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Cecs Espanyols Catòlics va tenir l’inici a la diòcesi de Saragossa el 1993, amb un reduïdíssim
grup de persones, algunes amb discapacitat visual i altres sense. CECO va ser reconeguda
per la Conferència Episcopal Espanyola amb caràcter estatal, el 28 de novembre de 2008. Va
néixer amb vocació de servei a les persones amb discapacitat visual, així com a tots aquells
que les necessitin, fonamentalment a aquells que viuen sols, estan hospitalitzats sense
companyia… Parlem amb Francisco Muro, coordinador de CECO a l’arxidiòcesi de Barcelona.
Quins objectius tenen com a associació canònica de ﬁdels?
Els nostres objectius són l’oració, la formació i el servei, inspirant-nos en el model que
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existeix en la Federació Internacional de Cecs Catòlics (FIDACA), col·lectiu representat a
diversos països d’Europa.
Com aconsegueixen unir oració, formació i servei a través de les seves activitats?
La formació s’imparteix en cada territori un cop al mes, coincidint amb la reunió que cada
grup organitza a la seva diòcesi. En aquest moment es fa una oració juntament amb la
formació. Hi ha també una oració anomenada el Rosari Vivent, que consisteix en què els
participants resin un misteri dels vint actuals per CECO i per les necessitats de l’Església.
Cadascú és lliure de fer-la en privat o amb altres grups religiosos, escollint l’oració que es
vulgui. Pel que fa als serveis, en destaco el d’acompanyament per telèfon, que consisteix a
trucar a persones que estan soles. Fins i tot s’organitzen visites a residències d’avis o
invidents.
Quins reptes afronten a la nostra arxidiòcesi?
Treballem per l’expansió de CECO. En el nostre grup s’hi pot formar part com a membre, com
a col·laborador o com a simpatitzant. Per a més informació: t. 93 3 089 922, 630 486 939,
a/e: imadico@telefonica.net
Entrevista realitzada per Òscar Martí i Navarro per al Full Dominical del proper 16 d’octubre.
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