
XXI Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi · Divendres 1 i dissabte 2 de juliol de 2022

Al Seminari Conciliar de Barcelona i també per via telemàtica

Preus
Modalitat presencial
Matrícula: 16 €
Matrícula gratuïta pels catequistes de les Illes Balears i per tots els seminaristes i 
candidats al diaconat permanent.
A més de la matrícula, s’ha d’afegir quan escaigui:
Pensió completa en habitació individual (no inclou el sopar de divendres): 67 €
Àpat divendres: 15 €
Àpat dissabte: 17 €

Matrícula: Aportació voluntària
Modalitat telemàtica

Informació
A la secretaria del SIC de dilluns a divendres de 10h a 14h. Tel. 933 021 041. 
Mail: secretaria@sicb.e.telefonica.net

Lloc de les Jornades 
Seminari Conciliar de Barcelona • C/ Diputació, núm. 231 • 08007 Barcelona

La nostra proposta catequètica també es fonamenta en l’acompanyament dels processos de fe de cada 
persona al llarg de la seva vida. Per aquest motiu hem cregut oportú que el tema d’estudi d’enguany sigui 
l’acompanyament de les persones que acompanyen. Només pot acompanyar qui també se sap acompanyat.

Per a formalitzar la inscripció
Només online  
Entreu a la web del SIC: www.sic-catequesi.cat   

Seguiu totes les indicacions del nostre aplicatiu (no oblideu adjuntar les vostres dades 
personals i el resguard bancari del pagament).   

Termini d’inscripció: 22 de juny

A la pantalla principal, cliqueu sobre la informació de les XXI Jornades Interdiocesanes 
de Responsables de Catequesi que apareix a la secció Agenda de la web... [comprovar 
si es així]. S’obrirà una pantalla que us aportarà informació sobre les Jornades i donarà 
l’opció d’insciure-us-hi via on-line. 

També podeu accedir directament clicant el següent enllaç:
https://zfrmz.eu/XDOl8IEAenB0hXOGqI1H

Horari

10:00 h Acollida telemàtica i presencial
10:30 h Salutació inicial del nou President del SIC Mons. Francesc Conesa Ferrer.
11:00 h Ponència «Acompanyar els pares i les mares», a càrrec d’Angelines Morales
             Fernández, responsable del Sector Adults d’Acció Catòlica General
12:00 h Descans
12:30 h Treball en grups
13:00 h Posada en comú
14:00 h Dinar
16:00 h Ponència «Acompanyar els grups de catequistes», a càrrec de Dolors García, 
             directora del Departament de Pastoral d’Escoles Catòliques
17:00 h Descans
17:30 h Treball en grups
18:00 h Posada en comú
19:00 h Celebració de l’Eucaristia amb vespres

Divendres: 

Dissabte: 
9:00 h Celebració de l’Eucaristia amb laudes
10:00 h Esmorzar
10:30 h Acollida telemàtica
11:00 h Ponència «Acompanyament espiritual dels acompanyants», a càrrec del P. 
            Francesc Roma, S.J. mestre de pedagogs i pastoralistes.
12:00 h Descans
12:30 h Treball en grups
13:00 h Posada en comú i conclusions de les jornades.
14:00 h Dinar

Acompanyar als qui acompanyenAcompanyar als qui acompanyen

Modalitat presencial

A la secretaria del SIC de dilluns a divendres de 10h a 14h. Tel. 933 021 041. 

Seminari Conciliar de Barcelona 

Només onlineNomés online

Atenció!

Les habitacions seran assignades per ordre d’inscripció � ns exhaurir la disponibilitat. 
No podem garantir disposar de places de pàrquing per tots els assistents.
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