
 

Barcelona, 2 de febrer de 2009                                                                                ANY II. núm.      

V Trobada de Religios@s Joves de Catalunya a Montserrat 
 

REPTES A LA VIDA RELIGIOSA, AQUÍ I ARA 
 

Els religios@s joves convoquen la V Trobada de la JURC destinada a religios@s que hagin 
emès els primers vots. Es tracta de celebrar un cap de setmana a Montserrat entorn dels 
reptes de la Vida Religiosa, aquí i ara. Pregària, diàleg, reflexió, compartir, testimoniatge, 
joia, grup... són els ingredients de la nostra trobada. Ens acompanyarà el dissabte a la tarda 
el P. Josep Maria Soler, abat de Montserrat, per reflexionar i dialogar sobre la vida religiosa 
avui. 
 
Destinataris: religios@s a partir dels primers vots.        
 
Data: 14-15 de març 2009, dissabte i diumenge. 
 
Horari  
Dissabte, 14 de març 
10.30      Arribada, acollida i instal·lació 
11.00      Presentació de la Trobada 
11.30      Introducció a la pregària 
12.00      Reflexió personal 
13.30      Grups de diàleg 
14.30      Dinar (cadascú el durà) 
16.30      «La Vida Religiosa actual a Catalunya»  
               Reflexions i diàleg amb el P. Josep Maria Soler,  
               abat de Montserrat 
18.30      Descans 
18.45      Vespres al Monestir 
19.30      Eucaristia al Monestir 
21.00      Sopar (cadascú el durà) 
22.00      Temps de compartir obert 
 
Diumenge, 15 de març 
09.00      Llevar-se 
09.30      Pregària 
10.00      Esmorzar (a càrrec de l’organització) 
10.45      Taula rodona amb testimonis sobre els reptes de la VR: 

Manel Castillo, germà marista – món educació 
Ascen Abad, salesiana – Comunitat Intercongregacional Benallar, món social 
Àngels Dresaire, carmelita descalça – VR contemplativa 
Eduardo Ribes, germà de Sant Joan de Déu – món hospitalari/sanitari 



12.30      Descans 
13.00      Avaluació – Assemblea 
14.00      Dinar (a càrrec de l’organització) 
16.00      Comiat 
  
Cal dur: 
Sac de dormir, dinar del primer dia, sopar. Roba d’abric. Estris d'higiene personal 
 
Lloc: Alberg Abat Garriga (Montserrat) 

 
 
Organitza: URC-CEVRE i la Vocalia de Religiosos Joves  
 
Preu: 35 € 
 
Termini d’inscripcions: fins al dilluns 1 de març. Places limitades per 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, data de 
naixement, correu electrònic i telèfon de contacte, millor mòbil. 

3. Una vegada que la Noemí confirma que hi ha plaça, efectuar el pagament. 
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 JURC 

 
 

JURC (Joves de la Unió de Religiosos de Catalunya) 
 

Qui som? 
La Vocalia de Religios@s Joves de l’URC (JURC) és una instància dins de la Unió de 
Religiosos de Catalunya que pretén aplegar i representar els religiosos i religioses joves 
dels diversos ordes i congregacions presents al nostre país; és a dir, els que porten pocs 
anys de professió religiosa. 

La Vocalia està formada per un Equip Motor que es reuneix periòdicament. Les seves 
reunions es troben a l’apartat de l’Agenda  de l’URC i estan obertes a tothom que hi vulgui 
participar.  

Què volem? 
1. Cohesionar el col·lectiu de religiosos i religioses joves de les Diòcesis Catalanes. 
2. Fomentar la comunió i el compartir la vida de Fe i de Missió. 
3. Reflexionar i treballar temes propis de la Vida Religiosa. 
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4. Fer sentir la veu dels religiosos i religioses joves davant de les realitats socials i eclesials 
del nostre país. 

I tu, què pots fer-hi?
Si creus que el seguiment de Jesús s’ha de fer en comunió, perquè totes i tots som 
Església i ens cal treballar comunitàriament, comença a relacionar-te amb altres joves 
religiosos i religioses de les Diòcesis Catalanes a través de la JURC; per això, et proposem 
participar a les nostres activitats. 

Cap a on anem? 
La Vida Religiosa es presenta en el si de l’Església com un preciós mosaic, ric en la seva 
diversitat carismàtica. Avui, a més d’apreciar el valor de la diferència, ens comprenem com 
a complementaris i tendim a subratllar més allò que tenim en comú, en comptes de traçar 
fronteres o accentuar particularismes. En una època en què la Vida Religiosa es reconeix 
poc significativa, el nostre compartir congregacional d’obertura, de treball en equip, de 
voluntat d’estendre l’Evangeli, no hauria de ser tot plegat un signe més important que no 
pas les nostres petites parcel·les? 
(Del document El que és nou demana novetat. Col·lecció CEVRE, 32. Ed. Claret. Pàgina 23) 

1. Creiem que la Vida Religiosa del futur ha de compartir molt més les respostes a les 
exigències que el nostre món ens planteja, als problemes que el nostre món pateix, 
treballant més eclesialment, amb projectes més de conjunt i no de forma particular. 
2. Perquè tots hem seguit la mateixa crida de Jesús –Tu, vine, segueix-me– per fer realitat 
la utopia del Regne. 
3. Els diferents carismes no han de ser barreres que ens separin, sinó fonts de riquesa que 
val la pena posar en comú. 
 

 
Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb 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 
www.urc.confer.es
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