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RECULLL DE LA TROBADA AMB ELS RECTORS 

DELS CENTRES D’ESPLAI DEL BISBAT 

DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, FEDERATS AL MCECC 

 

Dia i lloc: Dimarts 27 de novembre de 2018 a la Casa de l’Església 

Assistents: Pep Aguilar, Fermí Martín, Jordi Tres, Jordi Mondragón, Vicenç Guinot, Rafel Vilaplana, Josep Maria 
Domingo, Daniel Palau, Josep Torrente, Fredi Esteve, Carles Muñiz, Elisenda Almirall, Gabriel Amargós i Xavi Nus 

Excusats: Pere Milà, Xavier Aymerich, Anton Roca i Agustí Panyella 

 

Benvolguts, 

us agraïm la participació a la reunió del passat 27 de novembre, i us fem arribar el dossier que vam repartir. 
A continuació el recull del que hem parlat i treballat (i que corregeix i actualitza el dossier): 

1. Ítems per valorar la presència dels preveres al Centre d’Esplai. 

 Verd Groc Vermell 
Et fas present els dissabtes 4 3 2 
Celebres l’eucaristia (o altres moments celebratius de la fe) a les activitats del 
centre durant l’estiu 6 2 1 

Celebres l’eucaristia (o altres moments celebratius de la fe) a les activitats del 
centre durant el curs 4 2 3 

Reps la informació del MCECC 7 0 2 
Reps la informació de la Pastoral del Lleure 11 0 0 
Coneixes alguna família de l’esplai 8 1 0 
Existeix comissió de moments celebratius de la fe al centre (comissió de fe, 
pastoral, eucaristia, missa,...) 4 2 3 

 
2. Què ha de fer un prevere en relació als monitors i les monitores, als consiliaris i a les famílies; i com 
acompanyem als monitors i monitores? 

• Estar al costat dels monitors i monitores, conèixer-los. Escurçar les distàncies. Aprofitar espais 
formals com per exemple la comissió de fe. 

• Liderar el procés de selecció dels monitors i monitores que s’incorporen al Centre. 
• Que a les sortides hi hagi alguna activitat de fe preparada. Han de d’haver-hi celebracions i han de 

ser de qualitat. 
• Fer-se presents a les reunions de l’equip de monitors i monitores. 
• Formar part de l’equip directiu del Centre d’Esplai. 
• Que al Consell Pastoral Parroquial hi hagi representants del Centre d’Esplai. 
• Dedicar temps i generar algun espai de trobada amb les famílies, fent un cafè, participant a la 

comissió de famílies,... 
• Lligar a les famílies al calendari parroquial, es pot començar pels temes socials. 
• Entre els consiliaris, un treball habitual (trimestral). 
• Ens cal explicitar la necessitat d’acompanyar-nos mútuament, els preveres i els monitors i les 

monitores. 
• Ser referents pels monitors i les monitores. 
• Treball per assolir “un decàleg” del bon consiliari, del bon rector que està al costat dels Centres 

d’Esplai. 
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3. Dates de les reunions de zona i del que volem treballar. Atenció!!! Són dates corregides de la pàgina 5 
del dossier:

Zona 8 
11 de març de 2019 
21 hores 
Sant Pere i Sant Pau 
del Prat de Llobregat 

Zona 9 
20 de març de 2019 
21.30 hores 
Sant Llorenç 
de Sant Feliu de Llobregat 
 

Zona 16 
4 d’abril de 2019 
20.30 hores 
Aliret  
de Capellades 

què volem treballar / oferir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aquestes reunions, i els punts de l’ordre del dia, ho treballarem i prepararem conjuntament la Pastoral 
del Lleure i els consiliaris de Zona. 

4. El Programa Ramon M. Serchs (pàgines 6 i 7 del dossier) té noves dates: 15 al 17 de febrer de 2019. 
Aquesta és una iniciativa des del MCECC. Des del santfeliuJove estem discernint si organitzem i motivem a 
una activitat durant l’estiu pels monitors i les monitores de la diòcesi, com per exemple: un tros del camí de 
Santiago. 

 

5. De l’agenda de la pàgina 8. 

• La Trocajove és a Riudoms. 

• Les Jornades d’estiu de consiliaris, cal fixar una nova data. 

Atentament, 

 

Carles Muñiz, prevere 

Delegat diocesà pastoral juvenil 

• Escoltar als responsables de centre que participen a la reunió de zona, respecte 
la qüestió de la fe i la pastoral, als seus Centres. Podem fer una dinàmica 
semblant a la dels gomets amb uns ítems concrets. 

• Proposar repetir anualment aquesta reunió. 
• Potenciar la idea de treball en equip. 
• Proposar la presència del prevere a l’equip directiu, la comissió de fe, i altres 

espais formals de trobada. 
• Fer un decàleg amb les tasques dels monitors i les monitores a l’Esplai. 
• Animar per a que tots els centres tinguin constituïda una comissió de pastoral. 
• Fixar ítems de valoració formal. 

MOLT IMPORTANT!!! Abans d’aquesta reunió conjunta 
entre els equips de zona i els preveres, cal que aprofitem 
totes les oportunitats per a dir-nos mútuament que ens 
trobarem en aquella reunió. No pot ser una sorpresa!!! 


