
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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMINEM AMB MARIA  

DE NATZARET 
 

a càrrec del G. LLUÍS AGUSTÍ  
 

Del 20 al 22 d’abril 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 Marista  

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


PRESENTACIÓ  
 

Coneixes qui és aquesta dona? Creus que pot ser un bon referent 
per la nostra societat? Tal com indica el títol  pretenem fer  camí 
amb Maria de manera física aprofitant els llocs  marians del Mo-
nestir i de manera espiritual, descobrint en Maria el camí que tota 
persona humana està cridada a fer. Utilitzarem també la imatge i 
els llocs marians més propers. Farem estones de silenci personal 
en el bosc. Compartirem el que anem descobrint.  

EL PROFESSOR 
LLUÍS AGUSTÍ i PARROT.  Germà Marista i 
Educador al col·legi Badalona dels Maristes. 
Ha realitzat diversos cursos i tallers al        
Monestir de les Avellanes, sempre vinculats 
amb la meditació, el ioga, la relaxació, el     
silenci, la natura, etc., com a formes           
d’equilibri en un mateix, de benestar i de     
redescobriment interior d’acord amb el que 
ens envolta. Actualment viu a Llinars del Va-
llès i dóna classes a Badalona.  
 
 

TARIFES I INSCRIPCIÓ 
Tarifa amb allotjament Casa d’Espiritualitat:  
 2 nits: 100 € (inclou allotjament, àpats i activitat)  

 110 € (en ús individual d’habitació doble) 

 1 nit: 66 € (inclou allotjament, àpats i activitat) 

 71 € (en ús individual d’habitació doble) 
 
Tarifa amb allotjament Hostatgeria (habitacions dobles):  
 2 nits: (inclou allotjament, àpats i activitat)  

 1 persona 148,40 €  
 2 persones 252 €  

 1 nit: (inclou allotjament, àpats i activitat)  
 1 persona 90,20 €  
 2 persones 158 €  

 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  

 

OBJECTIU  

En aquest D.O. es pretén apropar-nos a la persona de Maria de    
Natzaret. Descobrir la seva  personalitat  com a dona que inaugura 
un nou temps i com a Mare de Jesús de Natzaret. Una dona que ha 
fet un camí.  

 

METODOLOGIA i CONTINGUT 

Descoberta de Maria a través de moments de silenci, compartir, pre-
gar i reflexionar. Espais per caminar lentament i descobrir  el missat-
ge de les imatges, dels llocs, dels textos bíblics que parlen de Maria.  

 

DESTINATARIS 

Totes les persones que vulguin descobrir la persona de Maria de Nat-
zaret.  
 

PROGRAMA PREVIST 

Divendres, 20 d’abril de 2018 
Sopar a les 20:30 amb la comunitat i entrega habitació 
 

Dissabte, 21 d’abril de 2018 
8:30 h. Esmorzar  
9:15 h. Activitat 
14:00 h. Dinar  
16:00 h. Activitat  
20:30 h. Sopar  
 

Diumenge, 22 d’abril de 2018 
8:30 h. Esmorzar 

      9:15 h. Activitat 
14:00 h. Dinar i comiat 

 
QUÈ CAL PORTAR? 
 Roba per caminar als exteriors. Una llibreta i bolígraf.  
 
Altres detalls: 
Data límit d’inscripció 15 d’abril de 2018. Es requereix un mínim de 5 
participants per a fer el curs, en cas contrari s’anul·laria.  
Per confirmar la inscripció cal fer una bestreta de 20 € (us informaran 
de tots els detalls en el moment de la inscripció) 

 
 


