
 

 

IX Jornada de professionals i intel·lectuals cristians 

¿Què volem dir i què implica creure en la resurrecció avui? 
 

 

Benvolguda/benvolgut, 

 

La trobada que et presentem, segons el programa adjunt, comença divendres 22 

de novembre amb les vespres monacals, tot i que les ponències i comunicacions 

es concentren dissabte al Palau de l’Abat. 

 

Aquest any, aquelles persones que vulgueu assistir els dos dies teniu dues 

opcions de residència: L’hostatgeria de Poblet o bé La casa d’exercicis dels 

Salesians que hi ha a l’entrada del recinte del monestir. 

 

Pel que fa a l’hostatgeria de Poblet heu de fer vosaltres directament la reserva 

de l’habitació trucant o escrivint a l’hostatgeria. Les dades de contacte les teniu 

en el quadre que ve a continuació. Si volguéssiu aprofitar per quedar-vos un dia 

més (nit de dissabte a diumenge) els ho hauríeu d’indicar i ús oferirien el mateix 

preu del dia anterior. 
  

Hostatgeria  de POBLET 

Monestir de Santa Maria de POBLET 

Tel: +34 - 977 87 12 01 

Fax: +34 - 977 87 05 37 

hostatgeria@poblet.cat 

www.poblet.cat 

Els preus de l’hostatgeria, que inclouen sopar, dormir, esmorzar i dinar de 

divendres vespre a dissabte migdia, són els següents: 
  

Habitació individual: 107,40€  

Habitació doble: 170€  

Habitació triple: 238,20€  
 

Els que assisteixen únicament al dinar 22,50€ 

 

Pel que fa a la Casa d’Exercicis dels Salesians, heu de fer la reserva al mateix 

mail de la inscripció, és a dir:  poblet21@gmail.com  

Els preus són els següents: 

 

Preu per persona (tant si l’habitació és individual com doble): 64,80€* 
*Cal portar-se llençols i tovalloles. En cas de demanar-los cal abonar un suplement de 9,75€ 

mailto:hostatgeria@poblet.cat
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Inclou sopar, dormir, esmorzar i dinar de divendres vespre a dissabte migdia. 

L’esmorzar seria a la casa d’exercicis, però tant el sopar com el dinar al 

restaurant de l’hostatgeria. 

 

Les habitacions poden ser d’ús individual o doble però no hi ha llits de 

matrimoni. Totes les habitacions dobles són amb dos llits.  

 

 

Per tal d’organitzar de manera adequada la trobada ET PREGUEM que, tant si 

assisteixes els dos dies com si vens únicament dissabte, ens confirmis el més 

aviat possible la teva participació. Ho pots fer a la següent adreça 

electrònica poblet21@gmail.com o bé al telèfon de la Mar: 619 994 106. Recorda, 

però, que la reserva a l’hostatgeria corre del teu càrrec.  

 

Ben cordialment, 

  

Mar Galceran (Coordinadora de El Lloc de la Dona-Germanes Oblates de Barcelona) 

Francesc Torralba (Director de la càtedra Ethos) 

Cristòfol-A. Trepat (Director de la revista “Poblet”) 
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