
Exercicis d’estiu 2017

Casal de Pau 
del 21 al 25 d’agost de 2017

Carretera de Viladrau, km. 3- Arbúcies 
Tel. 972 86 03 24



A la Jornada General d'inici de curs, se'ns recordava que 
la cita de l'Apocalipsi «Jo faig que tot sigui nou» és una 
invitació a canviar la mirada sobre el món i els seus 

problemes, guiats per la confiança que no estem sols. Ens 
servirà per desvelar aspectes amagats de la realitat i posar 
de relleu elements essencials per construir respostes des de 
tres aspectes propis de la identitat ACO: crear xarxa comu-
nitària oberta a partir de la tendresa i la solidaritat."
Ara, després d'uns mesos de feina, de prendre decisions, 
fer coses, també col·lectivament al Consell... tenim l'ocasió 
d'aturar-nos uns dies, sense presses, i contemplar la novetat 
de Déu que s'obre camí
Fer camí amb Jesús, que ens acompanya, i ens educa com 
als deixebles d'Emaús, en el descobriment de la novetat en 
les nostres vides, en la nostra gent.
Retrobar-nos amb aquell qui és la nostra rel i el nostre horit-
zó, "l’alfa i l’omega, el principi i la fi" com segueix el text de 
l'Apocalipsi (21,6)
Aturar-nos a la vora del pou, de la font, per refrescar-nos, 
deixar-nos renovar, i reenviar
"Al qui tingui set, jo li concediré que begui a la font de l’aigua 
de la vida sense pagar res".
Deixar-nos sacsejar, i il·luminar per la seva paraula: 
"Desvetlla't tu que dorms, aixeca't d'entre els morts i el Crist 
t'il·luminarà" (Ef 5,14)
Després del Consell en que hem parlat de corresponsabili-
tat, eclesialitat, iniciació... aquests dies podrem viure també 
l'apassionament de Pau per la novetat que va creixent arreu, 
l'església...

En fi, una ocasió de reprendre alguns aspectes d'aquest curs 
des d'una altra perspectiva que l'atrafegament quotidià: des 
del silenci, la pregaria, l'escolta de l'altre, el compartir sense 
presses



Preus: 
A l’igual que anys anteriors els exercicis d’estiu seran de 4 
dies.  
La casa ens cobra 54 euros per pensió completa i dia, pel 
que el preu de l’estada és de 216 euros per persona. 
Per poder cobrir les despeses generades, i depenent de les 
vostres possibilitats us demanem, si fos possible, fer un pe-
tit esforç més, i que la vostra aportació aproximada sigui 
d’entre 216 i 230 euros, per  tota l’estada.
Per motius d’organització us demanem que feu el paga-
ment uns dies abans a través d’una transferència ban-
cària, posant el vostre nom i la paraula: exercicis d’ACO.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Preu orientatiu de 216 a 230 euros

Compte per a fer l’ingrés:
Banc de Sabadell: 
ES78 0081 1750 9100 0102 1210

Els exercicis els acompanyarà Josep Maria Pujol, consiliari 
de la Zona del Baix Llobregat

Aquest any reprenem la reunió prèvia dels partici-
pants als exercicis. En ella podrem conèixer-nos i com-
partir com aniran els exercicis.

La reunió tindrà lloc el dia 25 de juliol a les 17:30 
hores a: Tapioles, 10 2n. Barcelona

Els exercicis comencen dilluns 21 d’agost 
a les 16 hores, i finalitzen divendres 25 
d’agost després de dinar.



INSCRIPCIONS

Cal inscriure’s Abans del 24 de juliol. 
Per telèfon: 93 505 86 86.
Per correu electrònic: coordinacio@acocat.org 

Recordeu que la secretaria de l’ACO estarà tancada per vacances des 
de l’1 al 31 d’agost.  Durant aquest període, per a qualsevol variació 
podeu trucar al mòbil: 630 20 75 49

Quan us inscriviu, deixeu-nos un número de telèfon on us puguem 
localitzar durant les vostres vacances, per si hi ha algun imprevist o si 
cal acabar de concretar quelcom.

Les places són limitades. La reserva de plaça es farà per ordre 
d’inscripció.

En cotxe: 
AP-7 de Barcelona a la Jonquera, sortida 
núm. 10 d’Hostalric per la C-251 direcció 
Sant Celoni i enllaçar amb la GI-552 fins 
a Arbúcies. 

Sense entrar al poble trobareu unes ro-
tondes, en arribar a la tercera gireu cap 
l’esquerra entrant a Arbúcies pel nord, i us 
trobareu  la carretera de Viladrau. La casa 
la trobareu a uns dos o tres quilòmetres, 
a mà esquerra.

Altres mitjans:
Des de Barcelona: en tren:  RENFE www.renfe.es, té parada a l’estació 
d’Hostalric i des d’allà es pot arribar en taxi (Tel. 630 981 090). 

També es pot parar a l’estació de Sant Celoni i allà agafar un autobús 
fins Arbúcies.

COM ARRIBAR-HI


