Inscripcions
Ardèvol
Glòria Padullés :: Mòbil 678 69 15 39
Avià
Emília Escarré :: Tel. 93 823 04 30

Llistat dels preus dels hotels
Hotel Florida

Berga
Lluïsa Sallés :: Mòbil 685 25 15 74
Cardona
M. Rosa Guix :: Impremta Jordi :: Tel. 93 869 12 50
Casserres
Pilar Sunyer Puig :: Bisbe Comelles, 63 :: Tel. 93 823 42 23
Cervera
Rosita Martí :: Pou Nou, 18 :: Tel. 973 53 07 40
Gironella
Adrià Bonet :: Mòbil 607 26 76 80
Pla d’Urgell
Teresa Cos :: Tel. 973 32 07 17 :: Mòbil. 626 99 41 14
Navàs
Antònia Sáez :: Tel. 93 839 03 60
Puig-Reig
Carme Puig :: Llobregat, 12 :: Tel. 93 838 03 21
St. Llorenç Morunys
Josefina Riu :: PI. Major s/n :: Tel. 973 49 20 53

• Individual

405 €

• Doble i Triple

360 €

Hotel Mirasol
• Individual

Hospitalet

• Doble i Triple

330 €

• Voluntàries

315 €

Abri Saint Michel
• Voluntaris

275 €

Accueil Nôtre Dame
• Malalts

305 €

Solsona
Família Ester :: St. Cristòfol, 3 :: Tel. 973 48 28 52
Conxita Colomer :: Tel. Matí 973 48 08 87
Tel. Tarda 973 48 15 33

Joves

Súria
Valentí Quer :: Carrer Castell, 8 :: Tel. 93 869 62 06
Parroquia de Súria:: Tel. 93 869 52 47

Personal de servei
(Descompte)

Tàrrega
Rosa Pons :: Mestre Güell, 32 :: Tel. 973 31 17 45
Vilada
Maria Carol :: Tel. 93 823 82 43

Termini d’inscripció

• la inscripció es tanca el dia 8 de maig de
2019, places limitades.

375 €

Fins a 25 anys

190 €
20 €

Viatge en autocar directe fins a
Lourdes
• La sortida serà a concretar, des de les
diferents zones del Bisbat: Llobregat,
Cardener, Solsona, Segarra, Urgell i Pla
d’Urgell.

Cal portar

• Dues fotografies recents mida carnet, els
malalts.
• Una fotografia recent, mida carnet els
pelegrins i voluntaris de primer any.
• ÉS NECESSARI estar afiliat a la Seguretat
Social. Pels desplaçaments a Europa és
indispensable la TARGETA SANITÀRIA
EUROPEA.
• En fer la inscripció s’haurà de presentar
el DNI vigent i dur-lo durant el viatge. No
serveixen resguards ni fotocòpies.
• Els menors de 18 anys necessiten el DNI
i el permís patern expedit per l’autoritat
competent. El menor que vagi acompanyat
del seu pare no necessita autorització
paterna pero sí el DNI (el llibre de família no
és suficient).

Forma de pagament

• Mitjançant ingrés al núm. indicat on consti
el VOSTRE NOM. Cal presentar el reguard
d’ingrés en el moment de la inscripció.
El compte corrent és:
HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE
LOURDES BISBAT DE SOLSONA.
LA CAIXA
ES 69 2100 0059 3302 0034 0314
• El personal de servei que dormi a l’Accueil
Nôtre Dame, no es pot descomptar els vint
euros.

Els preus inclouen
• Transport i dinar en viatge d’anada i
tornada.
• Estada completa, impostos i insígnia.
Els preus no inclouen
• L’esmorzar del viatge d’anada.
• Les begudes i extres de l’hotel.
Informació general
• Cada pelegrí és responsable del seu propi
equipatge.
• Disposem de poques habitacions individuals. Demanem a les persones que van
soles buscar-ne una altra amb qui compartir
habitació.
• L’Hospitalitat no es fa responsale de buscar
acompanyant per l’habitació.
• És necessari indicar l’acompanyant a l’hora
de fer la inscripció.
• En cas de no tenir acompanyant s’haurà
de pagar el suplement que correspongui per
habitació individual.
• Per facilitar la identificació dels voluntaris
cal que vagin vestits amb l’uniforme i amb
actitud de servei.
• L’Hospitalitat té a la venda els uniformes
pels voluntaris.
• El donatius es poden fer al mateix número
de compte de La Caixa.
• Si algú viatja en cotxe particular, també es
pot inscriure amb l’Hospitalitat.
Si l'any passat vas venir a Lourdes,
recorda que has de portar el fulard blau
i la medalla
l Als altres els hi donarem.

Pobresa i riquesa de la Bernadeta
La Bernadeta va conèixer directament i
indirectament tota mena de pobresa: física,
material, intel·lectual, social... Ella va obtenir
una doble riquesa: l’amor i la pregària en
família, i més tard en la comunitat religiosa.
Aquesta felicitat volgué compartir-la amb els
pobres: «Estimo molt els pobres, m’agrada
curar els malalts: em quedaré amb les religioses
de Nevers.»
Entenguem que, encara que experimentem
dificultats, tenim dret a una part de la felicitat.
I que pot créixer i multiplicar-se, si entrem en
la gràcia de l’aparició de Maria a la Bernadeta;
aquesta trobada ens fa viure el respecte
incondicional de tota persona en la llum de
l’Esperit que vol comunicar la seva força vital.
No somiem desperts, deixem que ens penetri
l’alegria descoberta, que ens transformi, que
susciti aquests oasis de misericòrdia, que són la
capella demanada per Maria, aquestes famílies
o fraternitats que transformaran el món en
nosaltres i al nostre entorn.

52è
PELEGRINATGE
A

LOURDES

amb
malalts i pelegrins

del 8 al 12 de juny de 2019
Presidit pel bisbe de Solsona
Mons. Xavier Novell i Gomà

Esperem poder deixar a Lurdes un gest concret
de solidaritat viscuda, un gest que ens inspiri
per a la vida ordinària, un cop retornem a casa.

Hospitalitats de la Mare de Déu de
Lourdes dels bisbats de Vic i Solsona
Bisbat de Solsona
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www.hospitalitatvicsolsona.org
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