Què és un Centre d’Orientació Familiar?
És un servei especialitzat d’atenció a les famílies en totes les seves dimensions, treballant els diferents àmbits humans, psicològics, morals, afectius,
espirituals i relacionals. Realitza una activitat de prevenció, orientació, assessorament i formació permanent de la vida conjugal i familiar.
Els problemes familiars són afrontats des d’una visió integral de la persona,
el matrimoni i la família, entesos com un tot interrelacionat i en constant
procés de creixement, des d’una antropologia cristiana.

Qui dóna aquest servei?
El servei el dóna un equip de voluntaris qualificats en temes de parella, matrimoni i
família, que realitzen el servei de forma voluntària i gratuïta. Són persones que viuen la fe en Jesús, participen activament en les seves parròquies i s’ofereixen a
escoltar i acompanyar. Sempre es garanteix la discreció i la confidencialitat.

A qui va adreçat?
•

A persones que tinguin problemes de relació de parella, o de relació amb els
fills, i que desitgin millorar.

•

A persones que tinguin la necessitat de compartir un neguit, un problema o un
moment d’incertesa i vulguin que algú els escolti i els acompanyi.

•

A persones o grups que vulguin rebre formació en els temes que ofereix el COF.

Punts d’escolta
i acompanyament

Què ofereix el COF “Mare de Déu de la Salut”?
1. ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL I ASSISTENCIAL

GRANOLLERS Parròquia de St. Antoni
de Pàdua i Mare de Déu de Montserrat
Pl. Mn. Jacint Verdaguer, 7
Dia: dilluns
Hora: de 18 a 19:30
T.628887754

• Orientació a parelles amb problemes de convivència.

MOLLET Parròquia de Sant Vicenç

• Atenció psicològica i espiritual a persones amb síndrome postavortament.

C/Església, 1
Dia: dimarts
Hora: de 10 a 13

• Acompanyament a persones separades o divorciades.
• Assessorament a famílies amb adolescents o joves problemàtics.
• Acompanyament en el dol a les famílies, tant a pares com a fills.

T.935930069

2. ÀREA DE SERVEI I ACOLLIDA A LA VIDA

SABADELL Edifici de Càritas Diocesana

• Acompanyament a dones embarassades amb dificultats.

C/Duran i Sors, 11
Dies: dimarts i dijous
Hora: 17 a 19

T.699075931

3. ÀREA DE PREVENCIÓ I FORMACIÓ

TERRASSA Edifici del Bisbat

• Xerrades d’educació afectiva i sexual, en grups i parròquies.

C/Vinyals, 47- 49
Dies: dimecres i dijous
Hora: de 11 a 13

• Cursos de mètodes naturals de reconeixement de la fertilitat.

T.937337120

• Formació de pares amb fills adoptats o en acollida.
• Cursos per a matrimonis que vulguin millorar la seva relació.

VALLDOREIX (SANT CUGAT)

• Tallers de pregària en família.

Parròquia de Sant Cebrià
C/Església, s/n
Dia: dissabte
Hora: de 11 a 13
T.936740569

Aportació econòmica
• Per ajudar en les despeses del servei, s’acceptarà una aportació econòmica en con-

VINE-TRUCA-ESCRIU
delegaciofamilia@bisbatdeterrassa.org

cepte de donatiu.

http://cof.bisbatdeterrassa.org

