
Nom .........................................................................

Cognoms ..................................................................

Telèfon ....................................................................

Adreça .....................................................................

Població ...................................................................

Codi postal ..............................................................

Adreça electrònica .................................................

Diòcesi ....................................................................

Parròquia  ................................................................

Estat civil .................................................................

Edat ..........................................................................

Preus
Matrícula:  16,00 €  
(Els catequistes de les Illes Balears no hauran d’abonar l’import de 
la matrícula)
Pensió completa individual:  67,00 €  
(Inclou el dinar del dia 5 de juliol, l’esmorzar i el dinar del dia 6 de 
juliol –el sopar del dia 5 de juliol serà lliure–)
Preu d’un àpat individual:  
14 €  el divendres / 16 € el dissabte (només pels externs)

Per a formalitzar la inscripció
Manualment 
Ompliu la fitxa d’inscripció adjunta.  
Ingresseu l’import total de la despesa al compte del SIC 
de CaixaBank:   ES16 2100 0963 6902 0001 6108 
Féu una fotocòpia del comprovant bancari de l’ingrés i envieu-nos-la, 
juntament amb la vostra fitxa d’inscripció, al SIC. 
C/ dels Àngels, núm. 18 bxs. 08001 Barcelona.  
A/e: secretaria@sicb.e.telefonica.net  

A la Delegació Diocesana de Catequesi del vostre bisbat 

Fitxa d’inscripció

Online  
Entreu a la web del SIC: www.sic-catequesi.cat   

Seguiu totes les indicacions del nostre aplicatiu (no oblideu adjun-
tar les vostres dades personals i el resguard bancari del pagament).   
Termini d’inscripció: 30 de juny de 2019

Informació:
A la secretaria del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de 
Catalunya i les Illes Balears (SIC), de dilluns a divendres, de 9.00 h a 
14.00 h. Tel: 933 021 041. 
A/e: secretaria@sicb.e.telefonica.net

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

A la pantalla principal, cliqueu sobre la informació de les XVIII 
Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi que 
apareix a la secció Agenda (columna situada al costat superior 
esquerra). S’obrirà una pantalla que us aportarà informació sobre 
les Jornades i donarà l’opció d’inscriure-us-hi via on-line.  

La catequesi,
al cor de 

la comunitat
Però... Per a quina parròquia?

XVIII Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi

Divendres 5 i Dissabte 6 de juliol de 2019 
al Seminari Conciliar de Barcelona

La catequesi,
al cor de 

la comunitat
Però... Per a quina parròquia?

XVIII Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi

Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes BalearsSIC

Manualment 

Matrícula:  16,00 €  



Responsable de la catequesi:  
Diocesana

Arxiprestal

Parroquial 

Marqueu la vostra modalitat d’assistència:

Extern

Dinars, número de dinars .....

Pensió completa en habitació individual

Envieu per correu postal o email la fi txa d’inscripció, junt amb la 
fotocòpia del resguard bancari, a la Delegació Diocesana de Catequesi 
del vostre bisbat o directament al Secretariat Interdiocesà de Catequesi.

Atenció: 

Les dades que ens faciliteu les posarem a la Base de Dades General 
d’Administració del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i 
les Illes Balears (SIC). Les farem servir per a gestionar el desenvolupament 
de les jornades i per a mantenir-vos informats de les nostres activitats. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectifi cació, cancel·lació i oposar-vos a que 
tractem les vostres dades dirigint un escrit a secretaria@sicb.e.telefonica.
net o per correu postal al SIC, c/ dels Àngels, 18 baixos Barcelona 08001.

La catequesi,
al cor de 

la comunitat
Però... Per a quina parròquia?

XVIII Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi

Fitxa d ’inscripció

«Entenem per grups d’acció pastoral en la parròquia, diferenciant-
los dels moviments o d’altres equips, aquells grups que tenen 
encomanada una funció al servei de qualsevol àmbit pastoral en 
la parròquia, com per exemple la catequesi, la litúrgia, Càritas, 
la preparació al matrimoni, la pastoral de la salut, la pastoral de 
joventut...

S’ha d’ajudar a fer que les persones més properes a la parròquia 
estiguin integrades en aquests grups d’acció pastoral que prenen 
responsabilitats en la parròquia. Així s’eviten els personalismes i 
s’ajuda a la consciència comunitària i missionera que la parròquia 
ha de tenir.»
Directori de la parròquia, nn. 26-27

És molt evident que no vivim una època de canvis, sinó un 
canvi d’època. I les nostres comunitats parroquials s’ha vist 
profundament afectades per aquest canvi d’època. I òbviament 
l’època on tothom era cristià necessitava una catequesi molt 
diferent a la que necessita el moment actual. No ens referim 
només a un canvi de mètode catequètic, cal una nova manera 
d’acollir, escoltar, anunciar, acompanyar. I això no només afecta a 
la catequesi, sinó a tota la comunitat, a la parròquia. Per tot això 
dedicarem aquestes jornades a descobrir que el lloc natural de 
la catequesi està al cor de la comunitat... Podrem escoltar les 
ponències i conèixer algunes experiències.

Justifi cació

Ponent
• Mn. Emili Marlés, rector de la parròquia de Sant Cugat del Vallès i 

professor de l’assignatura «pastoral evangelitzadora» a l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià de Barcelona.
Ens presenta: Una catequesi evangelitzadora per a una parròquia 
en sortida

Experiències
• D. Antonio Facchinet, de la comissió de catequesi de la Diòcesi 

de Cremona (Itàlia)
• D. Jesús Úbeda Moreno, de la parroquia de la Natividad de 

Ntra. Sra. de San Martín de la Vega, de la Diócesis de Getafe
• Mn. Alberto Para, de la parròquia de Sta. Eulàlia de Vilapicina i 

Director del Secretariat Diocesà de Catequesi de Barcelona
• Mn. Simó Gras, de la parròquia de Sta. Maria de Montblanc, a 

l’Arquebisbat de Tarragona

Horari

Treball de la tarda:

· Ponència: El procès evangelitzador en la 
pràctica de Jesús. Ecosistema d’una parròquia 
que evangelitza

· Treball de grups
· Diàleg amb el ponent

Divendres, 5 de juliol
10.30 – 11.00 h. 
11.00 – 13.30 h.  

16.00 – 19.30 h.   

20.00 h.    

Acolliment dels participants
Treball del matí:

Celebració de l’Eucaristia

· Experiències de Getafe, Tarragona i Barcelona 
· Diàleg compartit. 

Dissabte, 6 de juliol
8.30 h.   
10.00 h.  

12.00 h.   

Celebració de l’Eucaristia
Ponència: Ser catequista com un dels 12 
Diàleg amb el ponent
Experiència de la Diòcesi de Cremona 
Diàleg amb el ponent

16.00 h.   Conclusions de les Jornades
18.00 h.   Cloenda i comiat


