
Jornada  
Apostolat Seglar de Catalunya

Acompanyar la 
llibertat en Crist
Escola d’acompanyament 
per a laics

Apostolat Seglar
Diòcesis amb seu a Catalunya

Arquebisbat de Tarragona
apostolat.seglar@arqtgn.cat 
Mn. Jordi Vila i Borràs, delegat

Bisbat de Girona
laics@bisbatgirona.cat 
Mn. Jordi Callejón Ferrer, delegat

Bisbat de Lleida
apostolatseglar@bisbatlleida.org 
bisbatlleida.org/organismes-moviments/apostolatseglar 
Sr. Manuel Díaz Martos, delegat

Bisbat de Tortosa
fcaballestruel@gmail.com 
Sr. Francesc Caballé Estruel, delegat

Bisbat d’Urgell
vicaripastoral@bisbaturgell.org 
Mn. Antoni Elvira Gorgorió, vicari de pastoral

Bisbat de Vic
vicariaepiscopal@bisbatvic.com 
Mn. Pere Oliva Mardi, delegat

Arquebisbat de Barcelona
dseglar@arqbcn.cat 
www.apostolatseglarbcn.org 
Sra. Anna M. Almuni de Muga, delegada

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
aseglar@bisbatsantfeliu.cat 
Mn. Josep Torrente Bruna, delegat

Bisbat de Terrassa
seglarterrassa@gmail.com 
www.seglarterrassa.org 
Sr. Jaume Galobart Duran, delegat 

Destinataris i objectius
de la Jornada

Destinataris:
• Equips responsables a nivell diocesà i a nivell català 

de moviments i associacions laïcals.

• Responsable o representant i consiliari o 
acompanyant de la fe de cada grup dels 
moviments i associacions.

• Responsable o representant i consiliari o 
acompanyant de la fe de grups no associats.

Objectius:
• Fer visible la realitat de l’Apostolat Seglar.

• Ajudar a la coneixença mútua.

• Aportar elements formatius per créixer en 
consciència d’evangelització.

• Recollir iniciatives que ajudin a promoure 
l’Apostolat Seglar.

Lloc i informació

Lloc: 
Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat 
Carrer d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. (+34) 93 632 76 30

Informació: 
Consulteu al vostre Bisbat

Sant Feliu de Llobregat, 
Casa de l’Església
9 de febrer de 2019



Salutació

Un any més, convoquem a tots els 
responsables de grups a la jornada 
interdiocesana d’Apostolat Seglar. 
Enguany, repetim i aprofundim la reflexió 
sobre l’acompanyament espiritual.  
Ho fem per tres motius.

El primer motiu és la nostra voluntat de 
viure i sentir amb l’Església que, a través 
de la darrera l’Assemblea General del 
Sínode, ha posat com a prioritat pastoral 
l’acompanyament espiritual. Si l’any 
passat ens disposàvem a viure el sínode 
reflexionant sobre l’acompanyament, 
enguany acollim el resultat del sínode 
aprofundint més en aquest tema.

El segon motiu és l’alta valoració que els 
participants de la jornada varen donar  
al tema i a les aportacions dels ponents 
de l’any passat. Hem demanat al Pare 
David Guindulain que ens ajudi a fer una 
passa més.

El tercer motiu és explorar un somni. 
Veure si el laïcat compromès de 
Catalunya necessita una formació 
bàsica per a esdevenir acompanyants 
espirituals. Plantegem aquesta  
jornada com un test per a ponderar 
l’organització, per al curs 2019-2020,  
d’un primer curs de formació 
d’acompanyants espirituals laics.

† Xavier, bisbe acompanyant del CIAS

Acompanyar la llibertat  
en Crist

Acompanyar un discerniment és, en 
primer lloc, acollir la vida en Crist com a 
punt de partida i horitzó de tota acció 
humana.

Sols la vida en Ell fa possible una lucidesa 
que sap a què dir “sí” i a què dir “no”. I, 
un cop presa la decisió, sabem que hem 
encertat si això ens porta a una més gran 
comunió amb Déu i els altres.

Com acompanyar aquest dinamisme que 
va de la vida unificada a l’opció pel que és 
millor? Quines pràctiques comunitàries 
faciliten trobar Déu present en tot i en 
tots? En definitiva, com acompanyar una 
experiència de Déu alliberadora?

Horari de la jornada

09.30 h Acollida i Pregària

10.15 h Primera ponència
 Diàleg de sala

11.30 h Descans

12.00 h Segona ponència
 Diàleg de sala

13.30 h Eucaristia

14.30 h Dinar

Butlleta d’inscripció
Nom i cognoms:

 

 

Associació, moviment o realitat laical:

 

 

En cas de ser un grup de laics no associat, indiqueu, si és 
possible, de quin tipus (RdV, EdE, familiar...):

 

 

Diòcesi:

 

Responsabilitat (equip general –indiqueu rol–, representant 
de grup, consiliari o animador de la fe):

 

Telèfon de contacte:

 

Correu electrònic de contacte:

 

(Escanegeu i envieu-nos la fitxa, o bé senzillament les dades 
a l’adreça de correu electrònic del bisbat. La inscripció i el 
dinar s’abonaran el dia de la Jornada).

Inscripcions:
Cada participant s’inscriurà al Bisbat corresponent enviant un 
correu electrònic abans del 23 de gener de 2018 (consulteu 
l’adreça del vostre bisbat al dors d’aquesta butlleta).

Aportació econòmica:
• inscripció: 5,00 €
• dinar: 12,00 €

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és Responsable del tractament 
de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPD, i les tracta per a mantenir 
una relació de serveis amb vostè. Les conservarà mentre es mantingui aquesta 
relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, 
portabilitat, supressió, limitació i oposició al Carrer d’Armenteres, 35, 08980 
Sant Feliu de Llobregat, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a 
secretaria@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es


