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Viu la Pasqua 2019  

amb les propostes del MCECC 
 
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. 
 

 

 Setmana Santa a Taizé - França 
 Organitza: Acollida Barcelona 
 On: Taizé-França (amb sortida i arribada amb autocar des de Barcelona) 
 Quan: Sortida dimecres 17 a la nit i arribada diumenge 21 d’abril al vespre. 
 Més informació: www.acollidabcn.org/setmana-santa 

 

 Pasqua Jove MAGIS.CAT 
 Organitza: MAGIS.CAT (Jesuïtes) 
 On: A Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver de Raïmat, Lleida 
 Quan: Del dijous 18 al diumenge 21 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 18 al diumenge 21 d’abril 
 Més informació: http://www.maristes.cat/pastoral/pasqua-jove-de-les-avellanes  
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 Pasqua Jove Vic 
 Organitza: Claretians de Catalunya 
 On: L’Esquirol - Cal Puig 
 Quan: Del dijous 18 al diumenge 21 d’abril 
 Més informació: www.pasquajove.cat 

 

 Preparem Pasqua: Jo-CREC 
 Organitza: Parròquia de Sta. Maria de Cardedeu 
 On: Al Casal Arrupe de Sant Cugat 
 Quan: Del dilluns 15 al dimecres 17 d’abril 
 Més informació: jocrecvalles@gmail.com 

 

 Pasqua Jove 2019 – Connectem amb l’Amor 
 Organitza: Delegació Joventut de Tortosa 
 On: Arnes i Horta de Sant Joan 
 Quan: Del dijous 18 al diumenge 21 d’abril 
 Més informació: joves@bisbattortosa.org o 697268791 

 
 

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 
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