
Inscriu-te ja a l’Aplec!
Qui pot anar? 
Està pensat per a joves de 14-17 anys 
amb responsable, i joves de 18 a 25 
anys.

Quant costa? 
30 euros (si us inscriviu abans del 19 
d’abril) i després 35 euros.

com anar-hi? 
contacteu amb la vostra delegació i 
us informaran.

on m’haig d’inscriurE? 
a la web de www.aplecdelesperit.cat

data límit pEr inscriurE’s? 
abans de l’11 de maig.

com fEr El pagamEnt? 
l’heu de fer per grup indicant el codi 
de la vostra inscripció + diòcesi + aplEc 
al número de compte: 
Es33 0081 0088 1200 0196 2203

C19-20 dE maig

Si ets jove; si tens ganes de 
conèixer altres joves amb 
les mateixes inquietuds que 
tu; si Jesús és important a la 
teva vida, no ho dubtis: vine a 
l’Aplec!

Serà el cap de setmana de 
Pentecosta, 19-20 de maig. 
Dos dies d’activitats, xerrades, 
pregària, música i molts 
moments per compartir la 
fe amb joves de totes les 
diòcesis amb seu a Catalu-
nya i Mallorca. La ciutat de 
Tortosa i el Delta de l’Ebre 
són els llocs escollits per a 
trobar-nos i demanar junts la 
força de l’Esperit. 

No t’ho perdis! Lo riu és vida. 
I Crist és la Vida!



W W

 

 dissabte 19 
Matí a Tortosa 12:30h-15h
Arribem al Seminari de Tortosa i ens instal·lem. 
Música, jocs, danses, escenificacions i un increïble especta-
cle de la Tortosa del Renaixement a l’actE dE BEnViguda! 
On? Al Parc Teodor González.

Tarda d’activitats 15h-20:30h
Fa feliç tenir molts followers a Instagram? 
I tenir el compte corrent ple d’euros? 

Si tens entre 14 i 17 anys vine a comprovar-ho tu mateix 
amb els jocs i les dinàmiques que trobaràs a l’activitat 
d’Els pous dEl mÓn.

Com saber quin és el meu lloc a la vida? 
Déu té un somni per mi? 

Els joves en edat universitària (18-25) participareu en una 
gimcana Vocacional per l’antiga Tortosa, i escoltareu 
unes històries increïbles de joves que han trobat la seva 
vocació.

Eucaristia dE pEntEcosta a la catedral de Tortosa, pre-
sidida pels bisbes i animada per joves músics de Tortosa.

Nit de música 20:30h–00:30h 
Soparem als jardins del Seminari amb la música de dJ nira
I finalment tindrem el concert de la banda cristiana 
Worship cEntral, directament del Regne Unit. Canta, 
balla i lloa al ritme de l’Esperit! 
Una pregària final amb Worship.cat i a descansar.

     

 diumenge 2o
Matí a Sant Carles 8h–14h 
Ens aixequem, esmorzem i marxem cap a 
Sant Carles de la Ràpita.

Si fessin bullying a un company seu de classe, com 
actuaria Jesús? I si tingués uns sense sostre davant 
de casa seva? 

A l’activitat de l’instagram Baptismal reflexionarem, a 
partir d’un concurs de fotografies, sobre què significa ser 
batejat. Així ens prepararem per a la rEnoVaciÓ dE lEs 
promEsEs dEl BaptismE que celebrarem davant del 
mar, tot demanant a l’Esperit que vingui i ens doni la força 
per transformar el nostre món. 
On? Al Parc del Garbí.
I amb una gran arrossada acabarem l’Aplec. Un banyet 
i cap a casa!

T’hi apuntes?Crist és el camí

Crist és
 la ver

itat

ha vessat el seu eesperit

Crist és la
 Vida


