XIII Jornades de Formació per a Catequistes

Sota la vostra
proteccioens refugiem

Programa
Divendres, 19 de novembre
18:00h Acollida dels participants a la plaça dels Apòstols
(davant del Self Service)
18:45h Vespres a la Basílica
20:00h Sopar al soterrani del Self Service
Tots els àpats es fan en el mateix lloc
Al acabar, assaig de cants a la sala Sant Miquel
(al costat del menjador)

Dissabte, 20 de novembre
7:30h

Laudes a la Basílica (optatiu)

8:00h

Missa a la Basílica

9:30h

Esmorzar

10:30h Ponència «Els materials en el context de la proposta
del nou itinerari catequètic del SIC» (Mn. Joan Àguila
i Jordi Massegú), a la sala Sant Miquel
12:00h Descans
12:30h Diàleg a partir de la ponència
14:00h Dinar
16:00h Trobada a l’esplanada de la Basílica per la realització
dels tallers.
20:00h Vespres a la sala Sant Miquel
20:30h Sopar
22:00h Vetlla de pregària a la Basílica,
animada per Canta la teva fe

Diumenge, 21 de novembre

Santuari de Montserrat
19, 20 i 21 de novembre de 2021
SIC

Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears

7:30h

Laudes a la Basílica (optatiu)

8:30h

Esmorzar

9:30h

Conferència «El catequista, iniciador a la Litúrgia»
(P. Ignasi Fossas i Colet, osb), a la sala Sant Miquel

11:00h Missa conventual a la Basílica, presidida per
Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat
12:30h Comiat, cant de «és l’hora dels adéus» i foto ﬁnal
a l’esplanada
13:30h Dinar

Lloc dels allotjaments
Habitacions individuals, dobles o triples:
Hotel Abat Cisneros
Cel·les Abat Marcet (apartaments amb bany compartit)
Habitacions col·lectives:
Cel·les de l’Abad Oliva
(pels més joves; no inclou roba de llit ni de bany)

Aparcament i transport
S’aconsella pujar la muntanya amb el cremallera, ja que, en aquest
cas, es pot aparcar al parking del cremallera gratuïtament.

Preus
El preu total es calcula sumant, quan s’escaigui, la matrícula,
l’allotjament i els àpats pels externs:

Matrícula: 30 €
(els catequistes de les Illes Balears estan exempts del pagament
de la matrícula)

Allotjament amb pensió completa:
• En habitació individual: 155 €
• En habituació doble: 110 €
• En habitació triple: 100 €
• Espai jove en habitació col·lectiva: 70 €

Àpats pels externs:
15 € cada dinar o sopar.

Lloc de les Jornades
Santuari de la Mare de Déu de Montserrat
08199 Montserrat (Barcelona)

XIII Jornades de Formació per a Catequistes

Per a formalitzar la inscripció

Fitxa d’inscripció

Online (preferentment):

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

S’agraeix la selecció d’habitacions dobles o triples perquè n’hi
ha molt poques d’individuals.

Ompliu la ﬁtxa d’inscripció que hi ha en aquest enllaç:
http://www.sic-catequesi.cat/actualitat/detall/inscripcions-a-lesxiii-jornades-de-formacio-per-a-catequistes/88
Recordeu que, al ﬁnal, us ha d’aparèixer un missatge dient que
la inscripció s’ha gravat correctament.

Cognom ..........................................................................

Pensió completa en habitació individual (molt poques places)

NIF ...................................................................................

Pensió completa en habitació doble. Indiqueu la persona amb
qui compartireu l’habitació: ...........................................................

Lloc de naixement .........................................................
..........................................................................................
Data de naixement .........................................................

També hi podeu accedir a través d’aquest codi QR

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

Ingresseu l’import total al compte del SIC de CaixaBank:
ES16 2100 0963 6902 0001 6108

Modalitat d’assistència (només cal triar una)

Pensió completa en habitació triple. Indiqueu les persones amb
qui compartireu l’habitació: ...........................................................
Pensió completa en habitació col·lectiva pels més joves
(no inclou roba de llit ni de bany).
Extern amb àpats: Indiqueu quins:
Divendres sopar

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

Dissabte dinar

CP ...................................................................................

Dissabte sopar

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

Diumenge dinar

Per correu postal o electrònic:

Correu-e ..........................................................................

Indiqueu si patiu al·lèrgies i intoleràncies alimentàries:

Ompliu la ﬁtxa d’inscripció

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

............................................................................................................
Extern sense àpats

Envieu el comprovant bancari de l’ingrés a:
secretaria@sicb.e.telefonica.net
(indicant el nom del participant)

Ingresseu l’import total al compte del SIC de CaixaBank:
ES16 2100 0963 6902 0001 6108

Diòcesi ............................................................................
Sóc catequista de ..........................................................

Envieu la ﬁtxa d’inscripció i la fotocòpia del comprovant bancari de l’ingrés per correu-e: secretaria@sicb.e.telefonica.net
o per correu postal: SIC, c/ dels Àngels, 18 baixos (08001
Barcelona).

Sóc l’acompanyant de ...................................................
Sóc prevere
Sóc diaca

Termini d’inscripció ﬁns el 10 de novembre de 2021

Sóc seminarista
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, rectiﬁcació, 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.

Més informació



A la secretaria del SIC
de dilluns a divendres
de 9:00h a 13:00h
Tel. 933 021 041
secretaria@sicb.e.telefonica.net

Indiqueu si ho accepteu posant
una creu en el següent espai:

Modalitat de taller (només cal triar una opció: A ò B)
Opció A) Conèixer i treballar el material de l’itinerari dels nens:
Taller 1: Primer any: «Cerquem Jesús».
Encontres de desvetllament 1.
Taller 2: Segon any: «Coneixem Jesús».
Encontres catequètics d’iniciació.
Taller 3: Segon any: «Coneixem Jesús».
Encontres de desvetllament 2.
Opció B) Conèixer i treballar el material de l’itinerari
dels pares i mares:
Taller 1: Primer any: «Cerquem Jesús».
Encontres testimonials de Primer Anunci.
Taller 2: Segon any: «Coneixem Jesús».
Encontres catequètics d’iniciació.
Taller 3: Segon any: «Coneixem Jesús».
Encontres d’iniciació a la pregària.

