3. Visites: Santa Joaquim Vedruna i Sant Francesc Coll – Horari: 13.00
Una religiosa de cada institució es trobarà amb un rètol “Vedrunes” o “”Pare Coll” a l’1 del
migdia a la plaça del museu per anar caminant a cada lloc respectiu.
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Visita al Manso Escorial, la casa fundacional on hi ha el sarcòfag de Santa Joaquima
Des de la plaça del Museu Episcopal tot anant al Manso (Camí de l’Escorial, 24) (15 minuts)
passarem per una part del centre històric de Vic i veurem l’església barroca de la Pietat, el
temple romà, la casa on morí Balmes -plaça de l’Estudiant-, un seguit d’edificis del segle
XVIII, l’últim dels quals, abans de travessar el passeig, és la Casa Parrella, molt ben
restaurada. Pel carrer de Santa Joaquima seguirem la façana de la Casa Mare, l’església,
façana antiga de l’Escorial (escola), Església de les Germanes Josefines i parròquia de la
Divina Pastora.
Visita a l’església de S. Francesc Coll i Museus de la Casa Mare de les Dominiques de
l’Anunciata
Des de la Plaça del Museu Episcopal ens dirigim al carrer de la Ramada i arribem a la
Rambla, on trobem l’Hospital de la Santa Creu i l‘església obra de l’arquitecte Morató.
Recorrem la Rambla de les Davallades fins a arribar a la del Carme. En creuar el carrer
Verdaguer, veurem, a l’esquerra, la Plaça Major i, al fons, l’Ajuntament, i a la dreta l’estació i
més al fons el monument a Mn. Jacint Verdaguer, obra d’Alfaro. Seguint trobarem l’Església
del Carme (on havien estat els carmelites), passem el carrer de Gurb i arribem al Portal de la
Rambla, recentment inaugurat. D’aquí ja entrem al carrer del P. Coll, 17.
4.

DESPLAÇAMENT AL RECINTE FIRAL EL SUCRE – HORA: 14.00

Indicacions de la Guàrdia Urbana de Vic:
Arribada a la catedral
Pel que fa a la plaça de la Catedral no hi ha cap inconvenient que encotxin i desencotxin a la
plaça de la Catedral. Els autocars poden arribar-hi pel final de la Rambla de Sant Domènec i
deixar la gent al carrer de Santa Maria, que només hauran de fer 25-30 m caminant. Després
els autobusos haurien d'anar a estacionar al pàrquing de la Casa de la Caritat.
Anada al Recinte Firal El Sucre
a)
Els que es trobin al centre: per anar al Recinte Firal El Sucre, se sortirà del pàrquing de
la Casa de la Caritat, molt a prop de la plaça de la catedral.
b)
Els que es trobin al Pare Coll: hi haurà reservat un lloc a la càrrega del mateix carrer.
c)
Els que es trobin a l'Escorial (Vedruna), es realizarà la càrrega a Bisbe Torres i Bages
(Escola de Música).
5.

DINAR DE GERMANOR
Recinte Ferial El Sucre, carrer de la Llotja, s/n HORA: 14.30

El Recinte Ferial El Sucre, carrer de la Llotja, s/n, és el lloc per celebrar el dinar de germanor
en una sala única per a tots els comentals. Cal lliurar a l’entrada el tiquet de dinar.
6.

MOMENT DE COMPARTIR – FESTIVAL LA NOVA EUTERPE – HORA: 16.15

LA NOVA EUTERPE – Polifonies tradicionals
Sebastià Bardolet, tenor
Xavier Solà, tenor
Jaume Ayats, baríton
Manel Marsó, baix
En els darrers anys no s'estilen els cors d'homes sols, i menys cantant sense cap
acompanyament instrumental. Tampoc no s'estila cantar amb veu expansiva i timbrada, ni
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són gaire acceptats els portamenti dins de la manera de fer «coralment correcta». D’altra
banda, també han caigut gairebé en l’oblit alguns dels
procediments de la polifonia tradicional. Per assajar de
cantar amb elements d'aquesta mena, la Nova Euterpe va
començar a fer-se sentir a finals de 1996 amb un repertori
que abraça des de la polifonia de carrer de Setmana Santa,
fins a balades atrevides, cançons de festa i de gresca, de
carlins o peces d'autor. Vol fer passar una bona estona i –
sobretot– fer reviure el gust de cantar sense gaires
prevencions tècniques.
Els quatre components de la Nova Euterpe provenen d’una
sòlida formació musical i tots ells tenen importants activitats i
responsabilitats en diferents àmbits del món musical.
Les harmonitzacions són fetes pel responsable del grup, Jaume Ayats, a partir dels diferents
models de polifonia popular recollits en l’àmbit mediterrani i dels seus propis treballs
d’investigació sobre cançons tradicionals del nostre país.
La Nova Euterpe ha actuat per tot Catalunya, França, Itàlia i Creta participant en els Festivals
Internacionals més importants. Han enregistrat per a TV3 i col·laborat també amb altres
artistes i formacions de música antiga i popular com Toni Rossell, Jaume Arnella, Solistes de
la Costa o Marta Carrasco. Actualment tenen enregistrats dos CD: Va anar a fer cuieres i The
deploable history of the catalans.
7.

RETORN A CASA – HORA: 17.30

Els autocar ens recolliran al Recinte Firal El Sucre per tornar als nostres llocs d’origen.
8.

PREVISIONS METEOROLÒGIQUES

Consultades fonts de Meteocat, la previsió metereològica del dissabte a Vic, formulada
en data d’avui, dijous 7 d’octubre, és que el matí de dissabte estarà núvol, però no es
preveuen pluges, a la tarda pot començar a haver-n’hi i a la nit pot ploure amb intensitat.
9.

ALTRES OBSERVACIONS D’INTERÈS

Aquesta Trobada general és un gran dia de festa per a religioses i religiosos de l’URC i
expressa el nostre sentit intercongregacional al servei de l’evangeli de Jesús, en Església, i al
servei de la societat. Com que el grup és molt nombrós, caldrà un esperit de col·laboració, de
facilitar els desplaçaments i de fer que el programa del dia es desenvolupi amb joia i
normalitat. Gràcies per la vostra comprensió.
A la web de l’URC, trobareu informació sobre els llocs de visita previstos a Vic.

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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