
Dóna-li
l’oportunitat de la vida

La Delegació de pastoral familiar de l’Arquebisbat de 
Tarragona ha dut a terme una sèrie de serveis amb 
la finalitat d’afavorir i garantir la dignificació de la 
VIDA.

La esmentada entitat, mitjançant la Fundació 
Obra Pia Montserrat, del mateix Arquebisbat, i 
amb la col·laboració de Càritas Diocesana, pretén 
donar cabuda a diferents serveis en forma de pro-
jectes ubicats, tots ells, a la casa que fins ara, 
era el Convent de les germanes Oblates
(Portal del Carro 13, Tarragona). D’aquí 
en neix el Centre 
diocesà de Pas-
toral Oblates, 
dedicat a tot 
allò que pugui ser útil per a 
la família des del moment de la 
seva formació: en l’etapa de nuviatge, en la 

preparació immediata al sagrament del 

Matrimoni, passant pels moments de 

crisis amb el servei del Centre d’Ori-

entació Familiar (COF).

Per tal de donar respos-

ta a diverses situacions 

de crisi, com pot ser la 

concepció de la vida 

que tot i trobant-se en 

una situació difícil volen 

tirar endavant el seu embaràs, i 

aquelles que per diferents causes 

han fet fallida en el seu embaràs o 

aquells que hi han col·laborat.

Són situacions delicades que necessi-

ten d’un acompanyament discret, 

fecund en compressió i misericòrdia.

Delegació de 
pastoral familiar



Dóna-li l’oportunitat de la vida

És un centre d’acollida diürn que ofereix acompanya-
ment  i ajuda a dones gestants que per la seva situació 
familiar, puguin ser orientades en el procés de l’emba-
ràs i els primers anys del seu fill.

Maternity

  Finalitat:
Atendre les mares gestants que es trobin en situació 
de fragilitat o vulnerabilitat.

I. Facilitar un ambient de seguretat a les dones i als 
seus fills, cobrir les seves necessitats bàsiques —
allotjament i manutenció— i donar-los suport in-
tegral per tal que assoleixin uns nivells d’autono-
mia que els permetin viure d’una forma digna.

II. Promoure l’autonomia de les dones 
en benefici de la seva autoestima, 
així com la seva integració social 
i laboral.

III. Procurar l’acompa-
nyament personal i 
espiritual per tal que, 
en aquesta etapa, 
se senti  acompa-
nyada per un col-
lectiu de persones, 
que des d’un servei 
eclesial, amb col·la-
boració amb els ser-
veis socials o de Càri-
tas puguem garantir  un 
clima de dignitat, estima-
ció i companyia.

És un centre d’acollida residen-
cial diocesà que acull mares 
gestants que, per la seva pre-
cària situació social, familiar i 
econòmica es troben en una 
situació d’exclusió social, familiar. Per  aquest motiu 
són especialment susceptibles de posar en risc la con-
tinuïtat del seu embaràs.

L’atenció és individualitzada segons les necessitats de 
cada dona i es desenvolupa en 4 etapes:

Acollida – Promoció

Reinserció – Seguiment

Llar Natalis

 Finalitat:
I.  Maternity vol ser una alternativa perquè cap dona 

hagi de renunciar al seu embaràs o maternitat per 
manca de suport i que garanteixi el seu desenvo-
lupament com a mare. 

II.  Acollir, acompanyar, atendre i formar a dones ges-
tants, en el procés de l’embaràs i els primers anys 
del seu fill, que es trobin en una situació d’exclu-
sió social o de vulnerabilitat. 

III.  Les dones poden ser derivades per les famílies, 
les Càritas parroquials (que en molts casos pot 
està fent l’acompanyament i facilitant recursos), 
els Serveis Socials o bé presentant-se directament 
al servei.

IV.  Aquests participants, en alguns casos, poden ser 
homes que tenen al càrrec els fills de manera tem-
poral o definitiva i es troben en situació de vulne-
rabilitat.
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És un servei que ofereix acolliment i acompanya-
ment a les dones, familiars o professionals, que 
hagin participat o patit un avortament. Per mitjà 
d’acompanyants i professionals podran ser guia-
des en el procés de sanació integrant aquest es-
deveniment de la seva vida de manera que puguin 
afrontar el futur amb esperança i pau.

 Finalitat:
I.  Proporcionar una atenció integral i immediata 

que ajudi a superar la  situació post -avorta-
ment.

II.  Oferir un servei adreçat a la sanació després 
del procés de l’avortament.

III.  Ajudar a concretar la pèrdua del nadó, també 
a superar-la.

Projecte Raquel   Qui ho porta a terme
Per a dur a terme aquests serveis l’Arquebisbat comp-
ta amb la col·laboració necessària de les Religioses 
del Verb Encarnat. Partint del seu carisma de l’evan-
gelització de la cultura, opta per fer una presència 
continuada al Centre Pastoral i de manera molt es-
pecífica al servei de la Llar Natalis.  Molt important és 
aquesta aportació que afavoreix la bona convivència 
i  la formació d’hàbits en les participants, entre altres 
contribucions.

La vessant de caire tècnic dels projectes, requereix el 
seguiment d’una treballadora social i la coordinació 
d’un equip de voluntaris, entre els que als poden des-
tacar professionals del camp de la sanitat, del lleure, 
de l’àmbit laboral.

És per això que es fa necessària la recerca de volun-
taris que puguin sentir la necessitat de col·laborar, 
fins i tot amb tasques que semblen més senzilles però 
importants com ara les pròpies de fusteria, pintura, 
neteja, restauració, recepció, atenció telefònica, jar-
dineria, sagristia, manteniment de neteja... També es 
requereix voluntariat per dur a terme tallers de cuina, 
de planxa, de costura, servei informàtic o adminis-
tració. Estem segurs que podem trobar utilitat a tot 
oferiment.

Una altra forma de col·laboració 
permanent és el sosteniment econòmic

Una casa tan gran, requereix comptar amb una forta 
dotació econòmica, per a fer front als diversos submi-
nistraments de la llar, arbitris, assegurances, manteni-
ment permanent de la casa. 

La Fundació Obra Pia Montserrat és la qui té cura del 
sosteniment de l’obra en si, de manera particular un 
edifici de tanta envergadura, demana cercar recursos 
de particulars, empreses, comunitats i parròquies.

En aquests primers moments és l’Arquebisbat i Càri-
tas Diocesana que en alguns aspectes considerables 
afronta els reptes.

Consideracions amb motiu de l’animació 
dels projectes presentats

La comunitat eclesial en el món d’avui es veu abocada 
a viure testimonialment la seva fe, les seves convicci-
ons, les intuïcions de les que vol que participi el món 
actual.
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La veritable evangelització neix del desig d’oferir, en 
aquest cas, un dret a la vida on aquesta  es veu ame-
naçada per les vulnerabilitats socials i econòmiques. 
Ofereix compressió, i molta misericòrdia per aquells 
que per les causes que sigui, han vist trencat el sentit 
de la vida...

Molta gent, fins i tot d’Església, podem caure en el 
perill de la utilitat immediata... es tracta d’uns serveis 
que ens obren a l’escatologia dels temps nous, on viu-
re amb pau és fruit de la justícia i l’amor. Ni que no 
tinguem ningú, l’Església diocesana tota ella espera 
i desespera, amb impaciència, de servir aquells que 
han estat silenciats, a aquelles que es puguin veure 

abocades a donar continuïtat a la vida engendrada i 
no puguin per les causes que sigui. 

Un servei testimonial i de futur, on creiem fermament 
que els participants hi seran a mesura que ajudem a 
donar a conèixer aquests serveis, a mesura que ens 
instal·lem en un servei generós a favor dels silenciats. 
Hi som en espera, confiats en les paraules del Senyor: 
«Tot allò que fèieu aquests petits a mi m’ho fèieu» (Mt 
25,40).

Feliç aquella porció d’Església diocesana que se sen-
ti urgida pel clam dels més pobres, dels més febles. 
Desgraciadament aquests projectes són molt desco-
neguts per a una societat benestant, on aquelles do-
nes i infants caminen en silenci per les nostres perifè-
ries i els hem fet invisibles.

No s’hi val a contraposar aquests serveis amb altres 
mons. No es tracta d’anar contra ningú, sinó a favor 
d’algú molt concret, que potser desconeixem, però 
que hi és, a favor d’aquells que poden néixer, d’aque-
lles que volen fer créixer el fruit de les seves entranyes 
i són aquí entre nosaltres.

Podeu contactar amb nosaltres i, si és el cas, 
demanar que fem una presentació dels serveis:

Comunitat Llar Natalis: 683 339 248

Projecte Raquel: 618 683 790

Voluntariat: 609 943 539

llarnatalistarragona@gmail.com

Amb la signatura d’aquest formulari, accepto i autoritzo expressanemt a la Fundació Obra Pia Montserrat a enregistrar les meves dades 
i tractar-les dins el marge que regula la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

Sol·licito el certificat anual acreditatiu per a la desgravació del IRPF: SÍ NO

Autoritzo a la Fundació Obra Pia Montserrat que carregui al meu compte l’import abans assenyalat.

BUTLLETA DE COL·LABORACIÓ

"

Import quota:

Data

Núm. de compte IBAN:

Compte

Signaturade del 20

Mensual Trimestral PuntualAnualEuros

Nom i cognoms DNI:

Domicili Població:

CP Telèfon Mòbil C/e:


