
Tema:  “CONVIDATS A RENÀIXER.  
                   De l'alegria de la Misericòrdia  
                   a l'alegria de l'Amor.” 
 
Predicador: Joanjo Moré  (SDB) 
 
Data : 20, 21 i 22 de gener de 2017 
 
Lloc: Poblet (casa d’acollida SDB) 
 

 
Preu: 100€ (inclou despeses EE.EE i pensió completa) 

 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS 
SALESIANS COOPERADORS, LLARS DON BOSCO I ALTRES GRUPS DE LA FASA 

PVA dels Salesians Cooperadors: 
Art 19. Estatut  “... reforcen la seva vida interior i apostòlica 
amb moments d’espiritualitat programats també per 
l’Associació”. 
 
Art. 12 Reglament: “Participen, en la mesura del posible, als 
exercicis espirituals, als recessos, i en altres iniciatives 
proposades per l’Associació”. 



Inscripció:                                                        Cal portar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Transport: 
 

 
 

- Els Salesians Cooperadors que vulguin participar als 
EE.EE. ho comuniquen al seu coordinador/a de 
centre. A continuació, el coordinador/a de cada 
centre farà efectiu l’ingrés de la bestreta (50 € per 
persona a partir del 18 de desembre 2016) en el 
número de compte de l’Associació (ES96-2100-1005-
0302-0008-6418), explicitant el centre i el nombre de 
participants.  

 Per exemple: Sant Boi, EE.EE. 2016, 5 persones  
 i els noms corresponents.  
     (Nota: Els participants de la FASA que no són SC   
     poden fer les mateixes gestions a nivell individual) 
 
- Per últim, caldrà enviar-li el full d’inscripció 

(document annex) amb un e-mail a l’Antonio Caballero 
per confirmar l’ingrés i el nom de les persones:   
acaballeromar@hotmail.com (si algú té problemes 
amb el e-mail podeu trucar al 636.95.06.12 )                                         
Només en aquest darrer pas, la inscripció es donarà 
per vàlida.  

- La inscripció s’haurà de fer abans del 13 de gener 
de 2017.  

- La resta del cobrament es farà a Poblet. 
 

 
 És convenient portar Evangelis i PVA. 
 Paper i bolígraf (són molt útils). 
 Estris personals. 
 Cal que porteu llençols o sac de 

dormir, i tovallola.  
Si algú no en porta es poden demanar al full 
d’inscripció, però s’han de pagar a part. 
 

 El transport s’organitza en cotxes particulars. 
 En principi cada Centre intenta cobrir les places necessàries. 
 En el full d’inscripció és convenient indicar el nombre de  
    places disponibles per poder cobrir les possibles necessitats. 


