
«La família és un bé necessari 
per als pobles, un fonament 
indispensable per a la societat 
i un gran tresor dels esposos 
durant tota la seva vida. És un 
bé insubstituïble per als fills, 
que han de ser fruit de l’amor, 
de la donació total i generosa 
dels pares. Proclamar la veritat 
integral de la família, fundada 
en el matrimoni com Església 
domèstica i santuari de la vida és 
una gran responsabilitat de tots.»

Benet XVI
V Trobada Mundial de famílies
València, 8 de juliol de 2006
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¿Per què casar-se 
per l’Església?

Aprendre a estimar

Matrimoni i família: 
dimensió jurídica

Matrimoni i família: 
economia, treball i 
conciliació

Amor, sexualitat, fills

temes del curs

Mn. Francesc Perarnau
Rector de l’Església de 
Montalegre.

Nacho Amor y Núria Peró
Matrimoni

Felio Villarrubias
Advocat

Javier Santomà
Economista, professor del IESE

Ferran Trullols
Metge

Comptarem també amb la 
participació d’alguns matrimonis 
que aportaran la seva experiència 
a la taula rodona.

ponentsQui?
Parelles de promesos amb data de casament.

Com? 
Exposició teòrica del ponent i participació del 
assistents.

Quan?
Tardor:  del 14 al 18 de novembre de 2011 
(tercera setmana de novembre), de 20 a 21,30.

Hivern: del 6 al 10 de febrer de 2012 (segona 
setmana de febrer), de 20 a 21,30.

Primavera: del 7 al 11 de maig de 2012 
(segona setmana de maig), de 20 a 21,30.

On? 
Sala d’actes de l’Església de Santa Maria de 
Montalegre.

Quant? 
35 euros per parella. Es lliurarà un certificat 
d’assistència als participants.

Inscripcions
A la mateixa Església, per telèfon (de dilluns 
a divendres, de 10,30 a 13 i de 17,30 a 20) o 
per correu electrònic, enviant un missatge a 
montalegre@montalegre.org, amb les dades de 
la fitxa d’inscripció.


