
XIII JORNADA 
DIOCESANA DE 

PASTORAL DE LA SALUT

ACOMPANYAR A LA FAMÍLIA 
EN LA MALALTIA

Dissabte 3 de febrer 2018

Escola Pia de Caldes de Montbui



ACOMPANYAR A LA 
FAMÍLIA EN LA MALALTIA

Ens retrobem com cada any a la Jornada Diocesana de Pastoral de la  
Salut del Bisbat de Terrassa per formar-nos i compartir experiències en un 
clima de fraternitat dins el marc de la Festivitat del Malalt.

L’any passat a la  Jornada celebrada a Cerdanyola del Vallès vam parlar de 
la malaltia com una oportunitat  de creixement en la fe del malalt, però pot 
ser-ho també  per a la seva  família?

Els voluntaris i agents de la Pastoral de la Salut som presència de l’Amor 
de Déu en el món del sofriment i en la nostra acció cal considerar i 
atendre al mateix temps a la família que també pateix.

És ben conegut que la presència afectiva i efectiva de les persones 
estimades al costat del malalt és terapèutica, però també és cert que 
aquestes tenen molta necessitat d´acompanyament i orientació en la 
situació de crisi i dolor que viuen. Per tant, i dins les nostres possibilitats, 
hem de donar suport i ajudar a gestionar els conflictes i desequilibris 
emotius que sorgeixen i  que poden desestabilitzar els seus fonaments. 

És d’aquest acompanyament que en parlaran en aquesta Jornada els 
sanitaris de la Fundació Santa Susanna de Caldes de Montbui, als que vull 
agrair la seva col·laboració, amb molta experiència no sols en les 
necessitats del malalt i de les persones depenents, sinó que també  en la 
dels seus cuidadors i familiars.  

Agrair la presència del Bisbe Salvador Cristau així com a la direcció de 
l’Escola Pia de Caldes de Montbui que ens cedeix desinteressadament les 
seves instal·lacions.
Us desitjo una bona i profitosa Jornada

Dr Josep Massegú i Porta
Delegat Episcopal de Pastoral de la Salut
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09.30 h Arribada i entrega de documentació

Pregària d’inici de la Jornada

Salutació a càrrec de Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar de 
Terrassa
Presentació de la Jornada a càrrec del delegat Dr.Josep Massegú

Ponència: “Acompanyar la família en la malaltia” a càrrec de la Sra. 
Assumpció Ros, psicòloga i directora de la Fundació Santa Susanna de 
Caldes de Montbui.

Diàleg amb el ponent

Descans

Taula rodona amb:
- Sra. Mercè Mariné, màster en acompanyament espiritual de persones 
amb demència.
- Sr. Jorge González, diplomat universitari en infermeria, especialista 
en cures pal·liatives.
- Sra. Conchita Villavilla, auxiliar d’infermeria amb experiència com a 
familiar d’un malalt.

Cloenda amb la participació del Cor de la Fundació Santa Susanna

10.00 h

10.30 h

10.45 h

11.30 h

11.45 h

12.15 h

13.15 h

Coordinadors
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Avda Fontcuberta 166 ( al costat del Caprabo) 
o bé Avda. Pi i Margall 157

Coordinadors

Podeu contactar amb els rectors de les parroquies i amb els coordinadors per programar 
mitjans de transport

Mn.Xavier Blanco, Caldes de Montbui ................................. 93 865 00 82
Fundació Santa Susanna de Caldes de Montbui ................. 93 865 49 94
Sra. Anna Mª Olivé, Cardedeu .............................................. 679 449 093
Sra. Pilar Segalés, Granollers .............................................. 93 849 87 20
Mn. Narcís Ribot, Cerdanyola .............................................. 663 341 952
Mn. Josep Mª fernandez, La Garriga ................................... 667 669 238
Sra. Montserrat Ferrer, Terrassa ......................................... 93 783 96 00
Mn. Miquel Miras, Rubí ....................................................... 93 699 43 77
Sra. Tere Llonch, Sabadell ................................................... 606 437 722

Butlleta d’inscripció

NOM I COGNOMS: _________________________________________________

PARRÒQUIA I CIUTAT: _____________________________________________

E-MAIL: ___________________________________________________________


