
 

 

 

 

 

PASQUA  2016 

 Tiana, 24 - 27 de març   

la mirada 
Viure els dies de Pasqua,  

en una trobada familiar i comunitària,  

adults, joves i nens 

tindrem espais propis i celebracions conjuntes. 

Comunitat Passatge 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              mirar, confiar, acollir 

la mirada 
mirar, confiar, acollir 

 

Uns dies per celebrar la Pasqua fora de la ciutat, en un entorn que ens permet descansar, 

gaudir d’una convivència i uns diàlegs distesos, aprofundir en la nostra experiència creient i 

viure el tridu pasqual -centre de la nostra fe cristiana- amb profunditat, serenor i joia. 

 

"Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en 

la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre".(n.3) 

"Realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias 

existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea... Abramos nuestros ojos 

para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, 

y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y 

acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la 

fraternidad". (El rostro de la misericordia, Papa Francisco, n.15) 

"Hi ha moments en els quals d’una manera molt més intensa estem cridats a tenir la mirada fixa en la 

misericòrdia per poder ser també nosaltres mateixos signe eficaç de l’obrar del Pare." (n.3) 

"Fem l’experiència d’obrir el cor a tots els qui viuen en les més contradictòries perifèries existencials, 

que amb freqüència el món modern dramàticament crea... Obrim els nostres ulls per mirar les misèries 

del món, les ferides de tants germans i germanes privats de la dignitat, i sentim-nos provocats a 

escoltar el seu crit d’auxili. Que les nostres mans estrenyin les seves, i que els apropem a nosaltres 

perquè sentin el caliu de la nostra presència, de la nostra amistat i de la fraternitat". (El rostre de la 

misericòrdia, Papa Francesc, n.15) 

 

 

Unos días para celebrar la Pascua lejos de la ciudad, en un entorno que nos permite descansar, 

disfrutar de una convivencia y unos diálogos distendidos, profundizar en nuestra experiencia 

creyente y vivir el triduo pascual - centro de nuestra fe cristiana- con profundidad, serenidad y 

alegría. 



mirar, confiar, acollir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preus de l’estada de la Pasqua a Tiana 
Precios de la estancia de la Pascua en Tiana 

 Estada completa de dijous a diumenge 
 Estancia completa de jueves a domingo  

Adult/a en habitació doble 
Adulto/a en habitación doble 

147,00 

Adult/a en habitació individual 
Adulto/a en habitación individual 

157,00 

Nens/es fins a 12 anys (habitació. doble) 
Niños/as hasta 12 años (habitación doble) 

80,00 

Estades de dies solts / Estancia de días sueltos 

Un dia sencer, dinar i sopar 
Un día entero, comer y cenar 

40,00 

Un dia amb dinar 
Un día con comida 

30,00 

Una tarde i sopar 
Una tarde con cena. 

27,00 

Sopar, dormir i esmorçar en habitació doble  
Cenar, dormir i desayunar en habitación doble 

55,00 

Sopar , dormir i esmorzar en habitació individual   
Cenar, dormir y desayunar en habitación individual 

58,00 

 

Per fer la inscripció: 

 Personalment: a c/ València 244 3r pis 

 Online: ompleneu la butlleta d'inscripció: butlleta d'inscripció  
        o demaneu-la al @ de la Comunitat  Passatge 

Para hacer la inscripción: 

• Personalmente: en c/ Valencia 244 3º piso 

• Online: llenando la ficha de inscripción : ficha de inscripción 

               o  pidiéndola al @ de la Comunidad Passatge    

 

Per abonar la reserva i/o l’estada, feu l’ingrés a La Caixa,  

núm. del CC: ES91 2100  0419  92  0200516713 posant clarament el vostre nom i cognom i 

indicant: “Pasqua a Tiana”. Porteu el resguard a Tiana. 

Para abonar la reserva y / o la estancia, haced el ingreso en La Caixa, 

núm. de la CC: 2100 0419 92 0200516713 poniendo claramente el nombre y apellido e 

indicando: "Pascua en Tiana". Llevad el resguardo en Tiana.

 

Nota: El no poder assumir l’aportació econòmica complerta no impedeix la participació a l’estada a Tiana. informeu-vos 

El no poder asumir la aportación económica completa no impide la participación en la estancia en Tiana. Informaos 
 



Com anar-hi:     

METRO Línia 2, fins a Badalona Pompeu Fabra, 

        caminar 1 minut fins la Plaça Pompeu Fabra, on s'agafa  

        AUTOBUS urbà B29, fins la porta de la casa de la Pasqua (30 min.) 

RENFE Rodalies L1 fins a Montgat, des de Barcelona-Sants, Plaza de Catalunya, Arc del 

                       Triomf, Clot-Aragó, St. Adrià de Besòs, Badalona i Montgat, on s'agafa  

                        AUTOBUS urbà B29, fins la porta de la casa de la Pasqua  

En cotxe : Autopista B20, sortida 23, carretera BV-5008, fins la casa d'Espiritualitat.                                                                          

         

Organitza :  Comunitat Passatge 

C/Valencia 244, 3er pis.   Tf. 93 4876363 

 

 

 

 Casa d’espiritualitat Maria Inmaculada 

C/ Edith Llauradó 22 - 24, 08391 TIANA, BARCELONA 

Telèfon  93 3954111 

 


