
COL·LABOREN

4a Trobada de 
Càritas Catalunya 

Lleida, Camps Elisis 
Pavellons 3 i 4

Dissabte, 14 d’abril del 2018

La trobada tindrà lloc als Camps Elisis, al 
marge esquerre del riu Segre. El dinar de 
germanor será al Pavelló 3 del mateix re-
cinte on tindrà lloc tota la trobada. 

1– Camps Elisis 
2– Fira de Lleida 
3– Museu Roda Roda 
4– Seu Vella 
5– La Paeria– Ajuntament de Lleida 
6– Estació de trens Lleida– Pirineus 
7- Castell del Rei “La Suda”
8– La Llotja Palau de Congressos
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1. L’espai on es realitza la Trobada són els
pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida.

2. Per qüestions de logística i sostenibilitat, es
recomana utilitzar autocar o transport públic,
(tot i que no hi haurà cap dificultat en
l’aparcament).

3. La identificació és lliurarà a les respectives
Càritas Diocesanes, de manera que a l’arriba-
da només es farà control d’accessos.

4. A l’arribada a Lleida, els participants,
rebran la resta de material.

5. Activitats de tarda:

Visites guiades (places limitades):
 Ruta amb tren turístic
 Museu roda-roda
 Camps Elisis
 Llotja
 Paeria

Visites lliures: 
 Eix comercial
 Catedral de Lleida

6. Com alternativa a les visites, es projectarà
uns audiovisuals al pavelló de la fira.

7. El programa de la trobada pot presentar
canvis que es comunicaran als inscrits.

8. Per a més informació poseu-vos en
contacte amb la vostra Càritas Diocesana.

Les inscripcions es tramitaran a 
través de les Càritas Diocesanes. 

El termini màxim d’inscripció és 
el 23 de març. Les places són 
limitades i s’atendran per ordre 
d’inscripció. 

Import: 12 euros per persona 
(inclou el dinar). 

Un cop finalitzat el període d’ins-
cripció, en un termini de 15 dies 
cada inscrit rebrà la confirmació 
de la inscripció i la informació de 
la trobada. 

 09.00h
Recepció participants.

 10.00h
Pregària.

 10.15h
Benvinguda institucional.

 10.30h
Ponència: “El teu i el meu 
compromís millora el món ” a càrrec 
de Mn. Ra-mon Prat. Presenta i 
modera Rafa Allepuz.

 11.30h
Esmorzar.

 12.15h
Taula Rodona: “El meu compromís 
amb la comunitat” . Des de diferents 
experiències vivencials, compartirem 
visions personals del compromís.

 13.00h
Activitat lúdica amb l’actuació a càrrec 
de la Cia Debelló i Trapeteleando.

 14.30h
Dinar.

 16.00h
Visites culturals i audiovisuals.

 17.30h
Eucaristia i Cloenda. 

El 14 d’abril, tindrà lloc, a Lleida, la 
4a Trobada de Càritas Catalunya.  

Els cristians estem cridats a ser agents 
de transformació de la nostra societat i 
per això us animem a tothom, perso-
nes voluntàries i contractades, a parti-
cipar, sota el lema “El teu compromís 
millora el món”. 
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