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Viu la Pasqua 2022  

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 a joves dels vostres 
centres i clubs d’esplai i 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. Segur que pots informar-te a la web de la teva parròquia 
o del teu Bisbat. 
 

 
 

 Pasqua Jove Claver 2022- Tu: Busco el teu Nom   

◼ Organitza: MAGIS.CAT (Jesuïtes) 
◼ On: A Barcelona (Col·legi Lestonnac) i Lleida (Jesuïtes Lleida - Col·legi 

Claver) 
◼ Quan: Del dijous 14 al diumenge 17 d’abril de 2022 
◼ Més informació: https://magis.cat/pasqua22/ 

 

 
 

 Pasqua de les Avellanes 2022 - Amb Crist, renovem la mirada! 
◼ Organitza: Maristes 
◼ On: Monestir de les Avellanes   
◼ Quan: Del dijous 14 al diumenge 17 d’abril 
◼ Més informació: https://www.maristes.cat/pasqua-de-les-avellanes-2022 
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Pasqua Jove 2022: Junts Caminem  
 
◼ Organitza: Missioners Claretians  
◼ On: Parròquia Cor de Maria (C/Sant Antoni Maria Claret, 45, Barcelona)    
◼ Quan: Del dijous 14 al diumenge al 16 d’abril de 2022 

 

Pasqua Familiar i d’Adults de Vic: Vine, Que Ens Cal Caminar Junts  
 
◼ Organitza: Claretians de Catalunya  
◼ On: Seminari de Vic 
◼ Quan: 16 d’abril (format d’un dia)  
◼ Més informació i inscripcions: 

https://claretpaulus.org/ca/2022/03/28/pasqua-familiar-vic-prorroga-
inscripcions/ 

 
 
No deixeu de demanar ajuda i orientació als vostres consiliaris i animadors i 
animadores 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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