PROPOSTA FORMATIVA PROVINCIAL
CURS 17-18
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 del proper Congrés Provincial:
el Congrés Provincial del maig de 2018
B) a la preparació del proper Sínode dels Bisbes: “Els joves, la fe i el discerniment
vocacional” , com a part de la Família Eclesial que som.

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 15-18, per marcar noves línies d’actuació en el proper Congrés
Provincial. (Es realitzarà a partir del treball del document “Revisió del Pla Triennal 15-18”,
que es farà arribar a tots els Centres a través dels coordinadors i la pàgina web de la nostra
província).
La preparació d’aquest Congrés, 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 estrenada versió del
nostre PVA, pot ser un “ moment especial per aprofundir en la nostra vocació salesiana”.
Respecte al segon nivell d’actuació, com a part de l’Església que som, volem tenir present
que enguany es celebrarà la XV Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre el
tema: “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”. Es la primera vegada a la història de
l’Església que una Assemblea tan important i representativa es dediqui de manera intensa i
explícita a l’estudi d’aquest tema. El mateix Rector Major, Ángel Fernández, ens ha animat
directament a participar-hi: “Como Salesianos de Don Bosco, estamos llamados a ofrecer a la
Iglesia el don de nuestro carisma, unido a nuestra reflexión y experiencia pastoral con los
jóvenes y para los jóvenes”.
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3. ESTRATÈGIES I RECURSOS
A) En quant al primer contingut: Preparació del Congrés Provincial 2018

1 d’octubre del 2017: Trobada de Coordinació i Formació I (tarda).
Lliurament i presentació de l’informe als coordinadors/es de centre.
Presentació del pla de treball.
Pautes per treballar-lo.
Mesos d’octubre’17 fins a desembre’17:
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 de
desembre).

10 de febrer del 2018: Trobada de Coordinació i Formació II.
Posada en comú provincial de les noves valoracions i propostes.
Redacció definitiva de les valoracions i propostes de l’informe.

B) En quant al segon contingut: Preparació del Sínode dels Bisbes 2018
Al nostre web trobareu els següents documents:
-

Carta del Rector Major respecte al Sínode sobre els joves.
Document Preparatori del Sínode sobre els joves.
Proposta del document de treball dels SC de la Regió Ibèrica.
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