ÀREES DE SERVEI I FORMACIÓ
Aquest servei va dirigit a:

CONTACTES
Coordinadors:
Juanjo Sanz i Núria Marcet

-Grups de confirmació i

postconfirmació
- Joves
-Pares catequesi
- Catequistes i monitors
- Nuvis
- Matrimonis

Telf. 653 43 75 73
nuriamarcet@coac.net

D’ORIENTACIÓ
PER A
L’EDUCACIÓ

COF diocesà de Terrassa:
cof@bisbatdeterrassa.org

www.bisbatdeterrassa.org/ca/
diocesi/cof/educacio-afectiva-i-sexual

Telf. 93 733 71 20

Estem oberts a acollir qualsevol proposta
de col·laboració o ajuda que se'ns faci.

GRUP

AFECTIVA I
SEXUAL

"L'amor no és quelcom que
s'aprengui i tanmateix no hi ha res
que sigui més necessari ensenyar!"
Sant Joan Pau II

En la tasca educativa i pastoral amb
infants, joves i famílies, sentim que
hi ha una meravellosa feina
pendent: l'educació per a l'amor.
Tanmateix l'ambient social està ple
de reclams que conviden els joves a
viure la seva sexualitat de forma
banal, superficial o hedonista.
Què desitgem per als nostres fills o
joves? N'hi ha prou amb la
informació per evitar embarassos no
desitjats o bé la transmissió de
malalties de infecció sexual? O cal
una educació del cor que abraci
totes les dimensions de la persona?

OBJECTIUS
Volem oferir una perspectiva nova i
veritable que respongui als desitjos
més profunds del cor humà.
Volem oferir als nostres joves
l'Evangeli de la vida i de l'amor:
- Estem creats per estimar i ser

estimats, per viure i donar vida.
- El cos sexuat és una meravella i
un do que té sentit esponsal i que
ens crida a la donació de nosaltres
mateixos.
- Podem estimar amb el nostre
cos!

QUI SOM I QUÈ OFERIM
Som un grup de matrimonis,
animadors, preveres i catequistes de
la Diòcesi de Terrassa que ens hem
format com a Monitors d'Educació
Afectiva i Sexual. Hem participat als
cursos "Aprendamos a Amar" de la
"Fundación Desarrollo y Persona".
Ara ens posem al servei de les
parròquies i dels educadors.

Us oferim:
- Assessorament per a l'educació de
l'amor: dirigit a joves, a educadors, a
esposos i a pares.
- Xerrades, tallers, cinefòrums...
- Materials pedagògics
A nivell pastoral: Oferim el nostre
ajut de forma totalment gratuïta.

