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16.o3.18 
‘Worship night’ Vetlla d’adoració 
amb cants de lloança.
Parròquia de Sant Pere aPòStol 
de torredembarra, 21.00 h. 

22.o4.18 
Set de Déu (7d10)
«L’avortament, l’única sortida? 
Un SÍ a la vida» (Delegació 
diocesana de pastoral familiar)
eucariStia a la caPella de 
l’enSenyança de tarragona, 17.30 h
Formació-teStimoni a la 
caSa delS conciliS, 18.30 h.

26.o4.18
Vetlla de Santa 
Maria a Montserrat

19.o5.18 > 2o.o5.18
Aplec de l’Esperit a tortoSa 
Organitza el Secretariat
Interdiocesà de Joventut 
de Catalunya (SIJ)

o1.o6.18
Vetlla de pregària 
de final de curs
Santuari de Paretdelgada 
(Selva del camP), a leS 21.00 h. 

o6.o7.18 > 1o.o7.18
Pelegrinatge diocesà a Lourdes

1ª quinzena de juliol
Pelegrinatge diocesà de joves 

18.O8.18 > 25.O8.18
Pelegrinatge a Taizé (SIJ)
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Tens a les mans el programa d’activiats de la Delegació de Joves de Tarragona (Delejot), hi trobaràs tot un seguit 
de trobades i convocatòries que esperem siguin per a tu i/o pel teu grup de joves, una oportunitat en el teu camí 
de fe. En totes elles esperem que t’hi sentis convidat, tothom hi és benvingut.

Enguany el lema del nostre curs és “Crist és la Vida”, que és el mateix amb el que els bisbes de Catalunya ens 
convoquen a l’Aplec de l’Esperit, la trobada de tots els joves cristians de casa nostra, i que enguany es farà a 
Tortosa el 19 i 20 de maig. 

Tot allò que fem i vivim, no tindria sentit si no ens ajudés a apropar-nos i trobar-nos amb Jesús, el qual dóna 
sentit i força a la nostra vida; Ell mai empobreix ni limita la nostra vida, al contrari, Ell és el camí que ens porta a 
viure-la amb plenitud i alegria.

Esperem que aquest curs ens ajudi a créixer en la fe, a trobar-nos amb Ell, i a descobrir que “Crist és qui dóna 
Vida a la nostra vida”
                                           

   Mn. Josep Mateu, delegat de joves de l’Arquebisbat de Tarragona

curs 2O17 >  2O18
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15.o9.17 
Trobada d’inici de curs a Montblanc 
Acció de gràcies per les activi-
tats d’estiu i encomanar el nou 
curs.  
Parròquia de Santa maria de mont-
blanc, 20.30 h. 

15.1o.17
Set de Déu (7d10) 
(In)dignes? La pobresa, 
una realitat desapercebuda
Victòria Molins, stj. 
eucariStia a la caPella de 
l’enSenyança de tarragona, 17.30 h
Formació-teStimoni a la 
caSa delS conciliS, 18.30 h.

17.1o.17 
Trobada amb els equips 
directius, equips de pastoral i 
professors de Religió
Formació sobre el tema «Evangelit-
zar a les xarxes socials» a càrrec 
de Xiskya Valladares (iMision)
centre tarraconenSe el Seminari, 
de 18.00 a 20.00 h.

18.12.17 
Cinema espiritual a Tarragona
Projecció de la pel·lícula 
“Lo que de verdad importa”
cinemeS yelmo (Parc central), 09.30 h.  

19.12.17  
Cinema espiritual a Reus
Projecció de la pel·lícula 
“Lo que de verdad importa”
teatre bartrina de reuS, 09.30 h. 

24.o2.18 
Dia de l’Esperit 
(Curs Alpha)

o9.o3.18 > 1o.3.18 
Recés de Quaresma 
per animadors
caSa d’eSPiritualitat 
maria immaculada de reuS

21.1o.17 
Trobada d’equips Alpha 
col·legi de Sant domènec de guzman 
(dominiqueS) de tarragona, 
de 10.00 a 17.00 h.

o4.11.17 
Formació d’animadors a Reus
Com acompanyar i ajudar els 
joves a viure en una societat 
hipersexualitzada?
A càrrec de Juanjo Fernández, 
consultor pedagògic de la 
Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya.
caSa d’eSPiritualitat maria immacu-
lada de reuS, de 10.00 a 17.00 h. 

28.12.17 > o1.o1.18  
Trobada Europea de Taizé a 
baSilea (SuïSSa)
 
 

o8.o1.18 > 12.o1.18  
Setmana d’inici dels 
cursos Alpha 
a leS ParròquieS de l’arxidiòceSi

  

 
  

 

12.11.17 
Set de Déu (7d10)
Fe i ciència, una relació possible?
A càrrec de Mn. Emili Marlés, 
professor de la Facultat de Teo-
logia de Catalunya i director del 
curs online Science and Faith
eucariStia a la caPella de 
l’enSenyança de tarragona, 17.30 h
Formació-teStimoni a la 
caSa delS conciliS, 18.30 h.

o2.12.17 
Recés d’Advent per a 
adolescents i joves
moneStir de Santa maria de Poblet, 
de 10.00 a 16.00 h. 

15.12.17 
Rebuda de la Llum de la pau 
de Betlem
Parròquia de Sant Joan baPtiSta 
de vallS, 21.00 h.

20.o1.18  
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 10.00 a 13.00 h. 

27.o1.18 
Jornada d’animadors a tortoSa 
amb motiu de l’Aplec de L’Esperit
Organitza el Secretariat 
Interdiocesà de Joventut (SIJ)

18.o2.18 
Set de Déu (7d10) 
Ens hem de creure tot el 
que diu la Bíblia?
A càrrec del Dr. Armand Puig, 
biblista i rector de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià
eucariStia a la caPella de 
l’enSenyança de tarragona, 17.30 h
Formació-teStimoni a la 
caSa delS conciliS, 18.30 h.


