
Granja Escola Can Bajona 
Del 6 al 9 d’abril de 2023

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

Setmana Santa 2023

Viure amb dignitat  
i plenitud



Viure amb dignitat i plenitud
 
A l’hora de triar el lema d’aquesta Santa Santa, ens hem de-
cantat per unes paraules pronunciades pel Papa Francesc 
en l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium: “Qui vulgui 
viure amb dignitat i plenitud, no té cap altre camí que 
reconèixer a l’altre i buscar el seu bé. La proposta és viure en 
un nivell superior, però no amb menor intensitat: Els que més 
gaudeixen de la vida són els que deixen la seguretat de la 
riba i s’apassionen en la missió de comunicar vida als altres”.

Tornem a celebrar la Setmana Santa en un moment fona-
mental per a gaudir de la família que som i celebrar la Passió, 
Mort i Resurrecció del Senyor. Volem que aquesta Pasqua  
sigui il·lusionant, amb aires de transformació interior.

Amb la ponència de divendres ens aturarem a reflexionar  
sobre sobre com contribuir a fer d’aquest món un entorn 
més amable i sostenible. I amb els tallers aprofundirem i  
reflexionarem sobre el nostre compromís social, sobre actituds 
com el perdó i també sobre la pregària, la fe i l’espiritualitat.

Us convidem a participar, si és possible, de tota la trobada, 
o d’algun moment d’aquesta. I us recordem i insistim que 
sigueu responsables a l’hora de fer les vostres inscripcions, 
sense esperar a última hora, per a facilitar una millor organit-
zació d’aquests dies.

També us informem que, més endavant, com cada any,  
rebreu una proposta de treball per a tots aquells i aquelles 
que per diversos motius no hi pugueu participar.

Cordialment,
El Comitè Permanent 



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: 
Com sabreu, el número màxim d’inscripcions 
per taller serà de 12 persones.  
NO S’ADMETRÀ CAP PERSONA MÉS.
Per això us recomanem que us inscriviu com més aviat millor al taller 
al qual desitgeu assistir. 

CAL PORTAR: 
Sac de dormir,  llençols (hi ha coixí i coixinera), manta (a les 
habitacions hi ha calefacció, però com que no hi haurà mantes 
per a tothom, els més fredolics cal que en portin), plàstic-pipí 

per als nens i nenes petits.

Instruments musicals.

   
Paper, boli i Bíblia

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

Celebracions més participatives per als més joves.



PROGRAMA 
DIJOUS, 6 d’abril
  Arribada a partir de les 17:00h
  20:30 Sopar 
  21:30 Celebració del Sant Sopar

DIVENDRES, 7 d’abril
matí      8:30 Pregària del matí
     9:00 Esmorzar
     9:45 Comença l’esplai

              10:00  Ponència: Un nou estil de vida en un món en   
 transició per tenir cura de la casa comuna

  Introducció al treball personal i treball de grups
  11:45 Treball personal
  13:30 Dinar
tarda  15:00 Reunió de monitors i monitores amb pares i mares
   Reunió de músics que participen a les celebracions
  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  Vetlla de la Creu

DISSABTE, 8 d’abril
matí    8:30 Pregària del matí
    9:00 Esmorzar
    9:45 Comença l’esplai
  10:00 Tallers
  13:30 Dinar
tarda   16:00   Comença l’esplai 

Excursió o espai personal
  19:00  Pregària familiar

 20:30  Sopar
  22:00 Vetlla Pasqual
  23:30 Ressopó i gresca

DIUMENGE, 9 d’abril
matí    9:00 Esmorzar
  10:30 Pregària i valoració de la trobada
   Comiat
  



PREUS SETMANA SANTA 2023 

ATENCIÓ! Aquest any el pagament haurà de ser per transferència al compte 

ES75 1491 0001 2920 0698 4526 (Triodos Bank) o per Bizum al 04956. 

 
Us animem a participar de la Setmana Santa. Quanta més gent puguem assistir, 

més econòmica sortirà la trobada. Entre totes i tots vetllem per aconseguir un 

dèficit zero, objectiu que ens vam marcar al Comitè General del gener del 2020. 

Preus Import 

1 pensió completa 65,00 € 

2 pensions completes 130,00 € 

1 àpat 23,50 € 

 
Preus per família 

1 pensió completa 

Parella amb: 

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

Primer membre de la parella 65,00 € 65,00 € 65,00 € 

Segon membre de la parella 65,00 € 65,00 € 65,00 € 

Primer fill/a (30% descompte) 45,50 € 45,50 € 45,50 € 

Segon fill/a (40% descompte)  39 € 39 € 

Tercer fill/a (50% descompte)   32,50 € 

TOTAL EUROS 175,50 € 214,50 € 247,00 € 

 2 pensions completes 

Primer membre de la parella 130,00 € 130,00 € 130,00 € 

Segon membre de la parella 130,00 € 130,00 € 130,00 € 

Primer fill/a (30%   descompte) 91 € 91 € 91 € 

Segon fill/a (40% descompte)  78 € 78 € 

Tercer fill/a (50% descompte)   65 € 

TOTAL EUROS 351 € 429 € 494 € 

 Tota la trobada 

Primer membre de la parella 177,00 € 177,00 € 177,00 € 

Segon membre de la parella 177,00 € 177,00 € 177,00 € 

Primer fill/a (30% descompte) 123,90 € 123,90 € 123,90 € 

Segon fill/a (40% descompte)  106,20 € 106,20 € 

Tercer fill/a (50% descompte)   88,50 € 

TOTAL EUROS 477,90 € 584,10 € 672,60 € 



          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 i les monitores de l’esplai 

•  Les despeses d’infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS TROBADA SETMANA SANTA 2023: 

A la secretaria de l’ACO, fins el dia 30 de març 

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9h a 15h 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Podeu fer-ho per telèfon: 93 505 86 86 o per correu 
electrònic a: secretaria@acocat.org, aportant tota la 
informació que trobareu a l’imprès.  
El número de places és limitat. Les places i les habitacions 
s’assignaran per ordre d’inscripció. 

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! 

 
 L’estil de l’ACO és la bossa comuna. 

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

de la celebració de la nostra fe. 
 

MOLT IMPORTANT - NORMES D’INSCRIPCIÓ 

Si 15 dies abans de la celebració de la Setmana Santa, no es 

compta amb el 50% de les inscripcions, la trobada no es farà i es 

perdrà la bestreta pagada. Si hi ha aquest mínim d’assistència, 

l’últim dia d’inscripció serà el 30 de març. No es farà cap inscripció 

passat aquest termini a excepció de causes molt justificades. 

mailto:secretaria@acocat.org


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

Amb autocar: 
Fins a Manresa d’on surt un autocar de línia (ATSA  Tel. 93 873 80 
08) que duu fins la urbanització del Pi de St. Just. 

També s’hi pot arribar amb autocar de línia (Alsina Graells Tel. 93 
302 65 45) que té parada a Solsona. Del poble a la casa hi ha 7 km. 

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

Per a qualsevol problema podeu trucar al mòbil: 722 21 26 72

COM ARRIBAR-HI


