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Jornada

Entitats Socials d’Església
al servei dels desafavorits

12 de març 2011

Delegació de Pastoral Social
Secretariat Diocesà pels Marginats

Jornada
Entitats Socials d’Església
al servei dels desafavorits
5 de març 2011
Horari jornada: de 9.15 a 14.30 h
Hora dinar: 14.30 h (optatiu)
Lloc: Col·legi Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta). Passeig de la Vall d’Hebron, 258 - Barcelona

Presentació
Vivim un moment de profunds canvis socials i eclesials. D’una banda, amb
el desenvolupament d’un sistema de serveis socials i dependència, i amb
una crisi econòmica que afecta les persones més fràgils. I d’una altra, en un
context de secularització important i de dificultats per al compromís cristià.
Aquestes situacions ens demanen reflexionar i actuar sobre la presència
de les organitzacions socials d’Església.
Algunes entitats ja fa dos anys que compartim experiències i visions, tot generant confiances i integrant un grup el qual ha participat fins ara: Càritas,
Fundació Pere Tarrés, Jesuïtes, Maristes, Secretariat de la URC, Salesians, Oblates, Filles de la Caritat, Centros Socio-sanitarios Católicos de Catalunya, Sant
Joan de Déu i el Secretariat de Marginació de la diòcesi de Barcelona.
Veiem la necessitat de compartir amb altres entitats socials d’Església el
camí recorregut, i de revisar i actualitzar el sentit d’aquest grup d’entitats
socials d’Església que ens permeti ser més fidels a la missió de l’Evangeli
al servei de les persones amb menys possibilitats, sense crear grans estructures, per impulsar les línies de treball que definim conjuntament. La
diversitat de carismes i de camps d’actuació (col·lectius, àmbits) pot complementar i enriquir l’actuació en el benefici comú.

Objectius
• Sentir-nos Església que treballa en l’acció social i copsar què se’ns demana avui.
• Discernir sobre una possible estructuració d’un grup d’entitats socials
d’Església.
• Identificar les prioritats de treball i criteris de funcionament d’un grup
estable d’entitats.

Metodologia
• Es combinarà la intervenció en plenari amb el treball en grups i qüestionari, a fi de facilitar la màxima participació i recollir les opinions dels
assistents.

Aportació econòmica
• Assistència a la jornada (sense dinar): 5 €
• Assistència a la jornada + dinar: 15 €

Lloc
Col·legi Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta). Passeig de la Vall d’Hebron, 258 - Barcelona.
Com arribar-hi
• Metro L3 (verda). Estació de Mundet.
• Cotxe: Ronda de Dalt. Sortida 4. Pr

Programa
9.30h Inici de la Jornada. Salutació
Pregària conduïda per les Filles de la Caritat
10h

Primera intervenció
Sentit i eficàcia de l’acció social de l’Església, a càrrec de Mossèn Ramon Prat, vicari general del
Bisbat de Lleida

10.45h Pausa - cafè
11.15h Segona intervenció
El nou context de l’acció social. Reptes per a les entitats socials d’Església, a càrrec de Rafael Ruiz
de Gauna, de la Fundació Pere Tarrés, membre del grup promotor d’entitats socials d’Església
12h

Presentació del treball en grups

12.15h Treball en grups
13.30h Posada en comú, tancament i continuïtat
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14.30h Dinar (optatiu)
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Inscripció
• Fins al 4 de març de 2011
• Destinataris: persones amb alguna responsabilitat en entitats socials d’Església i centres, coordinació de

programes, directius d’institucions, consiliaris...

Inscripció on-line: fàcil i ràpida www.peretarres.org/jornadaesglesia
Entreu a la matricula on-line i seguiu les instruccions. El pagament es fa amb targeta (de crèdit o de dèbit).
Altres opcions d’incripció
• En efectiu: Secretaria de la Fundació Pere Tarrés, c.Carolines, 10 - Barcelona.
De dilluns a dijous: 10/13 - 16/19h. Divendres: 10/13 - 15/18h.
• Per transferència bancària:

1. Consulteu la disponibilitat de plaça trucant a 93 366 85 09
2. Empleneu la butlleta que s’adjunta
3. Feu l’ingrés corresponent, fent constar “Jornada Església” i el vostre nom i cognoms,
al compte següent: 2013-0654-84-0200667863
4. Passeu, per fax o per correu electrònic, el comprovant de l’ingrés i la butlleta d’inscripció
fax: 93 439 45 15
secretariaif@peretarres.org

Butlleta d’inscripció

per el pagament en efectiu o transferència bancària
Jornada Entitats Socials d’Església al servei dels desafavorits
Nom i cognoms
Entitat

Adreça personal
Carrer 									
Núm.		
Població										
Telèfon 1						
Telèfon 2
E-mail
Assistència a la jornada
5e 		
Assitència a la jornada i al dinar

Pis-porta
Codi postal

15e

