PROPOSTA FORMATIVA PROVINCIAL
CURS 14-15
Vocalia de Formació i Promoció Vocacional. SSCC
Província Mare de Déu de la Mercè.

1. OBJECTIUS/NUCLIS FORMATIUS

La proposta formativa provincial d’enguany respon a dos nivells d’actuació:
A) a la preparació dels propers congressos associatius:
el Congrés Provincial ‘15 i el III Congrés Regional de la nova Regió Ibèrica.
B) a la celebració del Bicentenari del naixement de Don Bosco, com a part de la Família
Salesiana.

2. MOTIVACIONS
La primera proposta formativa pretén ajudar als salesians cooperadors a tenir una visió
més amplia de la realitat de la nostra associació:
- en l’àmbit provincial es tractarà de valorar com ha estat el grau d’assoliment dels
objectius d’aquest trienni 12-15, per marcar noves línies d’actuació en el proper Congrés
Provincial. (Es realitzarà a partir del treball del document “Revisió del Pla Triennal 12-15”,
que es farà arribar a tots els Centres a través dels coordinadors i la pàgina web de la nostra
província).
- en l’àmbit regional es tractarà de fer una reflexió profunda de l’Associació a la nostra
Regió , a la llum del recentment aprovat PVA (Projecte de Vida Apostòlica) i com a
preparació del II Congrés Regional de la Regió Ibèrica de SC.
La preparació d’aquests dos Congressos, amb el treball dels respectius documents,
considerem que és una bona eina formativa, tal com s’indica en la introducció del primer:
“llegir-lo, reflexionar-lo i discernir propostes de futur és un objectiu formatiu personal i
comunitari per aquest curs”. Alhora és un moment important de participació associativa, ja
que servirà com a base de marcar les línies de futur de la nostra Associació. I també, en un
context especial, al voltant de la celebració del Bicentenari, pot ser un “ moment especial
per aprofundir en la nostra vocació salesiana”.
Respecte al segon nivell d’actuació, com a part de la FASA que som, volem tenir present
que enguany celebrem el Bicentenari del naixement de Don Bosco. Aquest és un moment
privilegiat per tornar a les arrels de la nostra vocació salesiana i des d’aquí discernir com s’ha
d’encarnar en la realitat actual. És per això que continuarem tenint com a referència la Carta
de la Identidad carismática de la Familia Salesiana de Don Bosco que ja vam començar a
treballar el curs passat.

1

3. ESTRATÈGIES I RECURSOS
A) En quant al primer contingut:
 Àmbit provincial:
28 setembre de 2014: Assemblea d’inici (matí).
Introducció a l’informe (“Revisió del Pla Triennal 12-15 de la Província de Barcelona”)
Presentació del pla de treball (punt 6).
28 de setembre de 2014: Trobada de coordinació (tarda).
Lliurament (oficial) de l’informe als coordinadors/es de centre.
Presentació completa de tot l’informe.
Pautes per a treballar-lo.
Mesos de setembre’14 fins a desembre’14:
Lectura (personal) de l’informe.
Comentari i enriquiment de l’informe (en grup).
Revisió de l’assoliment dels objectius, amb la redacció de les noves valoracions
(si s’escau) i d’altres propostes (consell local).
Enviament de les valoracions i propostes al consell provincial (data límit: 31 des).
7 de febrer de 2015: Trobada de coordinació i formació I.
Posada en comú provincial de les noves valoracions i propostes.
Redacció definitiva de les valoracions i propostes de l’informe.
 Àmbit regional:
Es treballarà el “Documento de reflexión del III Congreso Regional” que constarà de 4 temes de
reflexió al voltant del nou PVA:
- Espiritualidad
- Comunión
- Misión
- Vida de Asociación.
i un al voltant del Bicentenari del naixement de Don Bosco.
Les conclusions de cada tema les aniran enviant els Centres al Vocal de Formació Provincial en
terminis que ja s’aniran indicant, i que finalitzaran com a molt tard a principis de maig del 2015.
(El document definitiu està pendent d’arribar i es penjarà al web tant aviat com sigui possible).
B) En quant al segon contingut, us oferim les següents propostes:
 continuar amb l’aprofundiment (si encara no s’ha finalitzat) de la Carta de la Identidad
carismática de la Familia Salesiana de Don Bosco (recordeu que hi ha unes pautes de
reflexió per treballar el document en la proposta de materials formatius del curs passat).
 Lectura i comentari en grup de l’Estrena 2015 del Rector Major, amb el tema "Como Don
Bosco, con los jóvenes, para los jóvenes", que apareixerà properament a la web de la provincia
de Maria Auxiliadora SDB i a la nostra web provincial.
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 Aprofundiment personal d’altres textos que ens puguin ajudar a redescobrir la figura
de Don Bosco. Com a exemple, recomanem el llibre “Joan Bosco. Memòries de
l’Oratori”, edició catalana EDEBÉ, 2014, amb estudi introductori d’Aldo Giraudo i
traducció de Xavier Timoneda.
 Participació en l’Acte de Celebració del Bicentenari de la FASA, que tindrà lloc el 8 de
febrer a Martí-Codolar, i amb un caràcter formatiu i celebratiu.
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