
La Pasqua és la festa i l’experiència més important que podem fer amb 
Jesús i amb l’Església. 

Des del MCECC i des de l’Àmbit d’Animació de la Fe us volem ajudar i 
donar accés per conèixer diferents iniciatives i activitats adreçades als 
monitors i monitores per a comprendre i celebrar la Pasqua.

Et facilitem una llista de les diverses activitats i celebracions de la 
Pasqua:

A la teva Parròquia. Participant amb altres monitors i monitores, i joves, 
a les celebracions i activitats que s’organitzen a la teva parròquia, 
arxiprestat, comunitat cristiana o altres moviments.

Viu la Pasqua

AMB EL MCECC
2017

Setmana Santa a taizé - França

• Organitza:  
Acollida Barcelona

• On:  
Taizé-França (amb sortida i 
arribada amb autocar des de 
Barcelona)

• Quan: 
Sortida dimecres 12 d’abril a la 
nit i arribada diumenge 16 d’abril 
a la nit.

• Més informació:
 www.acollidabcn.org

PaSqua Jove  
maGiS.Cat

• Organitza: 
MAGIS.CAT (Jesuïtes)

• On: 
Al Col·legi Claver de Raïmat, 
Lleida

• Quan:
Del dijous 13 al diumenge 16 
d’abril

• Més informació: 
www.magis.cat

S’organitzarà un bus des de  
Barcelona

PaSqua de LeS aveLLaneS

• Organitza: 
Maristes

• On: 
Al monestir de les Avellanes,  
Os de Balaguer

• Quan: 
Del dijous 13 al diumenge  
16 d’abril

• Més informació: 
http://pasqua.maristes.cat/avella-
nes/index.php

PaSqua Jove veSPeLLa

• Organitza: 
Claretians de Catalunya

• On:
 A concretar

• Quan: 
Del dijous 13 al diumenge 16 
d’abril

• Més informació: 
www.pasquajove.cat

 PreParem PaSqua: Jo-CreC

• Organitza: 
Parròquies de Caldes i Cardedeu

• On:
Casal de la Visitació a L’Ametlla 
del Vallès

• Quan: 
Del dilluns 10 al dimecres  
12 d’abril

• Més informació: 
jocrecvalles@gmail.com

PaSqua urbana

• Organitza: 
Delegació Pastoral de Joventut  
Barcelona

• On:
 A determinar

• Quan: 
Dijous Sant 13 d’abril

• Més informació:
 djoventut@arqbcn.org 

No deixeu de demanar ajuda i orientació als vostres consiliaris i 
animadors de la Fe.  
Sigueu valents i no deixeu passar aquesta oportunitat!

No dubteu en contactar amb nosaltres per resoldre dubtes o 
ampliar informacions: ambits@peretarres.org



Per tal de participar en aquesta activitat, 
caldrà que realitzeu una inscripció 
prèvia, abans del dia 5 d’abril de 2017 a 
través del següent formulari.

En el moment de formalitzar la inscripció, 
us convidarem a què pugueu indicar si 
us voleu implicar en l’organització de 
l’Eucaristia.

Sentiu-vos convidats a oferir-
vos per tocar instruments, 
preparar els cants,...

INSCRIU-TE!

No deixeu de demanar ajuda i orientació als vostres consiliaris i animadors de la Fe. 

Sigueu valents i no deixeu passar aquesta oportunitat!
No dubteu en contactar amb nosaltres per resoldre dubtes o ampliar informacions: 

ambits@peretarres.org

Com bé sabeu la Setmana Santa s’inicia amb l’eucaristia de diumenge de Rams, en que es reviu l’entrada de Jesús 
a Jerusalem. 

S’ha convertit en una tradició celebrar, de manera viscuda, aquesta eucaristia en els Cursos Residencials que el 
MCECC organitza durant la Setmana Santa.

Per aquest motiu, del MCECC s’ha cregut oportú poder ampliar i convidar a tots els monitors i monitores a participar 
i celebrar aquesta eucaristia.

A més, aprofitarem aquesta estona de trobada i encontre per preparar-nos plegats per a la Setmana Santa a través 
d’una dinàmica que es prepararà des de l’Àmbit d’Animació de la Fe i acabarem compartint un sopar plegats abans 
del comiat.

D’aquesta manera, la proposta es concreta en el següent programa:

El MCECC ET CONvIda a CElEbRaR  

Convideu a tots els vostres contactes i companys del Centre d’Esplai per fer una 
celebració ben viscuda i participada. 

l' eucaristia de diumenge de Rams

dIUMENgE 9 d’abRIl dIUMENgE dE RaMS

18,15h. arribada a la Casa de Colònies

18,45h.  assaig de cants i preparació (per als que   
  hagueu volgut col·laborar)

19,00h. Celebració de l’Eucaristia

20,30h. Sopar a la Casa de Colònies

21,30h. Hora dels adéus  
  (comiat dels participants vinguts a l’Eucaristia)

https://inscripmcecc.peretarres.org/?T=2017_EUCARISTIA_DIUMENGE_RAMS

