
Vine...
i viuràs!

L’amor familiar: vocació i camí de santedat

Col.legi Pare Manyanet 
Les Corts, 
Travessera de les Corts, 221, 08029 Barcelona. 

9:30 - 18:00- Jocs, tallers i
sorpreses.

Dissabte 25 de juny

Més informació: 
https://n9.cl/emf2022

Formulari d’inscripció:
https://bit.ly/3L7LCRQ  

SECRETARIAT PASTORAL FAMILIAR

JORNADA FAMILIAR 



X TROBADA MUNDIAL DE LES FAMÍLIES 

JORNADA FAMILIAR 25-6-2022 
- Organitzada pels moviments de pastoral familiar 
- 9 tallers o xerrades: per parelles (P), per tota la família, inclosos 

joves i nens (F) i per adolescents (A) 
- 3 tandes de tallers-xerrades amb 4 tallers/tanda. Podràs escollir-

ne un taller a cada tanda.  
- Jocs i activitats pels nens i adolescents conduits per monitors-

catequistes durant tot el dia.  
- Dinar familiar. Cada família portarà el seu dinar. A l’escola 

disposarem de plats, vasos, tovallons, cafè i llet.  
 

HORES ACTIVITATS  
9:30-10h Apertura de portes i acollida 
10-11:30h Primera tanda de tallers:  

- Descobrir el tresor (F) 
- Mirades, mirar estimant (P) 
- Essència, des del nostre interior (P) 
- Triunfar con adolescentes (P) Xerrada-col·loqui  

11:30-12 PAUSA CAFÉ 
12-13:30h Segona tanda de tallers 

- Cada gest és una pregària (F) 
- Tu què ets, cercle o quadrat? (F) 
- Per a una bona relació, l’ingredient secret ets tu (P) 
- Good Love, la educación afectivo-sexual de los hijos (P) Xerrada  

14-16h DINAR COMPARTIT I ESBARJO 
16-17:30h Tercera tanda de tallers:  

- Descobrir el tresor (F) 
- Mirades, mirar estimant (P) 
- Cap el millor de mi (A) 
- Good Love, la educación afectivo-sexual de los hijos (P) Xerrada 

17:30-18h TOTS JUNTS.  
- En aquesta cordada, millor acompanyats! 
- Conclusió final i tancament de la jornada 

 



INFORMACIÓ SOBRE ELS TALLERS I XERRADES 

   
    

   
    

 
 

  

 

    

 

Good Love és una resposta a la 
demanda plantejada per 
Amoris Laetitia de proveir de 
recursos a pares i educadors 
en matèria d’educació afectiva 
sexual dels seus fills. És el 
resultat de la col·laboració 
d’experts de diferents països. 

Taller per famílies. Desccobrir el 
tresor de la relació que ens fa 
crèixer com a família.  

Taller per parelles. Aprendre a 
estimar amb la mirada. 

Taller per parelles. Connectar 
amb allò que tots compartim en 
el nostre interior. 

Taller per famílies. Les nostres 
diferències poden ajudar o 
dificultar la comunicació: com 
podem treballar-les? 

Taller per parelles. El secret 
d’una bona relació està en les 
qualitats o defectes de l’altre? i 
si estigués en mi? 

Taller per famílies de dansa 
contemplativa: pregar amb 
tot el cos i tota l’ànima.  

Xerrada-col.loqui. Quan els pares 
són feliços es converteixen en 
un referent atractiu i, 
conseqüentment, passen a ser 
una autoritat.  

 

Taller per a joves que 
vulguin conèixer i 
desenvolupar la seva pròpia 
personalitat. 

Xerrada. Aquesta plataforma 
també serà presentada a 
Roma durant la X Trobada 
Mundial de les Famílies.  



 

 

 

Per qualsevol consulta pots adreçar-te a 

secretaria.familia@arqbcn.cat 

ó al telèfon 93 453 86 59. 

 

Més informació sobre tots els actes de la X 

Trobada Mundial de les famílies: 

  

 

 
X Trobada Mundial de les Famílies 

Formulari d’inscripció a la Jornada 

Familiar del 25-6-2022  

mailto:secretaria.familia@arqbcn.cat
https://n9.cl/emf2022
https://forms.gle/y5LznC2TbDUtWfhu9
https://forms.gle/y5LznC2TbDUtWfhu9


SECRETARIAT PASTORAL FAMILIAR

X Trobada mundial 
de les famílies

Celebració de Barcelona

Conèixer
Congrés pastoral familiar on-line 
23 a 25-06-2022 a Roma

Adorar 
Missa i vetlla de pregària presidida 
pel Bisbe Javier 22-06-2022, 20-22h. 
Seminari Conciliar de Barcelona  

 
L’amor familiar: vocació i camí de santedat

Més informació: 
https://n9.cl/emf2022  

Compartir 
Jornada familiar amb jocs, tallers 
i sorpreses 25-06-2022, 9:30-18h. 
Col.legi Pare Manyanet Les Corts 

Celebrar 
Missa presidida pel Bisbe Sergi i 
connexió amb l'Àngelus del Papa 
26-6-2022, 9:30-12:30 Parròquia 
Santa Maria del Mar 


