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L’objectiu d’aquest llibret és posar nom als moviments i grups de 
pastoral familiar presents a l’Arxidiòcesi de Barcelona i donar a 
conèixer el seus orígens, carisma, espiritualitat, activitats i forma 
de contacte. Tots ells són un do inabastable, i tot així, no esgoten 
la riquesa de la vida familiar existent en les nostres parròquies i 
en altres moviments. 

Atenent l’apel·lació del Papa Francesc quan ens diu que “l’amor 
viscut en les famílies és una força constant per la vida de 
l’Església… i la societat sencera” (AL 88), volem que se sàpiga 
que aquesta força existeix i sigui coneguda per tots aquells que 
busquen viure la seva vida familiar i de fe de forma comunitària, 
i volen treballar pel bé de les famílies i la societat. 

L’any 2008 es va publicar per primera vegada un llibret 
d’aquestes característiques. El mapa dels moviments familiars 
ha canviat significativament des de llavors. Aquesta és una 
segona edició revisada i ampliada que mostra els diferents 
carismes per mitjà dels quals el Senyor s’ofereix a viure entre 
nosaltres. 

Els continguts aquí publicats han estat preparats per les pròpies 
entitats que amb la seva decisió de formar part d’aquest llibret 
han volgut explicitar el seu sentiment d’unió en Crist, la seva 
vocació diocesana i el seu propòsit de treball conjunt.  

Oferim, per tant, aquest llibret a tota l’Església de Barcelona, als 
rectors de les parròquies, als instituts de vida religiosa i als propis 
moviments, com un fruit de germanor nascut en aquest primer 
any de desenvolupament del Pla Pastoral diocesà “Sortim!”. Pla 
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que ens convida a treballar la Fraternitat recordant-nos que 
«cal la presència i compromís dels laics especialment en el 
camp de la família» (PPD Sortim! 4.4). 

Des del Secretariat diocesà de pastoral familiar ens posem al 
servei de totes les comunitats familiars parroquials i moviments 
que «són una gran riquesa eclesial en una societat tan diversa, 
amb estils i carismes cristians tan diferents […] acompanyant-
los en la seva vida cristiana» (PPD Sortim! 4.5.).   

Que cap família es quedi sense l’oportunitat de viure la presència 
del Senyor en algun moviment o comunitat! 
 

Xavier Padilla, Dolors Parellada i Mn. Antoni Reina (Consiliari)
Secretariat diocesà de pastoral familiar de Barcelona
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ACCIÓ CATÒLICA 
GENERAL 
DE BARCELONA

Origen
L’Acció Catòlica General, com a reformulació i nou projecte de 
l’Acció Catòlica tradicional, neix l’any 2009 amb el següents 
objectius: 

- Anunciar Jesucrist a totes les persones
- Col·laborar en la maduració de la fe cristiana d’aquells que 
donen els seus primers passos en l’ Església i 
- Oferir a les parròquies una forma estable d’associació per a 
que els laics puguin oferir un testimoni de fe des de la comunió 
eclesial.

És, doncs, una proposta per al laïcat habitual de les nostres 
parròquies que volen plantejar-se i viure la seva vocació i missió 
com a cristians, tot col·laborant a fer una Església en sortida. 

Carisma
L’Acció Catòlica assumeix la missió evangelitzadora de l’Església. 
No té un carisma propi, més enllà de la missió que Jesucrist va 
encomanar a la seva Església, tal com ja va expressar el Concili 
Vaticà II (AA 20). Així doncs, l’ACG assumeix quatre dimensions de 
la vida del laic cristià: Missió, Espiritualitat, Formació i Organització. 

Organització
L’ACG s’estructura en tres sectors: infants, joves i adults. 
- Infants: inclou un itinerari catequètic i sagramental en el marc 
més ampli d’una formació cristiana que ajuda a viure la fe en la 
vida de cada dia, ja des de la infància. 
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- Joves: a partir de grups de vida, parroquials, on amb l’ajut de 
material propi de l’ACG, es va  vivint la fe en el món, en l’Església, 
d’una forma integrada i amb una mirada amorosa i a la vegada 
crítica sobre el món, sent, alhora, testimonis de fe per a altres joves. 
- Adults: els equips de vida parroquials són una eina per compartir 
la fe i la vida, pregar, i col·laborar en el testimoni de fe en el món i 
ser corresponsables en la vida parroquial i diocesana. 
Els dirigents de l’ACG són laics, cada sector té un responsable 
que forma part de la Comissió Diocesana. El president/a i el 
consiliari diocesà són nomenats pel bisbe local un cop escoltada 
la proposta de  l’Assemblea diocesana.

Àmbit d’actuació geogràfica
L’ACG és d’àmbit diocesà. Es troba present en 48 diòcesis de 
l’Estat. Es coordinen entre sí, tant els sectors com els presidents 
gràcies a la Comissió Permanent, amb seu a Madrid, que inclou  
un representant de cada sector president/a i consiliari, elegits 
en Assemblea i nomenats per la CEE. 

Activitats
Cada sector té activitats pròpies, i un cop a l’any hi ha una 
trobada de tots els sectors. Infants: trobades interparroquials. 
Joves: Campaments d’estiu, Trobada de Rams, Coordinadora 
de joves. Adults: Trobada i recés anyal. L’ACG, vinculada a les 
parròquies, permet una continuïtat des de la infància fins a la vida 
adulta en el camí de fe. Cada sector és autònom, tot i compartir 
l’esperit comú, i vol ser una eina per a que fills i pares puguin 
compartir la fe amb espais comuns però també respectant les 
necessitats i els processos propis de cada edat. 

Per a més informació: www.accioncatolicageneral.es

CONTACTE: 
acciocatolicageneral.bcn@gmail.com
C/ València 244, 3r. 
08007 Barcelona
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ACCIÓ FAMILIAR 
BARCELONA

Acció Familiar Barcelona neix el 1978 amb l’objectiu de promoure 
la valoració i ajuda a la família a través de l’activitat directa, 
procurant desenvolupar el coneixement de les necessitats de 
les famílies mitjançant el voluntariat en diferents àmbits:
- L’atenció personal en els nostres Centres d’Orientació Familiar.
- La Formació per a la millora de l’educació, transmissió de valors, 
habilitats, i desenvolupament de la personalitat, amb els nostres 
programes i monitors.
- Els programes de prevenció i alternatives creatives i sanes. 

Missió i objectius
La missió d’Acció Familiar Barcelona és respondre a les 
necessitats i exigències de la Família, fent-se portaveu de 
les seves peticions davant les administracions públiques i 
privades.

Els seus objectius es concreten en:
- Ajudar a cimentar el convenciment del paper fonamental que 
juga la família en el benestar personal i social.
- Promoure el coneixement dels factors socials i econòmics que 
influeixen en les decisions i comportaments de les famílies, i 
que afecten a la seva qualitat de vida i per tant a la societat.
- Analitzar i avaluar l’impacte de les polítiques publiques en totes 
les seves dimensions (educació, seguretat social, habitatges, 
fiscalitat etc...) sobre les famílies i oferir alternatives a les 
existents.
- Col·laborar amb tots els que treballin en favor de la família.
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PROJECTES
Orientació familiar (Gabinet d’Orientació Familiar)
Oferim un servei d’escolta i atenció dels problemes que poden 
donar-se en la família. Si algun dels membres de la teva família 
es troba amb problemes, el Gabinet d’Orientació i Mediació 
Familiar et pot ajudar. Som un equip de professionals format per 
advocats, pedagogs, psicòlegs, mediadors familiars, terapeutes 
i assistents socials. Ens dirigim a la família i als seus membres de 
qualsevol edat, sexe o raça: infància, joventut, dona, tercera edat. 
Tractarem de resoldre els problemes, les dificultats de 
comunicació en la família, el fracàs escolar, drogoaddicció, 
delinqüència infantil, dificultats d’integració de les famílies 
d’immigrants...

Atenció integral a la dona
Programa d’ajuda, atenció i suport integral a tota dona que es 
trobi en greu risc d’exclusió social, assetjament laboral o amb 
conflicte  pel seu embaràs. Ateses per psicòlogues i treballadores 
socials amb  assistència psicològica, social i legal.

El Nou Repte
Noves formes de prevenció: descobrir, valorar i triar El Nou Repte 
s’emmarca en la sèrie de Programes de Formació i Prevenció, 
dirigits a l’Àmbit Familiar i escolar. És un projecte de Família i 
Promoció de la Salut i Prevenció de les drogodependències, 
destinat principalment a joves de 10 a 18 anys i a mares, pares  i 
professors.
Acció Familiar ha produït un nou DVD, amb el que pretén 
col·laborar, aportant la seva experiència, amb les diferents 
campanyes de prevenció del consum d’alcohol, tabac i d’altres 
drogues a la població juvenil, per aconseguir l’eficàcia màxima.

El dinar familiar
És un programa que ofereix coneixements bàsics sobre el que 
significa una nutrició correcta, al mateix temps que destaca 
l’eficàcia d’obrir nous canals de comunicació amb els fills. 
Els hàbits que es creen dia a dia són essencials per al foment 
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de comportaments saludables en la infància i adolescència i 
influeixen al llarg dels anys.

Per això, els estils educatius que s’adoptin poden i han de constituir 
processos d’aprenentatge a través dels quals, els pares i mares 
orientin i millorin les conductes dels seus fills.

Ucraïna
Objectius del projecte:
Acolliment familiar de 30 nens orfes o procedents de famílies 
necessitades amb la finalitat de proporcionar-los referents 
positius, enfortir la seva autoestima, educar en valors i ajudar-los 
a preparar un futur millor.

Una mica d’història:
El projecte va començar a Barcelona en 2002, amb la idea inicial 
d’enviar ajuda humanitària a famílies d’immigrants d’Ucraïna en 
situació de precarietat. 
D’altra part, es van organitzar camps de treball a Ucraïna amb 
universitaris espanyols, que van col·laborar en la restauració 
d’un menjador per als nens sense recursos del Monestir de Lviv.

Situació dels orfenats a Ucraïna:
A Ucraïna hi ha al voltant de 200.000 nens vivint en orfenats. 
Aproximadament el 80% d’aquests nens tenen pares, però 
l’Estat els ha retirat la custòdia per problemes d’alcoholisme, 
drogoaddicció, delinqüència i maltractaments. Quan compleixen 
els 16 anys abandonen l’orfenat amb una formació molt deficient i 
amb moltes manques, sobretot afectives. No estan preparats per 
integrar-se de forma adequada en la societat, de manera que 
el 70% acaben en la delinqüència, en les drogues o la prostitució.
Davant aquesta situació, a partir del Nadal de 2003 es va 
reorganitzar el projecte d’acolliment per ajudar als nens més 
desfavorits i es va contactar amb els orfenats de Zhuravno i 
Chervonograd, a la regió de Lviv, i amb els de Zgurivka i Borispol 
a la regió de Kíev, on s’estan portant a terme diversos projectes 
d’ajuda durant aquests últims 5 anys.
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AFA-POF (Associació Familiar de Barcelona – Promoció Orientació 
Familiar) és una entitat formada per un equip de coaches, 
psicòlegs, metges i advocats que pretén mostrar la bellesa de 
les famílies en totes les seves etapes.

El seu objectiu és ajudar els membres de la família en el seu 
desenvolupament personal a fi de construir una història d’amor 
cada llar.

Per a més informació: www.acciofamiliarbarcelona.org

CONTACTE::
info@acciofamiliarbarcelona.org
C/ Consell de Cent 118, entresòl 1a.
08015 Barcelona
Tel. 934147404
Mòbil 628 191 219
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El Papa Lleó XIII erigí, el 14 de juny de 1892, l’Associació de la 
Sagrada Família amb el Breu Apostòlic “Neminen fugit” en un 
intent d’unificar les diverses associacions i moviments sorgits en 
torn a la Sagrada Família de Natzaret.

Després del Concili Vaticà II es preparà la reforma dels estatuts 
que fou aprovada en 1980 pel Vicari del Papa, Cardenal Ugo 
Poletti. Posteriorment, els Fills de la Sagrada Família presentaren 
al Pontifici Consell per als Laics, un text renovat dels estatuts 
fidel a la finalitat volguda pel Papa Lleó XIII i d’acord amb les 
ensenyances del Concili Vaticà II, que fou aprovat el 25 de 
novembre de 1987.

L’Associació de la Sagrada Família va néixer i s’ofereix a les 
famílies cristianes com un medi privilegiat per créixer en la seva 
vocació cristiana i familiar segons l’exemple de la Sagrada Família 
de Natzaret.

És una agrupació de famílies cristianes, establerta per l’autoritat 
de l’Església que, per mitjà de la consagració a la Sagrada 
Família, tendeixen  a ser una comunitat de deixebles, testimonis 
i apòstols de Natzaret.

Principalment, descobreixen en la Paraula de Déu, en l’oració 
personal i familiar i el magisteri de l’Església, la llum i la força 
necessàries per viure la seva vocació i missió conjugal i familiar, 
tot creixent en la fe, l’esperança i la caritat, i fent de la Sagrada 
Família el centre de la seva contemplació i el model de la seva 
vida d’oració, de comunió domèstica i d’acció apostòlica.
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Tenen un quadre o imatge de la Sagrada Família en la pròpia 
llar que orienta, inspira, estimula i sosté la vida de tota la família 
en l’amor a Déu i al proïsme. L’Associació està sota la direcció de 
les pròpies famílies amb l’assessorament del rector parroquial 
i s’articula en els nivells parroquial, diocesà, nacional i 
internacional.

Els estatuts de l’Associació de la Sagrada Família foren aprovats 
pel Pontifici Consell per als Laics el 25 de novembre de 1987. 
L’òrgan oficial de l’Associació de la Sagrada Família és la revista 
La Sagrada Família. 

Per a més informació: 
www.josemanyanet.wixsite.com/asociacionsf

CONTACTE:
sec.general@manyanet.org
P. Jesús Diaz, SF, Secretari general de la Congregació Pare Manya-
net i Director de la revista.
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CASAL LOIOLA

Origen
Va néixer de la mà de la Companyia de Jesús i del moviment laic 
CVX Comunitat de Vida Cristiana, format en el seu origen per CVX 
Fòrum Joves, CVX Berchmans i CVX Fòrum adults- Congregació 
Mariana i que avui aglutina una major riquesa comunitària fruit 
dels 25 anys d’existència. 

Inspiració
S’inspira en la figura de Sant Ignasi de Loiola, la seva espiritualitat 
i els Exercicis Espirituals com a eines pedagògiques fonamentals. 
Ofereix als seus membres de manera regular: 
- Reunions de comunitat per a revisió de la nostra vida i compartir 
la nostra fe 
- Eucaristia setmanal (dissabte a la tarda a les 19.30h) 
- Formacions en temes socials, de fe i justícia. 
- Retirs individuals 
- Celebració de la Pasqua 
- Exercicis Espirituals 
- Acompanyament personal 
- Voluntariat 
- Grups de pregària 

Activitats
El Casal Loiola és un centre que promou el creixement personal i 
espiritual de les persones de qualsevol edat, però amb especial 
prioritat els joves. 

15



Té una línia específica de pastoral familiar que comença amb 
l’oferiment de cursos de preparació matrimonial mitjançant el 
moviment del Centre de Preparació al Matrimoni (CPM), grups de 
seguiment de les joves parelles, recessos de parelles i oferta de 
formacions com el Rellotge de la Família i diverses conferències. 

Molts dels membres de Casal Loiola i les CVX presten també 
el seu servei principal com a monitors i acompanyants dels 
grups de joves de confirmació en col·laboració amb la Fundació 
Jesuïtes Educació i els grups en edat universitària Grups MAGIS 
de la pastoral jove de la Companyia de Jesús al nostre país. 

També té el seu naixement al Casal Loiola l’Esplai CIM i un servei 
a partir d’aquest on un grup de monitors presten el seu servei a 
l’Esplai RIU al barri de la Mina en col·laboració amb els Salesians. 

Per a més informació: www.casalloiola.org 

CONTACTE:
coordinacio@casalloiola.org  
C/ Balmes, 138
08008 Barcelona
Tel. 934156434
Coordinador: Joan Tortajada 
President: Juan Mezo 
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CENTRE DE PREPARACIÓ 
AL MATRIMONI

Denominació del Moviment i àmbit d’actuació
El Centre de Preparació per al Matrimoni, conegut per les 
sigles C.P.M., és un Centre de Pastoral Prematrimonial i Familiar, 
organitzat a nivell local parroquial o arxiprestal a través d’equips 
de matrimonis que ofereixen a les parròquies la preparació 
immediata al Sagrament del matrimoni així com la formació de 
grups de continuïtat amb parelles ja casades. 
Els diferents equips, juntament amb els seus consiliaris, realitzen 
trobades regulars de reflexió i enriquiment mutu mitjançant la 
lectura de l’Evangeli, l’oració i la celebració de l’Eucaristia i reben 
una formació permanent tant per aprofundir en la seva fe i 
viure en família segons els valors i l’esperit de l’Evangeli com per 
adquirir i desenvolupar el contingut i les tècniques d’animació 
pròpies de la pastoral matrimonial i familiar.
El CPM s’organitza com una associació pública de fidels a nivell 
diocesà i com a Federació a nivell nacional i internacional. 
En aquests tres àmbits l’organització va a càrrec d’un equip 
coordinador, format per un matrimoni i un consiliari, escollit 
segons els Estatuts corresponents. La Santa Seu aprova la 
Federació Internacional del CPM com a Institució de l’Església. 

Missió i objectiu del Moviment
El CPM té la missió d’acompanyar les parelles en el creixement 
del seu amor i de la seva fe, amb vistes a la vivència adequada 
del sagrament del matrimoni i a la constitució d’un matrimoni i 
una família que tendeixin a la realització de l’esperit evangèlic. 

17



Aquesta missió és entesa en el conjunt de la missió de l’Església 
en el món d’avui. 
L’objectiu general dels diàlegs del CPM és que tots els seus 
participants, parelles de promesos, matrimonis acollidors i 
consiliaris, creixin en la seva fe i en el seu amor, com a persones 
i com a parelles. Aquest objectiu es centra en la preparació 
última dels que es casen per l’Església, uns mesos abans 
del casament i, a més,  agafa també la continuïtat d’aquest 
acompanyament de les parelles en la seva vida de matrimoni. 

Metodologia
El CPM  canalitza el seu mètode de treball en el diàleg entre 
els promesos, els casats animadors del grup i el consiliari. La 
temàtica d’aquest diàleg comprèn els aspectes fonamentals de 
la vida matrimonial i familiar, que es tracten al voltant de set 
temes fonamentals: psicologia de la parella, amor, sexualitat, 
fills, dimensió social del matrimoni i la família, fe i sagrament del 
matrimoni. Segons el nombre de sessions, els temes es poden 
agrupar de formes diverses. Les sessions van acompanyades 
d’uns qüestionaris, inspirats pel llibre del CPM, “Fent camí amb les 
parelles”. En aquest llibre s’ofereixen també tècniques que poden 
ajudar al desenvolupament dels cursets i diàlegs. 
Els cursets tenen una diversa duració que pot anar des del cap 
de setmana a les set sessions. Els cursets poden tenir, a més, una 
sessió introductòria complementària que també es pot fer en 
l’acolliment dels promesos en el despatx parroquial. Com ajuda, 
s’ha editat un tríptic de presentació del curset i de la seva 
metodologia de diàleg. 
Els coordinadors diocesans organitzen sessions obertes de 
formació -normalment tres a l’any- per als matrimonis acollidors 
i animadors dels grups. 
A més, cada curs s’organitza una Assemblea diocesana. També a 
nivell nacional  i internacional s’organitzen cada any Assemblees 
o Jornades obertes per a la formació i intercanvi en el camp de 
la pastoral prematrimonial. 

18



Per a més informació: www.prematrimonialcpm.org
Web que informa del CPM de Barcelona i de tota Espanya. 

CONTACTE:
Secretaria del CPM a Barcelona
Parròquia Verge de la Pau
Plaça de Ferran Casablancas 4-6
08022 Barcelona
Tel. 934172794
Secretària: Roser Inglés
Horari de Secretaria: Dilluns, dimarts i dijous de 17 a 21 h. 

Altres adreces de contacte: 
Responsables diocesans:
Carlos Andrés/Montse Díaz: 669756692
Consiliari diocesà: 
Gaspar Mora
Coordinador de la web CPM: 
Gregori Campos gcamposandreu@gmail.com
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Origen
El moviment neix al 16/03/1963 amb el primer curset de cristiandat 
per a joves. 
Carisma
És una associació privada on sacerdots i laics conjuntament 
treballen per la nova evangelització en comunió amb l’Església. El 
moviment proporciona eines per tal de garantir la perseverança 
en la vida cristiana. Evangelitzem i som evangelitzats a través 
del testimoni de la paraula i dels fets.

Missió
La missió de Christifideles Laici és per tant l’evangelització d’homes 
i dones. 
Objectius
- Treballar per la nova evangelització
- Perseverar en la vida cristiana
- Formar evangelitzadors compromesos en evangelitzar segons 
la doctrina social de l’Església.  
Àmbit d’actuació geogràfica
El moviment es troba a Barcelona, Parets del Vallès, Jerez de la 
Frontera i Argentina (Capilla del Señor, Añatuya y Bandera). 
Activitats a Barcelona
Cursets de cristiandat
Trobades setmanals tots els dilluns, dimarts i dissabtes amb 
testimonis de vida I formació cristiana.
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Reunions de grups de perseverança.
Convivències per joves i convivències familiars
Pasqua jove (durant la Setmana Santa)
Exercicis Espirituals
Forum Fidei (formacions puntuals).

Per a més informació: www.fieleslaicos.com

CONTACTE:
C/ Consell de Cent, 474 bis
08013 Barcelona
Tel. 932310101
 
Representants i contacte:
Consiliari: 
Francisco Navarro Bustamante. Tel. 93 2310101
President General: 
Javier Lucena. Tel. 695838549
President de la secció de Barcelona: 
Javier Marcuello Monzón. Tel. 665567624
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SCHOLA CORDIS IESU

Schola Cordis Iesu és una associació privada de fidels d’àmbit 
nacional amb seu a Barcelona (c/ Duran i Bas 9, 2on pis).

Origen
Va ser fundada pel pare Ramon Orlandis i Despuig, S.I. l’any 
1940 quan va incorporar a un centre de l’Apostolat de l’Oració de 
la nostre ciutat un grup de joves que des de l’any 1925 es venia 
formant sota la seva direcció en l’esperit i la doctrina del pare 
Enrique Ramière, S.I.. Aquella formació va donar com a fruit el 
compromís personal i apostòlic d’aquell jovent per estendre el 
Regnat de Crist en tots els ordres de la vida humana mitjançant 
el camí d’infància espiritual proposat per santa Teresina del 
Nen Jesús, camí fonamentat en un coneixement profund del 
culte al Sagrat Cor de Jesús i de la seva providencial adequació 
a les necessitats del món modern. Cap a l’any 1970 el grup de 
joves va anar incorporant també famílies que volien viure la 
seva vocació matrimonial amb aquest esperit, formant part 
d’aquella legió d’ànimes petites, instrument i víctimes de l’Amor 
Misericordiós de Déu, objecte dels desigs i esperances de santa 
Teresina. I d’aquesta manera, Schola Cordis Iesu va agafar la 
seva fisonomia actual com a «família de famílies», unides en el 
mateix esperit de devoció al Sagrat Cor de Jesús, a l’Immaculat 
Cor de Maria i a Sant Josep.

Objectius
- Contribuir a la formació dels membres de manera que es facin 
aptes per practicar i difondre el culte al Sagrat Cor de Jesús i a 
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l’Immaculat i Maternal Cor de María com el més adequat a les 
necessitats del món contemporani.
- Fomentar l’esperit d’oració, en unió amb l’Església universal, de 
forma especial mitjançant l’oferiment de totes les obres de cada 
dia, unit a l’oferiment del Cor de Jesús en el Sagrament de l’Altar, 
per tal d’adquirir una visió sobrenatural tant de la vida individual 
como de la social, i enrobustir la ferma confiança en l’amor 
misericordiós de Jesús i en el seu providencial designi sobre tota 
la humanitat.
- Estimular i orientar al servei del Regne de Crist les activitats 
dels seus membres segons la seva concreta vocació espiritual, 
cultural i social, en l’àmbit eclesial, familiar, professional i ciutadà, 
i, més particularment en tant que fidels cristians, contribuir a la 
instauració en Crist de tot l‘ordre de les coses temporals.

A Barcelona desenvolupa la seva tasca apostòlica com a centre 
diocesà mitjançant la formació dels seus membres i de tercers, 
l’organització d’actes de pietat especialment relacionats amb el 
culte al Sagrat Cor de Jesús i Maria, recessos i exercicis espirituals, 
activitats recreatives per a nens, joves i famílies i la col·laboració 
amb altres associacions afins.

Responsables
El centre diocesà de Barcelona està regit per una Junta Directiva 
formada pel Sr. Javier Miralles Mas (president), la Sra. Inmaculada 
Petit Gralla (vicepresidenta), el Sr. Javier González  Fernández 
(secretari), el Sr. Santiago Alsina Casanova (tresorer) i sis vocals.

Per a més informació: www.scholacordisiesu.org

CONTACTE:
C/ Duran i Bas 9, 2n. 
08002 Barcelona
Tel. 933174733
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ENCONTRE 
MATRIMONIAL

Missió i objectius
Encontre Matrimonial és un moviment especialitzat en renovar, 
enfortir i consolidar la relació dels esposos i dels sacerdots amb 
la seva comunitat. Des de la nostra espiritualitat fonamentada 
en la fe catòlica, acompanyem no només a matrimonis, sinó 
també a parelles estables no sacramentals. Tenim una vocació 
de sortida en missió que realitzem des del respecte i usant 
com a instrument d’evangelització, el nostre testimoni de vida 
matrimonial i sacerdotal.

Mètodes i mitjans
En Encontre Matrimonial treballem la comunicació i actualitzem 
la vivència de la vocació matrimonial/sacerdoci i l’experiència del 
sagrament com a signe que ha de ser i fer-se visible a la societat.

Ho fem mitjançant el reconeixement i acceptació dels sentiments, 
a través del diàleg profund, practicant l’escolta activa, entrant en 
contacte amb el somni d’amor que ens va unir i, a través d’ell, prenent 
consciència de la nostra vocació, vivint l’espiritualitat matrimonial.

Encontre Matrimonial ofereix Caps de Setmana, una experiència 
d’acollida i conversió. Acollir el que som, tal com som. Acollir 
també els nostres sentiments, i acollir l’altre amb les seves 
diferències i peculiaritats. Conversió en la forma de mirar-me a 
mi mateix, de mirar  l’altre i de mirar a Déu. Tot gràcies al diàleg, 
l’escolta i la comunicació, que s’ofereixen com instruments 
indispensables per viure l’amor de forma responsable i íntima, 
en el matrimoni i en la Comunitat. 
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Què és el Cap de Setmana?
És una ocasió per estar junts, allunyats de tots els aclaparaments 
i preocupacions de la vida diària.
És l’oportunitat per examinar les nostres vides i revisar com està 
la nostra relació.
És una experiència humana de trobada amb les nostres 
necessitats i aspiracions, i l’ocasió de projectar el nostre futur 
junts, tenint-les en compte.
És un cap de setmana on s’expliquen tècniques de comunicació 
que ens podran ajudar a gestionar de manera positiva i satisfactòria 
el nostre projecte de parella i la nostra relació. Tècniques que 
també podrem utilitzar amb els nostres fills, família, amics... 
per tal de potenciar i millorar també la nostra relació amb ells.

Com es desenvolupa el Cap de Setmana?
El Cap de Setmana comença el dissabte a les 8:30h i finalitza el 
diumenge a les 18:00h.
Durant aquest temps, dos parelles i un sacerdot comparteixen 
les seves vivències personals sobre aspectes fonamentals de 
la vida en parella i expliquen com, utilitzant unes senzilles eines 
de comunicació, es pot millorar la manera de viure aquestes 
àrees.
Aquestes vivències serveixen perquè les parelles, en la seva 
intimitat, intercanviïn les seves reflexions i vivències.
Encontre Matrimonial organitza i dirigeix grups d’acom-
panyaments formats per matrimonis, parelles, sacerdots que 
han viscut l’experiència d’un Cap de Setmana i manifesten el 
seu interès per aprofundir i reviure els aspectes viscuts en el 
Cap de setmana.
Manté vives i actives les comunitats formades pels matrimonis, 
parelles, sacerdots que romanen vinculats a Encontre Matrimonial 
a través de grups de diàleg.
Els darrers anys, en Encontre Matrimonial s’ha posat en marxa 
la campanya “Aprendre a conviure: claus de l’èxit”. Una de les 
accions d’aquesta campanya són els tallers de comunicació, 
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xerrades de dos hores de durada, que s’imparteixen en forma 
de cicle, amb la regularitat més adequada a cada lloc i situació. 
Són xerrades que toquen temes de relació de parella, tractats 
d’una forma amena, però amb un toc de “estil d’Encontre” (petit 
compartir vivencial). Els tallers de comunicació són oberts a 
parelles que no hagin viscut el Cap de Setmana. 
Encontre Matrimonial a Barcelona, publica la newsletter L’Esperit.

Implantació diocesana: Comunitats a Barcelona, Baix Llobregat, 
Vallès (Sabadell i Terrassa).

Àmbit: Internacional (Worlwide Mariage Encounter).

Per a més informació: www.encuentromatrimonial.com

CONTACTE:
encontrematrimonialbcn@gmail.com

Coordinadors actuals: Casimir Lois i Lola Cayuela
lois_cayuela73@yahoo.es Mòbil 650020100
Sacerdot que fa “team” amb els coordinadors:  
Jesús Roy Gaudo, sacerdot mercedari. Mòbil 696153178

Informació i inscripcions: 
barcelona@encuentromatrimonial.com
domenecraquel@hotmail.com 
Mòbil  676592383
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EQUIPS DE LA MARE 
DE DÉU

Denominació del Moviment
A 1939, un jove prevere, Henri Caffarel, rep la consulta d’alguns 
matrimonis joves que li demanen com avançar en el camí de la 
santedat com a matrimoni cristià.

La seva proposta és “cerquem junts”. Així neixen els Equips, que 
es posen sota la protecció de la Mare de Déu: els EMD, Equips 
Mare de Déu. En francès, d’on són originaris: Équipes Notre Dame 
(END).

Missió i objectius
En tant que moviment de formació espiritual i d’ajuda, 
els Equips de la Mare de Déu ajuden als seus membres a 
progressar en l’amor a Déu i en l’amor al proïsme; recorren a 
l’ajuda mútua fraterna per a que els seus membre puguin 
assumir tant personalment com en parella les condicions 
concretes de la seva vida conjugal, familiar, professional i 
social, segons la voluntat de Déu; els Equips de la Mare de Déu 
estimulen als matrimonis a prendre consciència de la seva 
missió evangelitzadora a l’Església i en el món per mitjà del 
testimoni del seu amor conjugal i per altres mitjans d’acció 
que es desprenen de la seva elecció. 

Metodologia
Un Equip de la Mare de Déu és una petita comunitat cristiana 
d’entre cinc i set matrimonis que, acompanyats per un sacerdot, 
volen descobrir i viure la riquesa del sagrament del matrimoni a 
través del diàleg, l’oració i la formació.
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Un equip ÉS:
- Un mitjà per descobrir que Jesús ens acompanya en la nostra vida.
- Una comunitat on ens ajudem mútuament a viure el nostre ma-
trimoni a la llum de l’Evangeli.
- Un lloc on ens animem a posar els nostres dons al servei dels altres.
- Una comunitat que ens ajuda i ens facilita eines per poder con-
cretar el nostre projecte de vida.

En l’equip CERQUEM
- Ser famílies cristianes en el món actual.
- Recolzar-nos els uns als altres per a seguir Crist, en parella i en 
equip.

I AMB l’equip, 
- Compartim la fe i preguem en comunitat.
- Ens ajudem a viure els fets de cada dia a la llum de l’Evangeli.
- Ens formem per a donar raó de la nostra fe i esperança.
- Trobem els mitjans per viure el nostre matrimoni amb tota ple-
nitud. 

Mitjans concrets d’esforç 
La gran intuïció del Pare Caffarel va ser oferir als matrimonis 
cristians una pauta, unes guies que els portin a progressar com 
a matrimoni cristià, es basa en els MITJANS CONCRETS D’ESFORÇ:
- Escoltar assíduament la Paraula de Déu.
- Reservar tots els dies algun temps per a una veritable ‘trobada 
amb el Senyor’ (oració personal).

- Trobar-se cada dia junts marit i muller en una oració conjugal 
(i si fos possible, en una oració familiar).
- Dedicar cada mes el temps que sigui precís per a un veritable 
diàleg conjugal sota la mirada de Déu “Deure d’asseure’s”: aquest 
punt és un dels grans descobriments dels Equips de la Mare de 
Déu, ja que va més enllà del diàleg bàsic i necessari per a la vida 
de parella. En aquest punt es comparteix una manera “nova” de 
dialogar que neix del convenciment de la presència de Déu que 
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uneix i del projecte de vida (matrimoni i família) al que han estat 
cridats els cònjuges.
- Fixar-se una regla de vida: La regla de vida és el punt en el que 
cadascú decideix personalment concentrar els seus esforços 
per a seguir millor la seva direcció de creixement i respondre 
amb alegria a la crida d’amor que li dirigeix Déu. 

- Assistir a un recés anual. Posar-se cada any davant el Senyor 
-en matrimoni-, per reflexionar i planificar la vida en presència seva.

L’Equip
És el vehicle que recolza el creixement dels matrimonis dels EMD. 
Celebren com a mínim una reunió al mes, a casa d’un dels matrimonis. 
L’estructura de la reunió inclou: l’àpat; l’oració en comú; la 
participació sobre els mitjans concrets d’esforç; la posada en 
comú; el canvi d’impressions sobre el tema de reflexió. 

Àmbit Geogràfic 
Els Equips Mare de Déu és un moviment d’àmbit internacional; 
actualment es troben presents en 85 països amb més de 13.000 
equips: 140.000 equipiers i 9.500 consiliaris i acompanyants espirituals. 
La denominació “EMD” inclou els equips de les diòcesis amb seu a 
Catalunya i Menorca. Actualment estem presents a les diòcesis 
de Barcelona, Menorca, Sant Feliu, Tarragona, Terrassa i Tortosa; 
hi ha 85 equips que representen uns 700 equipiers i 60 consiliaris. 

Per a més informació: https://emd-cm.cat/ 
https://equipes-notre-dame.com/fr/

CONTACTE:
secretariat@emd-cm.cat
A Barcelona: Secretariat dels EMD de Catalunya i Menorca 
C/ Comte d’Urgell 176, 2n.
08036 Barcelona
Tel: 934675551 
WhatsApp: 640 294 885 només text (trucades no)
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Famílies de Betània és una associació  pública de fidels, una 
formada per un grups de famílies catòliques acompanyades 
per l’institut religiós Discípulos de los Corazones de Jesús y María.

La nostra finalitat
La nostra finalitat se centre en afavorir la maduració i 
el desenvolupament de la persona dintre de la família. 
Entenem la família com un camí de santedat, en la maduració 
de l’amistat amb Crist. Betània es configura com aquella família 
que obrí les seves portes a Jesús per viure una singular amistat 
amb Ell. Essencial en aquesta família és la relació amb Maria, la 
Mare de Jesús: els membres de l’Associació viuen en Ella, com en 
una llar viva on es fa possible créixer en l’amistat amb Crist.  

Què oferim
Conforme a les diferents etapes de la vida, Famílies de Betània 
s’estructura en tres branques:
- Canà per als matrimonis. En Canà,  Jesús fa el miracle de con-
vertir l’agua en vi, ajudant els joves esposos i santificant l’amor 
humà.
- Emaús per als joves (a partir de 15 anys). A partir d’aquesta edat, 
els fills comencen el seu propi camí,  com ho van fer els deixe-
bles d’Emaús. Jesús s’uneix al seu camí per ser el seu company. 
- Natzaret per als nens (fins als 14 anys). Natzaret ens centra en 
la infància de Jesús, el temps en que ell creixia en gràcia i virtuts. 
Cada branca ofereix diferents activitats de formació i activitats 
lúdiques orientades sempre a enfortir la convivència familiar.

33

FAMÍLIES DE BETÀNIA



Actualment, Famílies de Betània té diverses seccions a Madrid, 
Barcelona i Andalusia, i també als Estats Units, en la nostra parrò-
quia de St. Mary en Littleton (Colorado).

Sacerdots per a la família
Cada família religiosa té una singular orientació en el seu 
apostolat. Els Discípulos de los Corazones de Jesús y María es 
caracteritzen per una especial dedicació a la família inspirada 
en la vida i magisteri de Joan Pau II. Seguint els seu passos, 
desitgem ajudar les famílies a descobrir l’amor humà com un 
camí de santedat en el qual tota experiència veritable de l’amor 
obre un camí cap a Déu, font primera de l’amor.  L’amor apareix 
així com un dimensió fonamental de la vida de les persones que 
l’aprenen primerament en les seves relacions familiars: cadascú 
de nosaltres vivim l’amor primer amb els fills i després com a 
esposos en una entrega fecunda que obre a la paternitat. En la 
família aprenem com la persona humana només pot trobar la 
seva plena realització en el do sincer de si mateix.

Un aspecte fecund de la nostra relació amb les famílies és la 
complementarietat de les vocacions al matrimoni i a la vida 
religiosa. Des de la nostra consagració portem la presència de 
Crist a la vida familiar, i és com un record que el matrimoni és un 
sagrament que brolla de l’entrega eucarística de Crist.

Els Deixebles, com sacerdots per a la família, viuen també 
una experiència de vida de família en les nostres comunitats. 
Comprenem així a l’Església com una “família de famílies” en la 
que cada família està cridada a assolir la seva plenitud de vida 
humana i cristiana. Per això treballem per oferir dins l’Església un 
camí concret de santedat per a cada família.

Per a  més informació: www.familiasdebetania.org
JOSÉ GRANADOS, JOSÉ NORIEGA, Betania: una casa para el amigo. 
Pilares de espiritualidad familiar, Editorial Didaskalos, Madrid, 2014.

CONTACTE: familiasdebetaniabcn@gmail.com
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FUNDACIÓ PROVIDA 
DE CATALUNYA

Què és
És una Fundació privada independent d’altres organismes privats 
o públics, constituïda el 30 d’abril de 1987. Inscrita en el Registre 
de Fundacions amb el nº 310, i en el d’Entitats i Serveis Socials 
de la Generalitat de Catalunya, nº E00204. Reconeguda com a 
entitat de caràcter social per l’Agència Tributària. 

La Fundació realitza les seves activitats majoritàriament a 
Catalunya. La Fundació Pro Vida de Catalunya (FPVC) porta 
a terme activitats encaminades a: donar suport a dones en 
dificultats per la seva maternitat, ajudar que cada ésser humà 
concebut i encara no nascut sigui acceptat, acollit, estimat i 
educat, promoure el valor essencial, singular i social de la vida 
humana i dels drets humans inherents a ella, des de la seva 
concepció fins al seu fi natural. 

Missió i finalitats
La Fundació té per missió fomentar i desenvolupar, sense 
cap afany de lucre, tota mena d’activitats encaminades a la 
promoció del valor social, humà i transcendent de la vida 
humana i dels drets humans inherents a ella, i a la seva defensa, 
ajuda i protecció des de la concepció fins a la mort natural. 
Educar amb la finalitat de crear una mentalitat esperançada 
per a l’acolliment de noves vides.
- Educar els joves per un ús responsable de la sexualitat.
- Patrocinar l’ensenyament, la difusió i la investigació dels mèto-
des de planificació familiar natural. 
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- Oferir una resposta immediata i humana a les dones 
embarassades en dificultats, facilitant, amb solucions 
concretes l’acceptació del embaràs a fi que el fill sigui ben 
rebut, estimat i educat.
- Establir, ser titular de centres d’acollida i suport a la dona, i 
d’assessorament i assistència familiar.
 
Activitats assistencials
L’atenció personal, suport social, i ajuts a les persones 
beneficiàries, es facilita gratuïtament en els dos Centres d’acollida 
i suport a la Dona de l’entitat a Barcelona, a gestants i mares.
El programa d’atenció a la dona gestant es du a terme durant 
tot l’embaràs i els primers 10 mesos del nadó, o 12 mesos (per a 
mares joves). 

Contempla 2 modalitats diferents: mares adultes o mares 
de 14 a 24 anys. EL programa desenvolupa activitats d’aten-
ció personal, tallers de preparació per a la maternitat i ajudes 
d’aprovisionament d’alimentació, roba, canastrell, utensilis per 
al nadó i transport.

Per a més informació: www.fundacioprovida.org/

CONTACTE: 
fpvc@provida.org
Tel. 932047111
Centres d’acollida i suport a la Dona, a Barcelona:
Centre Gran Via Carles III, 61 bis, baixos.
Centre carrer Bonaplata 42, baixos.
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HAKUNA

Estatus de Hakuna
Hakuna és una Associació privada de fi dels amb personalitat 
jurídica, aprovada per la Arxidiòcesis de Madrid, que es regeix 
pels presents estatuts i per altres disposicions canòniques que 
li siguin d’aplicació.

Origen
L’origen de Hakuna es produeix en la JMJ de Rio, quan el Papa 
Francesc va dir:
“Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, 
un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un 
lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que Dios a 
quien conocí es mi fortaleza. Ese es, debe ser, el lío que hagan.”

Carisma
Cristians que junts segueixen a Crist compartint un estil de vida 
que aprenen agenollats davant Crist Hòstia. I així aprenem a 
viure alegrement agenollats davant del proïsme, davant de la 
vida i davant del món.    
Creen espais de vida –les seves activitats- en els que contagien 
la Vida. Gaudeixen de tot –fi ns i tot d’allò que el món menysprea- 
perquè tot és bo, i així glorifi quen a Déu. Desitgen col·laborar amb 
l’Esperit per transfi gurar totes les realitats. Tenen l’afany de viure 
amb alegre cara de ressuscitats. Volen fer de la vida una festa, i 
fer de les festes moments de Vida. 
S’expressen habitualment amb música: viuen el que canten, i 
canten el que viuen. També amb música volen recordar al món 
la bellesa de la vida, i mostrar-los la bellesa de Crist. 
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Objectius
Les finalitats són les següents: 
a) Ajudar al creixement de la vocació cristiana com ‘vida’: una 
vida nova en l’Esperit, l’estil de vida de Crist, una forma d’estar 
pròpia; aquesta vida ens posseeix i es contagia; es realitza creant 
espais on es comparteix la vida. 
b) Fomentar l’interès per esperar aquesta vida nova des de 
l’Eucaristia, tenint cura de Sagraris, promovent adoracions i Hores 
Santes, i el desig que siguin acompanyats.  
c) Ajudar a que el fet d’agenollar-nos davant de Crist es tradueixi 
en viure agenollats davant els altres, en una actitud continua de 
servei en el dia a dia, amb atenció especial als més necessitats a 
través de compartiriados, sent aquests els mitjans per fomentar 
el lliurament als altres mitjançant diverses activitats. 
d) Realitzar activitats en les que aquest estil de vida es contagiï, 
principalment, a persones allunyades de Déu: alimentar el senti-
ment de Crist per tal que no se’n perdi cap.   
e) Ajudar a integrar allò espiritual i allò material: reflectir la bellesa 
i alegria de Déu, aprendre a gaudir del present y del que un té 
entre mans, amar tot allò creat, aprofundir en la presència de 
Déu en la nostra vida, ensenyar la dignitat de la matèria, mostrar 
la unitat cos-ànima en la vida amb Déu, buscar la progressiva 
espiritualització del cos i encarnació de les realitats espirituals, 
permetre que la força de la resurrecció actuï.  
f) Fomentar la creació de música religiosa que transmeti 
aquesta visió cristiana de la vida, música que porti la vida a 
les adoracions, cançons que ensenyin a resar y eduquin el 
cor; aquesta expressió musical de la fe, bella i actual, és camí 
d’evangelització, mitjançant concerts y gravacions. 

Àmbit geogràfic
Hakuna està present en diverses localitats espanyoles (Madrid, 
Barcelona, València, Girona, Pamplona, Salamanca, Múrcia, 
Cartagena, Palma de Mallorca, Granada, Alacant, Oviedo, Lleida, 
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Màlaga, Valladolid, Saragossa, Ciudad Real, Sevilla, Vallès (Les 
Fonts), Bilbao, Badajoz i Santander) i de l’estranger. 

Addicionalment, ressaltar que existeixen diversos grups en moltes 
de les ciutats esmentades: Universitaris, Professionals (joves 
incorporats al món laboral), Frontera (Parelles ja compromeses 
o en los primers anys de Matrimoni), i Sèniors (Matrimonis amb 
més de deu anys de casats, i adults en general).

Activitats en l’àmbit familiar en Barcelona
Les principals activitats de Hakuna en l’àmbit familiar són:
- Hora Santa par a Matrimonis: Reunió setmanal d’Adoració al 
Santíssim, amb una xerrada inicial, i unes reflexions d’ajuda a 
l’oració, i interpretació d’algunes cançons de Hakuna.
- Activitats de voluntariat: Les anomenem compartiriados 
perquè volem subratllar que són moments en els que compartim 
cadascú el que té: potser ells la seva malaltia i nosaltres la nostra 
salut; ells la seva ingenuïtat i absència de malícia i nosaltres 
la nostra capacitat intel·lectual; ells la seva pobresa material i 
nosaltres la nostra bona situació. 
- Activitats de formació (revolcaderos): un revolcadero és un grup 
d’aproximadament deu persones que busquen créixer juntes en 
la fe. A través d’aquesta petita comunitat s’acompanyen els uns 
als altres en el camí per seguir a Crist.
- Cursos de preparació al Matrimoni: es vol ajudar els interessats 
a preparar-se com cristians al matrimoni, atenent les diferents 
dimensions de la persona.

Per a més informació: www.behakuna.com

CONTACTE a Barcelona:
Marta Quesada y Fernando Díez:  
fernando_diez_quintanilla@hotmail.com 
Seu social: C/ Costa Brava 37, portal 2, porta D.
Madrid
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METGES CRISTIANS 
DE CATALUNYA

Qui som
El nostre ideal proclama, per sobre de tot, la dignitat de la persona 
humana i els seus drets inalienables, com son el do inestimable 
de la vida, la salut, la integritat psicofísica i espiritual, des del 
primer moment de la concepció fins a la seva mort natural. 

Defensem, per tant, les llibertats fonamentals de tota persona 
davant els sistemes i les tecnologies materialistes de qualsevol 
signe i els condicionaments de la societat de consum que poden 
atemptar contra la dignitat de la persona.

Objectius i activitats
Aspirem a la promoció integral de la persona humana, tot 
respectant la seva llibertat i dignitat per portar-ho a terme 
i, per tant, condemnem tota discriminació de persones per 
motius de raça, nacionalitat, ideologia, sexe, edat o creences 
religioses.

Som cercadors de la veritat des del punt de vista científic. La 
ciència, que procedeix de la Màxima Veritat, no es pot invocar 
només quan convé. Proposem que es reconegui i es garanteixi 
a tota persona l’adquisició de coneixements i el foment de les 
virtuts necessàries per forjar la pròpia personalitat.

I més enllà dels principis de la bioètica, som defensors d’una ètica 
de màxims que cerca la més gran promoció dels col·lectius i de 
les persones. Aquesta és la base de les nostres activitats, que se 
centren en el suport i la formació dels nostres associats, a més 
de la divulgació en la societat dels nostres principis i sistema de 
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valors, i l’assessorament en qüestions relacionades amb la 
defensa de la vida i de la fragilitat humana. 

El nostre objectiu últim és el d’influir positivament en el nostre 
àmbit i en la societat, per tal d’aconseguir que l’actuació dels 
professionals sanitaris s’orienti a la llum de l’humanisme cristià.

Vinculació amb altres entitats
Alhora, participem amb associacions similars d’arreu del món: la 
Federació Europea d’Associacions de Metges Catòlics (FEAMC) i 
la FIAMC, i donem suport a iniciatives humanitàries que aquestes 
promouen.

Per a més informació: www.metgescristians.cat 

CONTACTE:
metgescristians@gmail.com
C/ Calàbria 273, entl. 4t
08029 Barcelona
Tel. 933630364    
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MOVIMENT ADSIS

Qui som
Nascut fa més de 50 anys, Adsis és un Moviment de Comunitats 
Cristianes, format per persones que volen viure l’Evangeli de Jesús 
a través d’una presència fraterna i solidària entre els joves i els 
pobres, compartint una mateixa vida, fe, amor i missió.

Les Comunitats estan constituïdes per persones creients 
que des de diversos compromisos, ministeris, estats de vida 
(matrimonis ó cèlibes) i professions, participen d’un mateix 
projecte de comunió i servei. 

Adsis ofereix, per tant, a les famílies, la inserció en una dinàmica 
de vida comunitària més ampla on es pot compartir la vida, la fe 
i el compromís per l’evangelització.   

Allà on estem, juntament amb els Adsis Joves, generem un 
moviment que integra voluntaris, cooperadors i amics, obert a 
les famílies i a tots els que vulguin viure aquest carisma.  

PRESÈNCIA
Adsis significa “estar present”. Des de la fraternitat i la solidaritat, 
volem fer present en el món d’avui la proximitat de Déu als joves 
i als pobres.

La nostra vida i la nostra vocació estan orientades a compartir 
les lluites i esperances dels joves i dels pobres. Amb ells anem 
fent història d’alliberament i descobriment del regal de l’Evangeli 
de Jesús, aprenem a viure amb gratuïtat i a lliurar-nos amb 
humilitat i alegria en la construcció del Regne.
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Adsis està present en 12 províncies de l’Estat espanyol, a Itàlia i 
Romania, en 7 països d’Amèrica Llatina (Argentina, Bolívia, Xile, 
Equador, Perú, Uruguai i Mèxic) i a l’Àfrica, a Togo i Abubu. Amb 
els seus programes de cooperació, desenvolupament, comerç 
just, acollida de migrants, educació, inserció laboral, integració 
de privats de llibertat… ajuda a més de 100 mil persones (entre 
població directa i indirecta). 

El Moviment Adsis aplega les Comunitats Cristianes Adsis. Al seu 
costat existeix la Fundació Adsis, com a obra social, per mitjà de 
la qual es despleguen els serveis per la promoció humna de per-
sones excloses socialment o en risc d’exclusió. 

Per a més informació: www.adsis.org
www.fundacionadsis.org/es
www.fundacionadsis.org/barcelona

CONTACTES MOVIMENT ADSIS: 
Comunitat Barcelona El Carmel
Responsable: Pedro Marín  pmarin@adsis.org

Comunitat de Barcelona Centre 
Responsable: Beni López  blopez@adsis.org

CONTACTES DE LA FUNDACIÓ ADSIS:
Centre El Carmel
Responsable: Mercedes Yubero  carmel@fundacionadsis.org
Tel. 933577575  Fax 934072025
Facebook: Fundació Adsis Barcelona  Twitter: @FundAdsisBcn 
C/ Lugo 61, baixos. 08032 Barcelona

Centre Casc Antic
Responsable: Karmele Equiza  cascantic@fundacionadsis.org
Tel. 932688760
C/ Assaonadors 20. 08003 Barcelona
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MOVIMENT D’APOSTOLAT 
REGNUM CHRISTI

Finalitat 
Estendre el Regne de Crist en la societat, que surt a la trobada de 
les persones, els revela l’amor del seu Cor, els reuneix i forma com 
apòstols, líders cristians, els envia i acompanya, per col·laborar 
en l’evangelització dels homes i de la societat. 
Establir obres apostòliques orientades especialment a l’anunci i 
difusió de la doctrina catòlica, a la formació cristiana i educació 
de la infantesa, adolescència i joventut, a la promoció del 
matrimoni i la família, a la pastoral vocacional, a l’evangelització 
dels ambient professionals, de la cultura i dels mitjans de 
comunicació social, a la promoció de la justícia socials i a la 
pràctica de les obres de misericòrdia.

Mètodes i mitjans 
Per a la formació d’apòstols, organitzem activitats, cursos i semi-
naris d’oració, de formació i d´apostolat, amb acompanyament 
personal. Reunim els joves, els adults, els matrimonis, en equips, 
organitzats en grups.
 
Modalitat
La Federació Regnum Christi reuneix la Congregació religiosa 
dels Legionaris de Crist, la Societat de Vida Apostòlica de les 
consagrades del RC i la Societat de Vida Apostòlica dels consa-
grats del RC. A aquesta federació s´associen individualment els 
fidels seglars (joves, adults, matrimonis). Tots ells es nodreixen 
del mateix carisma, i formem una família espiritual i un cos 
apostòlic: el Moviment d´Apostolat Regnum Christi.
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Aprovació
Presentació final de l´esborrany dels Estatuts, pendents de 
l’última aprovació de la Santa Seu, en breu. 

Implantació diocesana
A Barcelona, 450 persones. 

Àmbit: internacional. 

Responsables:  
Àmbit Familiar: Jorge Córdova/Teresa Pou. Mòbil 659370662. 
Consiliari: P. Manuel Aromir, LC. Mòbil 618389381.
Àmbit juvenil. Consiliari: P. Mark Thelen, LC. Mòbil 600578452.

Per a més informació: www.regnumchristi.org

CONTACTE:
Secretaria: Mercedes Oriola moriola@serviciosrc.es
C/ Rocabertí, 13
08017 Barcelona
Mòbil 619709343
Horari: dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 15 h. 
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MOVIMENT APOSTÒLIC 
SCHOENSTATT

Schoenstatt és un Moviment de renovació religiosa i moral del 
món en Crist i Maria. La seva finalitat és la formació d’un ho me 
nou apostòlic en una nova comunitat a imatge de Maria, la 
Mare de Déu, col·laboradora per manent de Crist en tota l’ O bra 
de la Redempció. 

Origen i identitat
És un dels més antics moviments i noves comunitats de l’ Es glésia 
Catòlica. Va ser fundat pel Pare Josep Kentenich (1885-1968). El 
seu nom prové del lloc on va sorgir: Scho ens tatt, un barri del 
poble de Vallendar, a prop de Coblensa (Ale ma nya). La seva 
fundació va ser el 18 d’ octubre de 1914, al “San tuari original”, una 
petita capella consagrada a la Mare de Déu. Schoenstatt 
interpreta aquella fundació com una “Aliança d’ Amor” segons 
el model bíblic de l’Aliança de Déu amb els ho mes. 

Aquesta Aliança d’Amor amb Maria i la vinculació al San tua ri 
de Schoenstatt com a lloc de gràcies i al seu fundador són els 
eixos centrals i font de gràcies de l’espiritualitat del Mo vi ment 
la qual té tres di men sions: viure en Aliança d’Amor amb la Mare 
de Déu com a camí segur de vinculació a Déu, la san tedat de 
la vida diària i la pietat instrumental.

En l’Aliança d’Amor amb Maria i en la vinculació al San tua ri de 
Schoenstatt, els homes d’avui troben una llar on expe ri menten 
l’amor mi sericordiós de Déu que els va transformant i edu cant 
com a ferms apòs tols i portadors del missatge de Crist en el 
nostre món.
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El Moviment de Schoenstatt, en virtut de l’Aliança d’Amor amb la 
Mare de Déu, es concep a sí mateix i s’estructura com una gran 
família es pi ri tual. Aplega diverses comunitats segons vo ca ció 
i compromís: sacerdots, con sagrats, famílies, joves, pro-
fessionals… Actualment la Família de Schoenstatt creix en torn 
de gairebé 200 centres de Schoenstatt arreu del món amb 
el seu propi “Santuari de Schoenstatt”, còpia fidel del San tua ri 
ori ginal.

Presència
A Catalunya som a Valldoreix, (diòcesi de Terrassa) on  hi ha el 
San tua ri de Schoenstatt des de 1997. Al costat del San tua ri tenim 
una casa de formació on es reuneixen grups de ma tri mo nis, 
joves, nens, homes i do nes. A través de trobades de for ma ció: 
encontres d’intercanvi i re fle xió, recessos, con vi vèn cies, oracions… 
ajudem a la formació integral d’ aquest home nou que volem 
regalar a la Església; un home que uneix fe i vi da, i que, tal com 
va dir el nostre Pare Fundador, “té la mà en el pols del temps i 
l’oïda en el cor de Déu”. 

La nostra presència també és a través dels petits santuaris 
pe regrins de la Mare de Déu de Schoenstatt, distribuïts prin ci-
pal ment a través de par ròquies, escoles, hospitals etc. Aquests 
san tuaris peregrins visiten du rant l’any i, especialment al mes de 
Maig, nombroses famílies i llars d’ar reu de Catalunya. D’ a ques ta 
manera, la Mare de Déu es fa especialment pre sent a les llars 
ajudant a la pregària i a la unitat de les famílies.

Branca de matrimonis
Dins del Moviment Apostòlic de Schoenstatt, la Branca de 
Ma tri monis té com a objectiu principal formar famílies santes, 
les quals, a través de l’ es piritualitat de Schoenstatt i d’una fer ma 
formació religiosa arriben a ser Església domèstica.

La forma de treball més habitual és per grups que es reu nei xen pe-
riò di cament i  també es fan altres activitats formatives i vi vencials 
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com: re ces sos, convivències familiars, pe re gri na cions, apostolats… 
Es tracten te mes com l’autoeducació, el dià leg matrimonial, les 
costums familiars, l’ edu cació dels fills, etc...

Cal esmentar especialment el Santuari-llar com quelcom 
ca rac terístic de Schoenstatt per la família. El Santuari-llar és un 
lloc especial de la ca sa dedicat a la Mare de Déu. Lloc de pre-
gà ria i d’encontre familiar on Maria acull, transforma i envia. Ella 
és la gran Educadora de la família. 

Per a més informació: www.shoenstatt.cat

CONTACTE:
Santuari  santuvalldoreix@gmail.com  
Comunicació laics  jobubo@hotmail.com

49





MOVIMENT 
CULTURAL CRISTIÀ

Finalitat
Formació de MILITANTS CRISTIANS de cara a l’evangelització de la 
societat postindustrial del segle XXI. 

Centrem la nostra acció en la LLUITA PER LA JUSTÍCIA i en 
promoure la CARITAT POLÍTICA dintre de l’Església.

El món en que vivim, on les diferències socials creixen sense 
parar, en el que l’abisme entre països enriquits i empobrits és 
cada cop més gran, i en el que la fam, l’atur, l’esclavitud infantil 
i els diferents atemptats contra la vida humana creixen, exigeix 
l’acció urgent, decidida i efectiva d’aquells que ens hem declarat 
seguidors de Jesucrist. 

Arrels
- El moviment obrer de final del segle XIX i principis del XX. 
- La militància de l’apostolat obrer nascut els anys quaranta del 
segle XX, representat genuïnament per en Guillem Rovirosa i en 
Tomàs Malagón. 
- Els inicis de l’apostolat privat a través de l’editorial ZYX. 

Mètode
La formació de militants requereix d’un pla sistemàtic de com-
promís creixent, basat en el coneixement de la realitat, la visió 
cristiana dels problemes humans i l’acció transformadora del 
món. 
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El militant cristià ha de fer un procés permanent de conversió a 
Jesús de Natzaret, sostenint-se en la contemplació i en la lluita 
per transformar el món, i això sense gratificacions econòmiques.
 
Mitjans
Per donar resposta de forma solidària i permanent, el Moviment 
Cultural Cristià ha posat en marxa una sèrie d’iniciatives, basa-
des en la gratuïtat i la professionalització. 

- Editorial Voz de los sin Voz.
- Revista Autogestión i Revista Id y Evangelizad.
- Aula formativa Malagón Rovirosa (Espanya) i Aula Julián Gómez 
del Castillo (Veneçuela). Tot l’any, i més intensament a l’estiu, 
imparteix cursos d’espiritualitat, cultura, política...
- Campanya permanent per la Justícia en les relacions Nord-Sud.
- Cases d’Espiritualitat a Guadalcanal (Sevilla) i a Ciudad Guayana 
(Veneçuela)
- Xarxa de Cases de Cultura i Solidaritat a una trentena de ciu-
tats espanyoles i iberoamericanes.
- Projecte missioner a Veneçuela.

Modalitat: Moviment d’apostolat privat. 

Aprovació per la CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, el 22 de 
maig de 1992, essent president el Cardenal Suquía. 

Implantació a Catalunya, a la diòcesi de Barcelona i a la diòcesi 
de Tortosa amb reconeixement diocesà. 

Àmbit: Nacional, a més de trenta ciutats d’arreu d’Espanya; i 
Internacional, a Veneçuela de forma permanent i ocasionalment 
a d’altres països d’Àfrica i Iberoamèrica. 

Responsable de referència a Catalunya: Xavier Borràs i Balada.

Sacerdot a Catalunya: Ivan Cid Pegueroles (diòcesi de Tortosa). 
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Per a més informació: www.solidaridad.net

CONTACTE:
catalunyasolidaria@solidaridad.net
Casa de Cultura i Solidaritat GUILLEM ROVIROSA
C/ Travau, 23 baixos. 08031 Barcelona
Tel. 648180890
Horari: depenent de les activitats. 





MOVIMENT 
DELS FOCOLARS

Origen
El Moviment dels Focolars (Obra de Maria), va ser fundat al 1943 
per Chiara Lubich (1920 - 2008), quan, amb poc més de vint anys, 
es va consagrar a Déu durant la segona guerra mundial. 
De seguida, altres joves la van seguir i compondre amb ella la 
primera comunitat anomenada “focolar”, formada per persones 
verges i per casats que participen d’acord amb el seu propi 
estat. Des dels començaments es van adherir al Moviment que 
naixia persones de tota cultura, vocació, categoria social, de 
totes les ètnies i religions. Són majoritàriament laics (adults, 
famílies, joves, nens), però també hi ha consagrats, sacerdots i 
bisbes.  
Carisma
El seu carisma es la Espiritualitat de la Unitat. Haver descobert 
Déu com a amor és el primer punt fonamental de la ‘Espiritualitat 
de la unitat’, també anomenada ‘espiritualitat de comunió’. Ella 
requereix, entre altres coses, la pràctica de la «mútua i contínua 
caritat que fa possible la unitat i ofereix la presència de Jesús 
en la col·lectivitat» (cf. Estatuts Generals del Moviment dels 
Focolars). Les seves arrels aprofundeixen en l’Evangeli, i susciten 
un estil de vida que construeix en el món la pau i la unitat.  
Missió
És un Moviment laic nascut a l’Església catòlica que té com a 
finalitat la realització de la unitat entre les persones, com Jesús 
va demanar: “perquè tots siguin una sola cosa“ (cf. Jn 17,21) i així 
ser constructors d’una família de pobles. 
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Objectius
Per assolir una cada vegada major unitat de la família humana, 
els Focolars s’obren al diàleg amb persones i organitzacions de 
tota expressió i cultura: 
- Actuen en funció d’una major unitat dins de l’Església catòlica.
- Es busquen relacions de comunió i es realitzen gestos visibles 
d’unitat entre cristians de Esglésies diferents.
- Es tracta d’aconseguir la unitat mitjançant el compromís 
comú en l’anomenada Regla d’or, present en gairebé tots els 
llibres sagrats de les principals religions: “Fes als altres el que 
voldries que et fessin a tu”.
- Es col·labora amb persones sense una precisa referència 
religiosa sobre la base de valors compartits i que tendeixen al 
bé comú.
- Hi ha un compromís per crear espais de trobada i diàleg en 
els diversos àmbits de la cultura. 
 
Àmbit geogràfic
El Moviment és present a 182 països, amb centres estables en 
87 nacions. Els membres són al voltant de uns 100.000 i compta 
amb aproximadament dos milions d’adherents. A través 
d’iniciatives i obres socials s’arriba en forma regular a un altre 
milió de persones. Formen part del Moviment cristians de unes 
350 esglésies i comunitats eclesials i comparteixen de diverses 
formes l’espiritualitat i els objectius creients de religions 
diverses i persones de conviccions no religioses. 
 
Activitats
El Moviment dels Focolars se sent cridat a donar la seva 
aportació a la unitat de la família humana en totes les seves 
expressions. Com a conseqüència, les seves activitats són les 
més variades, segons les necessitats que es troben localment i 
es refereixen a tots els àmbits de la vida i del pensament humà. 
En el camp de la família cal destacar la branca Famílies Noves 
i accions de famílies noves:  
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- FAMÍLIES NOVES: El Moviment Famílies Noves, una de les 
branques del Moviment dels Focolars va sorgir en 1967. Està 
compost per famílies que es proposen viure l’espiritualitat 
del la unitat i irradiar en el món de la família dels valors 
que promou la fraternitat universal. Porta a terme activitats 
formatives per a la família i d’acompanyament per als 
nuvis; dóna una atenció especial a les parelles en crisi, els 
vidus, els separats i a les parelles amb situacions irregulars; 
es compromet en la promoció d’una cultura de la família i 
de polítiques familiars adequades a través de congressos, 
publicacions i col·laborant amb diferents ens educatius.  

El seu estil de vida es basa en l’Evangeli viscut en la vida de 
parella, en la formació dels fills, entaulant un diàleg constructiu 
amb altres famílies i juntament amb elles, amb les diferents 
realitats culturals, civils i eclesials del territori. 

- ACCIONS DE FAMÍLIES NOVES és una Organització No 
Governamental de Desenvolupament (ONGD) acreditada 
davant l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
(AECI), sostinguda per Famílies Noves, amb l’objectiu de 
“promoure i realitzar activitats cíviques i de desenvolupament 
dels drets humans en favor de la dona, l’home, la infància, 
la joventut i la família, de manera que resultin més unides, 
solidàries i obertes a les necessitats dels altres, per tal de 
cooperar amb el desenvolupament de la societat, en la 
perspectiva de la fraternitat universal”. 

Iniciatives de solidaritat internacional 
- 93 projectes per a la infància en 48 països. Són al voltant 
de 11.000 els menors ajudats fins avui, sobre tots a través de 
l’activació de serveis d’ajuda presents en el territori, com escoles, 
menjadors, consultoris mèdics, etc. A més l’Associació Acció per 
a Famílies Noves Onlus (AFNonlus) actua en el món per promoure 
iniciatives de sosteniment i formació per a la família, com així 
també projectes per donar suport a la infància vulnerable. 
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 Centres de testimoniatge i formació 
- 25 ciutadelles en diversos països; literalment petites ciutats 
compostes per persones que comparteixen el compromís en 
fer néixer societats fundades segons un estil de vida fratern, 
amb cases, llocs de treball, centres de formació i testimoni de la 
espiritualitat de la unitat. 
- Centres Mariàpolis en 46 països; estructures per a la trobada i 
la formació a una cultura de la unitat, tant per als membres del 
Moviment com per als que vulguin conèixer-lo.  
A Catalunya, el Centre Mariàpolis Loreto, a Castell d’Aro (Girona), 
està obert tot l’any per a grups, moviments, parròquies, 
entitats, associacions, escoles i famílies, que vulguin realitzar 
les seves jornades, trobades, convivències, estades i activitats 
diverses.     
Activitat editorial
A nivell Internacional: 

- Editorial Ciudad Nueva, casa editorial present a 20 països. 
- Revista “Ciudad Nueva”, revista d’opinió amb 36 edicions en 
22 idiomes.  

A Espanya: 
- Ciutat Nova, revista semestral en català i en castellà  
- Editorial Ciudad Nueva Llibres i revista Ciudad Nueva en castellà 

 
Organització i Govern 
Segons els Estatuts Generals del Moviment dels Focolars en la 
seva conducció haurà sempre una dona, acompanyada per 
un Co-President. L’actual Presidenta és la italiana Maria Voce 
i el CoPresident és l’espanyol Jesús Morán. La presidència és 
coadjuvada per un Consell General a on estan representats 
els que formen part del Moviment: joves, famílies, consagrats, 
persones de diferents religions, etc... en la seva diversitat de 
vocació, cultura i procedència geogràfica. Tots els càrrecs 
de responsabilitat tenen la durada de sis anys i poden ser re-
confirmats una sola vegada.  
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Aprovacions pontifícies: el Moviment dels Focolars (o Obra de 
Maria) va rebre la primera aprovació de la Santa Seu en 1962. 
En els estatuts generals, aprovats pel Pontifici Consell per als 
Laics el 29 de juny de 1990, queda confirmat com Associació 
privada, universal, de dret pontifici. L’última aprovació de les 
modificacions dels Estatuts és del 15 de març del 2007. 

Per a més informació:
Comunitat de Barcelona: http://bcn.focolars.cat/ 
Català: https://www.focolare.org/espana/ca/ 
Internacional: https://www.focolare.org/  (en 5 idiomes) 

CONTACTES: 
Focolar femení
C/ Padilla, 237 3er. 4a. 
08013 Barcelona 
Tel: 93 231 7009 
Representant: Ita Pi.  
Contacte: ffbarcelona@focolars.org  
Focolar masculí
C/ Santiago Rossinyol,  14 àtic 
08031 Barcelona 
Tel: 93 4071070 
Representant: Aurelio Cerviño  
Contacte: fmbarcelona@focolars.org  
Representants per famílies: 
Provisionalment: Marta Bres i Lluís Sendra 
Contacte: martabres2000@gmail.com / lsendra@gmail.com 
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És un mètode, compatible amb qualsevol moviment, parròquia o 
comunitat, per ajudar a matrimonis a avançar en el seu camí de 
santedat a través de la seva vocació.

En aquest itinerari, els esposos aprenen a estimar-se. Creixen 
en amor conjugal, per tant en felicitat, fins a viure el matrimoni 
tal com Déu el va pensar. Un camí llarg amb una meta molt 
il·lusionant. 

Història
Neix a l’agost de 2002 quan Jose Luis i Magüi, un matrimoni de 
Màlaga en plena crisi matrimonial, viatgen a Fàtima amb la 
seva parròquia. Allà reben la forta crida de la Mare de Déu de re-
construir el seu matrimoni i ajudar a altres matrimonis i famílies.

Sense saber com, després de molta recerca en l’Església, van 
trobar “un tresor amagat” en les catequesis de l’amor humà de 
Sant Pau II. Aquestes catequesis són un itinerari en el que Sant 
Pau II desgrana el significat d’aquesta bellesa a la vegada que 
exigeix vocació i per això va al principi, a l’arrel. Jose Luis i Magüi 
entenen i experimenten que sanant l’arrel, es curen les branques 
de l’arbre de l’amor.

Van començar a caminar i a il·lusionar-se amb els fruits d’aquest 
itinerari que de seguida van compartir amb altres matrimonis. I així 
es va formar un primer grup de catequesi de matrimonis, després 
el segon, el tercer... I per la gran demanda de matrimonis necessitats 
d’ajuda, arrenca un projecte missioner per a matrimonis.

PROJECTE AMOR 
CONJUGAL
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El 2012 el projecte es fa diocesà a Màlaga, on es difon i dona 
suport des de la pastoral familiar. El Projecte Amor Conjugal s’ha 
anat estenent pel boca-orella en els darrers tres anys a Madrid, 
Barcelona,   Còrdova, Sevilla, Mallorca, Pamplona,   Sant Sebastià, 
Valladolid, València, Alacant, Toledo, Cadis, Sant Sebastià i 
Bilbao. Hi ha sol·licituds per a Vigo, Oviedo, Girona, Salamanca, 
Mèrida... i fins i tot a nivell internacional: Portugal, Luxemburg, 
Itàlia, Mèxic i altres països d’Amèrica Llatina.

QUÈ OFEREIX EL PROJECTE AMOR CONJUGAL?
- Anunciem la bellesa del matrimoni perquè t’enamoris del teu, en 
una sessió de dues hores. Pots demanar-nos una xerrada-anun-
ci per a la teva parròquia o moviment. D’aquests anuncis, surten 
grups que inicien l’itinerari per a matrimonis i s’apunten als recessos.
- Organitzem recessos de matrimonis i famílies per tal que viviu 
experiències junts, que construeixin i reconstrueixin. La majoria 
dels matrimonis surten d’aquests recessos dient que per a ells 
ha estat un abans i un després en el seu matrimoni. Els recessos 
s’omplen en minuts... (la Mare de Déu vessa moltes gràcies en ells).
- Estem seguint i construint un itinerari de fe i formació permanent 
per a matrimonis, que ja segueixen prop de 1.000 matrimonis. Col·la-
borem així a construir la pastoral familiar a les diferents parròquies.
- Publiquem diàriament l’Evangeli amb un comentari orientat 
específicament a matrimonis, per tal de pregar junts i fer realitat 
l’Evangeli en la nostra vida d’esposos. Per compartir la nostra in-
timitat amb Déu i anar unint-nos en un sol Esperit.
- Realitzem acompanyaments personalitzats a matrimonis que 
així ho requereixen, a través de Matrimonis Tutors que se sol·liciten.

Objectius
- Descobrir i comprendre el tresor amagat en el misteri del sa-
grament del matrimoni.
- Viure la vocació del matrimoni, a la qual hem estat cridats, tal 
com el va pensar Déu des del principi. Respondre a la nostra 
vocació és l’únic que ens pot fer feliços.
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PER QUÈ TREBALLAR SOBRE LES CATEQUESIS DE SANT JOAN PAU II?
Perquè Sant Pau II ens proposa un itinerari, un camí. Ens ensenya 
la veritat de la nostra vocació en l’ordre adequat per anar 
treballant, per anar reconstruint el nostre matrimoni. 

Perquè va a l’arrel. Hem provat diferents temaris i mètodes. 
Aquests tracten i treballen conseqüències, mentre que Sant 
Joan Pau II tracta l’arrel. S’endinsa en el perquè de la nostra exis-
tència, en l’antropologia (estudi de l’home), en el significat del 
matrimoni, en el pla de Déu.

I perquè ens mostra la seva bellesa. Com ens diuen molts 
matrimonis, ningú parla amb tanta bellesa del matrimoni. És 
important descobrir la bellesa per tal que desitgem ser fidels 
a la nostra vocació, perquè ser fidels a base de “múscul” és 
complicat. Quan descobrim la bellesa, quan ens sentim atrets, 
aleshores és molt més fàcil ser fidels a la crida de Déu. No pot 
haver un camí més bonic que el que Déu ha designat per a 
cadascú de nosaltres.

La nostra metodologia: “Interpretem”, expliquem les catequesis 
amb un vocabulari més senzill perquè en un principi poden 
semblar complexes. Les fem aterrar amb el “mètode del cas” 
portant-les així a la realitat de qualsevol matrimoni. I animem els 
matrimonis a compartir experiències i visions.

ELS TRES PILARS DE PROJECTE AMOR CONJUGAL
- Formació per aprendre de més de 2.000 anys de revelació 
sobre el matrimoni. Revelació  de Déu, a través del seu Esperit, 
recollits al Magisteri de l’Església, el qual no és una ideologia, 
sinó un compendi de la Veritat.

- Oració en comú i Sagraments. Per poder comptar amb l’ajuda 
de Crist per estimar-nos amb l’Amor de Crist. Com més entri Ell 
en nosaltres, més actuarà el Seu amor i no el meu.

- Estimar. “Avivar” el sagrament del matrimoni mitjançant pràc-
tiques quotidianes d’entrega mútua. No es pot estimar si no 
hi ha un compromís, si no hi ha esforç i si no hi ha patiment.
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PER QUÈ ÉS IMPORTANT CAMINAR EN GRUP?
- Som Església: La comunitat eclesial que Crist va establir. Ens 
reconeixem units per un mateix Esperit més que per una simple 
amistat.

- Unim els nostres dons: Ajuda mútua.
- Ens obliga a dedicar-li un temps al nostre matrimoni, encara 
que no sigui molt.

- Ens ajuda a confrontar la nostra vida, la nostra consciència i les 
nostres idees amb la veritat.

- També és bo, fins i tot necessari, organitzar convivències, sorti-
des al camp, sopars... (“Seria desitjable que les trobades per a 
famílies... siguin força freqüents, com a antídot a la pobresa 
relacional del nostre temps. Trobades de pregària i amistat, de 
formació i de diàleg, de convivència i diversió”. Card. Antonelli 
President del Consell Pontifici per a la Família).

Per a més informació: www.proyectoamorconyugal.es

CONTACTE: 
bcnproyectoamorconyugal@gmail.com
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El Projecte Raquel és un servei de l’Església diocesana que va 
néixer, per la iniciativa dels bisbes dels EEUU, a Milwakee al 1984.

A Espanya ja està en més de 30 diòcesis. A Barcelona es va 
establir l’any 2013 per voluntat del Sr. Cardenal Lluís Mª Martínez 
Sistach, i compta amb el suport del Secretariat diocesà de 
pastoral familiar de l’Arquebisbat.

El Projecte Raquel és una resposta davant el drama de 
l’avortament provocat que destrueix la vida del nadó i deixa un 
rastre de dolor i misèria ferint profundament l’ànima de tots els 
implicats. D’una manera especial és, sobre tot, la mare la que 
presenta una ferida interior, espiritual, que es manifesta també 
física i psicològicament.

Aquest projecte es desenvolupa en unes deu sessions setmanals, 
d’una hora aproximadament, en una atenció individualitzada, 
absolutament confidencial i gratuïta. La dona pot explicar la 
seva història i el seu dolor, i comprendre “la veritat del què ha 
passat” com deia Benet XVI. El centre del projecte és el perdó, 
apropant-les a la misericòrdia de Déu i ajudant-les a assolir la 
reconciliació amb Déu, amb els altres, amb elles mateixes i amb 
el seu fill. Finalment la mare (el pare o qui fa el projecte) passa 
un dol pel nadó i l’entrega a Déu per les mans de Maria, la Mare 
de la Misericòrdia. En aquest camí la dona troba el Senyor i la 
seva guarició, i així passa de la tristesa i la desesperació a la 
pau i el goig, amb el consol de saber que el seu fill està bé i que 
intercedeix per ella.

PROJECTE RAQUEL
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L’àmbit d’actuació geogràfica del Projecte Raquel Barcelona és 
l’àmbit que ocupa la Diòcesi de Barcelona.
El Projecte Raquel està format per una xarxa d’acollidors i 
acollidores, sacerdots, psicòlegs i psiquiatres, especialment 
preparats per aquest servei. També hi ha voluntaris laics, 
religiosos, malalts...  que formen el “Raquel que prega” per a 
recolzar amb la pregària tot el treball.

A més d’atendre les persones que contacten amb nosaltres per 
a fer el projecte, també donem xerrades a joves, pares d’escoles, 
grups parroquials, moviments..., quan ens ho demanen fem 
intervencions en: Congressos, Trobades, Jornades..., entrevistes i 
testimonis a: radio, TV, revistes, diaris, butlletins, fulls...

El Projecte Raquel Barcelona no té un local físic. 
Per a més informació: www.proyecto-raquel.com

CONTACTE:
projecteraquelbarcelona@gmail.com
Mòbil  603462038
Coordinadora del Projecte Raquel Barcelona: Teresa Lamarca
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RECÉS MULTIGENERACIONAL
Una proposta per 
famílies a 
La Cova de Manresa  

Origen
El Centre d’Espiritualitat de la Cova de Sant Ignasi i l’Escola Ignasiana 
d’Espiritualitat (EIDES) ofereixen el recés multi generacional des 
de fa deu anys.Aquesta proposta acosta l’espiritualitat de sant 
Ignasi a les persones i pretén donar resposta a una necessitat 
espiritual que és palpable en parròquies i comunitats 
d’anar més enllà dels recessos centrats en una persona sola. 
El recés que s’ofereix és una possibilitat per aturar el ritme frenètic 
de la setmana i una proposta d’espiritualitat i interioritat per a 
tothom, encara que s’estigui menys habituat a la pràctica religiosa.  

Carisma
L’espiritualitat dels Exercicis Espirituals de sant Ignasi de Loiola és 
l’eix vertebrador i la font d’on brolla la inspiració per a totes les 
activitats dels recés. No és una activitat on es fan els Exercicis 
Espirituals sinó que el recés introdueix en aquella espiritualitat. 
Se celebra poder compartir l’experiència que ens ofereix aquesta 
espiritualitat amb independència de l’edat. Una de les riqueses 
de l’espiritualitat ignasiana és viure la fe en comunitat i sense 
edat.

Organització
L’activitat, disponible en dues o tres edicions durant el primer 
semestre de cada any i que s’anuncia oportunament a la web 
que trobareu més avall, està dirigida per un grup de deu laics 
i ofereix capacitat per assistir-hi entre 30 i 50 persones siguin 
individuals, familiars o grupals.

67



Àmbit d’actuació geogràfica
La Cova de Manresa, on sant Ignasi va escriure la major part dels 
Exercicis Espirituals, és el marc on es fa l’activitat. La Cova disposa 
de diversos llocs privilegiats per desenvolupar totes les activitats 
que es realitzen des de dissabte al matí fins diumenge per la 
tarda. Algunes activitats del recés es realitzen dins de l’àmbit de 
la Manresa Ignasiana.

Activitats
Es tracta d’un cap de setmana d’experiència, pregària i reflexió en 
clau ignasiana adreçat a famílies, famílies monoparentals, pare-
lles sense fills o amb fills de totes les edats i a adults i gent gran 
sola o acompanyada. S’ofereixen propostes de treball des de dife-
rents perspectives: individualitzat i en grup. en silenci i compartint. 

S’ofereixen diferents pedagogies per suscitar la interioritat, el 
silenci i l’autoconeixement de manera que infants, adolescents 
i adults experimenten l’alegria de la descoberta del misteri del 
transcendent.

El fil conductor, el tema i els textos proposats són els mateixos per 
a tothom, tot i que després hi ha activitats que es fan per diferents 
agrupacions:  per grups d’edat, per a famílies i comunitàriament.

Realitzar aquesta activitat tenint en compte diferents tipus 
d’agrupació familiar al bressol de l’espiritualitat ignasiana pot 
representar una experiència important per al treball de totes les 
interioritats.

Per a més informació: 
www.covamanresa.cat/ca/formacio-adolescent-joves-i-families

CONTACTE:
Camí de la Cova, 17
08241 Manresa (Barcelona)
Tel. +34 93 872 04 22  Fax: +34 93 872 91 16
info@covamanresa.cat
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La Família, bressol i referència de l'home nou

Setmana de la Familia 
de les diòcesis amb seu a Catalunya

(1-10 de març de 2019)

MOVIMENTS I ASSOCIACIONS 
DE PASTORAL FAMILIAR I VIDA A 
L’ARXIDIÒCESI DE BARCELONA


