
									Valoracions	personals	de	la	trobada	de	Setmana	Santa	de	2016	
Viure	com	a	Ressuscitats	

Clariana	de	Cardener	(Can	Bajona),	dies	del	24	al	27	de	març	de	2016	
	
	
	

1.	Valoració	general	individual	
Contesten	33	persones	amb	el	següent	perfil	
	

Sexe	 Primera	vegada	
que	hi	participa	 Edat	

Home	 Dona	 Si	 No	 30	a	40	 41	a	50	 51	a	60	 61	a	70		 +	de	70	 No	
respon	

11	 22	 3	 30	 9	 10	 4	 3	 3	 4	
	
a)	Xerrada,	treball	personal	i	treball	en	grup	
	
*	General	
El	ponent	molt	amè	 i	el	 	material	 interpel·lava	molt.	Ha	agut	temps	suficient	 tant	com	per	
treballar	personalment	que	com	en	grup.	Ha	faltat	temps	pel	treball	personal.	Molt	bona	la	
dinàmica	de	fer	la	xerrada.	
	
*Xerrada	
Molt	bé,	molt	entenedora,	adient,	molt	clara,	propera	 i	 fàcil	d'aplicar	a	 la	vida	quotidiana,	
positiva,	ben	comunicada,	plena	de	contingut,	 interessant,	ben	preparada,	molt	treballada,	
directa,	amena,	ben	estructurada,	de	gran	ajuda,	idees	clares,	molt	vivencial,	ens	ha	premés	
veure	el	que	significa	la	resurrecció,	genial,	excel·lent.	Va	portar	molts	element	de	reflexió	i	
interiorització.	 La	 xerrada	 no	 en	 va	 agradar.	M'ha	 falta	 la	 seva	 experiència	 personal,	 que	
perlegi	 més	 de	 la	 seva	 vida.	 Vaig	 trobar	 més	 referència	 al	 Jesús	 de	 l'Evangeli,	 a	 la	 seva	
actuació	 salvadora,	alliberadora.	Entrar	en	aquesta	experiència	és	el	pas	per	experimentar	
Jesús	viu.		
	
*Treball	personal	
Bones	pistes	pel	 treball	personal.	M'ha	agradat	molt	els	 temes	escollits.	He	 fet	poc	 treball	
personal,	pels	nens.	Les	preguntes	per	a	la	reflexió	interessants	i	gens	fàcil	de	respondre.		Va	
enriquidor	 el	 fet	 de	 compartir	 experiències	 amb	 altres	 companys/es	 d'ACO.	 	 Bé	 tenir	 una	
estona	de	treball	personal.		
	
*Treball	de	grup	
Molt	enriquidor	amb	la	participació	de	tots	els	membres	del	grup.	Molt	bé	la	predisposició	
d'obrir-se	 als	 altres.	 En	 el	 grup	 he	 après	 molt	 dels	 companys/es,	 És	 una	 sort!.	 	 Molt	 bé.	
Sempre	molt	enriquidor.	Dificultat	per	parlar,	una	mica	fred	i	crític,	al	final	el	grup	s'anima.	
Va	ser	poc	encertat	haver	de	compartir	la	sala	gran	més	d'un	grup.	Dificultat	d'un	seguiment	
atent	i	assossegat	que	faciliti	compartir.		
	
	
	
	
	



b)	Pregàries	dels	matins	
	
*	General		
Totes	molt	bé,	molt	bé	per	posar-se	a	to,	interessants,	senzilles	i	van	bé	per	entrar	en	el	dia.	
Potser	hi	ha	massa	textos	"nostres"	i	pocs	textos	que	tenim	en	comú	amb	tota	l'Església	(de	
tot	el	món	i	de	tots	els	temps),	com	ara	els	Salms...	Molt	ben	treballades.	Si	alguns	nens	es	
poden	llevar	per	anar	a	la	pregària	del	matí	els	adults	no	haurien	de	ser	menys.	Per	respecte	
a	la	zona	que	la	prepara	haurien	de	participar	més.	Espai	senzill	i	proper.	Un	tastet	que	dona	
llum	al	dia.	Massa	cerebral,	massa	lletra,	falta	recolliment,	silenci,	emoció.	Molt	ben	triades	i	
amb	un	contingut	molt	adequat	al	dia	que	estaven	començant.	M'agradat	la	puntualitat	per	
començar.	 Ben	organitzades	 per	 les	 zones	 i	 hem	aconseguit	 que	 comencéssim	el	 dia	 amb	
una	reflexió	personal.			
	
*Divendres	matí	 	
Molt	senzilla	amb	música	i	pauses	de	silenci.	Poc	text.		
*Dissabte	matí	
	No	s'especifica	cap	aportació.	
*Diumenge	matí		
No	s'especifica	cap	aportació.	
	
c)	Celebracions	
	
*General	
Totes	 han	 estat	 entranyables.	 Molt	 bé.	 Molt	 ben	 preparades,	 senzilles	 i	 viscudes.	 Els	
testimonis	i	 la	simbologia...	molt	bé.	Ambient	cuidat,	sentiment	de	comunitat,	acollida	dels	
mes	petits.	 L'Oriol	Garreta	 també	ha	ajudat	molt	amb	 la	 seva	guia.	Molt	 treballades.	Molt	
ben	 preparades	 i	 viscudes	 per	 part	 de	 tots.	 Genial,	 només	 afegiria	 activitats	 pels	 infants.	
potser	 ens	 costa	 acabar	de	 trobar	 el	 "to"	de	 cada	 celebració.	Alegres,	 plenes	de	 fe	 i	 vida,	
gràcies!.	 Molt	 llargues	 però	 ben	 preparades,	 l'Oriol	 Garreta	 es	 feia	 molt	 proper,	 m'ha	
agradat	 molt	 tenir-ho.	 Espai	 on	 agraeixo	 compartir-lo	 i	 celebrar-ho	 en	 comunitat.	 Molt	
riques.	M'ha	agradat	molt	el	poder	fer	la	consagració	del	pa	i	el	vi.	"Xulíssimes"!,	Molt	ben	
seleccionats	 els	 textos,	 les	 lectures	 i	 les	 cançons.	 Hem	 aconseguit	 estar	 en	 comunió	 amb	
crist.	Preparades	amb	criteri	i	bon	gust,	molt	complert		
	
*Dijous	Sant	
	
*Divendres	Sant	
M'ha	arribat	molt.		
	
*Dissabte.	Vetlla	de	Pasqua	
Molt	bé	els	cants,	una	mica	dens	de	lectures.	Va	ser	de	totes	les	celebracions	la	més	reeixida.		
	
*	Pregària	familiar	
Perfecte	poder	fer	la	pregària	de	les	famílies.	Es	podria	convidar	a	tothom,	perquè	som	una	
comunitat	 i	 és	 bonic	 viure-ho.	 Molt	 bona	 la	 pregària	 familiar.	 Com	 cada	 any	 millorar	 les	
habitacions,	 els	 serveis,	 etc.	 .	 Molt	 bé	 el	 menjar.	 Molt	 agraïda	 perquè	 hi	 sigui.	 Molt	
encertada	en	la	dinàmica,	contingut	i	temps.		
	
	



	
	
d)	Esplai/MIJAC	
Molt	 bé!	 Els	 monitors	 els	 he	 trobat	 molt	 madurs!!	 Han	 acompanyat	 la	 meva	 filla	 en	 tot	
moment.	Atenció	molt	personalitzada.	Un	bon	servei,	els	meus	 fills	estan	molt	contens.	 Jo	
valoro	que	dissabte	treballessin	l'Evangeli	encara	que	no	hi	intervinguessin	en	la	celebració,	
perquè	quan	l'Oriol	en	parlava	ells	sabien	de	què	parlava.	El	valoro	com	un	espai	divertit.	Per	
a	mi,	a	més	a	més,	està	molt	bé	preparar	continguts	de	les	celebracions.	Els	meus	fills	han	
trobat	 a	 faltar	 activitat	 més	 de	 tipus	 "manualitats".	 S'han	 avorrit	 una	 mica	 de	 tantes	
activitats	a	l'aire	lliure.	Felicitats	als	monitors	per	la	seva	empenta.	Molt	bé	tot	i	què	potser	
podrien	posar	les	dades	dels	nens	per	agilitzar	el	primer	dia.				
	
e)	Altres	
Taller	de	comunicació	molt	dinàmic	i	interessant.	Alguns	serveis	estaven	tancats	al	matí	i	la	
calefacció	s'apagava	a	mitja	nit	i	feia	fred.	Valoro	molt	positivament	l'organització	del	Comitè	
Permanent	i	les	zones.	Gràcies	a	tots	per	una	Pasqua	renovadora	i	engrescadora.	M'ha	faltat	
una	capella	per	poder	fer	pregària	o	estar	en	qualsevol	moment.	Horaris	molt	respectats.	
	
f)	Organització	
	
	 Malament	 Regular	 Bé	 Molt	bé	 No	respon	
Acollida	 	 	 3	 29	 1	
Horaris	 	 1	 5	 23	 4	
Habitacions	 	 7	 8	 12	 6	
Àpats	 	 2	 13	 16	 2	
Menjador	 	 6	 11	 16	 0	
Preus	 	 3	 13	 17	 0	
Esplai	 	 	 5	 14	 14	
Gresca	dissabte	 5	 0	 0	 3	 25	
		
Observacions:	
Acollida:															
Horaris:													*	La	celebració	de	divendres	crec	que	podria	ser	a	les	6	i	no	a	les		i	així	no	
																															acabaria	tant	tard.	
Gresca	dissabte:		No	es	va	fer	la	greca.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



g)	Noves	propostes	per	properes	trobades	
	
Alguna	 activitat	 amb	 els	 nens	més	 de	 família	 i	 escriure.	 No	 tant	 sols	 a	 l'aire	
lliure.	El	menjar	pels	nens	i	nenes	conté	poca	fibra	verdura	i	hem	tingut	algun	
problema	de	restrenyiment.	Més	oferta	de	verdura	a	les	nits,	de	manera	única	
per	afavorir	que	en	mengin.	Fruita	a	l'esmorzar.	Que	hi	hagués	algun	taller	que	
s'allargués	 durant	 la	 tarda	 del	 dissabte	 i	 així	 es	 pogués	 aprofundir	 més.	
Compensar	l'hotel	dels	militants	grans	entre	tots!!!	I	sóc	militant	jove!	No	m'ha	
semblat	correcte	la	venda	de	productes	que	no	eren	del	comerç	just	(sucs	del	
Mercadona)	 amb	 preus	 abusius!!	 Una	 trobada	 urbana	 a	 Barcelona	 ciutat	 o	 a	
l'Hospitalet	on	els	més	grans	puguin	seguir	les	fitxes	de	l'ACO	(Les	pistes	per	a	
la	 Setmana	 Santa).	 Amb	 varis	 pares	 comentaven	 com	 integrar	 els	 nens	 a	 la	
trobada	per	no	tenir-los	apart.	Celebració	del	divendres	podria	ser	a	les	6(una	
hora	avanç)	i	els	que	marxen	no	farien	tant	tard.	Algun	espai	per	conèixer	què	
és	l'ACO	per	a	les	persones	que	hi	participen.	Algun	espai	lúdic/gresca	per	tots	
grans	i	petits.	poder	participar	en	2	grups	de	treball,	per	ex.	oferint	els	mateixos	
tallers	 mati	 i	 tarda.	 Val	 la	 pena	 aquesta	 trobada	 de	 Setmana	 Santa	 per	 la	
convivència,	el	sentit	de	Moviment,	i	l'experiència	de	Jesucrist	Mort	i	Ressuscitat	
en	mig	nostre.	Es	diu	que	l'any	que	ve	no	es	farà	aquestes	jornades	perquè	fem	
el	consell,	jo	crec	que	seria	un	error.	L'experiència	ens	diu	que	quant	es	deixa	de	
fer	 una	 cosa	 costa	 molt	 tornar-la	 a	 fer.	 	 Hem	 de	 començar	 a	 parlar	 de	 la	
trobada	de	Setmana	Santa	al	setembre	al	inici	de	curs	i	crec	que	animarem	més	
gent	a	venir	a	la	trobada.	S'han	d'enviar	més	correus	electrònics	durant	el	curs.	
Fer	alguna	trobada	de	preparació	(o	reunió)	abans	que	arribi	la	Setmana	Santa.		
Repetiu	el	taller	de	comunicació	d'en	Joan	Francesc.	Penso	que	hauria	d'haver	
un	grup	de	treball	que	treballés,	durant	tot	l'any	el	contingut,	l'organització	de	
tallers	 i	 perquè	 no	 crear	 coses	 noves...	 	 Avançar	 1/2	 hora	 la	 celebració	 del	
Divendres	 Sant.	 Potser	 més	 moviment	 a	 les	 celebracions,	 cants	 amb	 més	
alegria	i	dinamisme.	que	els	nens	tinguin	també	més	participació	activa	en	les	
celebracions.	Per	la	gent	gran	una	taula	del	menjador	amb	cadires.	Crec	que	és	
molt	necessari	que	es	celebri	Setmana	Santa	ja	que	és	un	espai	comunitari	de	
reflexió	 i	 pregària	 interior	 que	 fa	 molt	 de	 bé	 als	 militant.	 por	 ser	 fer	 una	
comissió	per	a	l'organització	que	ajudi	al	C.P.	en	la	tasca	a	fer.	La	gresca	es	pot	
organitzar	els	mateixos	dies	fent	una	comissió	que	la	munti.	Fer	gresca	(Pot	ser	
seria	 millor	 que	 un	 grup	 l'organitzes).	 Es	 podria	 fer	 una	 dinàmica:	 jocs	 i	
"teatrillo"	i	desprès	"bailoteo.		


