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Santuari del Miracle,  
del divendres 11 de juny  

al diumenge 13 de juny de 2021

La primavera ha arribat
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O bé escriviu a  
casespi.miracle@gmail.com; 

o truqueu al 649 465 814

Places limitades
Un cop confirmada la plaça caldrà fer una 

bestreta de 30 € al compte  
ES83 2100 0081 9602 0023 0145  

indicant el vostre nom

Preu de les jornades: 150 € (tot inclòs)
Estada: 100 €. Activitat: 50 €

(per raons econòmiques, però, no deixeu de 
participar-hi; parleu-ne en inscriure-us)

Lloc:  Casa d’Espiritualitat
 Santuari del Miracle

PER INSCRIURE-US, CLIQUEU AQUÍ

Amics de la Casa del Miracle. 
Consulteu el nostre web: 
https://amicscasamiracle.cat

Heus ací:
Una oreneta,
la primera,
ha arribat al poble.
I l’home que treballa al camp,
i la noia que passa pel pont,
i el vell que seu en un marge, fora vila,
tenen la sort de veure una mica de cel
i fins aquells que en l’estretor de les fàbriques
han sabut la notícia.

L’oreneta ha volat,
una mica indecisa,
ran mateix de l’aigua del riu,
ha travessat, xisclant, la plaça
i s’ha perdut pels carrers en silenci.
I la mestressa que torna de comprar
ho ha dit als vailets de l’escola,
i aquests, a les dones que renten al safareig 

públic,
i elles ho han cridat
a l’home que empeny un carretó pel carrer,
i l’home ho ha repetit qui sap les vegades
i n’ha fet una cançó
al ritme feixuc de la roda.

Heus ací el que diu:

La primavera ha arribat al poble.

Miquel Martí i Pol

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfknW5zGCu8sKbleoMTF8FRW-DPCmZAn0E1Atll3rNJhfQgiQ/viewform?usp=sf_link
https://amicscasamiracle.cat


Divendres, 11 de juny de 2021

17.30 h.  Obertura de la casa

20.45 h. Sopar

21.30 h. Exposició i dinàmica

23.00 h. Descans

Dissabte, 12 de juny de 2021

06.00 h. El despertar dels ocells

09.00 h. Esmorzar

10.00 h. Els símbols de la primavera

11.00 h. Aquestes terres

12.00 h. Un metre de bosc

14.00 h. Dinar

15.30 h. Mai no és tard per compartir un 
somni

17.00 h. Una taula guarnida

19.45 h. Els tres retaules

20,45 h. Sopar

21.25 h. Cap a la posta de sol

21.45 h. Temps per compartir

22.30 h. Descans

Diumenge, 13 de juny de 2021

06.30 h.  Entre dues clarors

09.00 h.  Esmorzar

10.00 h. La veu dels poetes

12.30 h. Compartir l’estada

14.00 h. Dinar

15,30 h. Comiat


