
Vols viure la Setmana Santa prop teu,  prop dels altres, prop de Déu?  

 x Un temps per reviure i acompanyar els últims dies de Jesús de Natzaret, 

 x Un temps per pregar i trobar-te amb tu mateix, 

 x Un temps per trobar-te amb altres, conviure, riure, passejar, fer nous amics, gaudir de la 
natura, ...  

 x Un temps per a ser instrument de Déu i ajudar a la gent dels pobles en les celebracions de 
Setmana Santa.  

 x ... 

AUTORITZACIÓ 

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

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

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

a participar de la Pasqua jove que organitza la delegació de pastoral amb joves de la diòcesi 
de Tortosa per als dies 16-20 d’abril de 2014 a Cervera del Maestre 

Signatura       

 

 

 

A ....................., el ...... de març de 2014 



AUTORITZACIÓ IMATGES 

 La delegació disposa a internet d’un espai on informa i difon de les seves diverses activi-
tats (www.elpoudesicar.com) en aquest lloc s’hi poden posar imatges. Així doncs, 

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

amb DNI/NIE 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      

 Per als adolescents i joves de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat, o edats corresponents. 
Encara que la convivència serà conjunta, les activitats estaran adaptades segons les 
edats.   

 Organitzat per la Delegació de Pastoral amb Joves, del Bisbat de Tortosa.  

 x Dates: del dimecres 16 d’abril (a les 19.30h), al diumenge 20 d’abril (a les 10.30h 
del matí). 

 x Lloc: A Cervera del Maestre (Castelló). Participant de les celebracions a la ma-
teixa parròquia.  

 x Preu:  60 €. Que ningú deixi de venir per diners.  

   x Cal dur: Sopar per a la primera nit. Plat, got i coberts. Sac de dormir, roba cò-
moda per a tots els dies, calçat per caminar, llanterna, llibreta, tovallola, nou testa-
ment… 

 

Data límit d’inscripció (retornar a la parròquia): dijous 10 d’abril  

(inscripció + pagament)  

Més informació a la teva parròquia o al correu: joves@bisbattortosa.org   

Places limitades 


