
 

 

RESUM JORNADA DE FORMACIÓ CPM ST. CUGAT 21 DE FEBRER DE 2015 

Ponència de Gaspar Mora 

Principals Aportacions del Sínode fins ara: 

L'Església reconeix que s'ha de distingir entre el que és el seu missatge i l'actitud a 

prendre davant els que no ho compleixen. L'essència del seu missatge no canvia, però 

si l'actitud, que fins ara ha estat en molts casos de condemna i exclusió, mentre que 

ara es proposen les actituds de MISERICORDIA, ACOLLIDA, ACOMPANYAMENT I 

PACIÈNCIA. 

Pel que fa a la sexualitat, al nucli del missatge cristià home i dona estan cridats a un 

amor sense fronteres, definitiu, en plenitud, indissoluble de manera que l'expressió 

sexual té la seva expressió plena en la relació d'amor total conjugal obert a la 

procreació. Abans del Concili Vaticà II la sexualitat estava exclusivament enfocada a la 

procreació. Després del Concili es reconeix que la sexualitat està en l'àmbit de l'amor 

conjugal. 

Les actituds d'exclusió i condemna de l'Església davant les situacions "irregulars" de les 

persones en el seu aspecte de relació de parella han estat més accentuades que 

davant situacions "irregulars" d'altres aspectes de la persona: en les seves relacions 

laborals, en el món dels negocis, davant els diners, el poder, etc., etc. 

La gràcia de Déu és present en les persones que han tingut menys oportunitats que 

nosaltres, i per als que un petit pas endavant en el seguiment de Jesús segurament és 

molt més gran que qualsevol pas per molt gran que considerem que sigui que donem 

nosaltres, que hem tingut més oportunitats. El millor que hi ha en les persones 

"petites" és també obra de Déu. 

L'acompanyament implica estar atents a les persones pel que fa al que senten i viuen, 

discernir l'enfocament cristià davant d'aquestes situacions, ajudar en el procés de 

buscar el bé i fer-ho. La llei serveix per ajudar a entendre el que està bé, però no per 

fer el que està manat sinó el que és bo. És bo obeir la llei ?. Si, provisionalment, però 

no com a situació ideal cristiana. La llei és per als dolents. 

A l'Església encara no ha entrat el procés d'acompanyament i desenvolupament dels 

valors de la pobresa i el perdó. 



PROCESSOS POST 

Després de les presentacions de les diferents experiències de continuïtat en les 

parelles, pel que fa a la continuïtat des del CPM, després de les acollides, segons la 

experiència de varies parelles, una bona metodologia consistiria en convocar a les 

parelles acollides als 4-6 mesos després de la noces, amb sol·licitud via correu 

electrònic de fotos del casament als 2-3 mesos després del casament. Enviament de 

foto del grup. S'organitza un sopar i es proposa la continuïtat. Si hi ha interès es 

proposen reunions cada 1-2 mesos per no forçar massa el compromís. Temes a tractar 

segons les seves preferències. Al principi són els mateixos que el CPM. Procés de 2-3 

anys i es proposa passar a altres animadors per no col·lapsar els actuals i poder seguir 

iniciant processos. Cada reunió s'intenta fer en una casa diferent i el que la posa 

prepara el tema, sempre respectant l'evolució del grup, de manera que sempre 

s'ofereix la casa dels animadors per fer-ho aquí. Es dóna oportunitat a qui ha preparat 

el tema a exposar, cadascun dels membres del grup té la paraula de manera successiva 

perquè pugui parlar tothom i finalment paraula oberta. L'evangeli al principi "grinyola" 

una mica però més endavant es pot anar introduint a poc a poc. Compaginar amb 1-2 

activitats lúdiques per any, reunions de 2 hores en horaris a convenir (normalment 

diumenges a la tarda). Els temes de Post dels penjarem a la web. 

Proposar a les parelles que estan en grups de post que el CPM els acull. 

CONVOCATÒRIES CURSOS DE MATRIMONIS 

A més de publicitar-a la parròquia, també ho fan a Cardedeu a través de llistes de 

correu electrònic de l'Ajuntament: proposta als serveis socials. Als que fan CPM se'ls 

anima a participar de la darrera sessió del curs de matrimonis ja que és molt pràctica 

(Amor en Acció) 

 

ALTRES EXPERIÈNCIES POST 

Des dels Col·legis 

Nana Corredera i Carmen Arnau ens van exposar la trajectòria de 4 anys en els grups 

de diàleg Ignasi Salvat al col·legi Sant Ignasi-Sarrià de Barcelona. Hi ha 4 equips de 6-7 

parelles que es van constituir al voltant de la catequesi de primera comunió i de 

confirmació dels seus fills, a fi de fer una catequesi paral·lela. S'han tractat durant els 

diferents cursos, els temes de parella del CPM, Creure el Credo de Pep Vives, SJ; 

Espiritualitat Ignasiana de Darío Mollà, S.J., i aquest curs l'Evangeli segons Sant Marc 

de José Antonio Pagola. S'estima que la sol·licitud dels sagraments per als fills, és un 

bon moment per proposar grups de parelles 

 



Des de la parròquies 

Catequesi per al Baptisme 

No hi ha experiència en aquest fase, però és un moment apropiat per suggerir als 

pares que sol·liciten el sagrament del baptisme a la parròquia, el realitzar una 

catequesi paral·lela amb altres parelles perquè visquin l'Esperit d'equip i de compartir 

inquietuds junts. 

En St Cugat ens assabentarem del nombre de baptismes, i estudiarem la possibilitat de 

participar en aquesta preparació com a punt de trobada de les parelles. 

Diàlegs familiars 

Des Cardedeu Antoni Ferro i Gemma Falgueras proposen cada mes reunions obertes 

els divendres a la tarda a pares que vulguin tractar temes de família d'allò més obert. 

És una manera d'intentar aproximar la parròquia a les famílies i que aquestes puguin 

compartir les seves inquietuds en grup, sense el compromís d'una assistència 

obligatòria 

AJUDA A MONTSERRAT 

Parlar amb Lluís Planas per analitzar possibilitats de com ajudar. Amb preferència seria 

pujar a Montserrat i fer diversos grups alhora, si disposen d'espai, ja que s'estima 

preferible que el sistema d'un sol dia sigui el mal menor, no el preferencial. 

PARTICIPACIÓ EN LES PREGUNTES DE LA Lineamenta 

Enviar un email en el qual es convida als equips CPM a recalcar els punts més 

importants del matrimoni reflectits en l'enquesta de finals del 2013, davant la 

complexitat de les preguntes expressades en la Lineamenta. 

PROPERES CONVOCATÒRIES 

6ª Semana de la Família.  

-28 de Febrer: IV Trobada d’Acollidors de Nuvis: a Sabadell, al les 10.30 del matí, a la parròquia 

de Sant Feliu de Sabadell (Carrer Església, s/n). “El sentit de la sexualitat i la teologia del cos” 

per Mn. Joan Costa. 

-2 de Març. 21 hores- Església de Sta. Rosa de Mollet. Conferència: “El Sínode de la Família” 

per Mn. Gaspar Mora 

-8 de Març. 16.30  Bisbat de St Feliu, Conferència per Mn. Jaume Berdoy, vicari general 

16 Maig 3ª Jornada de Formació 

- Lloc: Bisbat de Sant Feliu 



-Ponent: Marga Bofarull r.s.c.j. 

-Tema: Com i de què parlar en quant a sexualitat i bioètica a les parelles? 

Jornades Estatals 2015 a celebrar els dies 16,17 i 18 d'octubre del 2015 a Corella (Navarra) 

 

TEMA: "JESUS, ESCOLA D'ESPERANÇA" 

 

PONÈNCIES: 

1. / "JESUS I FAMÍLIA, UNA IL·LUSIÓ PER A TOTA LA VIDA" a càrrec de José Antonio Pagola  

2. / "L'HUMOR A LA PARELLA" a càrrec de Juan Ignacio Villar 

 



 

 



 


