
Casa de colònies English Summer
Prades del  21 al  24 d’abril del 2011

Par� da  Coll de Forcadals i Segalassos, s/n - Prades

Conca de Barberà (Tarragona)

Tel 977 86 82 87

Setmana Santa 2011

Pasqua: del fracàs a l’’Esperança‘ ´



Proposta per viure la Setmana Santa

Benvolguts companys i companyes,

Viure la Setmana Santa des de la nostra militància obrera i cris� ana és 

aturar-se en la nostra vida i la dels nostres companys i companyes de 

classe obrera, i estar atents al pas del Crist Ressuscitat per aquestes 

vides. La Setmana Santa ens permet aturar-nos, contemplar la creu i 

la mort, i compar� r la joia de la Resurrecció. En resum, es tracta d’una 

“font d’aigua viva” per a la nostra militància. 

Per això us convidem a aturar-vos, i a par� r de la vostra realitat, poder 

planifi car: com podré viure la Setmana Santa, com em pot ajudar el grup 

de RdV, i com em pot acompanyar el moviment.

Viure la Setmana Santa no és tan sols anar a la trobada de l’ACO. Molts 

de vosaltres de ben segur que no podreu, ja que prioritzareu d’altres op-

cions. Però això vol dir preguntar-se com ho treballarem amb la família, 

amb la nostra comunitat,... Fins i tot si podeu par� cipar de la trobada 

de l’ACO, us animem a preparar-vos en el vostre equip: quina és la vos-

tra situació i com us pot ajudar la trobada.  Aquesta preparació de ben 

segur afavorirà la par� cipació de la trobada amb una ac� tud posi� va, i 

poder triar un taller que s’adap�  a les vostres necessitats.

Especialment, per si no podeu par� cipar de la trobada de Prades, us fem 

arribar aquesta pe� ta pauta per si us pot servir per a refl exionar en el 

grup, en la família, parròquia, amics o allà ons us trobeu.



Dijous Sant: 

Jesús renta els peus als deixe-

bles:  “Enteneu això que us he fet” 

(Jo 13, 12-17).

Com acompanyem i com patim 

(patim amb ells) els fracassos dels 

més pobres? 

Divendres Sant:

Mort de Jesús: “Déu meu, Déu 

meu, per què m’has abandonat?” 

(Mc 15,34-37).

Com experimentem els fracassos 

que vivim: el sofriment, la malaltia, la 

nostra precarietat, situacions sense 

sortida, etc .? Com ho afrontem i 

elaborem?

Pasqua:

Maria reconeix  Jesús:  “Li diu 

Jesús: ‘Maria’ . Ella es girà i li diu en 

la llengua dels hebreus:  ‘Rabuni’ que 

vos dir Mestre” (Jo 20, 11-16).

L’esperança, quins són els espais on es 

pot passar del fracàs a l’esperança? 

D’on ens vénen les ganes de seguir 

lluitant, vivint, esperant...?

On i com reconeixem el Mestre en la 

nostra vida?

Pasqua: del fracàs a l’Esperança
Pauta de preparació a la Setmana Santa

Us proposem treballar el fracàs com a pobresa. Els fracassos humans que 

vivim nosaltres, la gent del nostre entorn: la crisi, la impotència, la ràbia, les 

angoixes, la mort o la malal� a...

Jesucrist va viure el fracàs. Però Jesucrist va viure també l’esperança.

Els deixebles van viure el fracàs de Jesús. Però els deixebles van experimentar 

també l’esperança de la Resurrecció, que Jesús és viu enmig nostre.

A par� r dels textos que s’indiquen, i dels quals hem destacat un verset, po-

dríeu treballar-ho com un Estudi d’Evangeli.



PROGRAMA

DIJOUS, 21 d’abril 

   Arribada a par� r de les 5 de la tarda

  20,30 Sopar 

  22,00 Eucaris� a de la Cena del Senyor
  

DIVENDRES, 22 d’abril

ma!       8,30 Pregària del ma! 

     9,00 Esmorzar

     9,45 Comença l’esplai

              10,00 Ponència

 Introducció al fi l conductor de la Setmana Santa i 

presentació del treball personal.

  11,45 Treball personal

  13,30 Dinar

tarda  15,00 Reunió dels monitors amb pares i mares

  16,00 Comença l’esplai

  16,15 Treball de grups

  19,00 Celebració de la Passió i Mort del Senyor

  20,30 Sopar 

22,00 Tes� monis de 2 militants de l’ACO que es� guin 

compromesos amb accions contra la pobresa. Debat

DISSABTE, 23 d’abril

    8,30 Pregària

    9,00 Esmorzar

    9,45 Comença l’esplai

  10,00 Tallers

  13,30 Dinar

tarda   16,00 Comença l’esplai 

16,30 Presentació de les diferents propostes d’ac� vitats de la 

tarda

  20,30 Sopar

  22,30 Vetlla Pascual

  24,00 Ressopó i gresca

DIUMENGE, 24 d’abril

ma!     9,30 Esmorzar

  10,30 Pregària i valoració de la trobada

  



ESPLAI PER ALS NENS I LES NENES:

Per a què els monitors sàpiguen què necessitaran, 

ens cal saber amb antelació les edats dels nens i 

nenes. Si us plau, quan us apunteu digueu la seva 

data de naixement.

TALLERS: 
Per a evitar la massifi cació d’alguns tallers, us preguem 

que a l’hora de realitzar la vostra inscripció, us inscriviu 

també al taller al qual heu pensat assis" r. Al dors del 

full d’inscripció trobareu les indicacions. Es respectarà 

l’ordre d’inscripció.

CAL PORTAR: 

Sac de dormir o llençol de sobre,  plàs" c-pipí pels nens pe" ts.

Instruments musicals.  Paper, boli i Bíblia.

RECORDEU:
Cal passar per l’acollida abans d’instal·lar-vos



Preus Import

1 pensió completa                  43,00 €      

2 pensions completes    86,00 €

3 pensions completes  129,00 €

1 àpat    15,50 €

Preus per família

1 pensió completa

Parella amb:

1fi ll/a 2 fi lls/es 3 fi lls/es

Primer membre de la parella    43,00€     43,00€    43,00€  

Segon membre de la parella    43,00€     43,00€     43,00€  

Primer fi ll/a (30 % descompte)    30,10€    30,10€    30,10€

Segon fi ll/a (40 % descompte)    25,80€    25,80€

Tercer fi ll/a (50 % descompte)    21,50€

TOTAL EUROS  116,10€  141,90€  163,40€

2 pensions completes

Primer membre de la parella    86,00€    86,00€    86,00€

Segon membre de la parella    86,00€    86,00€    86,00 

Primer fi ll/a (30 % descompte)    60,20€    60,20€    60,20€

Segon fi ll/a (40 % descompte)    51,60€    51,60€

Tercer fi ll/a (50 % descompte)    43,00€

TOTAL EUROS  232,20€  283,80€  326,80€

3 pensions completes

Primer membre de la parella  129,00€ 129,00 € 129,00 €

Segon membre de la parella  129,00€ 129,00 € 129,00 €

Primer fi ll/a (30 % descompte)    90,30€   90,30 €   90,30 €

Segon fi ll/a (40 % descompte)   77,40 €   77,40 €

Tercer fi ll/a (50 % descompte)   64,50 €

TOTAL EUROS  348,30  425,70€  490,20 



EL PREU DE LA TROBADA INCLOU:
•  els serveis i el lloguer de la casa,

•  els materials que s’u! litzen al llarg de la trobada: dossier,  

    espelmes, fotocòpies,ressopó...,

•  els monitors de l’esplai i l’espai dels joves,

•  les despeses d’infrastructura.

INSCRIPCIONS TROBADA SETMANA SANTA 2011:

A la secretaria de l’ACO, abans del dia 15 d’abril. L’horari de 

Secretaria és: 

dilluns, dimarts i dimecres de les 16h. fi ns les 21 h.
dijous i divendres de les 9 h. fi ns les 14 h.

Podeu fer-ho per telèfon: 93.412.48.88, per Fax: 93 318.81.87 

o bé per correu electrònic: acocat@arrakis.es.  Aportant  tota 

la informació que trobareu a l’imprès. El nombre de places 

és limitat, i les places i les habitacions s’assignaran per ordre 

d’inscripció.

Cal avisar encara que es vingui només a fer un àpat  i comu-

nicar qualsevol canvi respecte al que s’havia previst.

Ningú no ha de deixar de venir 
per la qües" ó econòmica. 

S#$%&' ((#%)& *&) +*-)/+) 3#7' -7 *%$%#'. 
I '#$%&' ((#%)&, /+8;<, *&) +*-)/+)-># %7+ 8#?+ 8<' 

*&) (+ $&7/ @%& /< 8<' F#3#?%(/+/'.  
 Recordeu-ho

 L’es" l de l’ACO és la bossa comuna.
És bo par" cipar en tota la trobada; no oblidem que la Se-
tmana Santa és un moment important de la celebració de 

la nostra fe.



Prades, vila de la comarca del Baix Camp, a 59 km. de Tarra-

gona i a 136 km. de Barcelona. La fi nca està situada al km. 2,5 

d’Albarca a Prades.

Per arribar-hi des de Barcelona us recomanem aquest i� nera-

ri:

  - Autopista AP2 fi ns a Montblanc

 - Con! nuar per la carretera en direcció a Lleida fi ns   

    a Vimbodí. 

 - Tot just passat Vimbodí, gireu a l’esquerra cap a Vi- 

   lanova de Prades.

 - Passareu per Vallclara. En arribar a Vilanova de   

    Prades hi ha un trencall en direcció a Prades

 - Travesseu el poble de Prades en direcció a  Albarca.

 - Trobareu, a mà dreta, la casa de colònies.

L’i! nerari, com sempre, estarà senyalitzat, a par! r de Vimbodí.

En tren podeu anar fi ns a Reus o fi ns a l’Espluga de Francolí. Si 

ens aviseu, us podem passar a recollir.

Com arribar-hi


