
 

Delegació episcopal de pastoral familiar  

JORNADA DE LA FAMÍLIA DE LA DIÒCESI DE GIRONA 

La família, bressol i referent de la nova humanitat 

Diumenge 31 de març de 2019 de 2/4 de 10 a les 5 de la tarda 

 LLOC DE LA TROBADA: COL·LEGI FEDAC SANT NARCÍSC/ Pare Coll, 3Girona 

 

 HORARI 
9.30 Recepció i acollida 

10.00 Benvinguda i presentació de la jornada 

10:30 Inici del tallers (*).  Dins de cada taller es preveu un petit refrigeri/cafè 

12.00 Posada en comú 

13.00 Eucaristia 

14.00 Dinar  

15.30 Quina familiar 

17.00 Comiat 

 

 HI HAURÀ SERVEI DE GUARDERIA I ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES 
 

 INSCRIPCIONS  

 Per fer la inscripció només cal que ompliu el formulari que trobareu clicant AQUÍ 

 També podeu fer-ho enviant un mail amb el nom i edat dels participants, el taller a que voldríeu 

participar cada un dels inscrits i indicant el nombre dels que us quedareu a dinar 

 

 El cost del dinar es de 8€/persona (pels infants de menys de 4 anys serà gratuït, però cal haver 

 formalitzat la inscripció). El pagament del dinar es farà el mateix dia de la trobada a la taula de 

 recepció. 

Mail: pastoralfamiliargirona@gmail.com telèfon: 639 81 86 99 

 

Data límit per fer les inscripcions i la reserva del dinar: 26 de març 
 

 

 TALLERS(*) 

 Taller 1: Família bressol – L’ACOLLIDALa família és l’àmbit de la socialització primària, perquè s’aprèn a 

col·locar-se davant de l’altre a escoltar, compartir, suportar, respectar, ajudar i conviure (Papa 

Francesc). 

 Taller 2: Família referent – EL SERVEILa vida augmenta donant-la i es debilita en l’aïllament i la 

comoditat. Madura alhora que ens donem als altres (Papa Francesc) 

 Taller 3: Nova humanitat – LA SOLIDARITATEn la família, tot està unit entre si: quan la seva ànima està 

ferida en algun punt, la infecció contagia a tots (Papa Francesc) 

 Taller 4: Nova humanitat – LA MISERICÒRDIATenir un cor misericordiós no significa tenir un cor dèbil. 

Qui vulgui ser misericordiós necessita un cor fort, ferm, tancat al temptador, però obert a Déu (Papa 

Francesc) 

 Taller 5: Nova humanitat – LA COMUNICACIÓLa manera de preguntar, la forma de respondre, el to 

utilitzat, el moment i molts factors més poden condicionar la comunicació (Papa Francesc) 

https://docs.google.com/forms/d/11hoEkpcyjuBaR8ybdxCDsuc8nzs0dtVdyI3CtKTregk/edit?usp=sharing
mailto:pastoralfamiliargirona@gmail.com

