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+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

www.delejot.cat 

Si tens entre 14 i 18 anys aquest estiu et convidem a participar 

a les convivències d’estiu que farem a Palma de Mallorca a 

principis de juliol. Les activitats, l’entorn, les noves amistats i la 

convivència farà que visquis una experiència de fe inoblidable!  

 

T’hi apuntes? 

Dies: Del 5 al 9 de juliol de 2016 

Lloc: Palma de Mallorca 

Edat: Adreçat a joves d’entre 14 i 18 anys 

Preu: 250 euros (inclou el transport fins a Barcelona i  

Mallorca, l’estada, els àpats...) 

(Per aquells joves que també participin a la JMJ de Cracòvia el 

preu serà de 180 euros) 

Mitjà de transport: Avió (sortida des de Barcelona) 

Inscripció: Entrada al web www.delejot.cat i inscriu-te. Per a 

formalitzar la inscripció caldrà fer un primer pagament de 125 

euros. Les places són limitades.  
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