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OCTUBRE
05.1o.18 
Trobada d’inici de 
curs a altafulla 
(Baix a mar) 20.30h 
Encomanem el 
Sínode i el curs 
pastoral

16.1o.18 
Formació per a les 
escoles: “El Sínode 
dels joves. Què ens 
pot aportar a les 
escoles?” 
A càrrec del bisbe 
auxiliar de BCN, 
Mons. Antoni Vadell. 
al Centre tarra-
Conense el seminari. 
18-20h

20.1o.18 
Formació d’equips 
Alpha. 
Col·legi de sant 
domèneC de guzmán 
de tarragona 
(dominiques) 10-17h

1o.11.18 
Formació 
d’animadors sobre 
el discerniment vo-
cacional a càrrec de 
Mar Álvarez, psiquiatra 
juvenil i consagrada.
(Casa d’espiritualitat 
maria immaCulada de 
reus.) 10-14h   

01.12.18 
Recés d’Advent 
al Col·legi la merCè 
de montBlanC.
10-16h

16.12.18 
Rebuda de la Llum 
de la Pau de Betlem 
a Catalunya. 
a CamBrils. Organitzat 

conjuntament amb 
Minyons i Guies Es-
coltes i el Secretariat 
diocesà d’Animació 
Bíblica. 18’30h
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fEBRER

17.12.18 
Cinema espiritual 
a Tarragona.
Projecció de la 
pel·lícula “Campeones”. 
Cinemes Yelmo 
(parC Central), 
09.30h

18.12.18 
Cinema espiritual 
a Reus. Projecció 
de la pel·lícula 
“Campeones”. teatre 
Bartrina, 09.30h

19.01.19 
Formació Edge / 
Life Teen. A càrrec 
de Jordi Massegú, 
responsable de Life 

Teen Spain. Per aquells 
equips que ja estan 
aplicant el mètode. 
Casa dels ConCilis de 
tarragona. 10-13h 

21.01.19 > 
27.01.19  
Setmana d’inici 
del Curs Alpha 
a les parròquies i 
arxiprestats   

8.02.19 
Set de Déu (7d10) 
“L’avortament, 
l’única sortida 
possible? Un Sí a 
la vida”. A càrrec de 
la Dra. Míriam De 
la flor. 
al Centre tarraCo-
nense el seminari  
20.30h  

16.02.19 
Jornada 
d’animadors 
a BarCelona. 
Organitza el 
Secretariat 
Interdiocesà de 
Joventut de 
Catalunya (SIJ) 
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09.03.19 
Dia de l’Esperit 
(Curs Alpha) 
al Centre tarraCo-
nense el seminari 

29.03.19 > 
30.03.19 
Recés de 
Quaresma per a 
animadors 
(Casa d’espiritualitat 
maria immaCulada 
de reus)  

5.04.19  
Set de Déu (7d10) 
A càrrec de Joan 
Soler, missioner 
durant nou anys 
al Togo. al Centre 
tarraConense el 
seminari. (20.30 h.)

o8.o7.19 > 
15.o7.19
Camino de 
Santiago 
A partir dels 14 anys 
(2n d’ESO)

2a quinzena 
Pelegrinatge aterra 
santa. Per a joves 
majors de 18 anys 

2a quinzena 
Pelegrinatge a 
taizé (frança)

MaRç

www.delejot.cat
pastoral.joventut@arqtgn.cat 

04.05.19 
Trobada diocesana 
de joves a salou  
(17-23 h)

31.05.19  
Vetlla de pregària 
de final de curs. 
parròquia de santa 
Caterina de VinYols i 
els arCs 
(21.00 h.)

06.07.19 > 
10.07.19 
Pelegrinatge 
diocesà a lourdes


