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BATEGA! 

12 de desembre - Monestir de Poblet  

RecÉs d’Advent ‘15 

A l’inici de l’Any Sant de la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc,     
i en ple temps d’Advent et convidem a participar d’una estona de   
recés, reflexió, treball i convivència amb d’altres joves com tu al      
Monestir de Santa Maria de Poblet (Conca de Barberà). T’hi apuntes?  
 
Hi haurà 2 itineraris segons l’edat:  
 
– Adolescents (a partir de 1r d’ESO)                     
– Joves (+16 anys) 
 

HORARI 

10.00 h. Acollida i breu pregària (Palau de l’Abat) 
10.30 h. Inici del recés (segons l’itinerari) 
     Adolescents: dinàmiques en grup 
     Joves: a càrrec del P. Maties Prades, monjo de Poblet.   
11.45 h. Pausa / Cafè  
12.15 h. Continua el recés 
14.00 h. Dinar (Se’l porta cadascú) 
15.15 h. Visita al Monestir (opcional) 
16.00 h. Comiat   
 
 

> INSCRIU-TE AL WEB WWW.DELEJOT.CAT  

     (Inscripcions fins el dimecres 9 de desembre) 
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