
 
Els DIÀLEGS PREMATRIMONIALS són una 
oportunitat adreçada als nuvis per tal 
d’aprofundir en la seva relació i de contribuir, al 
mateix temps, a una preparació millor del 
matrimoni i el seu sagrament. 
 
En els DIÀLEGS PREMATRIMONIALS s’utilitza 
el tracte personal i el diàleg de les parelles 
entre elles mateixes i amb els casats sobre 
aquests temes: 

 La psicologia de la parella 
 L’amor 
 La sexualitat 
 Els fills 
 L’obertura social de la parella 
 Fe i el sagrament del matrimoni 

Aquests temes es tracten en sessions de dues 
hores al llarg de cinc sessions consecutives, en 
grups de vàries parelles. 
 
INSCRIPCIÓ 
La inscripció als DIÀLEGS PREMATRIMO-
NIALS es farà els dimarts de 18 a 20 hores a 
la DELEGACIÓ DIOCESANA  DE FAMÍLIA I 
VIDA 

Av. Blondel nº 11, 2n. 
25002 LLEIDA 
Telèfon 973 263 824 
També podrà informar-se tots 
els dies de la setmana entre 
18:00 i 22:00 h al 628 164 870 
 
COL·LABORACIÓ 
30,00 € per parella 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 

Els Diàlegs tindran lloc a la Delegació 
Diocesana de Família i Vida o en la parròquia 
on oportunament s’anuncií 
 
ACREDITACIÓ 
Es lliurarà una acreditació a les parelles 
que assisteixin als Diàlegs amb 
regularitat. 
 

 
 
 
  

PROGRAMACIÓ DE DIÀLEGS PREMATRIMONIALS PER L’ANY 2019 
LLEIDA CIUTAT 

NÚM. DATES HORA 

1 Tots els dimarts del 5 de febrer al 5 de març 20:30 

2 Tots els dimarts del 12 de març al 9 d’abril  20:30 

3 Tots els dimecres del 8 de maig al 5 de juny 21:00 

4 (esp) Durant el mes de JULIOL, dates i horari a determinar  

5 Tots els divendres del 18 d’octubre al 15 de novembre 21:00 

         

FS1 div. 1-març dis. 2-març div. 8-març dis 9-març  

         

FS2 dis. 17-maig diu. 18-maig dis. 24-maig diu. 25 maig  

 
Horari FS1 i FS2: Divendres de 20 a 22 h, dissabte de 10 a 12 h i de 16 a 18 

 
 

 

Les dates dels diàlegs son orientatives i podran ser modificades  
si les circumstàncies ho fan necessari. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DE PREPARACIÓ PER AL MATRIMONI 



 

CURSETS I CONVIVÈNCIES FORA DE LLEIDA 

CURSET CONVIVÈNCIA AL CASAL 
PARROQUIAL DE JUNEDA 

 
Dates: Curset nº 1: 23 i 24 de febrer 

 Curset nº 2: 30 i 31 de març 
Lloc: Casal Parroquial de Juneda 
Preu: 60 € per parella 

(curset + esmorzar i dinar del diumenge) 
 Informació/inscripció: 

973 150 228 (Magda i Josep M.) 
Horari: Dissabte: A les 17, sessió de treball 

A les 20 pregària 
 Diumenge: A les 10 sessió de treball 

A les 11 esmorzar 
A les 12 sessió de treball 
A les 14 dinar/avaluació 
A les 17 comiat 

Observacions: el curset acaba amb el dinar 
del diumenge i l’avaluació posterior. El preu 
inclou, a més del material del curset, els àpats 
(esmorzar i dinar del diumenge).  
Es lliurarà una acreditació a les parelles 
assistents. 

 
 

LES PLACES EN CADA 
CURSET SÓN LIMITADES!! 

NO ESPEREU L’ÚLTIM 
MOMENT!! 

 

 
DIÀLEGS A TORRES DE SEGRE 

 
 
Dates:  
Núm. 1: 27 i 28 d’abril 
Núm. 2: 8 i 9 de juny 
 
Informació i inscripció:   
Tel. 628 164 870  de les 9 a les 16 hores 
(Conxita i Joan) places limitades.  
 
Observacions: el curset acaba amb el dinar 
del diumenge i l'avaluació posterior. 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

www.bisbatlleida.org 
lleidacpm@gmail.com 

www.prematrimonialcpm.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGACIÓ DIOCESANA DE FAMÍLIA I VIDA 


