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> 1er DISSABTE: 16 DE GENER

Projecció de la pel·lícula Qui a envie d’etre aimé?
(Qui desitja ser estimat). 2011. Subtitulada en castellà. Basada en fets reals: un advocat ateu descobreix la fe assistint a unes trobades convocades
per l’escola on va el seu fill.
Presenta: Peio Sànchez, professor de FTC, membre de Signis (Coordinació Catòlica Internacional de
l’Audiovisual)
• Diàleg a partir de la pel·lícula sobre la complementarietat entre mètodes pastorals de temps breu i
impactant i mètodes de temps llarg i reflexiu .
Modera: Anna Almuni, Delegada d’Apostolat Seglar de Barcelona.
• Per què la generació situada entre 30 i 55 anys
experimenta un rebuig instintiu de la proposta
cristiana: l’evolució del jo autònom en la cultura occidental, per Xavier Morlans, professor de
FTC, consultor del Pontifici Consell per a la Nova
Evangelització.
•

>
•

•

2on DISSABTE: 30 DE GENER
El primer anunci en el projecte pastoral del Papa
Francesc, per Anna Almuni, Delegada d’Apostolat
Seglar de Barcelona.
Proposta del 1er guió de Primer anunci del manu-

·
·

•

al Vine i veuràs: Jesús i la samaritana (“Dóna’m aigua viva”), per l’equip laïcal coordinat per
Tomàs Padrós, Professor del Col·legi Tecla Sala
(L’Hospitalet de Llobregat).
S’organitzen grups amb els assistents al curs per
les pràctiques de guions de primer anunci i de diàlegs virtuals o joc de rol. a partir del proper dia.

> 3er DISSABTE: 20 DE FEBRER
Pràctiques (en Master class)
Equip A, format per assistents al curs, ofereixen a
la resta d’assistents el 1er guió: Jesús i la samaritana (“Dóna’m aigua viva”).
• Diàleg virtual - joc de rol - amb algú que va deixar
la fe desenganyat.
• Equip B, format per assistents al curs, ofereixen
el 2on guió: Jesús i Nicodem (“Néixer de dalt”).
•

> 4rt DISSABTE: 27 DE FEBRER
Pràctiques (en Master class)
Equip C: ofereix el 3er guió: Jesús i el cec (“Senyor que hi vegi”).
• Diàleg virtual – joc de rol – amb un agnòstic en
recerca.
• Equip D: ofereix el 4art guió: Jesús des de la creu
(“Jesús que et conegui”).
•

ON ES FA?
Les Escolàpies-Llúria. C/ Aragó 302, Barcelona.
INSCRIPCIONS
Delegació diocesana d’Apostolat Seglar
C/ Sant Pau, 101
Tf. 93 301 15 68 · Fax: 93 317 17 99
Adreça electrònica: dseglar@arqbcn.cat
www.apostolatseglarbcn.org

Preu: 30 €. Es pot demanar beca.
La Caixa ES52 2100 3200 9722 0084 5204
Termini d’inscripció:
el 15 de gener de 2016.
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