
L'Església ha decidit 
interrogar-se sobre 
com acompanyar els 
joves perquè 
reconeguin i acullin la 
crida a l'amor i a la 
vida en plenitud, i 
també demanar als 
mateixos joves que 
l'ajudin a identificar les 
modalitats més eficaces 
d'avui per a anunciar 
la Bona Notícia”. 

“

Des del 1965 es duen a terme les Jornades de 
Qüestions Pastorals de Castelldaura. Volen ser 
una actualització teològica i pastoral,  i un espai 
de debat sobre fenòmens, esdeveniments o 
realitats que estan d’actualitat en les converses 
del carrer i a l’opinió pública, i sobre les quals 
l’Església té alguna cosa a aportar. Des del seu 
orígen prop de quatre mil persones i centenars 
de personalitats del món civil i eclesiàstic han 
participat en aquesta activitat d’actualització 
teològica i pastoral que promou el Centre 
Sacerdotal Rosselló de Barcelona.

Tota la informació a:
www.jornadescastelldaura.cat

Les Jornades

53enes Jornades
de qüestions pastorals

Castelldaura
23 i 24 de gener 2018

És una entitat promoguda per la Societat 
Sacerdotal de la Santa Creu, una associació 
intrínsicament unida a l’Opus Dei que ofereix als 
sacerdots de les esglésies diocesanes un ajut 
espiritual que els estimuli en la seva tasca 
sacerdotal, en la unió al seu bisbe i en la comunió 
amb els seus germans en el sacerdoci.

El Centre Sacerdotal Rosselló organitza diverses 
activitats des de l’època del Concili Vaticà II. 
Destaquen les Jornades de Qüestions Pastorals 
de Castelldaura. També organitza, a iniciativa de 
la Societat Sacerdotal de la Santa Creu o a 
petició d’alguna diòcesi, altres activitats 
formatives, conferències i sessions informatives a 
càrrec d’especialistes generalment de seminaris i 
facultats.

CENTRE SACERDOTAL ROSSELLÓ
Rosselló 192, principal 08008 Barcelona
T 606757994
centresacerdotalrossello@gmail.com

Document preparatori de la 
XV Assemblea general ordinària 
del Sínode dels Bisbes.

Joves, fe,
vocació.

El Centre Sacerdotal Rosselló

www.jornadescastelldaura.cat



Acreditacions

Pregària de Tèrcia

INAUGURACIÓ DE LES JORNADES amb
—Domènec Melé, Director de les Jornades 
—Ignasi Font, Vicari de la Prelatura de l’Opus Dei a Catalunya

SESSIÓ I
“Els joves, la fe i el discerniment vocacional en 
la perspectiva del Vaticà II”

—Agostino Marchetto, Arquebisbe emèrit, especialista en 
hermenèutica del Concili Vaticà II
Presenta: Josep I. Saranyana

PAUSA

SESSIÓ II
“La joventut del s. XXI: vulnerables i desorientats, 
o rics en sensibilitat i compromís? ”

—Xavier Serra, Professor de Filoso�a de l'Institut Salvador 
Espriu (Salt, Girona) i articulista
Presenta: Lluís Tusquellas

PANELL I
“Testimonis de fe i itinerari vocacional de joves”

—Elisabet Melé, religiosa de l‘IVE
—Mariola Borrell, arquitecta i directora del Club Juvenil Carena
—Pau Manent, seminarista de la diòcesi de Barcelona
—Pablo Sanz, enginyer industrial
Presenta:  Josep M. Turull, Rector del Seminari Metropolità 
de Barcelona i Sant Feliu

DINAR

10:00 

10:45  

10:50  

11:15  

12:00 

12:15 

13:15 

14:30

Dimarts, 23/1 Dimecres, 24/1
Pregària de Tèrcia 

SESSIÓ III 
“L’acompanyament espiritual dels joves”

Juan L. Lorda, Professor de la Facultat de Teologia de la 
Universitat de Navarra i director del Col·legi Major Albaizar, 
Pamplona
Presenta: Albert Barceló

PAUSA

PANELL II
“Iniciatives pastorals amb la joventut”

Teresa Valero, responsable dels Grups Alfa a Catalunya
Joan Costa, rector de la parròquia de la Mare de Déu de 
Betlem, Barcelona 
Bruno Bérchez, delegat diocesà de joventut de l’Arquebisbat 
de Barcelona 
Albert Sols, vicari de la Parròquia de Sta. Agnès i impulsor de 
“Life Teen”
Presenta:  Ignasi Miranda, redactor en cap de Ràdio Estel 

SESSIÓ IV 
“Vocacions al sacerdoci: condicions, formació i 
acompanyament”

Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i president de la 
Comissió per a Seminaris i Universitats de la CEE
Presenta: Domènec Melé, Director de les Jornades 
 
DINAR i clausura de les jornades

10:45  

11:00  

11:45  

12:00 

13:15 

14:30

Fitxa d’inscripció

Com fer el pagament?

Dimarts 23 (15€)
Dimecres 24 (15€)

La Caixa ES05 2100 3372 2422 0019 8499


