
 

 

 

 

Benvolguts,  

Els propers dies 19 i 20 de maig la diòcesi de Tortosa acollirà el 12è Aplec de l’Esperit, la trobada 

interdiocesana d’adolescents i joves cristians que se celebra des de l'any 1978, en la festa de la 

Pentecosta, convocada pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i organitzada 

pel Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears. 

Amb el lema «Crist és la vida», la ciutat de Tortosa i el Delta de l’Ebre seran els escenaris 

d’aquesta trobada  on el riu, icona de la vida nova que dona Jesucrist, serà el protagonista. 

L’Aplec 2018 també coincidirà amb el període previ de la celebració, a Roma, del Sínode dels 

Bisbes que porta per títol «Els joves, la fe i el discerniment vocacional», convocat pel papa 

Francesc.  

Dissabte al matí, dia 19 de maig, hi haurà l'acollida i a la tarda els més joves podran reflexionar 

a partir de jocs, representacions i testimonis sobre els pous que el món ofereix per saciar la set 

de felicitat. Els universitaris faran una gimcana vocacional que acabarà amb testimonis de joves 

que han descobert el somni que Déu tenia per ells. Després de l'eucaristia tindrem el concert de 

música cristiana de Worship Central, i diumenge al matí renovarem les promeses del baptisme 

davant de la platja de Sant Carles de la Ràpita, acabant l'Aplec amb una bona arrossada. Al web 

www.aplecdelesperit.cat hi trobareu tota la informació relativa a la trobada (horari, himne, 

materials previs, inscripció...). És important que entreu per a motivar els adolescents i joves 

que acompanyeu a participar-hi.  

 

L’Aplec s’adreça a joves a partir de 2n d’ESO (els menors sempre han d’anar acompanyats 

pels seus animadors). Cada participant ha d’abonar 30 € si el pagament es fa abans del dia 19 

d’abril, i 35 € si es fa a partir d’aquesta data (el cost de l’autobús l’assumirà la Delegació). Les 

inscripcions es tancaran el divendres dia 11 de maig.  

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.  

Ben vostre,  

 

Mn. Josep Mateu,  

delegat diocesà de pastoral de Joventut 
 

 

 

http://www.aplecdelesperit.cat/


 

APLEC DE L’ESPERIT 2018 

AUTORITZACIÓ  

  

 

En/Na_________________________________________________________ pare/mare/tutor,  

amb NIF_____________________________________, autoritzo el/la meu/va fill/a 

_____________________________________________ a participar en l’Aplec de l’Esperit 

organitzat pel Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears els dies 19 i 20 de maig 

de 2018. Així mateix, fem extensiva aquesta autorització per a prendre les decisions pertinents 

en cas d’urgència i que no es pugui contactar amb la família.  

 

Al·lèrgic/a a _______________________________________________________________ 

Té alguna malaltia? _________________________________________________________ 

Medicaments a prendre ______________________________________________________ 

Altres observacions _________________________________________________________ 

 

 Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies/vídeos corresponents a 

les activitats de la Delegació de pastoral de joventut de l’Arquebisbat i dono el meu consentiment 

per a utilitzar-les en materials de difusió de futures activitats d’aquesta entitat.  

 

Data __ /__ /2018 

 

Anoteu, si us plau, el mòbil on podem localitzar els pares durant l’estada: 

 

Pare:  

Mare: 

Altres: 

 

Signatura del pare/mare/tutor 

 


