
 

Barcelona, 4 de febrer de 2009                                                                                ANY II. núm.      

Exercicis Espirituals – Estiu 2009 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 
 

L’URC organitza, en col·laboració amb el Monestir de Montserrat i amb la Cova de Manresa, 
tres tandes d’exercicis espirituals oberts a les religioses i religiosos que, en un clima 
intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, d’un temps de silenci i d’un temps de 
pau en uns dies de l’estiu. Heus ací tres opcions: 
 
 

EE1 
Dates: 6 a 12 de juliol 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

 

P. Xavier Poch i Farré, benedictí 
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 12 després de dinar 
Preu: 230 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

EE2 
Dates: 21 a 30 de juliol 

VUIT DIES D’EXERCICIS ESPIRITUALS  

A LA COVA DE MANRESA 
P. Pere Borràs, jesuïta 
(s’ofereix «personalització» a les persones que la demanin) 
Inici: dimarts 21 juliol (18 h)  
Final: dijous 30 juliol (9.30 h) 
Preu: 345 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

EE3 
Dates: 10 a 16 d’agost  

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan Mª Mayol i Fàbregas, benedictí 
Inici: matí del dia 10 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 16 després de dinar 
Preu: 230 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
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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 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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