
Jornada  
Apostolat Seglar de Catalunya

Camins de 
vocació i missió: 
discerniment i 
acompanyament

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
27 de gener de 2018



Salutació

Vivim en una situació de canvi, que ens 
produeix un cert vertigen, i ens fa sentir 
petits i quasi sempre incapaços de saber 
quina ha d’ésser la nostra resposta. 

Cada seglar és un peregrí que en les cruïlles 
de la vida ha de discernir i optar. Les cruïlles 
dels laics són els límits i les fronteres – les 
perifèries que diu el Papa Francesc –els 
espais privilegiats on Déu es manifesta amb 
profunditat i on no quedem indiferents. 

En la Jornada d’Apostolat Seglar d’enguany 
volem reflexionar, des de la diversitat i 
l’especificitat de cada vocació, personal 
y eclesial, com escoltar, discernir, viure i 
deixar-se acompanyar. La vocació-missió 
que configura la nostra vida, que orienta 
els nostres talents, ens fa instruments de 
salvació en el món. Amb paraules del Papa 
Francesc: “La vocació és avui! La missió 
cristiana és pel present!, no vivim immersos 
en la casualitat, ni som arrossegats per una 
sèrie d’esdeveniments desordenats, sinó que la 
nostra vida i la nostra presència en el món són 
fruit d’una vocació.”

La vocació cristiana sempre té una dimensió 
profètica. Avui tenim molta necessitat de 
discerniment i de profecia: de superar els 
paranys de la ideologia i del fatalisme i 
descobrir, en la relació amb el Senyor, els llocs, 
els instruments i les situacions a través de las 
quals Ell ens crida.

Us animo a participar de la Jornada, dels 
diferents espais de debat i diàleg que hem 
preparat per aprofundir en la vocació-missió 
laïcal des de la necessitat del discerniment 
i l’acompanyament, en les dimensions 
personal i comunitària.

† Xavier, Bisbe de Solsona

Horari de la jornada

09.30 h Acollida i Pregària

10.15 h Primera ponència: 
La dimensió personal

 A càrrec de David Guindulain, SI

 Diàleg entre el ponent i els tertulians:
• Jaume Casassas, director de l’Escola de 

Voluntariat de Càritas i acompanyant 
d’exercicis espirituals

• Anna Eva Jarabo, professora de l’àrea 
d’humanitats de Blanquerna, coordinadora 
de pastoral i membre del Moviment de 
Professionals

• David Palacios, ACIT-Institució teresiana

 Diàleg de sala

11.35 h Descans

12.00 h Segona ponència: 
La dimensió comunitària

 A càrrec del Bisbe Toni Vadell

 Diàleg entre el ponent i els tertulians:
• Joan Àguila, rector de Valls, delegat de 

catequesi i cantautor
• Domingo Torres, Cursets de cristiandat 

i president del Fòrum d’organitzacions 
catòliques de Barcelona

• Anna Vilà, presidenta Moviment de 
Professionals Catòlics de Barcelona

 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 €


