
Exercicis d’estiu 2018

Casal de Pau 
del 20 al 24 d’agost de 2018

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



Benvolguda, benvolgut,

A finals d’agost ens trobarem al Casal de la Pau d’Arbúcies per 
compartir uns dies de recés. Tindrem temps de veure’ns, escoltar-
nos, contrastar, pregar junts. En tinc ganes; suposo que tu també.
He pensat oferir-te unes meditacions sobre l’evangeli de Lluc. 
És un evangeli molt suggerent. Lluc ens pinta amb gran delicadesa 
i precisió el rostre misericordiós del Pare en la persona Jesús de 
Natzaret perquè nosaltres siguem signes de la seva misericòrdia 
entre els nostres companys i companyes. És un evangeli apostòlic: 
els deixebles són enviats a cada poble i a cada lloc per tornar, al 
cap d’un temps, prop de Jesús i revisar l’acció en clima de pregària. 
Un evangeli amb els que ens sentim moguts per l’Esperit.
Ja des d’ara et convido a preparar l’esperit per entrar de ple en 
aquests Exercicis. Convé que ja des d’ara demanis en la pregària 
tenir desig de fer-los bé.
Sens dubte, trobarem pau, silenci i serenor per centrar-nos en el 
que Jesús diu a Marta: Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa 
per moltes coses; però hi ha necessitat de poques, o millor, d’una 
sola. Maria ha escollit la millor part (Lc 10,41-42): ser deixebles 
oients de la Paraula. 
Per part meva, només et demano que portis amb tu la Bíblia i un 
quadern. T’oferiré diàriament pautes per al temps d’oració. Saps 
de sobres que la finalitat dels Exercicis és posar-te a disposició de 
l’Esperit en vistes a fer alguna elecció de vida que sigui conforme 
a la voluntat del Pare. Per tant, no et fan falta molts materials de 
suport: els cristians hauríem de ser capaços de meditar i pregar 
amb la Paraula de Déu que trobem en l’Escriptura.

Joan Codina i Giol

Barcelona, juny de 2018



Preus: 
A l’igual que anys anteriors els exercicis d’estiu seran de 4 dies.  
La casa ens cobra 56 euros per pensió completa i dia, per tant el 
preu de l’estada és de 224 euros per persona. Tenir en compte que 
la gent que demani menú especial (celíacs, intolerants, vegans...) 
la pensió completa per dia té un sobrecost de 3 euros, quedant en 
59 euros.
Per poder cobrir les despeses generades, i depenent de les vos-
tres possibilitats us demanem, si fos possible, fer un petit esforç 
més, i que la vostra aportació aproximada sigui d’entre 224 i 240 
euros, per  tota l’estada.
Per motius d’organització us demanem que feu el pagament uns 
dies abans a través d’una transferència bancària, posant el 
vostre nom i la paraula: exercicis d’ACO.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Preu orientatiu de 224 a 240 euros
Compte per a fer l’ingrés:
Banc de Sabadell: 
ES78 0081 1750 9100 0102 1210

Els exercicis els acompanyarà Joan Codina i Giol, pare salesià.
Com és habitual, tindrem una reunió prèvia dels participants als 
exercicis. En ella podrem conèixer-nos i compartir com aniran els 
exercicis.
La reunió tindrà lloc el dia 24 de juliol a les 18:00 hores a: 
Tapioles, 10 2n. Barcelona

Els exercicis comencen dilluns 20 d’agost 
a les 16 hores, i finalitzen divendres 24 
d’agost després de dinar.



INSCRIPCIONS

Últim dia d’inscripció: 20 de juliol
Per telèfon: 93 505 86 86 de 09.00 a 18.00 hores
Per correu electrònic: coordinacio@acocat.org 

Durant el mes d’agost, del 1 al 17, per a qualsevol variació, aclariment 
o dubte, podeu contactar al telèfon 93 505 86 86.

Quan us inscriviu, informeu si agafeu menu especial i 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


