
Dilluns 22 a les 16 h fins al divendres 26 
d’agost havent dinat 
Casa d'Espiritualitat Santa Maria de Lavern 
Carretera BV-2429 Km 23 
A 1 km de Lavern

@ACOcat 
acocat.org 

#ExercicisEstiuACO

Plantar llavors de 
mostassa

Exercicis d’estiu ACO 2022

Foto: Exercicis d’estiu de l’any 2019. 

http://acocat.org


I Déu per on para, on s'ha ficat? 
  
“Construir des de la nostra petitesa , senzillesa, i 
passió... la nostra vida com a do i per a ser do. 
Conscients també de la nostra vulnerabilitat”.... 

El que he après de les persones companyes de camí i 
dels esdeveniments que he viscut durant aquests 
temps; vinc a compartir, no a fer classes magistrals. 
Ofereixo les meves descobertes, la pròpia cuina 
casolana… 

Estudis d’Evangeli perquè tinguem una visió 
panoràmica, no cal llegir tots els textos ni treballar-los 
tots... cal triar personalment, el que més convingui... 

Procurar una visió concreta, a microscopi i una visió 
global de conjunt... ara les noves aplicacions ens 
permeten tenir-la: BCI per paraules, per temes... mirar 
les notes que ja són una bona aproximació... tenir el 
text literal perquè el traductor pot ser un traïdor… 

Anar a les causes de les realitats que ens toquen viure 
tot procurant no confondre-les amb conseqüències… 

Procurar anar a les fonts de la nostra condició humana 
tot rebutjant moralismes d'anar per casa... Tenir 
present, també, les injustícies que ens toquen patir i la 
transformació de les estructures que no respecten la 
dignitat de les persones. 

Procurar anar a la Font: la Paraula de Déu... hi ha molta 
literatura de tot i sobre tot... i ens cal fer les nostres 
pròpies formulacions tot anant a la Font… 

Procurar la lectura conjunta del diari i la Bíblia, de la 
vida i la Paraula de Déu. 



· Emilià Almodóvar Molina (Villarta de San Juan, Ciudad 
Real, 1957) va venir a Cornellà de Llobregat amb la seva 
família quan tenia 5 anys. Ordenat prevere de la diòcesi de 
Barcelona l’any 1984. Capellà obrer, ha treballat en entitats 
d’economia social i també com a educador social. 
Pastoralment està dedicat a parròquies de barris obrers i 
moviments de pastoral obrera.

La casa ens cobra 45 euros per pensió completa x 4 
dies (inclou el berenar i possibilitat d’àpats sense 
gluten o possibles intoleràncies, sense sobrecost). Per 
tant, el preu de l’estada és de 180 € per persona + 10 € 
(llibre de treball).  

Per poder cobrir les despeses i depenent de les 
vostres possibilitats, us demanem que la vostra 
aportació sigui d’entre 250 i 270 €. 

Preus

Procurar experienciar com ens acull Déu per procurar 
acollir de la mateixa manera les persones del nostre 
entorn. Davant qualsevol text de la Paraula de Déu, 
podrem sentir-nos reflectits en els diferents 
personatges que surten a la narració... i potser, anirem 
canviant de personatge segons sigui la nostra situació 
vital en aquell moment. 

Procurar ser persona mística en la quotidianitat de la 
vida dins les ciutats… 

Disposades a desaprendre per APRENDRE, de nou, 
quina és la Voluntat de Déu… 

I per tot plegat, ens cal fer memòria: recordar, 
actualitzar, sentir-nos protagonistes dins la Història de 
Salvació i com han fet d’altres... escriure la nostra 
pròpia experiència. 

Emilià Almodóvar, acompanyant dels Exercicis 



Inscripcions

Últim dia d’inscripció: 26 de juliol 2022 
 
Per telèfon: 93 505 86 86 feiners de 9 a 18 h. Per 
correu electrònic: coordinacio@acocat.org. 

Feu el pagament a través de transferència bancària al 
Banc Sabadell: ES78 0081 1750 9100 0102 1210 i al 
concepte poseu el vostre nom + ’exercicis d’ACO’. 
  
Quan us inscriviu, informeu si voleu dinar allà dilluns 
mateix (aquest àpat es cobra a part del preu total), si 
necessiteu un menú especial o no voleu que tots els 
àpats siguin vegetarians. Deixeu- nos també un 
número de telèfon on us puguem localitzar, 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.

Com arribar-hi

Els exercicis d’estiu d’enguany els fem a una nova 
casa: Casa d'Espiritualitat Santa Maria de Lavern (T. 
+34 693 71 31 22). Teniu més info al seu web: http://
santamariadelavern.org/ca/index.php.  

En tren: A 300 metres de la parada de tren Lavern-
Subirats 3 minuts caminant. 
Línia R4, des de Barcelona-Sants a Lavern-Subirats 45 
minuts de trajecte. 

En cotxe: A 40 quilòmetres de Barcelona. Mitja hora 
de trajecte amb cotxe.

http://santamariadelavern.org/ca/index.php
http://santamariadelavern.org/ca/index.php

