
  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FESTA MAJOR DE LA VIDA CONSAGRADA ● URC 
ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 

9 de maig de 2015, dissabte 
BARCELONA, La Salle Bonanova 

 

 
 

 
 

GRAN FESTA DE FRATERNITAT DE L’URC 

EN L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 

 

Mons. Santiago Agrelo 
Fernández, ofm, arquebisbe de 
Tànger, ha acceptat la nostra 
invitació a la trobada central de 
l’URC amb motiu de l’Any de la 
Vida Consagrada. 
 

Presidirà l’eucaristia,  
pronunciarà una conferencia 
i compartirá el dinar de 
germanor. 
 

9 de maig, dissabte, a la Salle 
Bonanova de Barcelona. 
 
 

10.00 Eucaristia 
 

11,15 Acte commemoratiu 
 

14.00 Dinar de germanor 
 
 
US HI ESPEREM AMB JOIA!!! 



  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Unió de Religiosos de Catalunya 

FESTA MAJOR DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

Data  9 de maig de 2015, dissabte 

Horari  10 del matí fins després de dinar 

Lloc LA SALLE BONANOVA | Passeig de la Bonanova, 8 | 08022 Barcelona. Hi 
ha pàrquing. 

Programa 09,15 Acreditacions.  
Els diversos actes de la festa formen un conjunt en el que val la pena participar del 
tot, inclòs el dinar, ja que considerem que és un moment molt positiu de convivència 
i fraternitat  Per això només hi ha una única modalitat d’inscripció i un únic preu, que 
inclou el dinar. A l’inici de la jornada, es donarà a cada persona inscrita o grup inscrit 
el tiquet o tiquets per a la participació als diversos actes.  

10.00 Celebració de l’Eucaristia 
   Presidida per Mons. Santiago Agrelo, ofm, arquebisbe de Tànger 

 Amb agraïment per tants segles de presència a Catalunya 

 Amb compromís i dedicació, aquí i ara, per transformar la 
realitat actual a la llum de l’Evangeli 

 Amb obertura al futur nodrits per l’esperança contra tota 
desesperança 

11.15 Acte commemoratiu de l’Any de la Vida Consagrada  
           Hi haurà una pausa al mig de l’acte 

 Salutació del P. Màxim Muñoz, president de l’URC 

 Audiovisual: “Rere les petjades de Jesús”  

 Testimonis personals  

 Moments musicals  

 Conferència de Mons. Santiago Agrelo, arquebisbe de Tànger 
14.00 Dinar de germanor 

Preu  Aportació a la despesa (inclòs el dinar): 15 €. 

Inscripció Obligatòria i prèvia. Data límit: 4 de maig, dilluns. 

  

LA INSCRIPCIÓ EN DOS PASSOS (es prega seguir-los fidelment):  
  

Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  
                     Correu-e:  urc.info@gmail.com (nom, cognoms, congregació i dinar sí/no) 
                     Només hi ha ha una modalidat d'inscripció, que inclou també el dinar.  però si per la 

raó que sigui no us podeu quedar a dinar ho indiqueu al correu electrònic: no em puc 
quedar a dinar. 

 

Pas 2 - Aportació a la despesa (inclòs el dinar): 15 €  
               Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

         Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres SA 

Gran trobada de la vida religiosa de Catalunya el 9 de maig 

mailto:urc.info@gmail.com

