
         

 

 

 

Curs de capacitació pel PROJECTE ÀNGEL 

 

 
Acompanyem en els moments de dificultat 
 

El Projecte Àngel ofereix a les dones embarassades que tenen dificultats les  
Alternatives i ajuda necessàries per a poder afrontar la seva nova realitat.  
Acollim i acompanyem a la persona en totes les seves dimensions: material,  
psicològica i espiritualment des de la fe. 
 

A qui va dirigida la formació 
 

Si estàs preocupat pel problema de l'avortament i pels creixents atacs a la vida i la dignitat 
humana i vols fer quelcom, com a catòlic i a l'Església, per ajudar les persones que es troben 
amb dificultats degudes al seu embaràs, pots col·laborar de diverses maneres o simplement 
formar-te per a saber actuar i on dirigir-te en cas que algú del teu entorn es trobi en aquesta 
situació. 
 
Data:  29 i 30 de setembre 2017 
Lloc:  Centre Pastoral Les Oblates (Portal del Carro 13, Tarragona) 
 

H O R A R I 
 
Divendres 29/9  (tarda) - 17:00 a 20:30h 

 
1. El Projecte Àngel com a vocació i com a ministeri eclesial. 
2. Espiritualitat del Projecte Àngel. 
3. A favor de la vida vs per la vida. 
4. L’evangeli de la Vida. 

 
Dissabte 30/9  (matí i tarda) - 10:00 a 20:00h 
 
1. Els referents del Projecte Àngel. 

       2. Funcions i eines. 
       3. Rescatador: què dir i què no dir. 
  
      Pausa 
 
       4. Àngel: Acollir, comunicar, acompanyar. 
       5. Facilitador: treball en xarxa i saber què dir I què callar. 
       6. Estructura del Projecte Àngel a l'arxidiòcesi: aspectes pràctics. 

  
 FORMADORS:  Voluntaris de la Fundació Spei Mater. 
 INFORMACIÓ/INSCRIPCIONS: pastoral.familiar@arqtgn.cat o al tel. 609 943 539  
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FITXA D'INSCRIPCIÓ al curs de capacitació Projecte ÀNGEL 

 
29 i 30 de setembre 2017 – Centre pastoral Oblates, Tarragona 
 
Enviar a  pastoral.familiar@arqtgn.cat  o trucar al tel. 609 943 539 (M. José) 

 
    
  
 

Nom i cognoms  _____________________________________________________________________________________________ 

Adreça    ________________________________________________________________________________________________________ 

Correu-e  _____________________________________________________________ Tel. __________________________________ 

Professió    ___________________________________________________________________________________________________ 

Parròquia / Associació / Moviment __________________________________________________________________ 
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