Aquest estiu... Activa’t i no et quedis a casa!
Què vol dir edat
recomanable?

Què t’oferim?!
Enguany des de Sant Feliu Jove hem
preparat dues activitats perquè qualsevol
jove pugui tenir una experiència de Déu entre
natura i compartint: La Ruta del Císter i una
anada a Taizé.

Veuràs que sota les activitats indica una “edat
recomanable”. Això vol dir que, en un principi, cada
una de les sortides estan pensades específicament
per les edats marcades.
Tanmateix, som conscients de les complexitats
dels grups i, per aquest motiu, s’adaptaran les
accions a totes les franges d’edat que finalment
vinguin en cadascuna de les propostes.

Ruta del Císter

Anada a Taizé

La Ruta del Císter vol esdevenir uns dies de
caminar, convivència i coneixença d’altres

Enguany, d’una manera especial, volem

realitats.

participar de l’experiència que ens ofereix la
comunitat de Taizé.

Les dates programades són des de dilluns 10

De dissabte 19 a diumenge 27 d’agost

de juliol fins divendres 14 de juliol.

compartirem amb altres joves del món les

El preu de l’activitat és de 50€ i sortirem en

ganes de viure, pregar i divertir-nos.

bus, des de diferents llocs de la diòcesi fins a
Vallbona de les Monges. El final de la nostra

El preu de l’activitat és de: 175€ i tan l’anada

ruta serà Poblet on tornarem amb bus fins a

com la tornada serà amb bus.

les nostres destinacions.

Edat recomanable: majors 18 anys

Edat recomanada: menors de 18 anys

Inscriu-te!

Cal que omplis les teves dades en el formulari que trobaràs
indicat a:
www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove

Altres activitats al Bisbat!
Hi ha altres propostes en el nostre territori, preparades per Centres
d’Esplais, congregacions, moviments, realitats parroquials...
En destaquem algunes:
Hospitalitat de Lourdes
Dates: 29 de juny – 3 de juliol
Santuari de la Mare de Déu de Lourdes (França)

Assemblea de l’Acció Catòlica General
Dates: 3 d’agost – 6 d’agost
Santiago de Compostela

Col·loqui Europeu de les Parròquies
Dates: 9 de juliol – 14 de juliol
Barcelona

Camps de treball – Concepcionistes (Majors de 18 anys)
Dates: 8 de juliol – 15 de juliol (a Còrdova i Barcelona)
16 de juliol – 20 de juliol (Tarifa, Cádiz)

Escoles Regnum Christi
Dates: 01 de juliol – 10 de juliol (noies 1r, 2n ESO)

Convivències musicals Cristianes
Dates: 8 d’agost – 10 d’agost

Més informació!

Piera

Per a més informació: joventut@bisbatsantfeliu.cat o entra a
www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove on anirem penjant totes les
activitats d’estiu que ens vagin arribant

