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Es parla molt dels “joves” com si fos un
grup homogeni i monocolor. Els joves
són múltiples, i múltiple és també la seva
relació amb el Cristianisme.
En ocasió del tema del recent Sínode sobre “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”, hem volgut conèixer de primera mà les experiències i els anhels dels
“nostres joves”. Per això hem proposat
una ampla taula rodona on ens ho puguin
explicar joves de les nostres comunitats.

ELS JOVES I LA VIDA CRISTIANA
10:00 h

Pregària

10:15 h

Ponència: “Good new o fake new? És Jesús una bona notícia pels
nadius digitals?”, a càrrec de Bruno Bérchez

11:00 h

Descans

11:30 h

Taula Rodona:
Marta Hosta i Laia Carbonell (PACCS, Sarrià)
Moisés Martí (Taizé, Pompeia)

Per centrar el tema, hem demanat a Mn.
Bruno Bérchez, Delegat de Joventut del
Bisbat de Barcelona, que ens faci la ponència inicial.
Enguany fa 15 anys de les nostres trobades fraternes. Ens ha semblat que fora
bo fer-ne memòria a través d’una exposició i d’una xerrada on puguem recordar
què hem après i què hem viscut al llarg
de tots aquests anys.
També podrem veure el documental que
s’ha fet en ocasió dels 400 anys del convent d’Arenys de Mar, on es presenta, de
forma simpàtica i en llenguatge actual, la
forma de vida dels frares caputxins.

Àlex Romero (Postulant Caputxins)

Sílvia Ruzo i Héctor de Arriba (Joves Arenys)
12:45 h

15 anys de les Trobades Fraternes: Què hem après ?, què hem
descobert?, com ens han enriquit?, a càrrec de Josep Manuel Vallejo

13:15 h

Eucaristia a la Cripta

14:15 h

Dinar
Cal avisar la Sra. Lídia Tel. 93 416 18 12
(de dilluns a divendres de 16 h a 19:30 h). Preu: 12 €

16:00 h

Documental “Caputxins, 400 anys a Arenys”

17:00 h

Recital de música: Gna. Mónica (Maria Immaculada) i Carla
Costa (Carismàtics Bonanova)

