
Exercicis d’estiu 2015

INSCRIPCIONS

Cal inscriure’s Abans del 31 de juliol. 
Per telèfon: 93 505 86 86.
Per correu electrònic: acocatalunya@gmail.com 

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

Casal de Pau 
del 24 al 28 d’agost de 2015

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

Els acompanyarà en Pep Soler, consiliari de l’ACO

“També vosaltres em 
voleu deixar?”



Els exercicis comencen dilluns 24 d’agost a les 16 ho-
res, i finalitzen divendres 28 d’agost després de dinar.

Preus: 
A l’igual que l’any passat els exercicis d’estiu seran només de 4 dies.  

La casa ens cobra 52 euros per pensió completa, pel que el preu de 
l’estada és de 208 euros per persona. 

Però per poder cobrir despeses caldria que tots intentem fer una mica 
d’esforç. Es per això que us demanem que, depenen de la vostres pos-
sibilitats, feu una aportació aproximada entre 208 i 223 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.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Preu orientatiu de 208 a 223 euros

Compte per a fer l’ingrés:
 Banc de Sabadell: 0081 1750 91 0001021210

“També vosaltres em voleu deixar?”
“Senyor a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna, i nosaltres 
creiem i sabem que tu ets el Sant de Déu” Jn,6,67-69

Aquest curs pels militants de l’ACO va començar amb una bona no-
tícia, la prioritat d’aquest any és: “La fe en Jesucrist un motor per 

viure i compartir”
Alguns van manifestar que tenien ganes de trobar-se amb el Jesús de 

l’evangeli. Altres han explicat que això ho han hagut de buscar en altres 
moviments o propostes d’espiritualitat, perquè a l’ACO no ho troben, 
tot i que valoren altres coses que dóna l’ACO i no ho donen els altres.

Ha passat tot un curs i certament la proposta ha estat prioritària: 
hem fet la Revisió de Vida programada, l’Estudi d’Evangeli, hem intro-
duït en el jutjar de la Revisió de Vida aquelles preguntes que es propo-
saven i que ens han ajudat a fer una experiència més profunda de fe.

Estem en un bon moment i ens cal no perdre el fil, tenim un tresor: 
l’evangeli, Jesús, la fe...i certament no l’aprofitem prou. Alguns grups 
han situat la prioritat a l’interior d’un recés de grup que els ha fet en-
trar més ganes, tot i que el recés va quedar curt.

Aquest estiu el moviment ens ofereix una oportunitat, més de qua-
tre dies, les 24 hores per deixar-nos preguntar per Jesús i sentir aquest 
“Senyor, a qui aniríem?”. I no com una mena de desig i trobar-nos que la 
vida se’ns escapa per un altre cantó, ni tampoc com aquell “fem-hi tres 
cabanes” i vivim, que el mateix Pere va sentir.

Ens proposem crear el clima (el silenci, el sentir l’altre no només a 
través de la paraula, la natura, la perspectiva que ofereix la llunyania...)  
que ens faci sentir que és possible fer camí amb Jesús en uns exercicis 
i en la vida de cada dia. Endinsar-nos en l’experiència de Jesús que ens 
fa descobrir que això ja ho hem tastat i que té un més llarg recorregut. 
I és que Jesús, aquell de Galilea, és un Jesús que enamora. I Jesús no 
ens deixa amb la mel a la boca, ell és el de la passió, mort i resurrecció 
que ens situa en una vida tocada definitivament per Déu. Una vida que 
troba la seva expressió quan la sentim acompanyada per un Jesús que 
diu “Aneu”.

En la darrera etapa d’aquest dies ens endinsarem en l’experiència 
de l’Eucaristia, la Pregària, l’Església, la nostra militància a ACO i des 

d’ACO, els instruments que ens ofereix el moviment com instruments 
d’espiritualitat específics...

Si teniu o podeu fer-vos aquest espai ens donarà una gran alegria, 
perquè necessitem que els exercicis siguin una autèntica experiència 
de moviment.

Pep Soler

*****


