
moviment de cristians
de pobles i comarques

de catalunya

46a jornada nacional
Tenir cura del món

Parròquia de Sant Esteve
Plaça de l’Església 1

Granollers (Vallès Oriental)
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La novetat des del magisteri és l’estreta relació  
entre la qüestió social i l’ecològica,  

que integra, al seu torn, la diversitat cultural.  
Dit en altres termes, integrar  

els drets socials amb els nous drets del medi ambient  
i els drets de les minories culturals,  

perquè són els més pobres i les minories culturals  
els qui més pateixen la problemàtica ecològica. 

En paraules de l’encíclica:  
“un veritable plantejament ecològic  

es converteix sempre en un plantejament social,  
que ha d’integrar la justícia  

en les discussions sobre l’ambient,  
per tal d’escoltar tant el clamor de la terra  

com el clamor dels pobres” (49). 
 

Joan Carrera i Carrera 
De Quaderns CJ, n.102: Cap a una ecologia integral.  
Ètica i espiritualitat de la Laudato si’. Gener 2017 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ens trobarem a Granollers per compartir el treball fet, per escoltar i 
dialogar, per festejar, per celebrar, per fer i ser poble de Déu que camina 

cap al cel nou i la terra nova, tot deixant la suor i l’esforç en la cura i la 
humanització d’aquest món present. 

La Permanent del MCPCC 

 



PROGRAMA DE LA 46a JORNADA 

Granollers, 7 maig 2017 
 

2/4 de 10      Arribada i inscripcions. Acolliment i petit esmorzar. 
 

10       A la Sala Sant Esteve: 
       Benvinguda a càrrec de: l’equip coordinador del Vallès, Mn. Josep     
                     Montfort, rector de Sant Esteve i el Sr. Josep Mayoral, alcalde de 

                     Granollers. 
           

¼ d’11      Pregària inicial 
       Indicacions pràctiques sobre la jornada 
 

2/4 d’11      Assemblea. Ordre del dia:       
    Comunicats i adhesions. 

Temes generals 

    Estat de comptes 
    FIMARC 

    LA VEU  
    Col·lecta d’enguany: Primers refugiats al Vallès 

    Precs i preguntes 

 

¼ de 12       Aportacions de les comarques o diòcesis al tema del curs 

 

¾ de 12      Esbarjo 

 

¼ d’1      Conferència: 

        "Tenir cura del món” a càrrec del Dr. Francesc Torralba 
 

         Col·loqui. 

       Lliurament del recordatori i foto de família. 
 

2       A la Sala d’Arqueologia: Dinar  
 

4                    Visita guiada per la Granollers medieval, moderna i modernista. 
  
2/4 de 6        EUCARISTIA, a l’església parroquial, presidida per Mons. Josep 

     Àngel Sàez, bisbe de Terrassa.  
                         (Col·lecta pro Refugiats al Vallès) 

 
2/4 de 7      Traspàs del relleu a la diòcesi de Tarragona per a la 47a JN. 

       Comiat. 
  



 
                           

               AP-7 sortida 13 Granollers → Palou → C/ Francesc Macià 
 

A la cruïlla d’Alfons IV amb Prat de la Riba (amb semàfor), gireu cap a l’esquerra per seguir 
per aquest últim. A la tercera travessia, gireu a la dreta, pel carrer Sant Jaume: gairebé al 
final del seu recorregut trobareu, a la dreta, la rectoria de la Parròquia de Sant Esteve.  

Tot els carrers de l’entorn són zona blava, però el diumenge no és dia de pagament. 
També podeu aparcar a tot el Passeig Fluvial.  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

>>PREU 

Inscripció: 6 €       Dinar: 16€   (Menors de 12 anys, gratuït) 
 

>>PREINSCRIPCIONS, abans del DIMECRES, 3 de MAIG, a: 

• Teresa Fargas → 647 947 946 – 938 446 366 – teresafargas@hotmail.com 

• Teresa Garrell → 663 484 477  –  tgarrell@gmail.com  

En cas d’un grup, doneu nom i cognom de cada persona. 
 

>>PORTEU COMPLIMENTADA LA TARGETA D’INSCRIPCIÓ 
 

>>COMPARTIREM LES POSTRES, ja és tradició. No les oblidem!!! 

 

>>Si us cal GUARDERIA, aviseu-ho en fer la preinscripció. 

mailto:teresafargas@hotmail.com
mailto:tgarrell@gmail.com

