
LLOC 
 
Monestir de les Avellanes 

Ctra. C-12, Km. 181 ●  25612 Os de Balaguer (Lleida) 

Telèfon: 973 43 80 06 ●  Fax: 973 43 80 38   

a/e: avellanes@maristes.org 

Web: http://www.monestirdelesavellanes.com  

 
MITJANS DE TRANSPORT 
 
 Cotxe particular. 

 Tren (AVE, avant, regionals i rodalies) fins a Lleida 

(www.renfe.com)  

 Tren Lleida-Balaguer (www.fgc.cat) (línia Lleida 

- La Pobla de Segur) 

 Autobusos (Barcelona – Lleida – Balaguer) 

(www.alsa.es)  

 

 BlaBlaCar: Analitzeu la possibilitat de compartir     

cotxe aprofitant el viatge d’algú que també participi 

al curs o bé faci el mateix viatge que vosaltres.  

(www.blablacar.es) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TORNAR A CASA 

Un viatge interior per          
connectar amb nosaltres       

mateixos 
 

a càrrec Mònica Cabezuelo 
 

Del 11 al 13 de maig de 2018 

Monestir de les Avellanes 
(Os de Balaguer, Lleida) 

 

Inscripcions, preus i altra informació a: 

www.monestirdelesavellanes.com 

973 43 80 06 - avellanes@maristes.org 

 

  

Activitats “Avellanes DO” Casa d’Espiritualitat 

mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com
http://www.renfe.com
http://www.fgc.cat
http://www.alsa.es


PRESENTACIÓ  
 
Aquest taller sorgeix de l’experiència personal viscuda                   
individualment i compartida amb altres persones que s’han convertit 
en companys i companyes de camí, d’aquesta aventura interior que 
és conèixer-se a un mateix.  
Durant un cap de setmana, us proposem d’aparcar els rols que 
desenvolupem en les nostres vides quotidianes, per tal de            
trobar-nos una miqueta més, amb nosaltres mateixos. Ens           
proposem fer les primeres passes per connectar amb allò que som 
en essència. Us oferim petites pinzellades que dibuixaran el          
paisatge interior, particular, de cadascú. Contactar amb allò que és 
íntim, per renovar el compromís amb les nostres vides.  
 
 

LA PROFESSORA 
Mònica Cabezuelo Cortinat Especialista en 

teràpia gestalt, formada a Isuri, escola de        

Psicoteràpia Gestalt 

 

TARIFES I INSCRIPCIÓ 
Tarifa amb allotjament Casa d’Espiritualitat:  
 2 nits: 170 € (inclou allotjament, àpats i 

activitat)  
 175 € (en ús individual d’habitació doble) 

 
Tarifa amb allotjament Hostatgeria (habitacions dobles):  
 2 nits: (inclou allotjament, àpats i activitat)  

 1 persona 218,40€  
 2 persones 392 €  

 La taxa turística és a part 0,50 € per persona i dia. 
 
Inscripció: trucant al 973 43 80 06 o bé a l’adreça electrònica: 
avellanes@maristes.org  
 
Data límit d’inscripció: 6 de maig de 2018 
Per confirmar la inscripció cal fer una bestreta de 20 € (us informa-
ran de tots els detalls en el moment de la inscripció) 

 

OBJECTIUS 

 Gaudir d’un temps personal d’autoconeixement 

 Identificar allò que forma part de la meva essència 

 Veure les màscares que cadascú fem anar en el nostre dia a dia.  
 

METODOLOGIA 

 Taller vivencial amb breus exposicions teòriques 
 Dinàmiques individuals i grupals, a través de les quals cada parti-

cipant elabora la seva experiència personal.  
 Espais on compartir l’experiència tant a nivell grupal com individu-

al.  
 
RESUM DE CONTINGUTS A TREBALLAR 
 Presa de consciència 
 L’ara i aquí 
 Mecanismes de defensa 
 

PROGRAMA  

Divendres, 11 de maig de 2018 
Arribada i benvinguda 
20:30 h. Sopar amb la comunitat  
Presentació de l’activitat: 1 hora.  
 

Dissabte, 12 de maig de 2018 
8:30 h. Esmorzar  
Matí: Activitat (4 h. amb pausa) 
14:00 h. Dinar  
Tarda: Activitat (4 h. amb pausa)  
20:30 h. Sopar  
 

Diumenge, 13 de maig 2018 
8:30 h. Esmorzar 

      Matí: Activitat (4 h. amb pausa) 
14:00 h. Dinar i comiat 

 
Altres detalls: 
Es requereix un mínim de 10 participants per a fer el curs, en cas 
contrari s’anul·laria.  

 


