
 

 

Benvolguts/des, 

 

El proper dissabte, dia 7 de març, sou convidats a participar amb els vostres grups a la Trobada diocesana 

d’adolescents i joves que farem a Valls amb motiu de la preparació de les Festes Decennals de la Mare de 

Déu de la Candela. Fem l’esforç, entre tots, de convidar i engrescar els nois i noies de les nostres 

parròquies, escoles, esplais, grups... Convideu-los a fer aquesta experiència, participar-hi sempre és una 

vivència joiosa de la fe i amistat. Val la pena apostar-hi! 

 

L’horari de la trobada (de 16.30 a 23.00 h, aproximadament) serà el següent: 

 

16.30 h. Acollida i acte de benvinguda al Col·legi Claret de Valls (Plaça de la Creu, 1) 

17.00 h. Itineraris segons l’edat (1r i 2n d’ESO / 3r i 4t d’ESO / Batxillerat i universitaris) 

18.00 h. Acte conjunt al mateix Col·legi 

19.30 h. Eucaristia a l’església arxiprestal de Sant Joan de Valls presidida pel Sr. Arquebisbe 

21.00 h. Sopar (cadascú se l’ha de portar) i vetllada a la seu de la Colla Vella dels Xiquets de Valls  

 

Per a una bona organització us demanem que feu la inscripció a través del web de la Delegació, 

www.delejot.cat. Hi trobareu un formulari i tota la informació. Per qualsevol dubte ens podeu escriure a 

l’adreça pastoral.joventut@arqtgn.cat. Les inscripcions es poden fer fins el dia 2 de març.   

 

A continuació trobareu un model d’autorització paterna per als menors d’edat. Un cop emplenada cal que 

els joves la lliurin al responsable del seu grup i la portin durant la trobada.  

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte. 

 
Ben vostre,  

Mn. Josep Mateu,  
Delegat de Joventut de l’Arquebisbat de Tarragona 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

AUTORITZACIÓ  
 

En/Na______________________________________________ pare/mare/tutor, amb NIF___________________, 

autoritzo el/la meu/va fill/a _____________________________________________ a participar en la Trobada 

diocesana per a Joves a Valls organitzada per la Delegació de Joventut de l’Arquebisbat de Tarragona que tindrà lloc el 

dissabte 7 de març de 2020. 

 

 Autoritzo a què 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 així com del Departament de Mitjans de Comunicació de 

l’Arquebisbat i dono el meu consentiment per a utilitzar-les en materials de difusió de futures activitats d’aquesta 

mateixa entitat.  

 

Data __ /__ /2020 

 

Signatura del pare/mare/tutor 


