
carabinieri · roma · universalitat · papa francesc · alegria · piazza san pietro · scavi · món · pizza · universal · fontana di 
trevi · quirinale · música · capella sixtina · universitas · villa borghese · piazza navona · gatos · guardia suiza · pantheon · 
roma! · forum univ · villa tevere · città eterna ·  letrán · borgo vittorio manuele · quirinale · pasta bolognesa · guitarra

vine a pas-
sar la set-
mana san-
ta a roma. 
del 23 de 
març al 2 
d’abril. co-
ne ixeràs 
gent de 
tot el món, 
des del 
b r e s s o l 
del cris-
tianisme. 
ben a prop 
del papa 
francesc.

50 
anys!

videre 
petrum, 
videre 
urbem, 
videre 
orbem.



VIATGE. Cal dur el sopar del dia 23 
de març i l’esmorzar i el dinar del dia 
24. Convé portar a sobre els estris 
personals necessaris pel viatge.

COST. El cost total de la convivència 
UNIV és de 725€ (pagament per 
avançat).  Aquest import inclou totes 
les despeses de viatge i l’estada a 
Roma.

SESSIÓ INFORMATIVA. Dissabte 10 
de març, a partir de les 17h., durant 
l’Espai Universitari Monterols, al 
Col.legi Major Monterols.  Explicació 
i cena italiana.

És una trobada universitària que l’ICU 
(Istituto per la Cooperazione Universi-
taria) organitza des de 1968. Cada any, 
milers d’estudiants passen la Setmana 
Santa a Roma, i així tenen l’oportunitat 
de conèixer la riquesa cultural, històri-
ca i espiritual d’aquesta ciutat. Al llarg 
de la setmana, s’organitzen trobades 
culturals que ofereixen als participants 
l’ocasió d’aprofundir en les temàtiques 
específiques del món universitari.

Les primeres trobades UNIV van ser 
organitzades gràcies a l’impuls que va 
donar sant Josepmaria, fundador de 
l’Opus Dei: milers d’estudiants i pro-
fessors universitaris, durant els gairebé 
cinquanta anys d’historia d’aquesta tro-
bada, han pogut ampliar els seus horit-
zons culturals en el clima universal que 
ofereix Roma, gràcies a les audiències 
concedides per Pau VI, Joan Pau II, 
Benet XVI i Francesc.

Q
uè

 é
s

l’u
n

iv
?

Dissabte 31 - Darrers racons de 
Roma. Quirinale. Vetlla Pasqual. Cena 
nella bella Roma
Diumenge 1 - Benedicció “Urbi 
et Orbi” del Sant Pare. Show 
Internacional a Cavabianca. Sortida a 
Barcelona a les 17.30.
Dilluns 2 - Arribada a Barcelona, al 
C.M.U. Pedralbes a les 12.00h.

Divendres 23 - sortida des del CMU 
Pedralbes, a les 16.30h.
Dissabte 24 - visita a Siena al matí.
Diumenge 25 - Diumenge de Rams al 
Vaticà. Catacumbes de Sant Calixt.
Dilluns 26 - Visita Scavi Vaticani (matí) 
i Campo Marzio. Passeggiata romana: 
Moisés, Colosseo, Foros, Piazza Spagna, 
Fontana di Trevi... (tarda).
Dimarts 27 - Fòrum UNIV Pontificia 
Università della Santa Croce. Visita a 
Villa Tevere.
Dimecres 28 - Audiència amb el 
Papa Francesc. Visita a Sant Pere. 
Tertúlia amb el Prelat de l’Opus Dei a 
Cavabianca. Partit de futbol.
Dijous 29 - Musei Vaticani. Oficis a 
Santa Maria sopra Minerva.
Divendres 30 - Santa Croce in 
Gerusalemme, San Giovanni in 
Laterano. Oficis a Santa Maria sopra 
Minerva.

Q
uè hi

farem
?

A
lgunes

dades

CMU Monterols C/ Corint 3, 
932 014 777 | www.monterols.cat

CMU Pedralbes Avda. Pearson 27-29 
932 806 313 | www.cmupedralbes.es


