
DIÀLEGS  

PREMATRIMONIALS 
 

Preparació  

per al matrimoni 

cristià 

Centre de Preparació  

per al Matrimoni  

CPM TARRAGONA 

Arquebisbat de 

Tarragona 

Delegació de pastoral familiar 
La inscripció es fa accedint a: 

 

http://pastoral.familiar.arqtgn.cat/
serveis/servei-dacolliment/arxiprestat-
de-tarragona-centre/ 
 

Cada parella s’apuntarà a un curs, 
(si hi ha plaça). En cas d’haver-hi 
plaça, però no suficients parelles, 
es pot suspendre el curs triat. En 
aquest cas l’organització es posarà 
en contacte per canviar-lo. En cas 
de tenir dificultats amb internet, 
podeu fer un correu electrònic a 
l’adreça: 

 

prematrimonials.tarragona@arqtgn.cat 
 

O bé trucar als telèfons: 

 

977 234 191— 626 414 007 (Montse) 
 

El primer dia de curs s’abonaran 
10 euros per parella. Aquest abo-
nament es farà directament a la 
consergeria del lloc on es realitza. 

Els Diàlegs tindran lloc a: 

CASA DE LES OBLATES  
Carrer del Portal del Carro, 13 

43002 TARRAGONA 
 

Per acreditar la formació cal que la 
parella assisteixi als diàlegs amb 
regularitat.  

INSCRIPCIONS 

LLOC DE 

REALITZACIÓ 

ACREDITACIÓ 

LES PLACES EN CADA GRUP DE 
DIÀLEG SÓN LIMITADES. 

NO ESPEREU PER A FER LA INS-
CRIPCIÓ EN L’ÚLTIM MOMENT! 

L’aliança matrimonial, amb la qual  

l’home i la dona constitueixen un con-
sorci de tota la vida, rep la seva força 
del fet de la creació; però també, per 

als fidels cristians, assoleix una dignitat 
més alta, ja que forma part dels sagra-

ments de la Nova Aliança.  Curs 2017-2018 

Centre de Preparació per al Matrimoni 
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PROGRAMACIÓ DELS DIÀLEGS PREMATRIMONIALS  2017-2018 

 

HORARIS I CALENDARI: 
ELS DIÀLEGS 

Són una oportunitat adreçada als 
nuvis per tal d’aprofundir en la se-
va relació i contribuir a una millor 
preparació del Sagrament del ma-
trimoni. 

 

Participar en els diàlegs prematri-
monials ajuda a les parelles de 
nuvis a preparar-se per esdevenir 
una família cristiana a la llum de la 
fe en Crist i del seu Evangeli, amb 
un amor imatge de Déu. 

 

En les sessions de formació pre-
matrimonial s’utilitza el tracte per-
sonal i el diàleg de les parelles, 
entre elles mateixes i amb el matri-
moni cristià que fa d’animador i 
acompanyant, sobre: 

 La psicologia de la parella 

 L’amor 

 La sexualitat 

 Els fills 

 La dimensió social  

 La fe i el Sagrament del ma-
trimoni 

 

Aquests temes es tracten en sessi-
ons de dues hores al llarg de dues 
o tres setmanes consecutives, en 
grups d’entre 5 a 7 parelles. 

 

L’assistència dels nuvis a les ses-
sions és obligatòria per tal de rebre 
l’acreditació i poder continuar amb 
l’expedient matrimonial a la  
Parròquia corresponent. 

 

 

 

 
SETEMBRE: 

Curs 1: Dilluns, dimecres 18-20, 25-27, 2-4 (oct.) 

OCTUBRE: 

Curs 2: Dimarts, dimecres 3-4, 10-11,17-18.                          Curs 3: Divendres i dissabte 20-21, 27-28, 3-4(nov) 

NOVEMBRE: 

Curs 4: Dilluns, dimarts i dijous 6-7-9, 13-14-16.                    Curs 5 Divendres i dissabte 10-11, 17-18, 24-25 

GENER: 

Curs 6: Dimarts, dijous i divendres 16-18-19, 23-25-26        Curs 7: Divendres i dissabte 12-13, 19-20, 26-27 

FEBRER: 

Curs 8: Dimarts i dimecres 13-14, 20-21,27-28                      Curs 9: Divendres i dissabte 9-10, 16-17, 23-24   

MARÇ: 

Curs 10: Dimarts i dimecres 6 -7, 13-14, 20-21                      Curs 11: Divendres i dissabte 2-3, 9-10, 16-17 

ABRIL: 

Curs 12:  Dilluns, dimarts i dijous 9-10-12, 16-17-19.            Curs 12: Divendres i dissabte 6-7, 13-14, 20-21 

MAIG: 

Curs 14 Dimarts, dijous i divendres 8-10-11, 15-17-18    Curs 15: Divendres i dissabte  4-5, 11-12, ,18-19          
JUNY: 

Curs 16: Dimarts i dimecres 12-13, 19-20,-26-27                  Curs 17: Dimarts i dimecres 1-2, 8-9, 15-16 

 

 

 

 

 

 

* Modalitats entre setmana I:            - dilluns i dimecres   - dimarts i dimecres 

(Aquestes modalitats es porten a terme durant tres setmanes consecutives, de 20:00 a 22:00 h.) 

* Modalitats entre setmana II: - dimarts, dijous i divendres  - dilluns, dimarts i dijous   -                            
(Aquestes modalitats es porten a terme durant dues setmanes consecutives, de 20:00 a 22:00 h.) 

* Modalitat cap de setmana GRUP III:             divendres 20:00-22:00 h i dissabte de 10:00 –12:00h. 

(Aquesta modalitat de cap de setmana es porta a terme durant tres setmanes consecutives). 
 


