
Palma, 13 de març de 2023 

Circular núm. 78: 3r_4t Catequesi 

 

              Benvolgudes famílies, 

 

El Bisbat de Mallorca, a través de la Secretaria d’Anunci,  ens convida a la TROBADA 

DE FAMÍLIES de catequesi que tindrà lloc el proper diumenge 26 de març a Sóller. Ens 

sembla un moment molt interessant per compartir amb altres famílies que també 

participen de la Catequesi.  

La jornada està organitzada de la següent manera: 

Dia: diumenge 26 de març  

Lloc: SOLLER. Ens proposen que per desplaçar-nos utilitzem els autocars que es 
posaran a la nostra disposició (preu 5 € per persona); d'aquesta manera no hi haurà 
dificultats de pàrquing al poble. L'hora i lloc de sortida dels autocars ja els 
concretaran més endavant.  

Ens trobarem a la plaça de Sóller a les 10:30. 

Activitats: 

- Hi haurà guarderia i jocs per als nins i nines més petits de 6 anys. 

- Els nins més grans participaran d'una gimcana organitzada per monitors. 

- Els pares participaran d'una xerrada a càrrec de D. Oscar Alonso (Pare de família, 
professor, teòleg, llicenciat en ciències de l’educació i responsable de l’àrea de 
pastoral d’Escola Catòlica) 

- A les 13:00 Celebració de l'Eucaristia presidida per Mons Sebastià Taltavull, bisbe 
de Mallorca 

- A les 14:00, dinar, ens posaran taules i cadires. Cada família s'organitza per dur el 
menjar. 

- A les 16:00 partiran els autocars cap a Palma. 

 

 

 



 

 

Per tal de facilitar l’organització de la trobada, necessitam que ens empleneu la 

butlleta i la depositeu a la bústia de porteria que posa itinerari de fe. Darrer dia 

dilluns 20 de març. 

 

 

Nom de l’alumne: ______________________________________________ 

Classe: ___________ 

Participacipareu a la TROBADA DE FAMILIES DE SOLLER?  

               

                            SI   NO 

 

Nº d’adults: ________ 

Nº de nins que participaran i edats: 

¿Fareu ús de l’AUTOCAR?   SI      NO 

 

 

Signat: 

 

 

  



 

Palma, 13 de març de 2023 

Circular núm. 78: 3º_4º Catequesis 

          

Queridas familias,  

 

El Bisbat de Mallorca, a través de la Secretaria de anuncio, nos invita a la TROBADA 

DE FAMÍLIES de catequesis que tendrá lugar el próximo Domingo 26 de marzo en 

Sóller. Nos parece un momento muy interesante para poder compartir con otras 

familias que también participan de la catequesis.  

La jornada está organizada de la manera siguiente: 

Dia: Domingo 26 de marzo  

Lugar: SOLLER. Nos proponen que, para desplazarnos, utilicemos los autocares que 
pondrán a nuestra disposición (precio 5€ por persona); de esta manera no 
tendremos dificultades de parquin en el pueblo. La hora y el lugar de la salida de los 
autocares ya se concretará más adelante.  

Nos encontraremos en la plaza de Sóller a las 10:30 de la mañana.   

Actividades: 

- guardería y juegos para los niños y niñas menores de 6 años.  

- Los niños y niñas más mayores participaran en una gincama catequética organizada 
por monitores. 

- Los padres participaran en una conferencia a cargo D. Oscar Alonso (Padre de 
familia, profesor, teólogo, licenciado en ciencias de la educación y responsable del 
área de pastoral de Escuela Católica)  

- A las 13:00 Celebración de la Eucaristía presidida per Mons Sebastià Taltavull, 
obispo de Mallorca 

- A les 14:00, comida, nos proporcionaran mesas y sillas. Cada familia trae su 
comida.  

- A les 16:00 saldrán los autocares de regreso a Palma 

 



 

 

Con la intención de facilitar la organización del encuentro, necesitamos que rellenéis la 

inscripción y la depositéis en el buzón de portería que pone itinerario de fe. Último 

día lunes 20 de marzo. 

 

 

Nombre del alumne: ______________________________________________ 

Clase: ___________ 

¿Participareis en la TROBADA DE FAMILIES DE SOLLER?                

 

                            SI    NO   

 

 

Nº de adultos: ________ 

Nombre y edad de los niños: 

 

 

 

 

¿Utilizareis el autocar?  SI             NO 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

  

  


