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Ja ens podem ficar en contacte amb tots vosaltres, els que rebeu les notícies de la Delegació 
Diocesana de Família i Vida de Lleida, per tal de fer-vos partícips de les colònies familiars 
que hem tornat a organitzar per aquest estiu amb la Fundació Verge Blanca. Seran de l’11 al 
15 d’agost, a la Colònia Montsant i amb la dinàmica que ja podem anomenar d’habitual. 
 
Es tracta de passar uns dies compartint la vida de colònies en família (i amb d’altres 
famílies), amb el que això suposa de viure en la natura, amb “certes precarietats”, vivint el 
silenci, reflexionant, cansant-se amb els jocs de descoberta, de pistes, “de coneixença”,... i 
amb les excursions i passejos per la muntanya... Tot ficat al ritme de cada família, o de 
cadascú, orientats i conduits per l’equip de monitors, i amb el suport de la resta de famílies 
que et recolzen. 
 
Enguany el tema de les colònies serà: “És Jesús un membre de la meva família?”. Com 
ja sabeu, per desenvolupar el tema sempre ens acompanya una persona que sigui experta en 
el mateix i, a més a més, tingui la mà trencada en acompanyar grups, dinamitzar les 
reunions,... enguany serà Mn. Antoni Agelet del Puello que molt generosament i d’una 
forma molt espontània va acceptar l’encàrrec. 
 
Les colònies estan obertes a qualsevol família que es pugui sentir interessada per passar uns 
dies en aquest ambient. Només hi ha la limitació de la capacitat de la colònia, la qual hem 
situat en 20 famílies (quantitat que ens duu cap als 80 participants). 
 
Per les estones de reflexió o treball d’aprofundiment, enguany s’establiran tres nivells, el 
d’adults que aprofundiran en el tema acompanyats per Mn. Agelet, els adolescents-joves 
que faran el propi amb els seus monitors i els infants (el rècord de tendresa el tenim en 3 
setmanes) que faran les activitats amb l’equip de monitors que hi haurà per a ells. 
 
Tot i que personalment no us sigui possible assistir-hi, us preguem que participeu 
donant a conèixer aquestes colònies i animant aquelles famílies que penseu que els 
hi podria anar bé aquesta experiència. Com diuen alguns que ens han fet el comentari, 
sembla que és un format que encaixa en les necessitats de la gent, (cosa que ens anima continuar fent-
les). 
 
Us adjuntem el pòster per la difusió, el qual conté les dades necessàries per inscriure’s 
(difongueu-lo, si us plau). 
 
Sense més, esperant trobar-nos durant aquells dies, rebeu la més cordial de les salutacions. 
 
Blanca Roca i Juan Luis Salinas 
Delegats Diocesans de Família i Vida 
 
 
 

 


