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Una presència diversa
Sempre s’ha dit que els nous 
moviments no han arrelat mai 
amb força a Catalunya. Que si 
el clergat d’aquí no s’hi ha in-
teressat mai, que si el tarannà 
d’aquests grups no s’adapta a 
la realitat catalana, que si van 
a la seva, que si ens agraden 

més les coses de casa que les 
que vénen de fora… Sigui el 
que sigui, en general és una 
realitat bastant desconeguda 
per les persones que no hi par-
ticipen. Només per això, ja val 
la pena dedicar a un número 
a parlar de la presència dels 

nous moviments a Catalunya. 
No és fàcil. Sobretot perquè, 
sota aquesta etiqueta, s’hi 
col·loquen realitats eclesials 
molt diverses. No es poden po-
sar tots al mateix sac. Per això, 
hem demanat a tres persones 
que coneixen aquesta realitat 

des de Catalunya que en parlin 
des de la seva experiència. Al-
hora, presentem un mapa de la 
presència dels nous moviments 
més significatius a Catalunya. 
Unes pinzellades sobre la seva 
presència i incidència en la pas-
toral i en la societat catalana. 

Director Editorial: Juan Rubio. 

Redactor Jefe: José Lorenzo. 

Coordinador: Jordi Llisterri. 
jllisterri@vidanueva.es

Diseño: Sonsoles Hernández. 

VidaNueva.es

els nous 
moviments a 
catalunya

SE144043



VNC|2

Per alguns els nous moviments 
són un món tan desconegut 
com ple de tòpics. Per això, 

hem posat al voltant d’una taula 
tres persones que coneixen aquesta 
realitat i que poden explicar com la 
viuen avui a Catalunya. Jaume Cas-
tro és membre de la Comunitat de 
Sant’Egidio i una de les persones que 
va portar aquest grup a Barcelona el 
1987. Cinto Busquet és un capellà 
dels Focolars originari de Girona, 
però que amb aquest moviment ha 
estat 17 anys al Japó i vuit a Itàlia. 
Actualment col·labora amb el Bisbat 
d’Urgell. I Anna Almuni és la delega-
da d’Apostolat Seglar de Barcelona 
des de 2008. Pertany a la Institució 
Teresiana i ha combinat la dedicació 
a obres d’aquesta associació de laics 
amb la docència. 

Com podem definir el que anome-
nem nous moviments?

Jaume Castro (JC): Els nous movi-
ments s’han de comprendre com una 
realitat fruit de la nova primavera 
de l’Església que és el Concili Vaticà 
II. Després ens hem de remetre a 
la trobada de Pentecosta de 1998 
a Roma. Joan Pau II en tot el seu 
pontificat va tenir una particular 
sensibilitat per conèixer, reconèixer 
i impulsar aquestes noves comuni-
tats. I aquesta trobada representa el 
pas de l’adolescència a la madure-
sa d’aquesta realitat eclesial. Allà, 
l’aleshores cardenal Ratzinger va 
marcar en una important conferència 
els punts de referència. 

La definició és cronològica?
JC: No només. Hi ha moviments 

que han nascut abans del Concili, 
però formen part d’una nova realitat 
carismàtica de la vida de l’Església 
que floreix després del Vaticà II. És 
la que l’Esperit ha suscitat en cada 
moment. I els moviments formen 
part d’aquesta sorpresa que genera 
la història i que respon als signes 
del moment. La novetat que apor-
ten aquests moviments és el retorn 
d’una presència dels laics enmig de 

l’Església, amb un caràcter universal 
per la seva presència internacional, 
i amb una forta empenta missionera. 
I, entre ells, hi ha nous moviments o 
comunitats que estan caracteritzats 
per l’experiència, la vivència i el ca-
risma d’un fundador que els dóna un 
aire particular.

Anna Almuni (AA): Diria que sobre-
tot són una resposta a les qüestions 
que van sorgint durant el segle XX. I, 
encara que siguin grups que han sor-
tit abans, la primavera del Vaticà II 
dóna nom a allò que ja existia. No hi 
ha una definició única. Senzillament 
són respostes diferents a les que 
hi havia abans, que han sorgit amb 
diferències de carismes, i ara el gran 
repte és com en aquesta diversitat 
s’aconsegueix una unitat.  

Cinto Busquet (CB): També és bo 
contextualitzar els nous moviments 
en la dinàmica de l’Església. Sem-

pre hi ha hagut una vessant més 
institucional i lligada a l’estructura 
jeràrquica de l’Església, i una altra 
vessant més profètica, carismàtica 
o innovadora. Això ha passat des 
dels primers segles. Ho impulsen 
persones que no estan en el cor de 
l’estructura eclesial, però que, en 
canvi, vivifiquen tota la comunitat. 
Perquè el que fan es presentar una 
experiència que apunta als orígens 
evangèlics. 

Com va passar amb els ordes reli-
giosos o la vida monàstica?

CB: Exacte. Però, en canvi, al segle 
XX, el protagonisme és del laïcat. El 
Vaticà II presenta l’Església com a 
Poble de Déu. I això porta a experièn-
cies carismàtiques protagonitzades 
per laics, però on també la part cle-
rical o institucional hi troba un lloc, 
inserits en una realitat d’Església 
com a Poble de Déu.

taula 
rodona
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El que hi ha de fons és una expe-
riència de cristianisme viscut com 
a comunitat que dóna una resposta 
a les exigències dels temps actuals. 
Tots tenim uns objectius específics, 
però crec que estareu d’acord que, 
al mateix temps, compartim que 
l’experiència eclesial no és només 
un objectiu, sinó que és la volun-
tat de viure el cristianisme d’una 
manera genuïna. I això passa per 
la comunitat, el compromís social 
i l’experiència de pregària viscuda 
i encarnada. 

AA: Cada grup presenta matisos 
en la seva eclesiologia. La manera 
d’entendre’s com a Església, de fer co-
munitat o d’adhesió eclesial és plural. 
Són diferents experiències eclesials 
que enriqueixen el Poble de Déu. I 
també és molt important l’accent en 
la missió i en l’evangelització que 
tenen aquests grups.

CB: Una altra novetat és la vessant 
ecumènica, el fet que alguns movi-
ments ja som estructuralment ecumè-
nics. Això parla d’una experiència 
cristiana genuïna que va més enllà 
de la pertinença a cada Església. 

Però, per exemple, aquest corrent 
laïcal no estava prou present en les 
parròquies o en els moviments de la 
tradició d’Acció Catòlica?

CB: És que són nivells diferents. 
La parròquia és territorial, l’Església 
visible en un lloc. I aquestes realitats 

carismàtiques no són alternatives, ni 
s’oposen a la realitat institucional de 
l’Església. El que es vol és vivificar-la 
des de dins. En els països en què els 
nous moviments estan més implan-
tats, la mateixa parròquia integra la 
diversitat de moviments i manifesta 
aquesta complementarietat. Sempre 
es pot caure en errors, però cal evitar 
presentar-se com una alternativa o 
una manera de fer nosa a la pasto-
ral ordinària de la parròquia o de 
la diòcesi. 

En alguns casos, ha fet la impressió 
que es bastia una Església paral·lela.

JC: No ha de ser així. També cal 
veure que estem parlant d’una rea-
litat recent que ha hagut de fer-se un 
espai dins de la realitat eclesial local, 
molt consolidada. Però crec que ara 
hi ha un moment de maduració en 
què es va trobant aquest encaix. 

També hi ha dues dimensions que 
han influït en això. D’una banda, el 
caràcter universal dels moviments els 
ha proporcionat una visió molt més 
àmplia i oberta de l’Església, però 
també s’ha pogut veure com una rea-
litat enfront de l’Església universal. 
I l’altra dimensió és la missionera. 
En alguns ambients això s’ha vist 
com un cert proselitisme o expansio-
nisme. Però avui aquest component 
missioner també es comprèn d’una 
manera molt més clara. L’Evangelii 
gaudium del papa Francesc està plena 
d’aquesta Església que surt cap a 
fora. I els moviments han estat pio-
ners a sortir a fora i retrobar-se amb 
el diàleg amb la societat.

AA: Però això no t’ho acceptarien 
els moviments més institucionals. 
Ells també ho viuen així. L’Acció Ca-
tòlica, per exemple, ho viu així: ells 
se senten missioners, evangelitza-
dors, tot i que és veritat que tenen 
accents diferents.

El que crec és que la diversitat 
sempre genera certes dificultats. 
L’abundància també és difícil de 
gestionar. Però la pregària, o l’opció 
pels pobres, tots ho accentuem, però 
de manera diferent. →
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de tornar a ser comunitat. Una verita-
ble comunitat cristiana fraterna, amb 
un caliu, com a testimoni d’unitat i 
de fraternitat per dialogar i comuni-
car l’Evangeli. Tornar a ser realitats 
amigues, com els primers cristians 
i amb els pobres. I no viure-ho amb 
accents clericals o en una cultura de 
la cristiandat com es vivia abans.

AA: Això és molt important. Que 
sigui viscut sense deixar la família 
o la professió. Com a laics. I és molt 
diferent pensar des de fora per als 
laics, que pensar, com a laics, com 
formes aquesta comunitat, com tires 
endavant un carisma i com emprens 
una tasca evangelitzadora.

CB: A més, l’experiència inicial 
d’aquests moviments és una expe-
riència molt fresca de comunitat, 
i molt lliure. Són uns primers com-
panys, un grup fundador que des-
prés, per capil·laritat i per relacions 
fraternes i d’amistat, es comunica a 
d’altres.

Estar marcat pel carisma d’un fun-
dador no té el perill de tornar a allò 
de “jo sóc de Pere” i “jo sóc de Pau”?

CB: Des de l’inici de l’Església ja hi 
ha hagut aquesta temptació. Té una 
certa lògica en un primer moment, 
quan en molts d’aquests grups hi ha 
experiències de conversió o de troba-
da amb el Crist a partir del contacte 
amb persones concretes. I certament 
hi ha hagut grups en què l’estil o la 
implicació en les estructures parro-
quials ha demanat d’ajustar algunes 
coses. És un moment de creixement i 
de redimensionar allò que no acaba 
d’encaixar en el conjunt eclesial.  

A Catalunya els nous moviments no 
han tingut tant d’èxit com en altres 
llocs?

AA: Comparar és una mica difícil. 
Sí que hi ha algun moviment més 
potent en l’àmbit espanyol. Però pel 
que veig en les trobades amb altres 
delegats d’Apostolat Seglar tampoc 
no crec que es pugui parlar d’una 
gran eclosió de nous moviments a 
Espanya. Fidelitzar la pertinença 
a un moviment està costant molt. 
Potser alguns mouen molta gent, 
però després costa que les persones 
es comprometin en el moviment. Hi 

Així, per què els darrers anys han 
tingut més expansió els nous movi-
ments? Han sabut fer-ho millor? Han 
tingut més suport?

CB: Crec que es pot dir que respon 
a les exigències dels temps. L’Esperit 
Sant ha bufat en aquesta direcció. En 
formar noves realitats eclesials on 
tots els cristians poguessin fer una 
experiència genuïna d’Església i on el 
cristià trobés la seva primera vocació 
en el fet de ser cristià, abans de qual-
sevol ministeri o estatus eclesial. Si 
s’han enfortit aquestes realitats, és 
perquè era el que tocava en aquest 
moment. No és una estratègia. És per-
què l’Església del segle XX i del XXI 
ha de ser una Església de comunitats. 

AA: També hi ha un tema de gestió 
interna dels moviments. Els grups 
que han nascut més recentment han 
enfocat la gestió interna d’una forma 
diferent, més àgil, més de xarxa, que 
és més adequada per a l’extensió.

JC: També una novetat és que es-
tan impulsats per laics, com Andrea 
Riccardi o Chiara Lubich en el cas de 
Sant’Egidio o els Focolars. I darrere 
d’aquestes grans personalitats hi ha 
homes i dones de fe, que han rebut un 
carisma i que l’han posat a disposició 
de l’Església. Això no és una cosa 
menor. Jesús diu a l’evangeli que “qui 
cregui en mi farà coses més grans que 
Jo”. I això és una cosa gran. Penso 
que és un misteri de l’Esperit.

CB: També són fundadors joves, 
joves que volen ser cristians. No són 
capellans ni religiosos que s’asseuen 
a una taula i organitzen un moviment 
laïcal. Són joves que en el seu context 
troben companys i companyes que 
s’hi engresquen, i amb el temps això 
va agafant una forma eclesial.

JC: Per exemple, què diu el papa 
Francesc a l’Evangelii gaudium dels 
moviments? Que “poden interpre-
tar-se com una acció de l’Esperit 
que obre camins nous d’acord amb 
les seves expectatives i recerques 
d’espiritualitat profunda i d’un sentit 
de pertinença més concret” (EG 105). 
Reforça la idea que és una acció de 
l’Esperit. 

També crec que pels moviments ha 
estat molt important recollir el sentit 

taula rodona
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ha moviments que tenen accions o 
actes que els fan molt visibles, i n’hi 
ha que tenen més gent al darrere i 
no es veuen.

JC: La reflexió sobre la presència 
a Catalunya és més complexa. No 
podem fer ara una valoració socio-
lògica a fons, però cal veure que a 
Catalunya veníem d’una realitat as-
sociativa molt rica que es comença 
a desinflar als anys 80. I la realitat 
dels nous moviments està inserida en 
aquesta crisi més profunda. Alhora, 
els catalans som una societat molt 
oberta a fora, però també ens agrada 
mirar-nos les coses de lluny.

També hem tingut una realitat 
molt difícil de secularització, que 
com passa en altres coses ha arri-
bat deu anys abans aquí que al 
conjunt d’Espanya. Ens hem trobat 
molta gent que només sentir parlar 

d’Església ja es tancava. Un ambient 
o un clima contrari afecta la difusió 
de l’Evangeli. 

Però, tot i això, crec que avui es-
tem preparats per recollir les deman-
des de la gent. Estem familiaritzats 
amb el diàleg. I el gran kairós que 
estem vivint amb el papa Francesc 
està aconseguint girar aquest clima. 
Hem passat d’una certa depressió 
a l’entusiasme, i trobem moltes 
persones allunyades de l’Església 
que escolten el papa Francesc, i que 
escolten una paraula de l’Església.

CB: En la història més recent de 
l’Església catalana sempre hi ha 
hagut una gran realitat eclesial au-
tòctona i un laïcat potent. L’exemple 
és el fejocisme. I durant els anys del 
franquisme també trobem un catoli-
cisme de qualitat. Però quan arriba 
l’expansió d’aquests moviments a 
escala internacional és precisament 
el moment que comença la secularit-
zació en profunditat de la societat. 
No és només una actitud anticlerical 
o contrària a certes actituds de la 
jerarquia eclesiàstica, sinó que es 
manifesta un desinterès per tota la 
dimensió religiosa de la persona. I 
en aquest context se’ns ha fet molt 
més difícil. Però crec que ara estem 
començant a remuntar.

Els nous moviments s’han fet visi-
bles a Catalunya?

JC: És que aquí hi ha una mirada 
esbiaixada de la missió. Les inicia-
tives públiques dels moviments no 
són per exhibir-se. No són una ma-

nifestació de força; han de ser una 
presència evangèlica. I penso que 
una contribució dels moviments ha 
estat alliberar els cristians de cert 
sentiment d’inferioritat. I no es trac-
ta de sortir a la televisió, però sí de 
donar bones notícies. 

Per exemple, la gran novetat del 
papa Francesc és justament que el 
Papa no parla als catòlics, parla al 
poble. I no parla al poble per donar-
li una moral, sinó per comunicar 
l’Evangeli. Això no ho hem entès, 
perquè nosaltres massa vegades en-
tenem que parlar als nostres vol dir 
donar moral, i quan parlem al poble 
donem la mateixa moral i entrem en 
conflicte amb la gent. La genialitat és 
parlar amb llibertat cristiana, però 
parlar a tots. 

AA: El repte està en el fet que tot 
aquest conjunt de conjunts sigui 
un únic poble. Després, el nombre 
de persones, per molt bé que facis 
una cosa per captar la gent, no és 
un resultat teu. És de l’Esperit. El 
compromís amb un carisma s’escapa 
de les mans de qualsevol. I si és de 
Déu, ja creixerà.

CB: També es tracta que els nous 
moviments aportin alguna cosa signi-
ficativa al conjunt de l’Església. Que 
el carisma de cada moviment, aque-
lla manera de fer, aquell accent que 
posa… passi al conjunt de l’Església. 
És la funció dels carismes. No és la de 
tenir nostra botigueta i veure quants 
més som nosaltres. Ha de ser una 
contribució de qualitat. 



no es fácil acotar el terreno y 
presentar datos muy concre-
tos. Pero se pueden ofrecer 

algunas pinceladas para componer 
el cuadro de lo que es actualmente la 
presencia de los nuevos movimientos 
en Cataluña. Hemos pedido algunos 
datos de la presencia y las obras de 
nueve de ellos. En todas las dióce-
sis consta algún tipo de presencia, 
aunque la mayoría se concentran en 
el área metropolitana de Barcelona. 
En total hay unas cincuenta poblacio-
nes con alguna de estas realidades 
eclesiales. 

Camino Neocatecumenal
Con presencia en cinco diócesis, 

el movimiento liderado por Kiko Ar-
güello y Carmen Hernández es de los 
que tiene más presencia territorial 
en Cataluña. No se define como un 
movimiento sino como itinerario de 
formación e iniciación cristiana y de 
educación permanente de la fe. Hay 
unas 60 comunidades, formadas por 
30 o 40 personas, presentes en unas 
veinte parroquias donde realizan sus 
celebraciones semanales. En Sant 
Boi de Llobregat se creó la primera 
comunidad en 1974, después de unas 
catequesis kerigmáticas en el Tibida-
bo. El Baix Llobregat continúa siendo 
la comarca con más implantación del 

Camino. Aunque han salido algunas 
vocaciones sacerdotales y familias 
misioneras de Cataluña, no tienen 
seminarios o instituciones propias 
en el territorio. En total, se pueden 
estimar unas 1.800 personas vincu-
ladas al Camino. 

Renovación  
Carismática Católica

También tiene una implantación 
territorial relevante Renovación 
Carismática Católica en el Espíritu, 
presente en casi todas las diócesis. 
Se estructuran en comunidades de 25 
o 30 personas, que se reúnen sema-
nalmente en Grupos de Oración pa-
rroquiales con la finalidad de alabar a 
Dios y renovar los dones del Espíritu 
Santo. También celebran periódica-
mente misas de sanación, retiros y 
diversas actividades formativas. Se 
organizan por asambleas y no tienen 
fundador. Hay unos 30 grupos en 
Cataluña, que pueden reunir a unas 
750 personas en total.

Focolares
Fundados por Chiara Lubich, los 

Focolares tienen presencia en Ca-
taluña desde hace más de 50 años. 
Las actividades e iniciativas son 
muy diversas, con el objetivo de 
contribuir a crear un mundo más 
unido y fraternal, como encuentros 
sobre la Palabra, de familias, de es-
piritualidad para distintas edades… 
También impulsan diversos grupos 
para promocionar la economía de co-
munión entre las empresas, la acción 
social, el diálogo entre creencias o 
el ecumenismo. En Cataluña tienen 
dos comunidades en Barcelona, una 
femenina y otra masculina, y gru-
pos activos formados por familias, 
adultos, jóvenes y niños en cinco 

diócesis. Su presencia más visible es 
el Centro Mariápolis ‘Loreto’ en Cas-
tell d’Aro, un casa para actividades 
formativas y que también quiere ser 
un testimonio de fraternidad. Desde 
1988 editan la versión catalana de 
la revista internacional Ciutat Nova. 
Con una vinculación más directa con 
los Focolares en Cataluña, hay unas 
400 personas, pero la mayoría de 
actividades son abiertas y llegan a 
mucha más gente.

Comunidad de Sant’Egidio 
Es uno de los grupos más visibles 

en Cataluña por los dos Encuentros 
Internacionales de Oración por la Paz 
que se han celebrado en Barcelona, 
en 2001 y en 2011, y por la Comida 
de Navidad con los pobres. La ora-

J. LL. B.
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ción, la comunicación del Evangelio, 
la solidaridad con los pobres, el ecu-
menismo y el diálogo son los pilares 
de las actividades que organiza la 
Comunidad. El movimiento fundado 
por Andrea Riccardi llegó a Barcelo-
na en 1988 y tiene su centro en la 
basílica de Sants Just i Pastor. Se 
han extendido también en Manresa 
y en Tarragona. Cultivan especial-
mente la presencia continua de la 
oración y la celebración litúrgica en 
las parroquias en las que están pre-
sentes, vinculadas a la amistad con 
los pobres. Se concreta con varios 
servicios, como la atención a ancia-
nos, personas solas y transeúntes, 
iniciativas como la Escuela de la Paz, 
la Escuela de Cultura e Idiomas, o la 
Casa de la Solidaridad en distintos 
centros de la ciudad. Hay unas 2.000 
personas vinculadas a la Comunidad, 
aunque la incidencia es más amplia, 
ya que actividades puntuales, como 
la Comida de Navidad, pueden mover 
a más de 3.000 en un día. 

Christifideles Laici
Nacidos de la experiencia de los 

Cursillos de Cristiandad, los grupos 
de Christifideles Laici están presen-
tes en Cataluña desde 1963, aunque 
su constitución canónica en Barce-

lona es de 1996. La base son los 
Grupos de Perseverancia, formados 
por tres o cinco personas (solo de 
hombres o de mujeres), que compar-
ten encuentros y celebraciones en la 
parroquia donde están implantados o 
del movimiento. No tienen institucio-
nes propias, pero impulsan el Centro 
Fordis de Cornellà. En sus encuentros 
participan unas 200 personas.

Schoenstatt
Este movimiento apostólico ale-

mán, fundado por el padre José Ken-
tenich, llega a Barcelona en 1975 con 
la bendición de un Hogar Santuario, 
unos años después de constituirse 
un primer grupo. El punto de unión 
de sus miembros es la ‘Alianza de 

Nem nam diori bus derumqu iatur?
Eveliste maios
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Amor con María’ que se concreta en 
una vida de obediencia y devoción 
a la Virgen. Centrado en la vida fa-
miliar, especialmente la de los jóve-
nes, despliega distintas actividades y 
movimientos de formación, devoción 
y convivencia. El centro del movi-
miento está en los Santuarios de la 
Virgen de Schoenstatt, como el que 
tienen, desde 1997, en Valldoreix. 
Más recientemente, tienen presencia 
en una antigua rectoría de Sant Jordi 
Desvalls y en Tarragona. Una de las 
actividades que llega a más diócesis 
es la Virgen Peregrina, una imagen 
de la Virgen que los miembros del 
movimiento llevan de forma rotativa 
a casas particulares u otros centros 
para fomentar su devoción. Los en-
cuentros en el Santuario pueden 
reunir a más de 200 personas. 

Seminario del Pueblo de Dios
Nacido en Barcelona hace 40 años 

por iniciativa del padre Francesc Ca-
sanovas, el Seminario del Pueblo de 
Dios no se considera estrictamente 
un movimiento, sino una escuela de 
formación al servicio de la Iglesia lo-
cal. Pero tienen comunidades propias 
de seglares célibes en Barcelona y 
en Urgell, sacerdotes diocesanos y 
laicos que forman parte de la asocia-

La presencia de los nuevos  movimientos en Cataluña

→

Encuentros de los Focolares en Cataluña

Envío en 
Valldoreix de la 

Virgen Peregrina 
de Schoenstatt
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Un mapa dels nous moviments a Catalunya

◼ CAMí NEoCAtECuMENAL. Barcelona 
/ Cornellà / Sant Adrià del Besòs / 
Corbera de Llobregat / Gavà / La Palma 
de Cervelló / Sant Boi de Llobregat / 
Sant Vicenç dels Horts /  Santa Coloma 
de Cervelló / Solsona / tarragona / Reus 
/ Sabadell / Manresa.

◾ RENoVACIó CARISMàtICA CAtòLICA. 
Badalona / Barcelona / Mataró / Premià 
de Mar / Girona / Calella / Lleida / 
Capellades / Reus / Salou / tarragona 
/ Cerdanyola del Vallès / Granollers / 
Benicarló / Deltebre / L’Hospitalet de 
l’infant / Mora la Nova / Sant Carles de 
la Ràpita / tremp / Manresa / Sant Martí 
de tous / Vic.

◾ FoCoLARS. Barcelona / Castell d’Aro / 
Figueres / Girona /  Lleida / tarragona / 
terrassa / La Seu d’Urgell / Puigcerdà.

◾ CoMuNItAt dE SANt’EGIdIo. 
Barcelona / tarragona / Manresa.

◾ CHRIStIFIdELES LAICI. Barcelona / 
tarragona / Cerdanyola del Vallès.

◾ SCHoENStAtt. Girona / tarragona / 
Valldoreix.

◾ SEMINARI dEL PoBLE dE déu. 
Barcelona / Juneda / Les Borges 
Blanques / Montblanc / Bellver de 
Cerdanya / La Seu d’Urgell / Prats 
de Cerdanya / Ribes de Fresser / 
Camprodon / Manresa.

◼ CoMuNIó I ALLIBERAMENt. Barcelona 
/ El Papiol / tarragona/ Sant Celoni / 
Sant Cugat / Sant Hipòlit de Voltregà / 
Santperdor.

◾ REGNuM CHRIStI. Barcelona / 
Esplugues de Llobregat.

ción. Siempre al servicio del obispo 
diocesano, ofrecen formación para 
la vocación cristiana. Además de la 
presencia en parroquias regentadas 
por sacerdotes de la asociación, tie-
nen centros de formación como el 
Seminario Laical Diocesano de Mont-
blanc o la Escuela de Formación de 
Camprodon. Hay más de un centenar 
de personas vinculadas más directa-
mente a la formación específica que 
ofrecen, pero su actividad llega a más 
gente a través del acompañamiento 
o de actividades puntuales.

Comunión y Liberación
Fundado por el padre Luigi Giussa-

ni, se formaron los primeros grupos 
en Barcelona hace unos veinte años. 
Se define como un movimiento de 
educación cristiana y se estructu-
ra en Escuelas de Comunidad. Sus 
miembros impulsan distintas obras 
caritativas, centradas en ámbitos 
como la acogida familiar o el banco 
farmacéutico, o de presencia en el 
mundo universitario y empresarial. 
En Cataluña tienen vinculadas a unas 
200 personas, además de las que 
participan en sus actos abiertos o 
colaboran en actividades.

Regnum Christi
La rama laica de los Legionarios de 

Cristo centra su presencia en Cata-
luña en el ámbito educativo con dos 
escuelas en el área de Barcelona. 
También tienen programas de aposto-
lado en Barcelona y constan unas 350 
personas vinculadas al movimiento.

→

reportaje 

oración por la Paz 
de Sant’Egidio


