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                 Trobada anual 
 

                   Fent Camí en Família, 

                                             

                                         Fem Moviment 
     

                                              Barcelona, 16 d’octubre 2022 

       Santa Dorotea                                                                             

                                                                                     Sarrià 

 

Salesianes Santa Dorotea 

Pg. Sant Joan Bosco, 24 
08017 Barcelona 

 
El col·legi Santa Dorotea va ser fundat el 1886 per la 

Congregació de les Filles de Maria Auxiliadora, gràcies a una 
donació que va fer Dorotea Chopitea del terreny i de la torre 

Ginorella, ubicada al barri de Sarrià de Barcelona. 
 

 
 

Com arribar-hi:   
FGC: Tres Torres;  
Autobusos V7, H6, 34; 6. 
Hi ha servei de pàrquing al patí de l’escola, entrant pel Passeig 
St. Joan Bosco 

     



 
 

Fent camí en família, fem Moviment. 

El proper diumenge 16 d'octubre tenim prevista la nostra Trobada 

anual de LLDB. Aquest any ens trobarem a la casa de Santa 

Dorotea de les FMA.  

És  un moment important  per poder compartir plegats una 

jornada de convivència i reflexionar al voltant d'un tema que a 

tots ens interessa. 

El nostre Moviment és una opció molt interessant per a les 

nostres famílies i les famílies del nostre entorn. Volem que Llars 

Don Bosco respongui a les necessitats de les famílies d'avui. Per 

això, al llarg del curs passat, vam iniciar una reflexió per la 

millora del nostre Moviment. 

Aquesta reflexió ha posat de manifest algunes febleses i altres 

aspectes que ens satisfan. Entre tots hem fet un seguit 

d'aportacions per afavorir la millora, unes aportacions que han 

estat molt riques i molt variades.  

Ara cal concretar. Cal posar en pràctica algunes d'aquestes idees i 

ho hem de fer plegats. 

Aquesta és la proposta: trobar-nos i junts veure què hem de fer 

perquè Llars Don Bosco sigui millor per nosaltres i per al nostre 

entorn. 

Animem a tothom a participar de la trobada!!  

Ens veiem el 16 d’octubre a Santa Dorotea. 

 

 
 

 

Horari 

9:30 Arribada i acollida (amb un refrigeri) 

10:00 Dinàmica de retrobament 

10:30 Pregària i Parlaments 

11:30 Presentació i desenvolupament del tema 

14:00 Dinar 

1530 Eucaristia 

16:30 Comiat 

 

             

 

INSCRIPCIÓ A LA TROBADA: 

La inscripció la fa el matrimoni secretari del grup, comunicant-ho al 

Consell Provincial 

Data límit: 6 d'octubre.  

Preu de la Trobada: 15€ per persona. Els infants no paguen.  

Al·lèrgies i intoleràncies: Cal indicar les persones que tenen alguna 

al·lèrgia o intolerància alimentària, cal especificar a què. 

Infants: Indicar el nombre d'infants que aniran i les seves edats. (per 

poder organitzar correctament els canguratge). 

Pagament de la trobada: El matrimoni Secretari de cada grup farà 

un ingrés al compte del moviment (ES12 1550 0001 2900 1317 5229) 

amb l'import de tots els participants del seu grup. 

 


