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NOTA DE PREMSA. Dimecres, 9 de maig de 2018

“CRIST ÉS LA VIDA!”
Aplec de l’Esperit, els dies 19 i 20 de maig, a la diòcesi de Tortosa
El proper cap de setmana, dies 19 i 20 de maig, vigília de la festa de Pentecosta, tindrà
lloc a la diòcesi de Tortosa un nou Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves,
organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears, amb el
lema Crist és la vida!, en la qual participaran uns 1.000 adolescents i joves més els seus
acompanyants procedents de parròquies, escoles i moviments dels diferents bisbats,
així com uns 250 voluntaris i col·laboradors que oferiran el seu testimoni de fe.
L’Aplec de l’Esperit se celebrarà a Tortosa i Sant Carles de la Ràpita, al Delta de l’Ebre.
La dinàmica de la trobada inclou diversos elements com l’aigua, la natura i la vida, per
tal de convidar els joves cristians de diferents diòcesis, parròquies i moviments a rebre
l’Esperit Sant i viure una experiència d’Església.
L’Aplec s’iniciarà al Seminari de Tortosa, on els joves seran acollits i on s’instal·laran.
Tot seguit, aniran al Parc Teodor González, on trobaran música i un espectacle de
benvinguda, per part d’abanderats i cavallers, sobre la festa del Renaixement. Dinaran
junts al parc i a la tarda els adolescents, al parc de la Universitat Rovira i Virgili, faran
una dinàmica sobre la seva set de felicitat i compartiran en grup per què creuen que
Jesús és l’únic que pot saciar la seva set de felicitat. Mentrestant, els joves, als carrers
de Tortosa, faran una gimcana vocacional, en la qual es plantejaran quin és el seu paper
a la vida a través d’uns testimonis, des d’un matrimoni missioner fins a un mag
il·lusionista, que donaran respostes a les seves preguntes.
A continuació, a la Catedral de Tortosa, els joves participaran en l’Eucaristia de
Pentecosta, acompanyats de la majoria de bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya.
Després de sopar al Seminari de Tortosa, es farà un concert del grup britànic Worship
Central, que presentarà el seu nou disc Mercy Road, música cristiana per a pregar, lloar
i ballar. Per acabar la jornada de dissabte, hi haurà un moment de pregària amb el grup
de música Worship.cat.
Diumenge 20 de maig l’Aplec es traslladarà a Sant Carles de la Ràpita. Allí els joves,
amb dinàmiques i jocs, recordaran què vol dir ser batejats. Al Passeig Marítim se’ls
plantejarà diverses situacions i hauran de simular com hauria actuat Jesús, prenent
consciència del que significa viure com a batejat. Tot seguit, al Parc de Garbí, renovaran
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les promeses del baptisme, entre cants i demanant que l’Esperit Sant els faci tornar a
casa amb força, alegria i convençuts que Crist és la vida.
L’Aplec de l’Esperit és una trobada de joves que té lloc cada quatre anys i que es va
iniciar el 1978. Siurana (1978), Solsona (1982), el Reial Monestir de Santa Maria de
Poblet (1985), Lleida (1988), Manresa (1991), Girona (1994), Vilafranca del Penedès
(1998), La Seu d’Urgell (2002), Tarragona (2007), Terrassa (2010) i Banyoles (2014)
han estat les seus anteriors. El convoca la Conferència Episcopal Tarraconense (CET),
mitjançant les delegacions diocesanes de pastoral de joventut que formen el SIJ.
El programa de l'Aplec de l’Esperit 2018 és el següent:
Dissabte 19
11.00 h – Arribada, instal·lació i inscripcions al Seminari de Tortosa
12.30 h – Acollida amb animació i dinar al Parc Teodor González
14.00 h – Acte de benvinguda
16.00 h – Activitats per la ciutat de Tortosa
19.15 h – Eucaristia de Pentecosta a la Catedral de Tortosa
21.30 h – Sopar pícnic al Seminari de Tortosa
22.30 h – Concert de Worship Central
00.00 h – Pregària final amb Worship.cat
Diumenge 20
08.00 h – Llevar-se
08.30 h – Esmorzar
09.30 h – Sortida cap a Sant Carles de la Ràpita
10.30 h – Activitat pel Passeig Marítim
12.30 h – Celebració: renovació de les promeses del baptisme al Parc de Garbí
13.30 h – Arrossada popular

Tots els actes estan oberts als mitjans de comunicació.
Més informació:
Mn. Bruno Bérchez
Tel. 670 467 507
a/e: info.jovesij@gmail.com
Tots els actes es podran seguir als perfils de xarxes socials de l’Aplec: @jovesij a
Facebook i @aplecdelesperit2018 a Instagram.
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