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A la Pasqua fem missa !  Diferents grups de joves 
de tot  Catalunya han preparat celebracions que 
et faran conèixer i  v iure l 'Evangel i  d 'una manera 
nova,  actual  i  profunda.

Els  temps de grup  són moments per trobar-te amb 
persones que estan en una etapa s imilar  a la teva.  
Es tracta de compart i r  la v ivència i  fer  act iv i tats o 
tal lers que t 'a judin a aprofundir  en els aspectes de 
cada dia de la Pasqua.

Temps de gresca !  A través de l 'animació,  els 
espais de música i  totes les estones d'esbarjo,  
podràs conèixer gent de diferents l locs d'or igen 
amb qui ,  de ben segur,  compart iu inquietuds.

Temps de silenci .  Alguna vegada has pensat que 
necessites aturar-te i  posar en ordre alguns 
pensaments i  sent iments? Doncs a la Pasqua t indràs 
estones per fer-ho!

Vivim la diversitat .  La trobada de la Pasqua de les 
Avellanes és un espai  on tothom hi  té cabuda.  Per 
a ixò hi  ve gent de diferents parts d'Europa.

Iniciació .  Per  a l  teu pr imer  any.
Creixement.  Per  a l  teu segon any.
Aprofundiment.  A part i r  del  teu tercer  any,  pot s tr iar  
d iferents it inerar is !
En cam í  i  Emmaús.  A  part i r  de la  teva c inq uena Pasqua.



QUÈ VOL DIR EL LOGO?
Cada any fem una imatge diferent.

I a tu, què et diu el logo d'aquest any?

El turquesa ens fa pensar en la profunditat del 
mar. És un color de calma i espiritualitat.
El blanc és la llum de l'escala cromàtica.
Creus que tu pots ser llum per als altres?

A color!

La Pasqua és una oportunitat per revisar la vida i 
prendre consciència del nostre lloc al món.
Vols un temps per pensar en la teva realitat?
Tu també et fas preguntes sobre el teu futur?

A la Vida!

A la Pasqua de les Avellanes tu ets molt 
important. És una bona oportunitat per compartir 
reflexions i dubtes amb les desenes de joves 
que també hi assistiran.
Amb quina paraula relaciones la frase «Jo soc 
perquè nosaltres som»?

Tu, jo i nosaltres!

Créixer vol dir guanyar consciència sobre qui ets 
i què t'envolta. Despertar pot ser obrir els ulls a 
una realitat que, de tan complexa, es fa difícil 
d'entendre.
Et preguntes quin és el teu lloc en aquest 
món?

Despertem!

Jesús de Natzaret és un referent a la vida de 
milions de persones. Volem saber qui va ser, 
què va dir... Però també què va fer i com.
I tu, qui creus que és Jesús?

Amb Crist!


