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1- QUÈ ÉS L’APLEC DE L’ESPERIT? 

 

L’Aplec de l’Esperit és una trobada de joves cristians, en la festa de la Pentecosta, que va néixer com 

a iniciativa dels Minyons Escoltes i Guies de Sant Jordi, l’any 1978 amb l’objectiu d’obrir espais de 

llibertat a l’Església per a evangelitzar els joves de casa nostra. Aquell mateix any per Pentecosta, 

centenars de joves van fer «Siurana de l’Esperit». No va ser fins l’any 1982 quan la trobada va rebre 

el nom actual d’Aplec de l’Esperit. Des d’aleshores, ara ja fa 31 anys, l’Aplec de l’Esperit ha estat el 

fil conductor de la pastoral de joves de Catalunya en diferents indrets com Poblet (1985), Lleida 

(1988), Manresa (1991), Vilafranca del Penedès (1998), La Seu d’Urgell (2002), Tarragona (2007) o 

Terrassa (2010) on es va celebrar el darrer Aplec.  

 

Actualment, l’Aplec és convocat pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), 

mitjançant les delegacions diocesanes de pastoral de joventut que formen el Secretariat Interdiocesà 

de Joventut. En cada ocasió és organitzada per una diòcesi diferent. Aquesta gran trobada juvenil 

aplega joves vinculats a diferents realitats d’Església d’arreu de Catalunya, Balears i Andorra.  

 

Històric de les celebracions dels Aplecs de l’Esperit: 

 

• 1978 Siurana «Siurana de l’Esperit» (13-15 maig) 

• 1982 Santuari del Miracle (Solsona) «Llum al vent del món»  (29 i 30 de maig)  

• 1985 Poblet (Tarragona) «Camins de participació, desenvolupament i pau» (25-26 de maig)  

• 1988 Lleida «Una fe, una comunitat, un futur» (21-22 de maig)  

• 1991 Manresa «Joves en l’Església, Testimonis en el món» (19 de maig)  

• 1994 Girona «Fes-te a la Mar»  (22 de maig)  

• 1998 Vilafranca «Deixa’l fer. L’Esperit és amb tu» (31 de maig)  

• 2002 La Seu d’Urgell «Néixer D9» (19 de maig)  

• 2007 Tarragona «Marcats per l’Esperit» (26 de maig) 

• 2010 Terrassa «Amb vosaltres cada dia» (22 de maig) 

• 2014 Banyoles (Girona) «És el Senyor» (7 de juny) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2- PRESENTACIÓ DE L’APLEC 

 

L’Aplec de l’Esperit és una ocasió per als joves i per a tots aquells adults que els acompanyen en les 

esglésies diocesanes de Catalunya, per a trobar-se amb el Senyor Jesús i deixar-se portar pel seu 

Esperit. Sabem que la nostra societat necessita un anunci joiós de l’Evangeli com ens convida a viure 

el papa Francesc en la seva exhortació apostòlica Evangelii Gaudium. 

 

La intenció d’aquest aplec és que el jove faci experiència de Jesucrist i es trobi amb el Senyor, 

com els deixebles que al voltant del llac, escolten la Paraula del Senyor, experimenten la seva filiació 

amb el Pare i el reconeixen viu. En cada moment d’aquest Aplec ens interessa aquesta trobada íntima 

i personal amb Jesús però alhora comunitària i eclesial.  

 

 

2.1 Eixos de l’Aplec  

Aquest Aplec s’estructura al voltant d’aquests eixos: 

– Jesús present en la Paraula (al voltant del llac, amb l’activitat del matí) 

– Jesús present en el germà, en l’altre (testimonis de fe / presentació del projecte social) 

– Jesús present a l’Eucaristia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3- HORARI DE L’APLEC 

 

 

(Moment previ: actuació de l’Esbart Dansaire de Fontcoberta, Girona.)  

 

09.30 h. – 10.00 h. Recollida d’acreditacions a l’Escola Casa Nostra (La Finca s/n. Km 31. 17834 

Porqueres). En aquest espai es podrà deixar el cotxe.  

 

10.30 h. Benvinguda a la zona dels Desmais i parlaments. Hi haurà possibilitat d’agafar so.  

Intervindrà: 

- Il·lm. Sr. Miquel Noguer, alcalde de Banyoles. 

- Excma. Sra. Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya.  

- Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona i bisbe delegat de la pastoral de joventut de la 

Conferència Episcopal Tarraconense.  

 

Actuació teatral a càrrec d’un grup de joves universitaris.  

 

11.00 h. Comença l’activitat del matí. Distribució dels grups als següents espais: Porqueres, Caseta de 

Fusta i Els Amarradors 

 - A cadascun d’aquests espais hi haurà 3 experiències: Escoltem-lo / Acollim-lo / Trobem-lo  

 (Tots els adolescents i joves passaran per totes 3 experiències. Tenen una durada de 30’) 

 - Espai Casa Nostra: Activitat pels acompanyants dels joves (+25 anys) 

 

14.30 h. Dinar al Parc de la Draga 

 

15.30 h. Testimonis Mateu 25 i presentació del projecte social de l’Aplec amb Càritas Catalunya: 

Servei d’Intervenció Educativa.  

 

17.45 h. Eucaristia al pavelló presidida pel president de la Conferència Episcopal Tarraconense i 

Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol. L’Orquestra Diocesana de Girona sostindrà els cants. 

Serà retransmesa en directe per Ràdio Estel.  

 

19.00 h. Fi de festa  

 



 

 

 

 

 

4- DADES D’INTERÈS  

 

 

- PARTICIPANTS. Es preveu la participació d’uns 2.000 adolescents i joves més els seus 

acompanyants procedents de parròquies, escoles i moviments dels diferents bisbats amb seu a 

Catalunya.  

 

- VOLUNTARIAT. Més de 100 voluntaris del bisbat de Girona vetllaran per al bon 

funcionament de la trobada.  

 

- CO·LABORADORS. Dues-centes persones (catequistes, testimonis, preveres, comunitats 

religioses, grups de música...) participaran de l’Aplec oferint el seu temps i el seu testimoni de fe 

en diferents moments del dia.  

 

- PROJECTE SOCIAL. Per primera vegada l’Aplec de l’Esperit col·laborarà amb un projecte 

social de Càritas Catalunya, el Servei d’Intervenció Educativa (SIE) que vetlla pel reforç escolar 

dels alumnes amb més dificultats. L’ajuda serà econòmica, amb una part de la inscripció dels 

participants destinada a aquest projecte, i també de voluntariat. A partir del nou curs les 

Delegacions diocesanes de Joventut i les Càritas diocesanes oferiran als joves aquest servei com 

a voluntariat.  

 

- BISBES. Hi participaran els deu bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya; els bisbes auxiliars 

de Barcelona i Terrassa; i el bisbe emèrit de Girona, Mons. Carles Soler Perdigó. 

 

La celebració de l’Eucaristia serà presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 

Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense.  

 

- AUTORITATS. Hi assistirà l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; l’alcalde de Porqueres, 

Salvador Ros; la Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega; el Director 

General de Joventut, Antoni Reig; i  la subdirectora general d’Afers Religiosos, Sra. Carme 

Bañeres, entre d’altres.  

 

- EUCARISTIA. Serà retransmesa en directe per Ràdio Estel.  

 

 



 

 

 

 

 

5- EXPERIÈNCIES DEL MATÍ 

 

5.1 Per adolescents i joves 

 

Després de la benvinguda a la zona anomenada «Els desmais», els joves es distribuiran en tres grans 

grups. Els espais són: «Parròquia de Porqueres», «Els Amarradors» i la zona de «La caseta de 

fusta». Cadascun d’aquests tres grans grups, a la vegada, es subdividirà en 3 més.  

 

Hi ha 3 propostes: 

 

A) Trobem-lo: Trobada amb el Senyor en la pregària  

- Taizé (Caseta de Fusta)  

- Vida contemplativa (Els Amarradors) 

- Carismàtics (Porqueres) 

 

B) Escoltem-lo: Què ens diu l’Evangeli a la nostra vida? Estudis d’evangeli portats per catequistes i 

animador de joves de diferents bisbats. Es treballaran els següents textos bíblics:  

 

Mt 5, 1-12      Les Benaurances    

Jn 2, 1-12       Les Noces de Canà 

Mc 6, 45-50   Jesús camina sobre l’aigua 

Lc 5, 1-11       La crida als deixebles 

Mt 8, 23-27    La tempesta calmada 

Mc 2, 1-12     Guarició del paralític 

 

C) Acollim-lo: 45 persones que s’han trobat amb el Senyor donaran el seu testimoni de fe. 

Explicaran com han reconegut el Senyor viu i present en la seva vida, cadascú des d’un 

enfocament i àmbit diferent (social, malaltia, afectivitat, conversió, raó i vocació), tots ells 

relacionats amb els sis textos bíblics d’aquest Aplec. Volem que els joves vegin com Déu es fa 

present a través de l’itinerari vital d’una persona, i tornin més oberts a deixar que es faci present 

en la seva pròpia vida.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2   Joves +25 

La proposta adreçada als joves i acompanyants majors de 25 anys durant el matí serà a l’Institut 

secular ‘Casa Nostra’, molt a prop del lloc on es farà la benvinguda: 

 

 –Introducció bíblica del text ‘És el Senyor’ (Jn 21, 1-19) a càrrec de Mn. Armand Puig. 

–Treball en grups portats per religiosos (Unió de Religiosos de Catalunya) que treballen en 

pastoral juvenil.  

  

5.3 Catequesi a la barca de Pere     
 

Una trentena de joves participaran d’unes catequesis, impartides per Mons. Josep Àngel Saiz i Mons. 

Joan Piris, bisbe de Terrassa i Lleida, respectivament, sobre el text bíblic de la «Tempesta calmada» 

dalt la barca de l’estany. Aquesta activitat es farà en 2 torns, en dos grups de 30 joves. Després de la 

catequesi els joves continuaran el treball en grup reflexionant del missatge del Papa Francesc per a la 

Jornada Mundial de la Joventut d’aquest any. Torns: 11.30 h – 12.15 h. / 12.15 h. – 13.00 h.  

 

 

6- EXPERIÈNCIA DE LA TARDA: Testimonis Mateu 25 + Projecte social de l’Aplec 

Lloc: Parc de la Draga 

 

Actuació basada en el text evangèlic de Mateu 25 (Judici final) amb testimonis de fe que explicaran la 

seva trobada amb el Senyor en diferents situacions de la vida. Cada testimoni estarà relacionat amb un 

do de l’esperit.  

 

Testimonis i grups de música que intervindran: 

 

1. «Era foraster i em vas acollir» 

Mireille Alfaraha, testimoni de l’Església perseguida de Síria.  

 

MÚSICA ‘El Miracle’ (Mn. Francisco García) 

 

2. «Estava al carrer i em vas ajudar» 

Comunitat de Sant’Egidi.  

 

 

 

 



 

 

 

 

MÚSICA ‘Mira’m’ (L’artista convidat) 

 

3. «Estava a la presó i em vas venir a visitar» 

Mn. Joan Prat, delegat diocesà de pastoral penitenciària a Vic.  

 

MÚSICA ‘Benaurances’ (Clau de fe) 

 

4. «Estava malalt i em vas venir a veure» 

Mary Loly Cisneros, religiosa de Sant Josep de Girona. 

 

MÚSICA Cançó interpretada pel grup de nois de la Comunitat del Cenacle 

 

5. «Estava enganxat i em vas alliberar» 

Comunitat del Cenacle. Descobreixen el rostre de Crist en la comunitat.  

 

MÚSICA  “Aquí em tens” (Canta la Teva Fe) 

 

6. Conversa d’un nen amb un responsable de Càritas sobre el projecte del Servei 

d’Intervenció Educativa (SIE) sobre reforç escolar  

 

MÚSICA  “És el Senyor” (Himne de l'Aplec) 

 

 

 

7- PROJECTE SOCIAL (DOCUMENT ADJUNT) 

 

Un dels eixos que volem incidir en aquest Aplec és Jesús present en el germà afeblit. És per això que 

a banda d’una aportació econòmica procedent de la inscripció de l’Aplec des del Secretariat 

Interdiocesà de Joventut (SIJ) es col·laborarà en un projecte social de Càritas Catalunya relacionat 

amb el món del jove com és el Servei d’Integració Educativa (SIE).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8- CARTA DEL BISBE FRANCESC 

 

 

Invitació a l’aplec de l’esperit 2014 

 
Benvolgut / benvolguda, 

Et convido amb molt de goig a l’Aplec de l’Esperit 2014 que celebrarem a Banyoles el dia 7 de juny, vigília de 

la festa de Pentecosta, la Pasqua de l’Esperit. 

L’Aplec de l’Esperit, molts ja el coneixeu per experiència: és una trobada dels nois i noies de les diòcesis de 

Catalunya per ajudar-nos a viure la proposta de Jesús per mitjà de la festa, la celebració, la fraternitat, la 

música… tot reconeixent i agraint el gran regal de l’Esperit Sant. 

Aquest Aplec el convoquem els bisbes de Catalunya, ajudats pels delegats de joventut de cada diòcesi i per 

altres moviments i institucions que estimem i treballem amb joves. 

Convoquem a tots els qui ho desitgin, tant els que necessiten enfortir la seva fe en Jesucrist com aquells que 

l’estan redescobrint, com els qui s’esforcen per trobar respostes al sentit de la vida, per conèixer quines 

propostes de vida els ajudaran a la seva realització personal i fan possible una societat diferent. 

Els bisbes de Catalunya amb els preveres, consiliaris, catequistes, responsables de moviments i associacions, 

acompanyants del vostre procés… convoquem aquest Aplec perquè tots ens ajudem a descobrir novament que 

Jesús és el Senyor, en fem memòria escoltant-lo per mitjà d’algunes narracions evangèliques, comunicant-nos 

amb ell en la pregària i acollint-lo de nou en l’Eucaristia per estimar-lo i seguir-lo. Per això el paisatge de 

l’estany de Banyoles ens situarà al llac de Galilea per sentir-nos ben a prop de Jesús, el Senyor dels Apòstols i 

dels seus primers seguidors. 

Si vols trobar-te amb molts altres nois i noies que com tu descobreixen Jesús, la seva proposta i el que significa 

per la seva vida. 

Si vols viure la joia de la fe, perquè fiar-se de Jesús és motiu de goig i de plenitud. 

Si vols descobrir una Església jove, dinàmica, amiga, que et fa costat. 

Si vols treure el nas per saber què pensem, proposem, celebrem aquests que ens diem cristians… 

Si vols recuperar el coratge per continuar seguint Jesús com a deixeble. 

Si vols ser més conscient de la teva missió en l’Església i la societat. 

Vine a Banyoles i participa en l’Aplec de l’Esperit, el dia 7 de juny. 

En nom de tots els bisbes de Catalunya, amb el meu afecte i benedicció. 

 

† Francesc, bisbe de Girona 

i responsable de la pastoral de joves de les diòcesis amb seu a Catalunya 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9-  HIMNE DE L’APLEC 

Composat pel grup de música cristiana ‘Canta la Teva Fe’.  Enllaç per escoltar-lo: www.aplec2014.cat/himne 

 

 

A la vora del llac  

repassant aquelles xarxes                

vaig sentir com em cridaves pel meu nom. 

 

S’hi aplegà tanta gent  

que volien escoltar-te               

que vaig fer-te un lloc, per sempre, en el meu cor. 

 

I malgrat el temporal  

que amenaça d’enfonsar-me      

jo confio que tu ets sempre al meu costat. 

I, com sempre, estens la mà  

i em treus d’un mar de dubtes,                

i puc dir ben fort que Tu ets el Senyor! 

 

És el Senyor qui m’ha donat la vida. 

És el Senyor qui em crida pel meu nom. 

És el Senyor qui mai no m’abandona. 

L’alegria del meu cor és el Senyor!!! 

 

 
 

 

 

 

10-  CONTACTE 

 

Anna Robert  

Comunicació Secretariat Interdiocesà de Joventut 

Tel 677 652 484 

info@aplec2014.cat  

@

@

Contemplant les multituds  

vas pujar a la muntanya 

i em vas mostrar el camí per a ser 

feliç. 

 

I si no puc caminar  

em convides a aixecar-me 

carregant amb tot el pes dels meus 

pecats. 

 

I malgrat el temporal... 

 

És el Senyor... 
 

 

mailto:info@aplec2014.cat

