
DESTINATARIS

Tot el laïcat, ja sigui associat o no associat, grups dio-
cesans constituïts a quests afectes i/o qualsevol grup 
existent: joves, família, catequistes, professors de re-
ligió, Càritas, germandats i confraries, moviments, 
associacions...

OBJECTIUS

El Congrés i el Precongrés, tant en la preparació prè-
via com en el seu desenvolupament posterior en les 
diòcesis, ha de servir-nos per a:

1. Prendre consciència de la vocació baptismal del 
laïcat per a la missió.

2. Promoure “la caritat política”.
3. Transmetre, des del discerniment, una mirada 

d’esperança davant els reptes de la nostra societat.
4. Fomentar la comunió com a Poble de Déu.
5. Donar visibilitat a la realitat del laïcat.

CLAUS DE FONS

• Escoltar al laïcat.
• Viure i practicar la sinodalitat i la coresponsabilitat, 

com a Poble de Déu.
• Exercitar el discerniment a la llum de la Paraula que 

transmet i viu l’Església.
• Promoure una cultura de trobada enfront d’una cul-

tura del descart.
• Impulsar un laïcat en sortida i alegre.

NOTES

• Sinodalitat, caminar junts.
• Discerniment de la missió de l’Església.
• Espiritualitat.
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EL PRECONGRÉS A CATALUNYA  

El Congrés de Laics no és 
un esdeveniment, és un 
itinerari per a impulsar la 
crida missionera de l’Església  
en el moment present.  

En tres etapes:

PRIMERA	ETAPA	

TREBALL DIOCESÀ 
FINS AL 9 DE NOVEMBRE

1 Temps de trobada, i escolta del document-qüestio-
nari, en grups diocesans constituïts a aquest efec-
te i/o en grups existents: joves, família, catequistes, 
professors de religió, Càritas, germandats i confra-
ries, moviments, associacions... 

2 Fins al 30 d’octubre fem arribar tot el treball rea-
litzat a la delegació d’Apostolat Seglar del  Bisbat al 
qual pertany el grup per fer la recollida i preparar la:

3 Trobada interdiocesana catalana: 9 de novembre 
de 2019, treball conjunt del laïcat català a partir de 
les reflexions i suggeriments aportats. Les síntesis 
serviran de referència per a l’Instrumentum Labo-
ris que serà treballat per aquells que participin en 
el Congrés i marcarà, juntament amb les ponències 
del mateix Congrés, les línies generals del camí que 
s’iniciarà després de la seva celebració.

Des del 9 novembre del 2019 fins al gener de 2020 
es treballarà l’Instrumentum Laboris preparatori del 
Congrés.

SEGONA	ETAPA	

EL CONGRÉS
Madrid del 14 al 16 de febrer 2020

Hi participaran representants de totes les diòcesis es-
panyoles i dels diferents moviments i associacions. L’ob-
jectiu fonamental és que en aquests dies es determinin 
propostes concretes i línies d’actuació per a dinamitzar 
el laïcat en les nostres diòcesis de cara als pròxims anys, 
per la qual cosa es prioritzarà el treball en comú entorn 
de quatre itineraris fonamentals que ens pertoquen a 
tots: primer anunci, acompanyament, processos forma-
tius i presència en la vida pública. Juntament amb això, 
també hi haurà ponències que ens serviran per a con-
textualitzar els diferents treballs i afavorir la reflexió, es 
tindrà cura, dels moments celebratius i festius.

TERCERA	ETAPA	

POSTCONGRÉS

Vol ser l’inici de nous camins que permetin concretar 
tot allò que s’ha reflexionat en la fase diocesana i tot el 
que s’ha viscut amb motiu del Congrés. La responsabili-
tat d’aquesta etapa correspondrà als diferents subjectes 
del camí recorregut: diòcesis, moviments i associacions 
eclesials. 

HORARI DE LA JORNADA

 10.00 h Acollida 

 10.15 h Pregària

 10.30 h Ponència
  a	càrrec	de	Mons.	Joan	Planellas	i	Barnosell
	 	 Arquebisbe	metropolità	de	Tarragona

 11.15 h Descans 

 11.45 h Treball de Sala

 13.30 h Eucaristia

 14.30 h Dinar

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  

NOM	I	COGNOMS:

	

ASSOCIACIÓ,	MOVIMENT	O	REALITAT	LAÏCAL:

	

DIÒCESI:

	

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	31	d’octubre.	
(Consulteu	l’adreça	del	vostre	Bisbat	al	dors	
d’aquesta	butlleta).

APORTACIÓ  ECONÒMICA

•	Inscripció:	5,00	€
•	Dinar:	12,00	€

La	DIÒCESI	DE	BARCELONA	és	 responsable	del	 tractament	de	
les	seves	dades	d’acord	amb	la	BDGAAB.	Per	a	exercir	els	drets	
d’accés,	 rectificació,	 cancel·lació	 i	 oposició	 podeu	 dirigir-vos	 a	
protecciodades@arqbcn.cat,	tot	fent	menció	expressa	del	depar-
tament	o	delegació	de	l’Arquebisbat	que	tracta	les	vostres	dades,	
a	fi	de		poder-vos	atendre	amb	la	màxima	eficàcia	i	celeritat.


