
 

TROBADA 

AMJ 

-Primària- 

Encara hi ha coses 

que no coneixes! 

Voldries conèixer  més? 

... no t’ho pensis, VINE!!  

PERQUÈ... 
* Coneixerem una mica més l’AMJ 

* Ens trobarem tots aquells que 
hem començat aquest nou projec-
te. 

* Coneixeràs altres nois i noies 
AMJ i compartiràs experiències... 

* Celebrarem la joia de trobar-
nos junts. 

 I ens ho passarem MOLT BÉ!!!! 

 

MOVIMENT JANER 



LEMA 
• “Vull servir-te +” 

DESTINATARIS 
• Alumnes dels grups AMJ dels 

Col·legis Sagrada Família de Cata-
lunya i Andorra. 

LLOC 
• Casa Colònies La Conreria 

(Fundació Pere Tarrés) 
Ctra. Badalona-Mollet, km 6 
(08391—Tiana) 

 

QUAN? 
28 de febrer i 10de març de 2015 

• SORTIDA: 28 de febrer de 2015 a 
les 7:15h Estació Renfe Lleida.  

Hauríeu de ser a l’estació cap a 
les 6:50h. 

• TORNADA: 1 de març de 2015 a les 
19:55h Estació Renfe Lleida.  

 

MOVIMENT JANER 2015 

HORARI TROBADA 

Dissabte 28 de febrer: 

• 6:50h: Estació Renfe (Lleida) 

• 9:40h: Arribem a Barcelona (Est. Sants) 

• Viatge en autocar fins a Tiana. 

• 11:00h: Benvinguda als grups AMJ i pre-

sentació. 

• 14:00h : Dinar i comencem els jocs!!! 

• 18:00h: Berenar, jocs i temps lliure. 

• 21:00h: Sopar 

• 22:00h: Joc de nit (cal anar ben ta-

pat!)1.. 

• 23:30h: Pregària nit i a dormir1 

Diumenge 1 de març: 

• 8:00h: Llevar-se i recollir. 

• 9:00h: Esmorzar 

• 9:45h: Eucaristia 

• 11:00h: Activitat-taller 

• 14:00h: Dinar de germanor 

• 15:30h: És l’hora del adéus, abraçades, 

petons, intercanvi d’adreces, telèfons1. 

• Autocar cap a Sants 

• 17:03h: Sortida del tren cap a  Lleida 

• 19:55h: Arribem a Lleida (Renfe) 

PREU 

75 euros 

 

MATERIAL que cal portar: 
• Motxilla o bossa de viatge. 

• El dinar i berenar del primer dia. 

• Sac de dormir. 

• Tovallola. 

• Necesser amb els estris de neteja per-

sonal. 

• Roba de recanvi. 

• Roba d’abric. 

• Calçat còmode i 

• Moltes ganes de passar-ho bé!!!! 

 

 

DOCUMENTS 
• Targeta sanitària original. 

 

Per qualsevol dubte ja sabeu que estem 
a la vostra disposició! 


