
abril

maig juny

juliol agost

o2.o4.17 
Set de Déu (7d10) 
Els cristians fan nosa? 
La visió de fe des d’un no creient 
(Pilar Rahola). 
Centre tarraConense el seminari. 17.30h

 

26.o4.17 
Vetlla de Santa Maria 
a montserrat 

28.o4.17 > 3o.o4.17 
Trobada d’equips de les 
Delegacions de Joventut 
a Granada (Organitza CEE)

14.o5.17 
Set de Déu (7d10) 
L’avortament, l’única sortida? 
Un sí a la vida. 
Ma. José Rueda, membre de 
l’equip de la Delegació de 
Pastoral Familiar
Centre tarraConense 
el seminari. 17.30h

o2.o6.17  
Vetlla de pregària final de curs 
a la Parròquia de la mare de déu 
del lledó de Valls. 21h.

o4.o7.17 > 11.o7.17 
Camino de Santiago 

o8.o7.17 > 11.o7.17 
Pelegrinatge diocesà al Santuari 
de la Mare de Déu de Lourdes 

 

21.o8.17 > 27.o8.17 
Pelegrinatge a Taizé (SIJ)
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curs 2O16 > 2O17



sEtEmbrE

DEsEmbrE març

gEnEr

noVEmbrE fEbrEr

oCtubrE
16.o9.16 
Trobada de les activitats d’estiu 
(Convivències a Mallorca, 
JMJ a Cracòvia i Taizé). 
Agrair i encomanar el nou curs.  
el Catllar. 20.30h.

o7.1o.16
Vetlla Jove Missionera. 
Centre tarraConense 
el seminari. 20:30h.

09.1o.16 
Set de Déu (7d10) 
Fe i ciència, una relació possible? 
Tomàs Molina, meteoròleg. 
Centre tarraConense 
el seminari. 17.30h.

2o.12.16 
Cinema espiritual per a escoles 
a Tarragona. Projecció de la 
pel·lícula “Si Dios quiere”. 
Cinemes Yelmo, 09.30h.    

28.12.16 > o1.o1.17  
Trobada Europea de Taizé a Riga 
(letònia)

o3.12.16 
Recés d’Advent per a adoles-
cents i joves. 
monestir de sta. maria de Poblet, 
10h a 16h

19.12.16
Cinema espiritual per a escoles 
a Reus. Projecció de la pel·lícula 
“Si Dios quiere”. 
Cinemes PalaCe, 09.30h.

18.o2.17 
Jornada de formació per a 
agents de pastoral a Barcelona. 
Organitza el Secretariat 
Interdiocesà de Joventut (SIJ)

o4.o3.17 
Dia de l’Esperit (Curs Alpha). 
Casa d’esPiritualitat de les 
missioneres Claretianes a reus

18.o3.o17 
Trobada diocesana de joves 
riudoms. 17h a 23h.

18.1o.16 
Formació per a les escoles 
(Equips Directius, Equips de 
Pastoral i Professors de Religió) 
sobre com fer l’acompanyament 
personal a adolescents i joves. 
A càrrec de Mn. Joan Àguila 
Centre tarraConense 
el seminari. 18h a 20h

29.1o.16 
Formació sobre el Curs Alpha per 
aquelles persones o equips que 
vulguin iniciar el curs a principis 
d’any o bé d’altres que vulguin 
conèixer el mètode. 
Casa dels ConCilis. 10h a 13h

15.o1.17  
Set de Déu (7d10) 
Tothom mereix una segona 
oportunitat? 
Josep M. Carod, mercedari. 
Centre tarraConense 
el seminari. 17.30h. 
 
 

16.o1.17 > 22.o1.17  
Setmana d’inici dels cursos 
Alpha a les parròquies de 
l’Arxidiòcesi.
  
 
  

 

o5.11.16 
Jornada de formació sobre 
l’acompanyament d’adolescents 
i joves per a animadors a càrrec 
del jesuïta Enric Puiggròs. 
Casa d’esPiritualitat de les missioneres 
Claretianes de reus. horari: 10h a 17h

o6.11.16 
Set de Déu (7d10) 
Drogues i alcohol, 
felicitat o evasió? 
Alexis, jove que ha estat a la 
comunitat del Cenacle. 
Centre tarraConense 
el seminari. 17.30h.

20.o1.17 > 21.o1.17  
Formació sobre Life Teen 
per a animadors de joves.
Casa d’esPiritualitat de les 
missioneres Claretianes a reus

o3.o2.17 > o4.o2.17 
Recés per a animadors de joves 
Casa d’esPiritualitat de les 
missioneres Claretianes a reus 

12.o2.17 
Set de Déu (7d10) 
El patrimoni de l’Església, 
un bé o un escàndol? 
Andreu Muñoz, arqueòleg i 
director del Museu Bíblic 
Tarraconense. 
Centre tarraConense 
el seminari. 17.30h.


