
 
 

 
 
 

OBJECTIUS 
 
 
 

1.- Participar en l’esperit de la 
Jornada Mundial de la Joventut, des 
de la Pastoral de la Salut. 
 
2.- Apropar-nos al sofriment dels 
joves malalts tenint presents les 
seves malalties, sovint no compreses 
o ignorades per la societat. 
 
3.- Comprendre les dificultats de les 
famílies que viuen en el seu sí la 
malaltia d’un jove. 
 
4.- Integrar en la Pastoral de la Salut 
l’acompanyament del joves malalts i 
llurs famílies. 
 
5.- Proposar un model saludable de 
viure la malaltia des de la llum de 
l’Evangeli. 
 
6.- Oferir als joves la Pastoral de  la 
Salut com a resposta als seus anhels 
de fer el bé i atendre als qui pateixen. 
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19 de febrer de 2011 
CALDES DE MONTBUI 



Dissabte 19 de febrer de 2011 
Lloc: Residència Santa Susanna 

Caldes de Montbui 
Entrada pel carrer   Gregori Montserrat 

 
------------------------------------------- 

 
Inscripcions: 

 
Cal portar la butlleta adjunta degudament 
plena, per poder saber les persones i 
institucions que hi han participat. 
Les despeses de la jornada estan 
subvencionades per la parròquia de Sta. Maria 
de Caldes de Montbui i la Delegació de la 
Pastoral de la Salut. 
 
 

Destinatari de la jornada: 
 

- Les comunitats cristianes i equips de la Salut. 
- Malalts, famílies i les seves associacions, 
serveis d’assistència religiosa dels hospitals, 
sociosanitaris i residències. 
- Els professionals de la salut. 
- Les congregacions religioses que atenen 
malalts. 
- Els preveres i diaques. 
 
 

Organitza: 
 

Delegació de la Pastoral de la Salut 
Carrer Vinyals 47. CP 08221 Terrassa 
delegaciosalut@bisbatdeterrassa.org 
Tel. 626425976 
 

PROGRAMA 
 
 

9,30h  Arribada, inscripció i lliurament de 
carpetes 
 
10,00h              Salutació 
 
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar 
de Terrassa 
Pregària 
 
Presentació de la Jornada  Mn. Alfons 
Gea,delegat episcopal de la Pastoral de 
la Salut. 
 
10,30h            Ponència: 
 
L’Acompanyament espiritual als joves 
en situació de dolor. Dra.Montse 
Esquerra i Anna M. Agustí, Delegació 
PS de Lleida. 
 
11,30h             Descans. 
 
12,00h            Testimonis:  
 
-Quan la bulímia visita una família: 
Matrimoni Joan Pey i Elisa Llanes: 

 
   - L’Evangeli com a servei als malalts:  

 Delegació de joventut del Bisbat de       
Terrassa. 
 
13, 00h.         Presentació del material 
de la campanya. 
 
13,15h.             Cloenda. 
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