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Estimats pares,  

des de les parròquies Prioral de St. Pere i de la Puríssima Sang de Reus, ens dirigim a vosaltres per presentar-

vos una proposta de pastoral juvenil per aquest curs 2017/2018 i el mètode que suggerim s’anomena EDGE, 

mot en anglès que vol dir “frontera”, i està adreçat a adolescents de 12 a 15 anys.   

 

Aquest mètode s’ha experimentat en altres diòcesis veïnes, Terrassa, per exemple, i en altres espanyoles. El 

Delegat diocesà de Pastoral de Joventut del nostre Arquebisbat, Mn. Josep Mateu, ho ha proposat des de la 

Delegació (algunes Parròquies: Riudoms, Vinyols, Les Borges del Camp, Alforja, Riudecols, etc., amb el mateix 

Mn. Mateu i Mn. Joan Àguila ja hi han treballat). L’Objectiu és oferir una dinàmica suggerent als Grups 

parroquials d’Adolescents i joves.. 

 

Des de l’arxiprestat de Reus, els preveres, amb els animadors de Pastoral juvenil i el Consell de Pastoral,  han 

apostat per aquest mètode per poder apropar als joves a Jesucrist.  És per això que us animem a parlar amb els 

vostres fills per animar-los a participar en unes trobades en les quals, en un ambient sa i adequat a la seva edat, 

podran conèixer i viure l’alegria del Crist i l’Evangeli en les seves vides tot fent amistat amb altres joves. També 

els podeu animar a que convidin a venir al grup als seus amics.  

 

Finalment, us convidem a una primera reunió de pares el dia 5 d’octubre a les 20.30h al Centre Catòlic (c/ de la 

presó, 13) per poder presentar-vos millor com treballarem durant aquest curs. Aquell dia podreu inscriure als 

vostres fills i també us donarem un calendari de les sessions del curs i de la resta de reunions de pares. La data 

d’inici del grup EDGE serà al dia següent, el 6 d’octubre de 19.00h a 20.00h.  

Gràcies per ser-hi, i ens veiem aviat! 

 

 

 

 


