Abril del 2018

Benvolguts rectors de les parròquies de Catalunya,
Aquest any, celebrem el 60è aniversari de l’origen de les activitats i
entitats que actualment conformen el Moviment de Centres
d’Esplai
Cristians
Catalans
–
MCECC
(www.peretarres.org/mcecc). El MCECC esta format per un conjunt
de quasi 200 centres d’esplai que engloben a més de 20.000 infants
i joves acompanyats per més de 3.500 monitors i monitores
voluntàries, presents a les diòcesis de Barcelona, Mallorca, Lleida,
Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Tarragona, Tortosa, Solsona, Vic
i Urgell
Per celebrar-ho farem una gran trobada amb tots els infants,
adolescents i joves del Moviment, que es celebrarà els dies 14 i 15
d’abril de 2018 a la ciutat de Vilafranca del Penedès. El nom
d’aquesta gran trobada és VÈRTEX i el seu eslògan, L’Esplai
Multiplica.
L’Esplai és una tasca pastoral que sabem complexa, però alhora
que motiva a moltes persones a formar part de les nostres
comunitats cristianes des del món del lleure. Des d’aquest
entusiasme de saber-nos molts, i amb el desig de treballar pel bé del
nostre poble i de la nostra Església, ha sorgit aquesta iniciativa de la
Trobada VÈRTEX, com un punt de trobada de totes les persones
que formem part del Moviment i que sabem que el món de l’Esplai
és una eina pastoral important.
Des de l’equip de consiliaris del MCECC us convidem a interessarvos per aquesta iniciativa, a motivar-ne la participació a tots els qui
tingueu un centre d’Esplai federat a les vostres parròquies i, si us és
possible, a venir a Vilafranca en algun moment de la trobada per
veure en primera persona la tasca que es realitza.
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Podeu entrar al web www.vertex2018.cat, on trobareu diversa
informació sobre aquesta trobada. Si teniu algun dubte podeu
contactar amb el consiliari diocesà del vostre bisbat per qualsevol
aclariment.
Moltes gràcies per tota la tasca que entre tots realitzem, rebeu una
cordial salutació,
L’Equip de Consiliaris dioscesans del MCECC
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