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Introducció

El GM Sta Maria de Llerona neix com una iniciativa proposada des d'infància i joventut al Consell 
Pastoral de la Parròquia a l'octubre de 2016. La iniciativa és tirada endavant sota la responsabilitat 
d'un membre amb representació al Consell i amb l'empenta d'un grup de veïns del Llerona.

Els objectius pel grup fixats en l'acta inicial per a la creació del grup  són els següents:

- Oferir un servei a la societat que faciliti el compromís de les persones amb aquesta, entorn de la
Parròquia de Santa Maria de Llerona.

- Disposar d’un servei dins el poble de Llerona que afavoreixi la coneixença, la sensibilitat i el
compromís amb l’entorn territorial per part dels seus ciutadans.

Les línies d'actuació  per les activitats del grup són les següents:

- Activitat de la pujada del pessebre, punt de confluència de totes les persones entorn de la
Parròquia de Santa Maria de Llerona.

- Dotar d'una infraestructura que permeti: formar-se, fer arribar llicències federatives i crear un grup
de referència per la realització d'activitats entorn la natura (també inclou possibilitar el lleure
infantil i juvenil amb referents propers i capacitats per fer-los descobrir la muntanya).

- A part, el grup oferirà xerrades de temàtica territorial i cultural que es realitzarien a les
instal·lacions de la Parròquia.

Vincle del Grup de Muntanya amb la Parròquia.

- El GMSMLL és un servei de la Parròquia de Sta Maria de Llerona.

- Totes les reunions del grup comencen amb un text per pregària. Aquest grup vol prestar 
l'oportunitat de viure el contacte amb la natura des de l'amor de l'evangeli, al mateix temps que vol 
ser acollidor de tothom.

- El GMSMLL està representat al Consell Parroquial per part del coordinador de les activitats 
infantils i juvenils de la parròquia o pel responsable del GM.

- En la fase embrionària del GMSMLL, la responsabilitat de l'evolució d'aquest recau sobre el 
coordinador de les activitats infantils i juvenils de la Parròquia . Cada vegada que els membres del 
grup escullin un nou responsable, aquest haurà de ser proposat proposat al Consell Pastoral de 
Santa Maria de Llerona.




