Més de 1.200 joves del MCECC-Fundació Pere
Tarrés es reuneixen a Riudoms
Dll, 18/03/2019 per Catalunya Religió

(Fundació Pere Tarrés) Més de 1.200 joves del Moviment del Centres d’Esplai
Cristians Catalans (MCECC) de la Fundació Pere Tarrés es van reunir el cap de
setmana a Riudoms per celebrar la seva trobada anual. Enguany, l’eix temàtic
central d’aquesta trobada formativa i reflexiva va ser la gestió del temps. Sota el
lema “Tic-tac, Tu!”, durant tot el cap de setmana els nois i noies d’entre 14 i 17
anys, acompanyats pels seus monitors, van realitzar diverses activitats que giraven
al voltant de l’ús del temps.
L’acte d’inauguració de la trobada es va celebrar dissabte, 16 de març, al Col·legi
Beat Bonaventura Gran de Riudoms i va comptar amb l’assistència de l’alcalde de
Riudoms, Sergi Pedret; del delegat territorial del Govern de la Generalitat a
Tarragona, Òscar Peris; de la 3a tinent d’alcalde i Regidora de Cultura i Casal
Riudomenc, d'Ensenyament, Política Lingüística, Joventut, Lleure i Informació
Municipal, Maria Cros Torrents; del director general de la Fundació Pere Tarrés,
Josep Oriol Pujol, i del president del Moviment de Centres d’Esplai Cristians
Catalans (MCECC), Xavi Nus.
Sota el lema “Tic-tac, TU!”, la trobada va girar al voltant del la gestió del temps. És
per això que durant tota la tarda de dissabte els joves i adolescents van poder
assistir a diverses xerrades que enfocaven el tema des de diversos àmbits com les
xarxes socials, la necessitat de voler-ho tot de manera immediata, el temps que
dediquen a altres persones, a nosaltres mateixos i fins i tot al nostre planeta.
Celebració de l’Eucaristia
Un cop acabades les xerrades, els més de 1.200 joves es van reunir per celebrar
l’Eucaristia presidida per Roger Torres i concelebrada per Mn. Josep
Mateu, que va encoratjar els joves a fer una pregària participativa. La igualtat, la
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pau, la llibertat, l’educació, l’amor, la justícia o la vida digna pels refugiats van ser
algunes de les caues per les que van pregar els adolescents i joves durant la
celebració, que va esdevenir un moment per a reflexionar sobre el temps que
dediquen al seu interior, a la seva espiritualitat.
I per acabar la primera jornada, després de sopar, va ser l’hora de la vetllada i del
concert. Per diumenge hi havia preparades diverses activitats durant tot el matí,
que va permetre que els joves acabessin de gaudir d’un cap de setmana diferent i
educatiu. La trobada es va cloure amb un dinar de germanor amb tots els
participants, molts dels quals acabaran formant part dels equips de monitors.
La Fundació Pere Tarrés és l’entitat de lleure més gran de Catalunya que aplega, a
través del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans, 199 centres d’esplai a
Catalunya i Mallorca acollint prop de 22.500 infants, adolescents i joves gràcies a
la tasca educativa i voluntària d’uns 4.300 monitors i monitores.
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