Taller: Fem Vi Nou a l’Olivera
El llegat de Jaume Botey.
La Cooperativa l’Olivera va ser
fundada l’any 1974 per un grup de
joves del qual formava part Jaume
Botey, que sempre ha estat
compromès amb aquesta iniciativa.
-És un projecte sostenible d’inserció
social, solidari i utòpic, que agrupa
una seixantena de persones, en el
qual es combina el treball agrari
amb tasca d’inserció de persones
amb discapacitat.
La Cooperativa està situada a
Vallbona de les Monges, a la Vall
del Corb…També compta amb un
centre d’acollida a Collserola(Barcelona).
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-Es col·laborarà de forma voluntària de 3 a 6 dies en les
tasques de l’Olivera convivint amb la comunitat,
col·laborant amb els seus objectius i participant dels seus
problemes. Hi haurà estones de reflexió i de lleure, amb
l’objectiu de compartir les vivències i enfortir lligams
d’amistat.

Els tallers s’ofereixen a grups entre 4 i 12 persones a partir
del 21 anys

VIDA COMUNITÀRIA

TREBALL SOCIAL

ESPIRITUALITAT

Inscripcions per els dos tallers: telèfon: 627 43 37 98
Correu: cristianismexxl@cristianismexxl.cat
Les dates s’ajustaran a les demandes

Una experiència de vida i compromís

Taller : El camí de plenitud.
Un llegat de Lluís Maria Xirinacs
-Proporciona l’oportunitat de viure una experiència
d’espiritualitat i treball solidari en un paratge natural de
gran bellesa. La durada és d’entre 4 i 8 dies.

La nostra societat es troba immersa en una
situació complexa i inèdita provocada pels nous
plantejaments de les experiències espirituals i
religioses.
Moltes persones s’interessen en trobar noves bases
d’informació i experiències a l’entorn de les grans
tradicions que des de segles animen la vida cultural
i espiritual de la Humanitat.
Necessitem més que mai espais de reflexió que
ajudin a construir grups de persones
interessades en compartir la recerca espiritual i
atentes als problemes socials damunt una visió
religiosa basada en l’Evangeli.
Els dos tallers que s’ofereixen estan inspirats en el
lideratge de Lluís Maria Xirinacs i Jaume Botey,
dues persones properes que han estat exemple de
vida compromesa i lliure.
Es realitzaran en períodes de vacances o caps de
setmana allargats -ponts-, que caldrà concretar,
són complementaris i

es poden realitzar

successivament.
Es convocarà una reunió prèvia amb les
persones interessades, en la qual es
concretaran les dates de celebració dels
tallers.

-El lloc és el Mas El Negre, indret situat entre Ripoll i Sant
Joan de les Abadesses, a pocs Kilòmetres del Pla del Pego
ton va morir Lluís Maria Xirinacs. Es col·laborarà en les
tasques de manteniment i reconstrucció del mas, segons un
projecte arquitectònic auster i sostenible.
-Es segueix el camí de Plenitud, amb acompanyament i
d’una manera vivencial, senzilla i
planera El Camí, inspirat en idees
de Lluis Maria Xirinacs i de Ramón
Llull, que condueix a la plenitud
individual i col·lectiva en quatre
etapes.

L’Ascètica: lliurant-se del que no
som per superar els lligams amb el què no som per
esdevenir una persona més lliure.
La Mística: cap a la consciencia plena, global, més enllà de
l’ego.
La Profètica: identificar els propis dons en el món, la
vocació.
El Compromís: dur a terme la vocació encarnar-la en
l’acció compromesa.
El preu d’estada del taller inclou manutenció i habitatge en
el Mas i depèn dels dies d’estada. És una activitat
subvencionada per l’Associació Cristianisme al segle XXI.

