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Presentació
Ángel Asurmendi pare inspector

El que ens uneix més és fer el bé en comú
En començar la presentació de la Programació del curs 
2019-2020, permeteu-me que us saludi cordialment a 
tots. Alhora, reitero la meva acció de gràcies per tot el que 
esteu fent per desenvolupar la missió que la Inspectoria té 
encomanada.

“Som u” és l’eslògan que guiarà els nostres esforços en aquests anys. Partim de la idea 
que a la Inspectoria és molt més el que ens uneix que el que ens separa, i estiguem 
convençuts que el moment present ens demana a tots un profund sentit de pertinença a 
la Inspectoria i un compromís ferm amb els joves que tenim encomanats.

Vull en aquestes línies reiterar el que ens uneix per sobre de tota altra diferència. La 
dispersió i la fragmentació ens treuen energies per transformar creativament els ambients 
en què ens movem. Ens uneix la fe en un Déu que és Amor infinit i que es fa present en 
la història dels joves i de totes les persones.

Per això, aquestes línies de presentació són una crida a unir-nos en la missió que el bon 
Déu ens ha encomanat: ser signes i portadors de l’amor de Déu. El que més ens uneix és 
fer el bé en comú. I d’això es tracta: de fer el bé en comú. La manera d’estar i realitzar 
aquesta missió és tan important com el resultat de la mateixa. Obrim amb els joves espais 
de trobada, escolta, oració i diàleg davant els desafiaments de la societat. Aquesta missió 
no és possible realitzar-la sense entrar en una franca i àmplia col·laboració amb els altres 
en totes les dimensions del quefer humà.

No tinguem pors ni mandra. L’Esperit és present a les persones que promouen la 
fraternitat, amb desig de bé, veritat i justícia. Com us deia en una de les frases 
pronunciades en la presentació del programa d’aquest any en els diversos llocs de la 
Inspectoria, “Es tracta de fer evident que l’Esperit no ha cridat a compartir vida i missió 
a incompatibles. Perquè la docilitat al carisma obre vies d’entesa, concòrdia, consens i 
fins i tot unitat “(Luis Alberto Gonzalo Díez, VR juny 2019).

La programació que ara teniu entre mans és l’expressió, per al curs 2019-2020, de 
l’esforç per adequar les estructures que tenim a la missió que se’ns ha confiat i hem 
assumit.

Gaudiu d’un bon curs!

Ángel Asurmendi
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ESTRENA 2020

“Honrats ciutadans 
i bons cristians”
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“Honrats ciutadans 
i bons cristians” La poLítica deL Pare Nostre
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EFEMÈRIDES

ESGLÉSIA I INSPECTORIA

CASES

Sevilla-Colegio Mayor 1944

75 anys

Cartagena 1970

50 anys

València-San Juan Bosco 1945

75 anys

Jaén 1970

50 anys

Alcoi Juan XXIII 1969

50 anys

Huelva 1969

50 anys

Celebració CGXXVIII: 
Quin salesià per als joves d’avui?

Congrés de Laics
 2020
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EFEMÈRIDES DELS GERMANS

75 ANYS DE PROFESSIÓ
•	 Antonio Altarejos García
•	 Rafael Casasnovas i Cortés
•	 Jesús Notario Vicente
•	 Santiago Sarriegui Unanue

50 ANYS DE PROFESSIÓ
•	 Emili Marcos i Souto
•	 Damián Moragues Ordínez
•	 Miquel Sàbat i Font
•	 Ramon Vera Peralta

25 ANYS DE PROFESSIÓ
•	 Antonio Fernando García Reyes
•	 Juan Francisco Huertas Carretero
•	 Juan Carlos Macías Díaz
•	 Marco Antonio Romero Temblador

50 ANYS D’ORDENACIÓ PRESBITERAL
•	 José Miguel Burgui Ongay
•	 Javier Churio Baquedano
•	 Alfonso Conejo Redondo
•	 Francisco Fuentes Segura
•	 Alfredo Ibáñez López
•	 José Antonio Iguácel Ipas
•	 José Lafuente India
•	 Ángel Larrañaga Larrañaga
•	 Josep Maria Maideu i Puig
•	 Fidel Martín Cillero
•	 Manuel Martos Izquierdo
•	 Jaume Masana i Monistrol
•	 Agustín Ruiz Rosal

25 ANYS D’ORDENACIÓ PRESBITERAL
•	 Rafael María Heredia Alba
•	 Mario José Pardos Ruesca
•	 Tomás Sánchez Vázquez
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lema, oBJectiU 
i lÍnies D’acció generals
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LEMA, OBJECTIU I LÍNIES 
D’ACCIÓ GENERALS

                 Som U 
“Que tots siguin u; com tu, oh Pare, estàs en mi, i jo en tu. 
Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui 
que tu m’has enviat. ”  (Jn 17.21-23)

LEMA:



Programació Inspectorial 2019-2020

~10~

OBJECTIU: Créixer en la comunió d’Esperit, Carisma i Missió entre salesians i seglars 
(profetes de fraternitat) (Opció 6)

1. Aprofundint en la comunió entre els grups de la Família Salesiana presents en el 
territori.

2. Impulsant el sentit d’Obra salesiana a través de l’Equip Local de Pastoral i del Consell de 
l’Obra.

3. Promovent la formació conjunta de salesians i seglars, en l’àmbit de l’Esperit i la Missió 
Salesiana.

4. Fomentant la confiança mútua entre salesians i seglars.

5. Seguir creixent en unitat i en identitat inspectorial.

“en la Família Salesiana, per voluntat del Fundador, tenim particulars responsabilitats: 
mantenir la unitat de l’esperit i estimular el diàleg i la col·laboració fraterna de cara a 
un mutu enriquiment i a una major fecunditat apostòlica”. (Const. 5)
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ACTUACIONS

1. Garantir la nostra presència en les trobades d’altres grups de la Família Salesiana 
(FASA) i en les reunions conjuntes.

2. Promocionar la vocació als diferents grups de la FASA.

3. Compartir moments forts d’espiritualitat com a FASA (Recessos, celebracions, 
pregàries, etc.)

4. Afavorir la creació del consell local de la FASA.

5. Participar en les propostes formatives que escauen a cada salesià en funció de la seva 
responsabilitat.

6. Compartir moments fraterns entre salesians i altres membres de la Comunitat 
Educativo - Pastoral (CEP).

7. Participar com a comunitat salesiana en els actes importants de l’Obra i dels seus 
ambients.

8. Preparar-se i dedicar temps a acompanyar els joves, les seves famílies i els membres de 
la CEP.

9. Aprofitar els moments comunitaris per a presentar els projectes de cada grup de la 
casa.

10. Treballar els materials de formació i celebració preparats per “Som u”

11. Buscar moments de coneixement i comunió amb altres comunitats.

PER A LA
COMUNITAT SALESIANA
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ACTUACIONS

1. Programar moments perquè la CEP creixi en unitat (dia, setmana de la comunitat, 
festes, celebracions, etc).

2. Desenvolupar projectes compartits per tota l’obra.

3. Consolidar el consell de la CEP com a òrgan de reflexió que orienta i garanteix la 
identitat de la casa.

4. Assegurar i cuidar la metodologia d’elaboració, de realització i de revisió del PEPS local 
com a instrument que afavoreix la pastoral orgànica, de participació i de comunió.

5. Implementar i garantir el funcionament de l’ ELPJ perquè reflexioni, coordini i estructuri 
totes les accions pastorals de la casa.

6. Participar en les propostes formatives que competeixin a cada persona en funció de la 
seva responsabilitat.

7. Treballar les propostes i potenciar-les.

PER A LA COMUNITAT
EDUCATIVA - PASTORAL



Programació Inspectorial 2019-2020

~13~

Delegació De 
PASTORAL JUVENIL



Programació Inspectorial 2019-2020

~14~

DELEGACIÓ DE 
PASTORAL JUVENIL 

1. COORDINACIÓ

-  Participar  i reflexionar en  el   Centre  Nacional  Salesià  de  Pastoral Juvenil (CNSPJ). 
Participació en  Seminaris.

- Coordinar el treball de reflexió de l’Equip inspectorial de Pastoral Juvenil (EIPJ) i 
convocar l’Equip Base.

-  Acompanyar el treball de les comissions de cada ambient i  opcions transversals.

-  Seguir la preparació de les trobades inspectorials de cada ambient.

-  Convocar l’Equip Inspectorial del Moviment Juvenil Salesià (MJS).

-  Posar en marxa la intranet per a les activitats de la Delegació.

2. ANIMACIÓ

-  Acompanyar els coordinadors i   Equips Locals de Pastoral Juvenil (PJ).

-  Programar i participar en  les trobades de Consells d’Obra.

-  Afavorir la participació dels joves en tots els ambients i entitats.

-  Animar la presència en les entitats socials i  en l’Església local.

-  Aprofundir en la dimensió vocacional de l’Itinerari d’Educació en la Fe.
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-  Oferir experiències de voluntariat social per a vehicular el compromís cristià.

-  Seguir la marxa del curs d’acompanyament.

- Garantir que en les programacions locals hi hagi moments i persones per a 
l’acompanyament.

-  Suscitar i proposar camins de discerniment als joves més sensibles de les cases.

-  Ésser especialment proper als serveis inspectorials relacionats més directament amb  
la Delegació de Pastoral.

-  Organitzar una tanda d’Exercicis Espirituals a Torí pels coordinadors de Pastoral.

3. ORIENTACIÓ

-  Reflexionar sobre la primera evangelització i   les noves formes d’anunci.

- Aportar elements per a  la reflexió sobre Pastoral Juvenil i  Família.

- Proporcionar materials per assimilar l’Exhortació Apostòlica “Chirstus Vivit”

- Definir juntament amb  la  Delegació de formació els plans de formació pe ls agents 
educatius.

- Col·laborar en el Pla Inspectorial de Formació.
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AMBIENTS
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AMBIENTS

OBJECTIU 1

Potenciar la comissió inspectorial d’Oratoris i Centres Juvenils.

ACTUACIONS 

1. Realitzar el Projecte Inspectorial de Centres Juvenils.

2. Implicar la Comissió en el procés de designació de responsables locals de centres 
juvenils.

3. Elaborar un cens real i funcional dels centres juvenils de la Inspectoria i els seus 
responsables.

4. Potenciar la comunicació interna i generar notícies a l’exterior sobre l’acció educativa 
i  evangelitzadora dels centres juvenils.

5. Generar una eina que faciliti la gestió i l’administració dels centres juvenils.

ORATORIS 
I CENTRES JUVENILS
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OBJECTIU 2

Estudiar la manera de garantir la identitat carismàtica dels centres juvenils.

ACTUACIONS

1. Reflexionar sobre la implicació de la Família Salesiana en l’animació d’aquest 
ambient.

2. Establir un itinerari formatiu per a tots els animadors i animadores.



Programació Inspectorial 2019-2020

~19~

OBJECTIU 1

Definir el Pla inspectorial d’escola en pastoral.

ACTUACIONS

1. Analitzant i sintetitzant les aportacions rebudes de les trobades de directors i  de 
coordinadors de pastoral.

2. Consensuant les línies inspectorials d’acció pastoral en l’escola.

3. Establint el pla inspectorial d’escola en pastoral.

OBJECTIU 2  

Determinar el Pla de formació inicial del personal de les escoles.

ACTUACIONS

1. Concretant els objectius per a la formació inicial del professorat tenint present el 
perfil de l’educador salesià.

2.  Dissenyant i desplegant el programa formatiu.

3.  Implementant progressivament el programa formatiu.

ESCOLES
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 OBJECTIU 3  

Impulsar la campanya #SomU a l’escola.

ACTUACIONS

1. Presentant la campanya als directius i equips de pastoral escolar.

2. Promovent la formació conjunta de salesians i seglars, en l’àmbit de l’esperit i la 
missió salesianes.

3. Fomentant la participació activa en les iniciatives que es proposin.
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OBJECTIU 1

Implementació de l’Objectiu inspectorial: #SomU, potenciant la parròquia com a 
comunitat cristiana de referència en obres amb altres ambients.

ACTUACIONS

1. Seguir potenciant el Consell parroquial, com a òrgan de reflexió, comunicació i 
seguiment de la vida i la missió de la parròquia; on hi són representats els diferents 
sectors implicats i que  es reuneix  periòdicament.

2. Afavorir la trobada, en l’única fe cristiana, entre les diferents sensibilitats de la 
vida i la missió de la parròquia, com a condició fonamental per a la renovació pastoral 
de les nostres comunitats cristianes, i la seva repercussió en l’anunci, la celebració i 
el servei. (DFS, n.131)

3. Impulsar una Pastoral compartida en el Projecte d’Obra, promovent la comunió, la 
unitat de criteris i d’objectius pastorals, i la formació en identitat cristiana i salesiana 
dels agents de pastoral de la Parròquia i de l’Obra; compartint la seva acció pastoral 
amb el Coordinador de pastoral de l’obra i amb el responsable i els animadors de 
l’IEF, tenint en compte de manera especial el Centre Juvenil (Cf, Quadre de Referència 
de la PJS (pg.231)

PARRÒQUIES
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OBJECTIU 2

Fomentar en la vida i la missió de la parròquia una comunitat cristiana evangelitzadora.

ACTUACIONS

1.Oferir propostes i dinàmiques que ajudin a la personalització de la fe dels fidels adults 
i joves, promovent “deixebles missioners”, que sàpiguen donar “raó de la seva fe i de la 
seva esperança” amb el testimoni de  la  seva  vida  i  de  paraula.

2. Mantenir viu el compromís d’oferir itineraris continuats i orgànics (DFS, 133) que 
sàpiguen integrar:

- el coneixement viu de Jesucrist i  del seu Evangeli,

- la capacitat de llegir des de la fe la pròpia experiència i els esdeveniments sòcio- 
culturals,

- l’acompanyament a la pregària i a la celebració de la litúrgia,

- i el recolzament al testimoni de la caritat.

3. Promoure i oferir processos d’iniciació i creixement en la celebració dels sagraments, 
espacialment de l’Eucaristia, sobretot als joves. Amb dinàmiques que eduquin en els 
símbols, el silenci, la interioritat, el sentit comunitari, la petició de perdó, l’escolta de la 
Paraula, la lloança i  l’acció de gràcies.



Programació Inspectorial 2019-2020

~23~

 

OBJECTIU 3

Fer efectiu l’acompanyament dels agents de pastoral, joves i famílies de la parròquia.

ACTUACIONS

1. Assegurar l’acompanyament dels distints agents pastorals (Consell parroquial, 
Catequistes, animadors de Grups de Fe, grups d’Adults i altres sectors de la parròquia) per 
part dels respectius responsables.

2. Facilitar la participació d’alguns laics en el nivell 2 del curs sobre l’acompanyament.

3. Seguir potenciant la Pastoral Familiar, mitjançant:

La reflexió i l’articulació d’una pastoral que té en compte les noves situacions familiars: 
amb una acollida incondicional que afavoreixi el diàleg i la comunicació i obri al sentit 
cristià de la vida;

I l’oferta i acompanyament de grups d’Educació en la fe als pares, amb ocasió del 
Baptisme i Primera Eucaristia dels fills, i del primer nivell de l’Itinerari d’Educació en la Fe.
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OBJECTIU 1

Programar i desplegar la campanya inspectorial pel curs 2019-2020.

ACTUACIONS

1. Accions a realitzar en el nivell inspectorial i en  el de zona.

2. Accions a realitzar en cada plataforma.

OBJECTIU 2

Aplicar el nou model d’organització de l’ambient en la Inspectoria.

ACTUACIONS

1.  Engegar la CIPS ampliada amb trobada inicial amb els membres de les diverses àrees 
a Córdoba (16 i 17 d’octubre de 2019).

2. III Trobada Inspectorial de l’ambient a Barcelona (20 i 21 de novembre de 2019).

PLATAFORMES 
EDUCACIÓ SOCIAL
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OBJECTIU 3

Aplicació del nou model de gestió educativa i administrativa en l’ambient.

ACTUACIONS

1.  Harmonització de criteris administratius i  de gestió.

2. Implantació del nou sistema en totes les plataformes de la Inspectoria: inici del 
funcionament per àrees.
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opcions 
TRANSVERSALS 
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ANIMACIÓ VOCACIONAL

OBJECTIU 1

Seguir treballant l’animació vocacional en les realitats locals com a dimensió  
transversal de la Pastoral Juvenil.

Actuacions

1. Oferint recursos per ambients i etapes, com els bons dies del mes de gener amb 
contingut clarament vocacional i en relació amb la figura de Don Bosco, a més de 
varis temes de formació per a una sessió amb professors, animadors i educadors, 
i un bloc temàtic per l’Itinerari d’Educació en la Fe per a les etapes d’adolescents, 
joves i Catecumenat.

2. Programant i executant les convivències vocacionals durant l’any amb una trobada 
al  trimestre.

3. Apostant per revifar la presència en les xarxes i la imatge visual de la campanya 
vocacional, a més de la difusió mensual de la publicació vocacional “Vine i Segueix-me”
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OBJECTIU 2 

Conscienciar i responsabilitzar les comunitats educativo-pastorals, els directors i 
els coordinadors locals de Pastoral Juvenil de la necessitat de suscitar, discernir i 
acompanyar vocacions salesianes.

Actuacions

1. Elaborar una setmana vocacional amb propostes i continguts, per a desplegar-la 
preferentment durant el mes de gener, orientada als diferents ambients pastorals 
i  etapes.

2. Enviar una pregària mensual a les cases per a celebrar un moment d’oració per les 
vocacions amb els joves i la Família Salesiana.

3. Acompanyar les cases perquè, durant el primer trimestre, facin una reunió amb 
l’equip local de pastoral juvenil per plantejar les pautes per a l’elaboració del Pla 
Local d’Animació Vocacional, juntament amb un senzill subsidi amb les pautes per 
la seva elaboració.

4. Oferir un curs monogràfic en les trobades de coordinadors de Pastoral Juvenil per 
presentar “La dimensió vocacional en l’ IEF”  i  el subsidi del seminari.

OBJECTIU 3

Ajudar a revitalitzar la vida vocacional dels salesians.

1. Acompanyant les cases perquè, durant el primer trimestre, facin una reunió en la 
comunitat en la qual es plantegi un tema comú de reflexió i diàleg.

2. Animant el “Projecte Consagrats” amb una proposta de trobada durant un  cap de 
setmana per cada zona, en el segon trimestre, per fer una experiència - amb els 
salesians que ho desitgin – de revifalla de la Vida Consagrada en una dinàmica de 
pregària, compartir i comunicar.

3. Oferint una adoració vocacional mensual a les comunitats, un recés al gener amb 
temàtica vocacional, escrutinium vocationis i una oració pel breviari per laudes o  
vespres.
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ITINERARI D’EDUCACIÓ
EN LA FE
OBJECTIU 1

Implantar i promoure l’Itinerari d’Educació en la Fe en la Inspectoria.

ACTUACIONS

1.  Assegurar les reunions amb els coordinadors locals de l’ IEF en les diferents zones.

2. Continuar les visites de la comissió a les cases.

OBJECTIU 2

Cuidar la formació i l’acompanyament dels animadors de l’ IEF.

ACTUACIONS

1. Avaluar la  posada en marxa  del  Nivell  d’Iniciació  del  Pla  de  Formació  d’Animadors.

2. Redactar unes orientacions bàsiques per acompanyar els animadors.

OBJECTIU 3

Assegurar la organització i la coordinació local i inspectorial de l’ IEF.

ACTUACIONS

1.Realitzar una revisió al gener de manera quantitativa i al juny una qualitativa. 
Posteriorment es   treballarà en les reunions d’aquesta comissió.

2. Acabar la Carta d’Identitat de l’ IEF.

3. Presentar als coordinadors l’Esborrany de la Carta d’Identitat de l’ IEF.

4. Garantir la coordinació de les trobades i activitats inspectorials. (Trobades de zona, 
Pasqua…)
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ANIMACIÓ MISSIONERA

OBJECTIU 1

1. Donar a conèixer el treball del Seminari Nacional d’Animació Missionera (AM).

- Col·laborant en la publicació de les reflexions dels diferents grups de treball.

- Presentant aquesta publicació als diferents equips inspectorials.

2. Renovar i consolidar, en personal i funcionament, la Comissió inspectorial de AM.

- Aconseguir, en la mesura del possible, que entre salesians i laics -Família 
Salesiana- hi hagi representació de tota la geografia inspectorial i dels diferents 
ambients i opcions transversals.

- Nomenar una persona de referència per a  la AM en cada casa salesiana.

- Articular la relació amb la ONGD unificada amb la finalitat de sumar forces en la 
formació i  l’acompanyament dels voluntaris.

3. Cuidar la relació amb els missioners i la Missió ad gentes.

- Millorar el coneixement de la realitat missionera i del voluntariat missioner en els 
nostres ambients i   la  resta de la societat.

- Mantenir comunicació amb  els missioners originaris de la Inspectoria.

- Facilitar els testimonis dels missioners ja sigui en les publicacions inspectorials o  
al  seu  pas per la inspectoria.
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SOLIDARITAT I JUSTICIA GLOBAL
ONGD BOSCO GLOBAL

OBJECTIU 1

Posar en marxa i implementar la ONGD Inspectorial Bosco Global.

ACTUACIONS

1. Implementar l’organigrama previst.

2. Realitzar el Pla estratègic.
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OBJECTIU 2

Integrar a Bosco Global en la Pastoral Juvenil de tot el territori Inspectorial.

ACTUACIONS

1. Crear els equips territorials que vertebrin l’entitat el més proper a la vida  local.

2. Configurar una proposta educativo-pastoral unificada i  coordinada pels ambients de la 
nostra Inspectoria.

OBJECTIU 3

Promoure la participació dels laics en el marc de la Campanya “Som u”.

ACTUACIONS

1. Apostar  pel voluntariat com a  concreció  de  la  “missió compartida”

2. Fomentar la participació de joves en els grups d’Espiral solidària.
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OBJECTIU 1

Consolidar la comissió programant trobades presencials i on-line.

ACTUACIONS

1. Convocar una reunió trimestral i dues presencials.

2. Seguir analitzant la realitat de l’esport en les cases.

3. Estudiar la proposta educativa  i  altres materials formatius.

OBJECTIU 2

Donar a conèixer la proposta educativo-pastoral de l’esport salesià.

ACTUACIONS

1. Crear un document  actualitzat amb  la  proposta  i   fer-la  arribar als coordinadors 
de pastoral.

2. Aprofitar les visites del delegat inspectorial per a presentar la proposta als monitors 
esportius.

3. Crear algun material adequat per a difondre la proposta.

OBJECTIU 3

Fomentar la formació dels coordinadors d’esport.

ACTUACIONS

1. Preparar la Jornada juntament amb la comissió de la Inspectoria SMM.

2. Fer una bona difusió de la jornada.

3. Fomentar la participació  i  la comunicació de bones pràctiques.

ESPORT EDUCATIU
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OBJECTIU 1

Crear la comissió inspectorial d’art i evangelització.

ACTUACIONS

1. Seleccionar els membres de la comissió i el coordinador inspectorial.

2. Convocar una reunió per trimestre i participar en la trobada nacional COR’s

3. Realitzar la programació d’aquesta opció.

4. Participar en la Comissió nacional COR’s i  en les activitats que programi

OBJECTIU 2

Cuidar la dimensió evangelitzadora en totes les propostes artístiques.

ACTUACIONS

1. Cuidar els aspectes de l’espiritualitat Juvenil Salesiana en aquestes activitats.

2. Garantir la qualitat educativa en continguts i procediments de musicals, concerts i 
mostres de música.

3. Intercanviar bones pràctiques entre centres juvenils.

ART I EXPRESSIÓ
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Delegació 
De FORMACIÓ
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DELEGACIÓ DE FORMACIÓ

OBJECTIU 1

Finalitzar el Projecte Inspectorial de Formació.

ACTUACIONS 

1. Reprendre la comissió de formació i donar-li més estabilitat.

2. Avançar en el disseny i concreció del Projecte de Formació comú entre salesians i 
laics, seguint els passos establerts en el  seu desenvolupament.

OBJECTIU 2

Coordinar i acompanyar les accions formatives que es realitzen a la inspectoria.

ACTUACIONS

1. Coordinar els temes de formació de les reunions de directors.

2.  Presentar la nova edició del Manual del Director Salesià.

3.  Acompanyar especialment les trobades de Formació Inicial.
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OBJECTIU 3

Facilitar  i suggerir materials formatius per ajudar els directors de comunitat.

ACTUACIONS 

1. Realitzar, almenys, una tramesa al trimestre amb aquests materials.

2.  Difondre la nova edició dels materials “Càpsules formatives”.
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Delegació 
D’ECONOMIA
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DELEGACIÓ D’ECONOMÍA

OBJECTIU 1

Implementar el compte centralitzat en la Inspectoria (DI nº 70) d’acord amb el 
sistema aprovat pel Consell Inspectorial.

ACTUACIONS

1. Formar els Directors, Administradors, Ecònoms de comunitat sobre el 
funcionament de la  centralització.

2. Explicar els objectius que es pretenen aconseguir amb la centralització de 
comptes.

OBJECTIU 2

Concloure els criteris per l’aplicació del Directori Inspectorial en la seva part tercera 
“Pobresa i Administració de béns” en les realitats següents.

ACTUACIONS

1. Relacions administratives i econòmiques amb les parròquies (DI 54, 55 y 58).

2. Criteris i pautes pels contractes de  lloguer i  comodatari (DI 62 y 63).
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OBJECTIU 3

Continuar la reflexió sobre la sostenibilitat de les obres i comunitats.

ACTUACIONS

1.  Presentant al Consell Inspectorial propostes per a la sostenibilitat dels Serveis 
Inspectorials.

2. Definint els criteris inspectorials per a les auditories internes.

3. Concretant les Cases que durant el curs 2019-2020 iniciaran el procés d’auditoria 
interna.

4. Fent un estudi sobre la situació econòmica de cada comunitat salesiana.

OBJECTIU 4

Continuar la reflexió per a concretar el perfil i funcions de l’administrador o 
administradora de l’Obra salesiana i de l’ecònom de la comunitat salesiana.

ACTUACIONS

1. Analitzant les indicacions de les anteriors inspectories.

2. Estudiant les indicacions del Capítol General 28.
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Delegació  De
FAMÍLIA SALESIANA
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DELEGACIÓ DE 
FAMÍLIA SALESIANA

OBJECTIU 1

Cuidar els Delegats Locals de la Família Salesiana.

ACTUACIONS

1. Afavorint la seva formació contínua i actualitzada mitjançant la tramesa de materials, 
comunicacions, i informacions.

2. Participant en les trobades dels seus grups a nivell local i inspectorial.

OBJECTIU 2

Afavorir la trobada Comunitat Salesiana - Família Salesiana Local.

ACTUACIONS

1. Compartint, amb estil fratern, familiar i senzill, els projectes, un moment de pregària o   
 celebració i la taula.

2.  Informant per part dels delegats a la resta de la comunitat, al menys tres vegades a l’any, 
sobre la vivència i animació dels grups de FASA.
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OBJECTIU 3

Cuidar els moments de comunió i espiritualitat de la Família Salesiana.

ACTUACIONS

1. Afavorint l’estudi de la Carta d’Identitat Carismàtica de la Família Salesiana proposat des 
de la programació inspectorial SOM U en tots els ambients pastorals de les cases.

2.  Motivant la participació i implicació de tota la Família Salesiana en els recessos d’Advent,  
 Quaresma, Exercicis Espirituals, presentació de l’Estrena i  altres a nivell local.

3.  Informant i  anunciar els moments de Família Salesiana que es viuen localment.

OBJECTIU 4

Iniciar un camí de reflexió i apropament entre Família Salesiana i Pastoral Juvenil.

ACTUACIONS

1. Reflexionant sobre la figura del delegat local de Família Salesiana.

2. Afavorint la participació de membres de la Família Salesiana en les trobades amb els 
ELPJ.

3. Continuant la reflexió compartida entre el CNSPJ i els Delegats Inspectorials de Família 
Salesiana a nivell nacional (SDB y FMA).
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Delegació De 
COMUNICACIÓ 
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DELEGACIÓ DE 
COMUNICACIÓ

OBJECTIU 1

Donar a conèixer la missió compartida entre salesians i seglars. (POI 6) (PEPSI 
Dimensió 3.2)

ACTUACIONS

1. Difonent mitjançant les eines de comunicació oportunes, les distintes propostes de 
la campanya inspectorial “Som u, salesians i seglars units en la missió”.

2.  Promocionant les iniciatives de missió compartida que es realitzin en les comunitats 
educativo-pastorals i entitats inspectorials.

3.  Visualitzant els gestos senzills que mostrin la riquesa de l’aportació de salesians i 
seglars al projecte comú.

OBJECTIU 2

Apostar pel posicionament salesià davant l’opinió pública sobre temes d’actualitat, 
especialment vinculats a la nostra missió. (PEPSI Dimensió 2.2)
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ACTUACIONS

1. Desplegant argumentaris estratègics amb la col·laboració de les delegacions i    
 ambients.

2.  Consolidant les narracions d’històries, testimonis i articles d’opinió que mostrin  
  valors de  referència.

3.  Cuidant la relació amb els delegats locals, referents de comunicació de les entitats i  
 els mitjans del nostre entorn per a donar sentit a una àmplia xarxa de comunicació.

OBJECTIU 3

Refermar la proposta d’itineraris formatius en comunicació adaptats als diferents 
públics de la Inspectoria. (POI 6.3) (PEPSI Orientacions 1.6)

ACTUACIONS

1. Oferint propostes de formació contínua a les delegacions i serveis inspectorials amb  
 una aposta per les noves tecnologies, llenguatges i escenaris.

2.  Creant espais d’intercanvi de recursos i experiències, per consolidar l’aprenentatge i   
 la col·laboració en xarxa.

3.  Estant a l’avantguarda de les noves tendències comunicatives.
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CONSELL, COMISSIONS 
I EQUIPS D’ANIMACIÓ
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CONSELL, COMISSIONS 
I EQUIPS D’ANIMACIÓ

CONSELL INSPECTORIAL

Ángel asurmendi Martínez   
Inspector

Fernando Miranda Ustero
Vicari

antonio echeto Zubiri
Ecónom

alejandro Guevara Rodríguez
Delegat de Família Salesiana

Francisco José pérez camacho
Delegat de Pastoral Juvenil

Joan Valls i Ferrer
Coordinador de Plataformes Socials

Miguel canino Zanoletty
Coordinador d’Escoles

Jordi Lleixà i Jané
Conseller

Rosendo alabau Vila
Secretari
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DELEGACIÓN DE FORMACIÓN 

DELEGACIÓ DE PASTORAL JUVENIL  

EQUIP

Fernando Miranda Ustero, delegat 

Francisco José Pérez 

Luis Onrubia 

José Miguel Núñez 

Nacho Beltrán 

Oscar González 

Fran Viedma 

EQUIP BASE (EBPJ) 

Francisco José Pérez, delegat  

Pepe Alamán  

Miguel Martínez

Jorge Juan Reyes

Carles Rubio  

Nacho Beltrán 

José Gómez 

Francisco José Pérez delegat inspectorial de pJ

Pepe Alamán    Coordinador zn i IEF

José Gómez  SDB

Francisco Cánovas  Coordinador Oratoris i Centres Juvenils

Miguel Martínez  Secretari PJ zc, Escoles de Temps Lliure

Jorge Juan Reyes    Coordinador d’IEF

Miguel Canino    Coordinador d’Escoles

José Miguel Núñez    Coordinador d’Animació Vocacional

Joan Valls    Coordinador de Plataformes Socials

Miguel Ángel Calavia    Coordinador de Parròquies

Joan Marqués     Coordinador d’Animació Missionera

Carlos Martín     Delegat de Comunicació Social

Jesús Corujo     Comissió Inspectorial d’ONGD

EQUIP INSPECTORIAL DE PASTORAL JUVENIL (EIPJ)  



Programació Inspectorial 2019-2020

~51~

COMISSIÓ D’ESCOLES  

COMISSIÓ DE PARRÒQUIES 

COMISSIÓ D’ORATORIS 
I CENTRES JUVENILS 

Miguel Canino, coordinador

Carles Rubio  

Narcís Frigola  

Luis Miguel Notario  

Mari Paz Plasencia  

Joaquín Martín  

Joaquín Campos  

Andrés Corbacho

Juan José Gutiérrez

Miguel Ángel Calavia, 
coordinador 

Santi Muñoz  Diego Molina  

Fran Cánovas, coordinador

Jordi Lleixà

Fernando Gimeno

María Rabinal

José Casado

Rafama Heredia

Carles Rubio  

Joaquín Martín  

Andrés Corbacho

Luis Miguel Notario  

Paco Estellés  

Nacho Beltrán  

Ignacio Vázquez  

Santi Muñoz  

Eva Caballero

José Mario Pérez 

Jordi Lleixà

Rafama Heredia 

Begoña Simal 

Sonia Montalbán Miguel Martínez Eduardo Arellano

PER L’EQUIP AMPLI AL JUNY S’UNEIXEN:

SECRETARIA PASTORAL JUVENIL  
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COMISSIÓ D’ANIMACIÓ VOCACIONAL

COMISSIÓ D’ANIMACIÓ MISSIONERA

José Miguel Núñez, coordinador

Pepe Alamán

Manolo Hurtado  

Jorge Juan Reyes , Permanent

Francisco José Pérez  

Francisco Jaldo, Permanent

Joan Marqués, 
coordinador

David Villalobos

Begoña Simal  

Eva Caballero  

Joaquín Rodríguez

COMISSIÓ DE L’ITINERARI D’EDUCACIÓ EN LA FE  

Jorge Juan Reyes, 
coordinador

Pepe Alamán  

Francisco José Pérez  

Manuel Olid  

Alberto Payá  

Maje Yagües

COMISSIÓ DE PLATAFORMES SOCIALS  

REDUÏDA O EQUIP DE COORDINACIÓ DE L’AMBIENT 

Joan Valls  coordinador inspectorial

Ignacio Vázquez  Coordinador Zona Sud

Nacho Beltrán  Coordinador Zona Centre

Paco Estellés  Coordinador Zona Nord

COMISSIÓ AMPLIADA 

Gregorio Ramírez  Responsable àrea Secretaria Tècnica

Carlos Tarancón  Responsable àrea Administració

Fran Viedma  Responsable àrea Educativa

Alejandro Guevara  Responsable àrea Pastoral

Javi Guil   Responsable àrea Recursos Humans
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EQUIP DIRECTIU ONGD BOSCO GLOBAL

Jesús Corujo,   Joaquín Rodríguez             Begoña Simal  Eva Caballero  
coordinador

DELEGACIÓ PER A LA FAMÍLIA SALESIANA 

SSCC-HDB: Isidre Serdá, Alejandro Guevara i Vicente Enrique Picó

AA.AA.DB: Miguel Ángel Álvarez, Eduardo Arduña, Josep Mascaró

ADMA: Joan Faner, Alejandro Guevara, Agustín Carbonell

VDB: Jordi Latorre

HHCCSS: Alejandro Guevara

 

EQUIP COORDINADOR PER A LA FAMÍLIA SALESIANA:

Alejandro Guevara  Josep Mascaró        Vicente Enrique Picó

 

COORDINACIÓ FAMÍLIA EN EL TERRITORI INSPECTORIAL: 

FMA: Merche Aldaz (EXA-FMA)  Carme Catalá (ADMA)

Monserrat Doménech (SSCC-HDB)  Cristina Fumero (HDB)

Luisa Lagares (SSCC)   Pilar Chinchilla (AA.AA.MA-ADMA)

Asunción Mató

SSCC: José Ramón Alcalá, Ángel Nieto i Anna Arbona

HDB: Miquel Tallada i Beatriz Cebrián

AA.AA.DB: Diego Aragón, Juan  Carlos Sampere i Joan Yebras

EXA-FMA: María Marvizón

ADMA: María José Velez, María Pilar Olmos i Leo Navarro

VDB: Agustina Sánchez
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DELEGACIÓ DE ECONOMIA

DELEGACIÓ DE COMUNICACIÓ

Antonio Echeto, ecònom inspectorial

Rafael Escamilla 

Santi Villegas  

Javier Díaz de Cerio  

Carlos Martín, delegat

Xavier Costa Valls  

Marta María Peirat  

Miquel Candela

Javier Parra, Informática

Jorge Juan Reyes Macías, Pastoral Juvenil

Josan Montull  

Antonio Garrido, Edebé

Enrique Pradas, Dosatic
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CALENDARI
INSPECTORIAL
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CALENDARI SINTÈTIC 2019-2020

Aquestes són les dates més significatives pel proper curs. Aquesta versió del 
calendari es tancà a data de 10 de juliol de 2019. És possible que s’hi fessin 
modificacions posteriors al tancament d’edició. Per consultar el calendari complet i 
actualitzat visita   www.salesianos.edu/calendario

SETEMBRE 2019

31S-1D Coord. Pastoral sdb (Godelleta)

2L Coord. Pastoral sdb (Sanlúcar)

3M Coord. Pastoral (Sanlúcar)

4X-5J Consell Inspectorial (Sevilla)

7S-8D Laboratori en Pastoral (Godelleta)

14S Recés Trimestral

17M-18X Equip Inspectorial de PJ

19J Equips Locals PJ (Cádiz)

25X Equips Locals PJ (Antequera)

30L Equips Locals PJ (Canarias)

OCTUBRE 2019

2X-3J  Consell Inspectorial (El Campello)

3J-4V  Reunió de directors (El Campello)

7L Equips Locals PJ (Barcelona)

8M Equips Locals PJ (Zaragoza)

12S-13D Trobada COR´S (Mohernando)

16X Trobada delegats locals  
 Comunicació (Sevilla)

16X Equips Locals PJ (Sevilla)

16X-17J Reunió d’administradors  
 (Sanlúcar la Mayor)

17J  Equips Locals PJ (Extremadura)

23X Equips Locals PJ (Córdoba)

23X  Trobada delegats locals  
 Comunicació (Barcelona)

22M-23X Trobada de directors d’escola 
   nous

30X Equips Locals PJ (Linares)

30X  Trobada delegats locals  
 Comunicació (València)
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NOVEMBRE 2019

1V-3D  Trobada SDB (edats 30-40) 

6X-7J Consell Inspectorial (Madrid) 

8V-9S Consell conjunt SMX-SSM

9S-10D  Fòrum MJS – Espanya (Madrid)

10D Trobada  consells SMX-SSM- 
 FMA-SS.CC

14J-16S XV Congrés d’Escoles   
 Catòliques (Madrid)

19M Equip Local de PJ (Ciutadella)

20X-21J Trobada Inspectorial de  
  Plataformes (Barcelona)

22V-24D Assemblea Europea MJS  
  (Sanlúcar)

23S-24D Trobada  vocacional (Sevilla) 

27X Equips Locals PJ (Alacant) 

28J Equips Locals PJ (València)

DESEMBRE 2019

4X-5J Consell Inspectorial (Sevilla) 

6V-8D Trobada SDB (edats 40-50)

6V-8D Congrés Estatal Oratoris i  
 Centres Juvenils (León)

 

14S Recés Trimestral

14S Trobada Inspectorial  Coord. IEF  
 (Godelleta)

17M-18X Equip Inspectorial PJ (Sevilla)

GENER  2020

8X-9J Consell Inspectorial (Barcelona) 

11S Preparació  trobades Pasquals  
  
 Jornades de Pastoral –  
 Zaragoza 

18S Jornades de Pastoral -Villena

25S Jornades de Pastoral – València

31V Festa de Sant Joan Bosco
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FEBRER 2020

4M-6J Consell Inspectorial (Antequera) 

6J-7V  Reunió de directores (Màlaga) 

8S 8S  FESTA INSPECTORIAL (Màlaga)

9D-15S  EE.EE (Sanlúcar)

12X Reunió d’Administradors  
 (Barcelona)

14V-16D Congrés de Laics (Madrid) 

15S-16D Trobada vocacional (Sevilla) 

15S-16D Campobosco (Alacant)

 

16D     Comença 28è CAPÍTOL GENERAL

19X     Reunió d’ administradors (Sevilla)

22S     Jornada Esport Salesià (Madrid)

25M    VI Jornada Comunicació Social  
            (Madrid)

26X     Reunió  d’ administradors  
             (Godelleta)

28V-30D Marxabosco

MARÇ 2020

4X Consell Inspectorial (Sevilla)

7S Recés Trimestral 

8D-14S EE.EE (Sanlúcar)

12J-13V Trobada Inspectorial de  
 Directius d’Escoles 

28S-29D     Acampada ADS (Elx /  
      El Campello)

      Cap de stemana formatiu  
      (Barcelona)

ABRIL 2020

2J-8X  EE.EE (Godelleta) 16J-17V 

4S Fi 28º Capítol General

3V-9J EE.EE (Solius) 
 EE.EE (Solsona) 

9J-12D  Trobades Pasquals 
 
14M-15/Maig Comença Curs 
Renovació Espiritual (El Campello) 

16J-17V Consell Inspectorial (Godelleta)

20L-25S EE.EE Coordinadors Locals de  
 PJ (Torí)

27L-28M Equip Inspectorial de PJ (Sevilla)

28X-3D JPGS – Duisburgo (Alemanya)



Programació Inspectorial 2019-2020

~59~

MAIG 2020

1V-3D Trobada SDB (edats 50-60) 

6X-7J Consell Inspectorial (Barcelona)

7J-8V Reunió de directores (Barcelona)

14J Reunió Directors, titulars i  
 administradors (Godelleta)

 

15V Comença novena Mª Aux.

24D Festa Maria Auxiliadora

25L Coord. Pastoral SDB (Sevilla) 

26M Coord. Pastoral (Sevilla)

27X-28J  Consell Inspectorial (Sevilla)

JUNY 2020

4J Trobada Administradors i  
 Directors (Sanlúcar)

6S Jocs Intersalesians (Elx) 

8L Consells CEP/Obra (Barcelona) 

9M Consells CEP/Obra (Monzón) 

10X-12V Consell Inspectorial (València) 

11J Consells CEP/Obra (València) 

12V Consells CEP/Obra (Elx) 

15L Consells CEP/Obra (Granada) 

16M Consells CEP/Obra (Sevilla)

17X Consells CEP/Obra (Jerez) 

18J Consells CEP/Obra (Córdoba) 

19V Consells CEP/Obra (Puebla de 
 la Calzada)

22L Consells CEP/Obra (Tenerife) 

23M Consells CEP/Obra (Las  
 Palmas)

27S-28D Coord. Pastoral SDB  
  (Godelleta) 

29L-30D Equip Inspectorial de PJ  
  (Sanlúcar)

JULIOL 2020

5D-11S   EE.EE Sanlúcar (El Pilar)

14M-17V Consell Inspectorial (Rota)

AGOST 2020

2D-8S EE.EE Betania (Sevilla)

9D-15S Camí de Sant Jaume – CNSPJ

16D-22S  EE.EE (Tiana)
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