
PASTORAL VOCACIONAL BISBAT DE TORTOSA 

 
VOLUNTARIAT A BCN 2013 

 

 

TINC A DÉU EN LA MEVA VIDA 
 

 

JOVES DE LA DIÒCESI DE TORTOSA DE VOLUNTARIAT ABARCELONA 
 

QUÈ FAREM? 
Compartir la teva vida amb persones que necessiten que les escoltin, les valorin i 

les estimin.  

 Farem grups i anirem els dos dies, divendres i dissabte al centre que us indicarem 

de les 9 del matí les 18’00h. de la tarda.  

La resta de temps el passarem al col·legi de la Sagrada Família del Pare Manyanet 

que és on estarem allotjats. (C/ Travessera de les Corts 331) 

El primer dia que arribem, el divendres 27 per la tarda, escoltarem el testimoni de 

diferents voluntaris. 
 

A QUINS CENTRES COL·LABORAREM? 
La Fundació Albà: Residència de gent gran, servida per les germanes Paules. 

Cottolengo: Hospital on hi ha petits, joves i gent gran internada. 

Missioneres de la Caritat: Menjador de les filles de la Beata Teresa de Calcuta. 

Germanetes dels Pobres: Residència de gent gran. 

Centre de dia i altres realitats que porta a terme Càritas Barcelona. 
 

QUI HI POT ANAR? 
Nois i noies a partir dels 15 anys, amb ganes d’ajudar, aprendre i conviure.  
 

QUINS DIES SERÀ? 
Divendres 27 a les 12’45h., sortirem de l’estació de tren de Tortosa. 

Diumenge 29 a la nit arribarem a Tortosa. 

 

QUÈ CAL PORTAR? 
Dinar i sopar del primer dia. Matalàs inflable (dormirem al terra). 

I tot el que necessitis pels dies que estarem allí (menys el menjar). 

El carnet jove o el carnet de família numerosa ( és pel billet de tren) 
 

QUIN PREU? 
60 €.Les places són limitades. Inscriviu-vos abans del dia 22 de desembre 

Telèfon de contacte: 679 371261 (mn. Javier) e-mail: mossenjavier@gmail.com 

 

ELS QUI VULGUEU PORTAR JUGUETS PER REPARTIR-LOS ALS NENS I NENES 

DEL RAVAL DE BARCELONA, ENTREGUEU-LOS ABANS DEL 15 DE DESEMBRE. 
 

 

 

 

Autorització paterna/materna 
 

Jo, (nom pare/mare)…………………………………………………………………… 

Amb D.N.I.:……………………… .que visc al C/…………………….nº…………… 

De……………………….. Autoritzo al meu fill/a…………………………………….. 

Participar de la convivència de voluntariat que tindrà lloc a Barcelona del dia 27 al 29 de 

desembre. 

……………………a…………….de………………….de2013 
 

        signatura pare/mare 

mailto:mossenjavier@gmail.com

