
Setmana Santa 2012

Granja Escola Can Bajona 
Del 5 al 8 d’abril de 2012

Km. 74,5 de la C-55 (Entre Cardona i Solsona)
Tel.  973 29 93 63 

De la p
or a l

a conf
iança

Canviem de casa !!!





Proposta per viure la Pasqua 
De la por a la confiança

Pauta de preparació a la Setmana Santa
Us proposem treballar, en el context de crisi que vivim, com podem 
passar:

  de la por a la confiança
  de la  queixa a l’acció
  del símptomes a les causes
  del paternalisme/assistencialisme a la solidaritat

Davant la crisi, ens trobem en un clima que ens deshumanitza i és 
poc evangèlic. Vivim i coneixem, a la vegada, moltes experiències positi-
ves, creatives, humanitzants i per tant evangèliques.

Quin moment passem com a societat, com a classe obrera i capes po-
pulars?

En aquests moments són importants l’acció solidaria, la paraula, els 
petits gests simbòlics que anuncien i anticipen un futur, les actituds de 
convicció, fortalesa, esperança, joia, bon humor, esforç, sacrifici, cons-
tància, paciència, d’estar en grup, de conviure, d’explicar el que ens pas-
sa, d’animar/nos mútuament, de prendre iniciatives en grup, viure en 
comunitat, les xarxes solidàries, sentir-se reconegut, estimat.

Ens cal endinsar-nos en les espiritualitats de la conversió i la revolu-
ció (Pere Casaldàliga), de la resistència, del Bon Samarità (Lucía Ramon  
a Cristianisme i Justícia, num.176). Ens cal una espiritualitat profètica, 
de la gratuïtat, de la senzillesa, de la petitesa (de Natzaret, Foucauld, 
Sant Francesc), d’Emaús (aprenem fent camí).

Se us proposa als militants d’ACO que no pugueu participar en la tro-
bada i vulgueu viure la Setmana Santa en comunió amb el moviment i 
amb tota l’església, i també a aquells que vulgueu compartir-ho amb el 
grup de revisió de vida, amb la comunitat parroquial o amb d’altres...



Dijous Sant

El darrer sopar: Marc 14, 22-26
La pregària de Jesús a Getsema-
ní: Marc 14, 32-42: Els deixebles 
dormen i tenen por.

Davant, dins la crisi que patim, 
has experimentat por, confiança, 
queixa, acció, quedar-se en el 
símptomes, o anar a les causes, 
paternalisme, assistencialisme o 
solidaritat?

Divendres Sant

Podeu escollir un des salms per a 
meditar:
*Salm 22 (1-6): En els moments 
durs ens sentim abandonats, 
buits, però Déu ens omple
*Salm 30: Cant d’alliberament. 
No s’ha d’abandonar la lluita.
*Salm 71: Quan em sento impo-
tent davant la injustícia, la llum 
del Senyor és una albada.
*Salm116: Déu ens estima en el 
nostre sofriment

He frenat, avortat, crucificat, al-
gunes esperances, creativitats 
humanitzants, iniciatives evan-
gèliques, ... en favor dels que més 
pateixen la crisi? O he afavorit un 
clima de queixa, de lamentació, 
poc crític, passiu, o de por?

Dissabte Sant

Llegim les cartes a les esglésies, 
com un  missatge als nostres grups 
i a l’ACO, en un temps d’incertesa i 
de grans injustícies. Apliquem els 
símbols a la situació actual.
Del llibre de l’Apocalipsis :
2, 1-7,(a Èfes) o 2, 12-16 (a Pèr-
gam) o  3, 1-6, (a Sardes)  o 3, 14-
22 (a Laodicea)

Com em plantejo la resur-
recció, el donar vida, el ser 
engendrador/a de vida al meu 
entorn? Quina es la meva acció, 
paraula o gest, per petit que si-
gui que crea un ambient de joia, 
d’esperança al nostre voltant?



 

 

 

 

 

Preus Import 

1 pensió completa 44,00 € 

2 pensions completes 88,00 € 

3 pensions completes       132,00 € 

1 àpat 16,00 € 

 1 pensió completa 

 Parella amb: 

 1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es 

Primer membre de la parella 44,00 € 44,00 € 44,00 € 

Segon membre de la parella 44,00 € 44,00 € 44,00 € 

Primer fill/a (30% descompte) 30,80 € 30,80 € 30,80 € 

Segon fill/a (40% descompte)  26,40 € 26,40 € 

Tercer fill/a (50% descompte)   22,00 € 

TOTAL EUROS 118,80 € 145,20 € 167,20€ 

 2 pensions completes 

Primer membre de la parella 88,00 € 88,00 € 88,00 € 

Segon membre de la parella 88,00 € 88,00 € 88,00 € 

Primer fill/a (30% descompte) 61,60 € 61,60 € 61,60 € 

Segon fill/a (40% descompte)  52,80 € 52,80 € 

Tercer fill/a (50% descompte)   44,00 € 

TOTAL EUROS 237,60 € 290,40 € 334,40 € 

 3 pensions completes 

Primer membre de la parella 132,00 € 132,00 € 132,00 € 

Segon membre de la parella 132,00 € 132,00 € 132,00 € 

Primer fill/a (30% descompte)   92,40 €   92,40 €   92,40 € 

Segon fill/a (40% descompte)    79,20 €   79,20 € 

Tercer fill/a (50% descompte)     66,00 € 

TOTAL EUROS 356,40 435,60 501,60 



EL PREU DE LA TROBADA INCLOU: 

•  els serveis i el lloguer de la casa, 

•  els materials que s’utilitzen al llarg de la trobada: 

dossier, 

    espelmes, fotocòpies, ressopó..., 

•  els monitors de l’esplai, 

•  les despeses d’infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSCRIPCIONS TROBADA SETMANA SANTA 2012: 

A la secretaria de l’ACO, abans del dia 30 de març.  

L’horari de Secretaria és: 

 

 
 
Podeu fer-ho per telèfon: 93.412.48.88 o 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 
comunicar qualsevol canvi respecte al que s’havia previst. 

Ningú no ha de deixar de venir 
per la qüestió econòmica. 

SIGUES LLIURE PER APORTAR FINS ON PUGUIS. 
I SIGUES LLIURE, TAMBÉ, PER APORTAR-HI UNA MICA MÉS 

PER LA GENT QUE TÉ MÉS DIFICULTATS. 

Recordeu-ho! 
L’estil de l’ACO és la bossa comuna. 

És bo participar en tota la trobada; no oblidem 
que la Setmana Santa és un moment important 

de la celebració de la nostra fe. 
 

dilluns i dimarts de les 16h. fins les 21 h. 

dimecres, dijous i divendres de les 9 h. fins les 14 

h. 

 

mailto:acocat@arrakis.es


PROGRAMA

DIJOUS, 5 d’abril 
   Arribada a partir de les 5 de la tarda
  20,30 Sopar 
  22,00 Eucaristia de la Cena del Senyor  
DIVENDRES, 6 d’abril
matí      8,30 Pregària del matí
     9,00 Esmorzar
     9,45 Comença l’esplai

              10,00 Ponència
 Introducció al fil 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 Audiovisula Paragüai

DISSABTE, 7 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 Continuen els tallers de la tarda
 Presentació de les diferents propostes d’activitats de la 

tarda
  20,30 Sopar
  22,30 Vetlla Pascual
  24,00 Ressopó i gresca

DIUMENGE, 8 d’abril
matí	 	 		9,30 Esmorzar
  10,30 Pregària i valoració de la trobada
   Comiat
  



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 massificació d’alguns tallers, us preguem 
que a l’hora de realitzar la vostra inscripció, us inscriviu 
també al taller al qual heu pensat assistir. Al dors del 
full d’inscripció trobareu les indicacions. Es respectarà 
l’ordre d’inscripció.

CAL PORTAR: 
Sac de dormir o llençol de sobre, manta (a les havitacions hi ha 
calefacció , però com no hi ha manta per a tothom els més fre-
dolics cal que es portin manta),  plàstic-pipí pels nens petits.
Instruments musicals.  

                Paper, boli i Bíblia.

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



Amb cotxe:
Des de Barcelona-Manresa per Autopista o autovia. Un cop heu arribar 
a Manresa, continuar per la C-25 direcció Solsona, fins enllaçar amb la 
C-55 direcció Cardona-Solsona (sortida mà dreta). En el punt kilòmetres 
74,5 de la C-55 trobareu un indicador a mà dreta amb el nom de Granja 
– Escola Can Bajona. La casa està situada a 800m de la cruïlla. 

Autocar: 
Fins a Manresa d'on surt un autocar de línia (ATSA  Tel. 938738008) que 
dur fins la urbanització del Pi de St. Just. 

També s'hi pot arribar amb autocar de línia (Alsina Graells Tel. 933026545) 
que té parada a Solsona, del poble a la casa hi ha 7 km. 

Si ens aviseu a l’hora d’inscrivir-vos (o uns dies abans de la trobada) de 
l’hora de la vostra arribada podrem organitzar-nos per anar a recollir-vos 
tant a l’urbanització com a Solsona.

Per qualsevol problema podeu trucar al mòvil de l’ACO: 655 272 118

Com arribar-hi


