
AUTORITZACIÓ IMATGES 

 La delegació disposa a internet d’un espai on informa i difon 

de les seves diverses activitats (www.elpoudesicar.com) en aquest 

lloc s’hi poden posar imatges. Així doncs, 

En/na.................................................................................................... 

amb DNI o passaport núm……………………autoritzo que 

la imatge del meu fill/-a……………………………………. 

pugui ser publicada individualment o en grup, que hagi estat feta 

en el marc de l’activitat proposada i amb caràcter informatiu o 

d’arxiu, segons la llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, 

intimitat personal o familiar i a la pròpia imatge. 

Signatura       

 

QUÈ? No t’oblidis posar a la bossa  

el sopar del primer dia, el sac de dormir, llençol de baix i 
coixinera, un bloc i llapis, el necessari per la higiene personal, 
roba còmoda per 2 dies i el medicament –si en prens- 

 MILLOR DEIXAR A CASA tot 
allò que dificulti la trobada i el di-
àleg amb els altres. 

US HI ESPEREM!!! 

Gràcies 

Hola amics de 2n i 3r d’ESO! 

Volem crear llaços d’amistat entre altres joves de la diò-
cesi i engrescar-nos a continuar junts en el camí quotidià com 
a deixebles de Jesús.  

Per tot això us convidem a una convivència  

QUAN? Divendres 24 tarda-nit a Diumenge 26 tarda 

ON? Acolliment Teresianes i 
“xalet” Consolació 

QUI? Joves de 2n i 3r d’ESO 

QUANT? 35 euros 

AUTORITZACIÓ 

En/na......................................................................................................... 

amb DNI o passaport núm………………….......………autoritzo 

El meu fill/-a……………………………….....…………………. 

a participar de la convivència que organitza la delegació de pasto-

ral amb joves de la diòcesi de Tortosa per als dies 24-26 de gener 

de 2014 a Jesús-Tortosa. 

Signatura       
 

 

 

A ....................., el ...... de gener de 2014 
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