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PREPARA’T
per

PASES A REALITZAR

1.- Itinerari de preparació al matrimoni

2.-Preparar la documentació per l’Expedient Matrimonial

3.-Preparació la Celebració Litúrgica

PARELLES QUE SE PREPAREN

Juan Damian Bauzá Castañer-Elisa Pérez Rocamora
Sa Capelleta de Sóller, 26 de juny de 2021 a les 17:00h

José Gregorio Barajas Álvarez-Alba Torres Terán
Parròquia de Fornalutx, 3 de juliol de 2021 a les 17:00h

Pep Frontera Colom-Teresa Joy Marroig
Convent MSSCC Sóller, 17 de juliol de 2021 a les 17:00h

Ricardo Novo Rajao-Eugenia Chaves Olmos
Parròquia de la Garrovilla (Extremadura), 24 de juliol de 2021

Andrés Felipe Giraldo Donado-Noelia Gajete Barrero
Parròquia de Sóller, ???????

8 Matrimoni de catòlics divorciats d’un precedent matrimoni merament civil, s’ha de presentar també: Certificat de matrimoni civil en el 
qual consti en la nota marginal la sentència ferma de divorci, que es pot sol·licitar en el registre civil del lloc on es va celebrar el matrimoni civil.

8 Matrimonis mixtos (entre part catòlica i part cristiana no catòlica), el contraent no catòlic: Ha d’acreditar el seu baptisme en una Església o 
Confessió no catòlica o ha de presentar declaració jurada on consti el seu bateig.

8 Matrimonis amb impediment per disparitat de culte (entre una part catòlica i l’altre no batejada), la part no batejada: Ha de presentar 
declaració jurada que no ha estat batiat i declaració de respecte a la fe de la part catòlica.

QUINS DOCUMENTS NECESSITAU?
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ITINERARI PREMATRIMONIAL

ACOMPANYAMENT PREMATRIMONIAL

Heu demanat rebre el Sagrament del Matrimoni per l’esglé-
sia i davant el Déu de Jesucrist. Això vol dir que sou creients 
i voleu seguir essent deixebles de Jesucrist de casats. 

Això és un fet molt important dins la vida dels cristians. Però 
aquesta unió necessita preparació. Així que ens trobarem 
un cop al mes per compartir el vostre Projecte de Vida en 
comú.

Si no podeu comprometeu-vos amb aquest ITINERARI PRE-
MATRIMONIAL, voldrà dir que tampoc teniu temps per dedi-
car a la vostra COMUNITAT DE VIDA I D’AMOR, i millor serà 
cercar altres alternatives.gHORARI DE LES REUNIONS

19:30 h Acollida i presentació

19:35 h Dinàmica de grup

20:30 h Pregària

21 h Sopar compartit

22:30 h Comiat

CALENDARI DE TROBADES

23 d’octubre de 2020 - El noviazgo ¿Per què Déu en el vostre matrimoni? 
20 de novembre de 2020 - Del diàleg i la confiança a la comunicació 
18 de desembre de 2020 - La realitat, l’acceptació i la llibertat dels fills de Déu 
22 de gener de 2021 - La sexualitat i l’afectivitat, un plaer compartit
19 de febrer de 2021 - De l’amor romàntic a l’amor madur
19 de març de 2021 - La paternitat i maternitat responsable
23 d’abril de 2021 - El perdó i la reconciliació - Celebració de la reconciliació
24 d’abril de 2021 - Celebració de Presentació dels nuvis a la Comunitat
21 de maig de 2021 - Celebrar l’amor i la felicitat (Preparar la celebració)

IPM Itinerari Prematrimonial
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ver.2

CASARTE

• Fe de baptisme dels contraents, si no estan batejats en la parròquia que instrueix l’expedient. 

• Certificat de l’Itinerari Prematrimonial

• Si hi ha algun impediment a dispensar o llicència a concedir, document facilitat per la Notaria de Matrimonis.

• DNI, Passaport o NIE, per acreditar la identitat dels contraents. 

• Certificat d’empadronament, per determinar la parròquia competent per a instruir l’expedient.

• Certificat literal de naixement (ja no és útil la fotocòpia del llibre de família, ja que no podem obtenir informació sobre 
l’estat civil dels contraents).

• Fe de vida i estat o certificat de solteria. Aquests dos darrers document, si provenen de l’estranger hauran d’estar lega-
litzats degudament amb la postil·la de l’Haia i traduïts oficialment al català o castellà excepte si estan en anglès, francès, 
alemany, italià o portuguès.


