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Hola responsables, iniciadors i consiliaris!!, 

Us fem arribar algunes dades més concretes sobre la Sortida d’Iniciació i 

la Sessió d’estudis. 

El cap de setmana del 19 i 20 de febrer. 

 

 

A la casa de colònies Can Mas, a Torrelles de Llobregat 

http://canmas.blogspot.com/ 

http://www.accac.cat/public/index.php?seccio=cases&id=18&accio=in

ici 

 

En Cotxe:  

Per l'A-2 fins a Molins de Rei, allà cal 

agafar la carretera que va a St. Vicenç 

dels Horts i trencar cap a la dreta per la 

carretera de Torrelles. Cal continuar 

direcció Begues i abans de la cruïlla 

d'aquesta carretera, continuar per la 

de la dreta. La casa està senyalitzada. 

En Transport Públic:  

Opció A:  FFCC fins a St. Vicenç dels 

Horts. D'aquí a Torrelles hi ha 6 km., que 

es poden fer amb cotxe de línia de 

l'empresa Soler i Sauret. La casa està al 

final del poble, a 1km. per un camí 

sense asfaltar. 

Opció B: Autobús fins a Torrelles amb la companyia Empresa Soler i Sauret. La 

casa està al final del poble, a 1 km. per un camí sense asfaltar. 
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Per a la Sortida d’iniciació.  

Els tallers a realitzar són: 

Tallers de 1r any: 

 Protagonisme dels infants 

 Acció transformadora 

Tallers de 2n any: 

 Arrelament 

 Opció pels pobres 

Tallers de 3r any: 

 Opció educativa 

 Opció evangelitzadora 
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 per a la Sessió d’Estudis:  

Un sembrador va sortir a sembrar la seva 

llavor

 

A la SEE d'enguany treballarem l'opció educativa del 

MIJAC, revisant el nostre compromís personal i les 

eines pedagògiques del Moviment.
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� Acollida: Risitas Contaminaos 

� Pregària d’inici: Drac Màgic 

� Cafè: Llefià 

� Jocs cooperatius: La Morera 

� Vetllada: Bon Pastor 

� Eucaristia: Sant Andreu 

 

I QUÈ MÉS? 

� Cal portar el dinar de dissabte. La resta d’àpats entren en la 

pensió complerta 

� Cal confirmar l’assistència abans del 11 de febrer (data límit). Per 

fer-ho us adjuntem un document de word (participació centres) 

per omplir cada centre. Envieu el document omplert a l’adreça 

del MIJAC de Barcelona i Terrassa (mijacbcn@gmail.com). 

 

 

 

� Dormir i pensió complerta: 28 euros 

� Pensió complerta: 20 euros 

� Un àpat: 10 euros 

 

 








