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Nós, Fillas de María Auxiliadora, somos unha fami-
lia relixiosa toda de María, nacida dun proxecto 
inspirado por Deus a San Xoán Bosco e reali-
zado con fidelidade creativa por Santa María 

Domenica Mazzarello. O nome define a nosa identidade: 
ser un monumento vivo de gratitude a María Auxiliadora, 
como quixo Don Bosco. Indica así a relación particular do 
Instituto con María, a nai de Xesús e da Igrexa. Con ela 
vivimos a pedagoxía do “facerse cargo”, do “coidar” a cada 
persoa, especialmente os nenos e mozos, promovendo 
múltiples iniciativas e plataformas educativas, para defender 
e promover a vida. Ela séguenos inspirando e séguenos 
acompañando para que sexamos capaces de facer o que El 
nos diga, como nas vodas de Caná

Sentímonos chamadas como mulleres e relixiosas a 
dar testemuño coa nosa existencia do amor preventivo e 
providente de Deus. Queremos ser signos e expresión do 
amor de Deus aos mozos.

Despois de 150 anos, seguimos mantendo a paixón e 
dando resposta a esa invitación da Virxe a Santa María 
Mazzarello, “A ti chas confío”, acompañando os mozos 
polos camiños dos cinco continentes para que sexan capaces 
de crecer como bos cristiáns e honrados cidadáns, conven-
cidas de que a cultura da sociedade se pode transformar coa 
educación facendo visible a misión carismática salesiana. 

INSTITUTO DE FILLAS  
DE MARÍA AUXILIADORA

Un soño 
de Deus 
para as 
mozas
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FUNDADORES
MARÍA MAZZARELLO 
Ao fío de Deus foi tecendo a súa vida, na trasfega do traballo 
nos viñedos de Mornese, a pequena vila que a viu nacer 
en 1837, ou na serenidade da granxa de La Valponasca, á 
que se trasladou a súa familia máis tarde, a través de cuxa 
pequena fiestra rezaba cada día dirixindo a súa mirada e 
o seu corazón a Xesús presente no sagrario da parroquia.

Así foi vivindo a súa nenez e adolescencia, facendo crecer 
nela un forte sentido de Deus e o desexo de entregarse a 
El, anhelo que D. Pestarino, sacerdote do lugar, soubo 
acompañar con firmeza e delicadeza. A trama da historia 
parecía romperse cando aos 23 anos D. Pestarino lle pide 
que vaia asistir a uns familiares enfermos de tifo e no servizo 
xeneroso se contaxia tamén ela.

Tras meses de convalecencia, Maín, como lle chamaban 
familiarmente, recupérase, pero nunca volvería ser a moza 
traballadora que deixaba atrás os xornaleiros na viña. Que 
facer agora? Que queres de min, Señor? Unha sinxela resposta 



súa explícita intención de estar alí onde eran máis vivas e 
urxentes as necesidades das raparigas para levar unha resposta 
concreta, adecuada e o máis integral posible.

O novo Instituto foi crecendo rapidamente. En 1877 
parten as primeiras irmás para Uruguai, chegando a España 
en 1886. Tras a súa morte en Nizza Monferrato (Italia) 
o 14 de maio de 1881, o seu testemuño recórdanos que a 
santidade é posible e cotiá, que non nacemos santos, senón 
que nos facemos santos respondendo ás chamadas diarias de 
Deus na nosa vida, deixándonos acompañar polas persoas 
que El pon ao noso lado e falándolle a Deus coa oración. 
A Igrexa recoñécea como modelo de muller educadora e 
mestra espiritual, beatificándoa o 20 de novembro de 1938 
e canonizándoa o 24 de xuño de 1951.

JUAN BOSCO
Xoán Melchor Bosco naceu nunha familia labrega moi 
pobre, o 16 de agosto de 1815 en I Becchi, casarío de 
Castelnuovo d’Asti, cuxos membros vivían como peóns 
da familia Biglione. A súa nai, Margarita Occhiena, casou 
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en boca da Virxe María: “A ti chas confío”, converteríase 
no fío que guiaría o resto da súa vida. Facer o ben ás nenas 
e achegalas a Xesús foi o plan que, xunto á súa inseparable 
amiga Petronila, descubriu como o soño de Deus sobre 
ela. Mentres Don Bosco iniciaba a súa obra en Turín, ela 
comezaba o taller de costura e o oratorio en Mornese como 
dous retallos dunha mesma peza que ao xuntarse descobren 
que son o mesmo soño de Deus para a vida dos raparigos 
e as raparigas. Así fundan o Instituto das Fillas de María 
Auxiliadora.

A primeira comunidade de salesianas en Mornese, animada 
por ela, caracterizábase por un ambiente de familia, por 
recoñecer a presenza de Xesús na Eucaristía e no rostro das 
raparigas máis necesitadas. Invitaba con frecuencia a amar 
a todos non só coas palabras, senón cos feitos.

Como Superiora mostrouse hábil formadora das súas 
novas irmás e educadoras, ademais de ser unha magnífica 
mestra de vida espiritual. Tiña o carisma da alegría serena, 
e a paixón por dedicarse á educación da muller. O que 
caracterizou ata o final a María Mazzarello foi sempre a 
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a esa mocidade pobre, abandonada e en perigo. Valdocco 
será casa, patio, escola e parroquia para os seus rapaces, e o 
seu método educativo será o Sistema Preventivo. A fin de 
darlle continuidade á súa obra, o 18 de decembro de 1859, 
funda a Sociedade de San Francisco de Sales - Salesianos.

Xunto a María Mazzarello fundou o Instituto das Fillas 
de María Auxiliadora. Ademais, creou os Cooperadores 
Salesianos para apoiar e soster a obra da educación da 
mocidade, anticipando así novas formas de apostolado 
laico na Igrexa. Instituíu tamén a Asociación dos Devotos 
de María Auxiliadora, vinculada ao santuario de Turín, 
como un signo de recoñecemento pola presenza materna 
da Virxe en toda a súa obra.

A obra de Don Bosco expándese rapidamente e chega 
a Utrera (España) en 1884. Barcelona recibe a visita de 
Don Bosco en 1886. Aos 72 anos, o “apóstolo dos mozos” 
faleceu. No centenario da súa morte, o papa Xoán Paulo II 
declarouno “Pai e Mestre da Mocidade”. Foi canonizado 
en 1934.

Unha das súas últimas frases está dedicada a aqueles aos 
que entregou a súa vida: “Dicídelles aos meus rapaces que 
agardo por eles no Paraíso”. 

con Francisco, un viúvo que tiña un fillo. O matrimonio 
tería dous nenos máis, Xosé e Xoán.

Os Bosco tiveron que traballar no campo desde moi 
noviños, pero Xoán conseguiu poder ir á escola, aínda 
que iso supoñía camiñar cinco quilómetros para chegar. 
Ao tempo traballaba para pagar o colexio. Infatigable e 
sempre activo, tamén se interesou polo teatro, a música e a 
prestidixitación, e fundou un movemento xuvenil chamado 
“A Sociedade da Alegría”.

Aos 20 anos ingresou no Seminario Diocesano de Chieri 
e ordenouse sacerdote en 1841, en Turín. Tiña 26 anos 
cando coñece a Don Xosé Cafasso –hoxe Santo–, o seu 
confesor e director espiritual, que lle dá este consello: 
“Camiña e mira ao teu redor”. Os suburbios da cidade eran 
verdadeiras zonas de desolación para os nenos e mozos 
acabados de chegar do campo. Acompáñao a coñecer os 
cárceres, e impresionado polo que alí ve, toma unha clara 
decisión: “Debo facer o imposible para evitar que os rapaces 
cheguen aquí”.

O 8 de decembro de 1841 acolle a Bartomeu Garelli, 
o primeiro rapaz da rúa. É o comezo da obra salesiana en 
Valdocco (Turín), o Oratorio festivo, dando resposta concreta 
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TECENDO SANTIDADE

Deus tece a historia ao seu modo e maneira. Disto fálanos a vida destas catro mulleres, 
tres Fillas de María Auxiliadora e unha alumna salesiana, que teceron cos fíos dos 

seus días, no sinxelo e cotián, o soño de Deus nelas.
Sor Mª Carmen Moreno (1885 - 1936) é lembrada polo seu eficaz apostolado  

entre as estudantes de maxisterio. Destinada como directora  
da casa de Valverde del Camino (Huelva), foi testemuña da santidade  
de  Sor Eusebia Palomino (1899 - 1933). A moza Eusebia é enviada  
como cociñeira alí, onde pronto as nenas son atraídas pola súa  
espiritualidade e os adultos, seminaristas e sacerdotes solicitaban  
o seu consello. O seu único segredo: procurar facer o ordinario  
extraordinariamente. Xa falecida S. Eusebia, é destinada S. Carmen  
a Barcelona, onde convive coa terceira das beatas salesianas que  
o Señor quixo regalar a España. Sor Amparo Carbonell (1893 - 1936)  
distinguiuse pola súa sinxeleza e xenerosa dedicación tamén  
na cociña e o coidado do horto. Co inicio da Guerra Civil Española,  
en xullo de 1936, as irmás saen cara a Italia, pero S. Amparo  
e S. Carmen ofrécense a quedar para coidar outra irmá enferma.  
O 1 de setembro son apresadas e días despois, ao non negaren a súa  
condición de relixiosas, foron fusiladas. 

Ao tempo, a 11.000 km de distancia, a adolescente  
Laura Vicuña (1891 - 1904) alumna salesiana en Junín de los Andes  
(Arxentina), carga coa difícil situación familiar que vive, pero tece  
a súa mocidade cos fíos da fortaleza e a bondade,  
o esquecemento de si e o sacrificio ata dar a vida. 

Todas elas beatas, modelos de santidade… así é como os fíos de Deus  
van entrelazando vidas que nos deixan un precioso legado, unha incisiva  
chamada á santidade no sinxelo de cada día. Un testemuño de que  
a espiritualidade e pedagoxía salesiana son semente de santidade.
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crise sanitaria sen precedentes, e unha 
crise social e económica que ameaza 
tantas familias e pobos, levando no 
corazón os anhelos de nenos e mozos 
que ven perigar o seu futuro. Xuntas 
abrimos, con este novo Capítulo, unha 
nova fiestra ao futuro.

A Providencia quixo que a celebración 
deste 150 aniversario e o Capítulo Xeral 
XXIV se cruzasen no camiño. Ambos os 
eventos tiveron un marcado subliñado 
mariano. Por unha banda, a intervención 
de María en Caná é o texto evanxélico 
que centrou o tema capitular. E, por 
outra, María camiña por esta casa é o 
lema que acompañou este trienio de 
preparación, retomando as palabras de 
Don Bosco no seu último encontro coas 
Fillas de María Auxiliadora da casa de 
Nizza Monferrato: “A Virxe paséase por 
esta casa e cóbrea co seu manto”. Hoxe 
esa “casa” é o noso mundo salesiano, alí 
onde realizamos a nosa misión.

A Asemblea Capitular asumiu tres 
opcións que, da man de Sor Chiara 

Cazzuola, nova Madre xeral, nos com-
prometemos a levar adiante: estar en 
formación continua, camiñar en sino-
dalidade misioneira, e escoitar o grito 
dos pobres e da terra, en rede, na óptica 
da ecoloxía integral. Opcións cuxo fío 
condutor é a profecía da presenza.

Presenza que está á escoita, enraizada 
en Cristo, presenza atenta e dispoñible, 
cunha mirada de esperanza, para unha 
cultura da vida e da paz. Presenza que 
camiña cos outros, presenza auxilia-
dora, presenza creativa nun camiño 
vocacional e sinodal. Presenza comu-
nitaria “en saída” e en rede, presenza 
crente, evanxelizadora, que acolle a 
diversidade no hoxe.

Como aquela pequena fiestra á que 
Maín se asomaba e soñaba os soños de 
Deus, así se abre ante nós este futuro. 
Acompáñanos a certeza da presenza 
viva e dinámica de María, sempre 
materna e preventiva na historia da 
salvación. É unha gozosa certeza que 
todas as casas están xa celebrando. 

Unha fiestra aberta ao futuro

Que emocionante lembrar aquel 
5 de agosto de 1872 no que dez 
mozas valentes e xenerosas, 

xunto a María Mazzarello, empren-
deron a aventura de ser o monumento 
vivo de Don Bosco á Auxiliadora!

Un acontecemento de graza: a fun-
dación do noso Instituto das Fillas de 
María Auxiliadora. A súa memoria 150 
anos despois convértese nun kayrós, 
unha chamada a deixarnos transformar 
polo Espírito Santo, pois só desde el as 
nosas comunidades serán “xenerativas 
de vida nova” para os nenos e mozos.

O Instituto viviu un período de tres 
anos de loanza, de acción de grazas, de 
nova vitalidade educativa e vocacional, 
iluminado polas palabras da Madre 
Mazzarello: “Ánimo! Sigamos adiante 
con corazón grande e xeneroso”.

No medio da incerteza provocada 
pola pandemia, o noso Capítulo Xeral 
XXIV puido celebrarse: 172 capitulares 
procedentes de 95 países cargando nas 
súas maletas a dor provocada por esta 

resenzaP
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Espírito de Familia Preventividade

A “presenza-asistencia” é un 
binomio do noso carisma que 
unifica os elementos 
fundamentais, irrenunciables 
da pedagoxía salesiana. Para 
D. Bosco e M. Mazzarello, 
significa unha “mirada 
atenta”, próxima, acolledora, 
escoita profunda, unha 
“presenza física-real” entre os 
mozos, estar con eles en 
aulas, corredores, patios, alí 
onde se desenvolve a súa 
vida. Desde esa presenza 
educadora, experimentamos 
que as relacións se fortalecen 
e se fan máis positivas. É 
acompañalos nas 
experiencias cotiás e, nos 
grandes momentos; é 
camiñar xuntos no proceso de 
crecemento na fe e axudarlles 
a que sexan os protagonistas 
da súa propia historia.

MENCHU GARCÍA, FMA. MADRID

Don Bosco foi o santo que 
mellor soubo encarnar a 
importancia da alegría na 
vida cristiá, ata o punto de 
convertela no eixe 
vertebrador do carisma 
salesiano. Pero unha alegría 
entendida non como 
sentimento pasaxeiro, senón 
como unha opción de vida. 
Don Bosco proclamaba que a 
santidade consiste en estar 
sempre alegres; é dicir, en 
mirar a vida con ollos cheos 
de esperanza e coa 
serenidade de sentirnos 
amados incondicionalmente 
por Deus. Por iso tamén Don 
Bosco é o santo dos mozos. 
El sabía que o mellor xeito de 
gañar os seus corazóns era 
compartindo as súas alegrías, 
porque a alegría é a lei 
fundamental da mocidade.

CARMEN BELÉN LEAL, SEGRAR. 
SEVILLA

Na Familia Salesiana e na 
vida de cada un dos que 
formamos parte do carisma 
salesiano en feminino está 
sempre a nai de Xesús, e así, 
contemplamos a María na 
súa presenza preventiva e de 
“auxiliadora” nas vodas de 
Caná. Esta historia, 
entretecida de carencias e de 
alegrías, é a historia de cada 
un de nós, como tamén é a 
historia dos mozos aos que 
estamos chamados a 
acompañar. Como Ela, 
estamos invitados a ser 
presenza significativa, 
alegre, sinxela e dispoñible.

Sentímonos sempre en 
camiño e dispoñibles a vivir o 
“fágase en min”.

MARÍA DEL MAR GARCÍA, FMA. 
JEREZ DE LA FRONTERA

O espírito de familia está na orixe do carisma salesiano, o 
noso sistema educativo, espiritualidade e carisma 
fundaméntanse nel. Os valores de Don Bosco e Madre 
Mazzarello adquiríronos no seo familiar, e elixiron para 
as súas institucións educativas o nome de “casas”, onde 
se vivise o “espírito de familia”. A familia é o lugar da 
amizade, os afectos, a acollida, onde se aprende a arte do 
diálogo e da comunicación interpersoal. Desde aí nace a 
convicción de que o mellor ambiente educativo se 
constrúe en familia: onde os sentimentos, actitudes e 
valores son comunicados, sempre co exemplo.

JESÚS CALVO, SEGRAR. SALAMANCA

A visita de Don Bosco aos mozos dos cárceres fíxolle 
sentar as bases do que sería o seu estilo: “Se estes 
rapaces tivesen fóra un amigo que se preocupase deles 
non se reduciría o número dos que regresan ao cárcere?”. 
O seu Sistema Preventivo vai máis alá de evitar o mal, é 
unha proposta de vida que ofrece un ambiente educativo 
cheo de vida e rico en propostas, con mans amigas que 
invitan ao ben. É método educativo e é espiritualidade 
que nos dispón a acoller os mozos como regalo que Deus 
nos ofrece para o encontro con El.

MARIBEL GÓMEZ, FMA. AS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un carisma en cinco palabras
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A sinodalidade é constitutiva da Igrexa, non só se 
remonta ás primeiras comunidades, senón que “é 
o camiño que Deus espera da Igrexa do terceiro 

milenio”. Como Instituto, o estilo sinodal estivo presente 
desde os inicios. Na primeira conferencia semanal tras a 
fundación do Instituto, María Mazzarello “comeza dicindo 
que non só ela debía gobernar a casa, senón que cada unha 
das Irmás podía axudala e aconsellala; e que, xa que logo, 
cada unha debía e podía manifestar os seus propios puntos 
de vista e as súas opinións, a fin de que todo procedese 
mellor en todo sentido”. Así entendemos a nosa vida en 
comunidade e o noso camiñar xuntos en misión compartida, 
como Familia Salesiana, con segrares que fan do carisma 
o seu estilo de vivir o Evanxeo.

VIVIR E TRABALLAR XUNTAS
CONCHI MUÑOZ, FMA. VALENCIA

“Vivir e traballar xuntas no Nome do Señor…”. Así comezan 
nas nosas Constitucións os artigos dedicados á vida fraterna. 
Soñar xuntas ese Reino que Xesús nos propón e deixar a vida 
niso. Xuntas, esa palabra clave, chea de sentido. Pero, que é 
o que debemos vivir xuntas?

A familia: acollida incondicional das irmás, lugar onde te 
sentes valorada, querida, sostida. Espazo onde o amor se fai 
posible, onde se viven relacións de amizade, onde a alegría é 
aire que se respira.

A comuñón con Deus e coas irmás: a Palabra e a eucaristía 
que cada día compartimos, o perdón que nos comprometen 
fan posible ese milagre cotián da fraternidade.

O testemuño: non estamos chamadas a vivir encerradas 
nas nosas seguridades. O noso é abrir as portas e compartir a 
vida, a mesa, a escoita cos mozos…

Vivir e traballar xuntas… desde o que somos, coas nosas 
fraxilidades e riquezas, desde a fe. Xuntas, en sinodalidade!

NO ADN SALESIANO
RAÚL FERNÁNDEZ, SSCC, MADRID

“Sinodalidade” e “Misión compartida” son palabras actuais 
que integro no meu vocabulario. Descoñecidas? Non. Sempre 
vivín rodeado do ambiente salesiano como alumno, mem-
bro do Movemento Xuvenil Salesiano (MJS), animador e 
agora dentro da Familia Salesiana. Sen sabelo foron dúas 
expresións importantes que están dentro do ADN salesiano 
desde Don Bosco e Madre Mazzarello. Sempre recordo 
que, nas reunións de preparación, á hora de propoñer e 
levar as actividades, os salesianos e as salesianas non só 
contaban cos animadores, senón que lles deixaban todo o 
protagonismo. Segrares e consagrados traballando xuntos 
cun mesmo obxectivo: “A evanxelización e salvación dos 
mozos”. O protagonismo levábano aqueles que o merecían: 
os destinatarios. Chamábame a atención como persoas, teo-
ricamente máis formadas e mellor capacitadas, te escoitasen 
con atención valorando positivamente a túa intervención 
e as túas propostas. Hoxe sigo vivindo ese espírito e esa 
actitude. Sinto que todos somos necesarios e que debemos 
traballar de xeito conxunto sendo complementarios. Segrares 
e consagrados xuntos como soñou Don Bosco no soño das 
rosas e as espiñas. 

Camiñamos xuntos

COMUNIDAD SAN JOSÉ (SEVILLA). FOTO: KIKO HURTADO

n sinodalidadeE

FMA
 Comunidades: 54 
 Fillas de María Auxiliadora: 548
  Misioneiras en África,  
América e Asia: 42

SALESIANOS 
COOPERADORES (SSCC)
 Centros locais FMA: 21
 SSCC con promesa: 407
 SSCC en formación: 117
 Casas con Fogares Don Bosco: 6

ASOCIACIÓN DE MARIA 
AUXILIADORA (ADMA)
 Casas FMA con ADMA: 34
 Asociados: 4.405

ASOCIACIÓN  
DE EXALUMNAS-OS 
 Federacións: 4
  Casas con Unións  
de Exalumnas: 30
 Asociados: 780
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As nosas escolas nacen da iniciativa de 
Don Bosco e das primeiras salesianas 
que chegan a España, cunha pedagoxía 

e estilo educativo claramente definidos por 
el e por Madre Mazzarello.

A vivencia inicial dos nosos fundadores 
avala a nosa práctica pedagóxica en todos 
os nosos centros educativos e orienta a misión 
educativa como escolas das Fillas de María 
Auxiliadora.

Na actualidade contamos con 42 escolas 
en España, cunha oferta educativa que inte-
gra Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato e Formación Pro-
fesional de Grado Medio e Superior que dá 
resposta, desde o sistema preventivo, ás 
necesidades de nenos e mozos. Ademais, 

contamos co centro de estudos universitarios 
CES Don Bosco, que oferta grados de Peda-
goxía, Maxisterio e Educación Social.

As nosas escolas, en continua actualización 
pedagóxica e pastoral, queren ser recoñecidas 
como ambientes de excelente formación inte-
gral e calidade educativa, segundo o modelo 
cristián de persoa, onde alumnos, salesianas, 
educadores e familias, constrúen xuntos unha 
comunidade educativa, un ambiente no que 
se comparte un estilo de relación familiar e 
onde o alumnado se converte en protagonista 
do seu proceso educativo.

O compromiso, a identificación co carisma 
e o sentido de pertenza son compoñentes 
básicos da identidade dos educadores das 
nosas escolas. Definimos procesos sistemá-
ticos de formación e acompañamento que 
favorecen o seu propio desenvolvemento 
persoal e profesional, que inclúen momentos 
onde compartir a misión, a visión e os valores 
da Institución.

A nosa proposta de valor, “A alegría de 
crecer xuntos”, reflicte o espírito do noso 
estilo educativo e do carisma salesiano, e 
concreta a esencia da nosa identidade. A 
alegría, como trazo carismático (“ser e estar 
sempre alegres”), é motor de pulo para a 
acción educativa que levamos a cabo e facé-
molo como comunidade na que todos nos 
axudamos a crecer en rede camiñando xunto 
aos nenos e mozos. 

A alegría de crecer xuntos
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CES DON BOSCO (MADRID). FOTO: JESÚS G. FERIA

Hai 14 anos comecei a miña aventura como 
mestra de Primaria nas Salesianas de Alacant, 
lugar no que crecín desde pequena, e onde, a 

partir deste curso, desenvolvo a miña misión desde 
a xefatura e dirección da etapa de Infantil e Primaria. 
Considérome unha apaixonada da vida, das persoas 
e da educación. Síntome moi afortunada por poder 
madurar a miña fe nun ambiente salesiano, onde 
coñecer a Xesús a través da mirada do carisma de 
Don Bosco e María Mazzarello e inspirar neles a miña 
vocación como educadora. Poder seguir os seus pasos 
é un agasallo.

Vivo esta nova misión desde o agradecemento 
profundo e a absoluta confianza en Deus, sabendo 

que é El quen guía a miña vida e me saca da miña 
comodidade para chegar máis lonxe do que podía 
imaxinar, quen aposta por min cada día e quen me 
dá a forza para afrontar as dificultades. Ás veces, esta 
tarefa non é fácil, hai algúns días máis complicados 
ca outros, e entón miro a miña relación con Deus 
para atopar o espello en que mirarme e así poder 
proxectarme aos demais con sinxeleza, humildade, 
liberdade e transparencia. Intento poñer todos os 
dons que El me regalou ao servizo da escola: ilusión, 
creatividade, innovación, alegría, procura de novos 
camiños, formación constante e un chisco de loucura… 
Ser testemuño do seu amor sempre paga a pena.

Paula González, directora pedagóxica, Alacant

Avanti, sempre avanti

EN CIFRAS
  42 escolas e 1 
Centro de Estudos 
Superiores 
  10 Comunidades 
Autónomas 
 1.460 profesores
 21.100 alumnos 

E S C O L A S



isiónM

Os mozos da Italia do século XIX, sobre 
todo aqueles que vivían en situación 
de exclusión e abandono, interpe-

laron o corazón de Don Bosco e de Madre 
Mazzarello. Confiando na chamada de Deus 
e facéndose próximos deles (FT, 81), os nosos 
fundadores descubriron a mirada misericor-
diosa de Deus..

Desde entón ata hoxe, co mesmo amor 
preferente de Don Bosco e de Madre Mazza-
rello, dedicámonos ás máis pobres, é dicir, ás 
mozas que, por diversas razóns, teñen menos 
posibilidades de realizarse e están máis expos-
tas ao perigo (Const. FMA, art. 65)

O proxecto educativo individualizado das 
casas familia e os proxectos socioeducativos, 
os itinerarios de emancipación dos mozos 
maiores de idade, os centros de formación e 
os proxectos de inserción sociolaboral xunto 
cunha proposta pastoral que asume unha 
visión antropolóxica cristiá (cf. EG 200) e un 
ambiente de alegría, traballo e familiaridade 
queren promover a conciencia da propia 
dignidade persoal, o gradual protagonismo 
dos participantes dos proxectos ata alcanzar 
a súa autonomía e corresponsabilidade na 
transformación do mundo.

As casas Pampuro e Bodrato de Mornese 
foron os lugares onde se encarnou a achega 
orixinal ao Carisma salesiano, de María Maz-
zarello e as súas compañeiras. Hoxe, 150 anos 
despois, séguese visibilizando nas comuni-
dades educativas e proxectos Casa Familia 

Laura Vicuña de Caldas de Reis e Llar Les 
Vinyes de Cerdanyola del Vallés, Centro de 
formación e atención socioeducativa María 
Auxiliadora de Marbella, proxecto sociola-
boral Metas de León, centro de formación 
Cemain de Canarias, proxecto socioeducativo 
Sueños de Valdepeñas, centro de tempo libre 
Sin Mugas de Zaragoza, e noutros tantos de 
vinte casas máis. 150 anos de historia, sempre 
a carón dos máis vulnerables proxectando o 
futuro con audacia. 
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Aínda lembro con moito agarimo a primeira vez que me 
acheguei a unha casa salesiana. Acababa de atopar unha 
oportunidade laboral nunha Casa Familia. Don Bosco e 

María Auxiliadora éranme coñecidos, pero non tiña a sorte de 
saber moito máis.

Aí comezou un camiño de vida, que hoxe, 14 anos despois, 
continúo percorrendo da man das salesianas. Xunto a elas vivo 
diariamente o carisma, e un crecemento espiritual, non soamente 
no Fogar, senón grazas á pertenza ao grupo de Fogares Don 
Bosco da Familia Salesiana.

Para min, o meu traballo é moito máis ca iso, é unha misión, un 
compromiso, unha vocación á que fun chamado por Deus, para 
estar día a día preto da infancia máis vulnerable, para dedicar 
o meu tempo e a miña vida aos mozos con máis necesidades, 
continuando así co soño que iniciou Don Bosco en Valdocco.

Ese encontro co carisma salesiano transformou a miña vida, e 
hoxe o meu servizo é seguir transformando os corazóns deses 
nenos e nenas desde o acompañamento, desde unha mirada 
cristiá e sempre da man da nosa Nai Auxiliadora.

José Alberto García, director Casa Fogar Mornese, Jerez

Ser educador salesiano, unha opción de vida

EN CIFRAS
 5 entidades sociais
  Presentes  
en 27 casas 
 75 proxectos
  10 Comunidades 
Autónomas 
 600 educadores
 9.500 destinatarios 

ENTIDADES 
SOCIAIS

CENTRO DE DÍA LAURA VICUÑA (MISL) - FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA – TORRENT

P L A T A F O R M A S 
S O C I A I S

Presenza entre os máis vulnerables



O tempo libre é unha realidade cada 
vez máis valorada na nosa sociedade. 
A nova cultura do lecer fai que os 

mozos vexan no tempo libre unha oportu-
nidade de autorrealización e expresión da 
súa identidade persoal.

Inspirándonos na experiencia educativa 
dos nosos fundadores, D. Bosco e M. Maz-
zarello, que iniciaron oratorios festivos, 
desde a pastoral xuvenil salesiana apostamos 
polos Centros Xuvenís como verdadeiras 

plataformas de educación integral no tempo 
libre, de ampla convocatoria, abertas ao 
barrio, onde se desenvolven proxectos de 
educación non formal, de evanxelización e 
de acción social, capaces de interesar os 
mozos e de implicalos no desenvolvemento 
do seu propio crecemento persoal. Todo en 
rede con aqueles que, traballan con e para 
os mozos.

A nosa proposta educativa no tempo libre 
é integral, inclusiva, activa e evanxelizadora; 
fundaméntase nunha visión cristiá da vida. 
Como auténtica educación, ten intenciona-
lidade, e marca uns fins e obxectivos deter-
minados; establece unha proposta de valores, 
un itinerario gradual e unha comunidade 
educativa pastoral (mozos, animadores, adul-
tos, salesianas) que se constrúe desde os 
valores que ofrece.

No centro da nosa proposta pastoral no 
tempo libre está cada neno, adolescente e 
novo, favorecendo así o protagonismo xuve-
nil, implicándoos no propio proceso de cre-
cemento e na animación do proxecto edu-
cativo-evanxelizador, axudándolles a 
interpretar e iluminar as vivencias cotiás 
desde a proposta e valores cristiáns.

A nosa proposta de Tempo Libre é, pois, 
un espazo de crecemento e compromiso a 
través das distintas linguaxes e expresións 
xuvenís (a música, o teatro, o deporte, o 
mundo dixital...). Convértese así nun ambiente 
de grande acollida, unha casa de portas aber-
tas, un lugar de referencia para os adoles-
centes e mozos. 

Mozos evanxelizadores 
doutros mozos
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Estou convencida de que o tempo libre educativo 
é un espazo privilexiado para o acompañamento 
de nenos e mozos de calquera idade e realidade 

persoal. O tempo dispoñible adoita ser sempre 
pouco, pero inténtoo aproveitar ao máximo. Gústame 
a relación persoal que podo construír con cada 
persoa a partir dos pequenos detalles ou momentos 
aparentemente sen importancia.

Cando me intereso polo exame tan difícil que tiña, ou 
polo partido do domingo, ou falamos da clasificación 
da liga, ou cando lle digo que as mechas lle quedan 
súper ben vaise creando unha confianza que permite 
atopar ese “punto accesible ao mellor de cada 
persoa”, e acompañar, escoitar, propoñer. O vínculo 

afectivo-educativo é moi importante, porque todos e 
todas deberían sentir que valen e contan polo que son, 
sen máis.

De nena, eu vivín algo moi parecido no centro 
xuvenil: contaba por ser eu mesma, non había 
imposicións, só un camiño por percorrer, e isto é o que 
me gusta transmitir agora.

Creo que é necesario apostar por unha boa 
formación para os educadores/as, para que 
aprendamos cada día a ser bos acompañantes dos 
mozos e mozas que veñen con tanta alegría aos nosos 
centros xuvenís.

Elsa Franco, fma, , responsable  
do Centro Xuvenil Sant Andreu, Barcelona

Acompañar, escoitar e propoñer

EN CIFRAS
  40 Oratorios- 
Centros Xuvenís
  10 Comunidades 
Autónomas 
 600 animadores
 3.660 participantes

ASOCIACIÓN JUVENIL EL ESCALÓN SALESIANO (SEVILLA). FOTO: KIKO HURTADO
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O noso Instituto apenas tardou cinco 
anos desde a fundación en iniciar o 
soño misioneiro. O 14 de novembro 

de 1877 parten cara a América as seis primei-
ras misioneiras, para instalarse en Uruguai, 
e máis tarde en Arxentina. Desde entón esta 
paixón misioneira esténdese polos cinco 
continentes, a nosa misión realízase, xa 
que logo, nunha pluralidade de ambientes 
educativos abertos á interculturalidade e á 
multirrelixiosidade.

No contexto do Proxecto África, como 
resposta concreta a esta realidade e ante a 
urxencia dos mesmos mozos, nacen as nosas 
actuais tres ONGD en España: Madreselva, 
Videssur e Vides, que traballan en rede con 
Vides Internacional, de ámbito mundial e coa 
nosa Oficina de Dereitos humanos, IIMA, 
que desde o 2008 é órgano consultivo no 
Consello Económico e Social da ONU.

A identidade das nosas ONGD é fomentar 
o voluntariado, local e internacional, formar 
persoas que vivan o compromiso social prio-
rizando a gratitude como opción de vida. 
Desde o pleno convencemento de que a 
educación é a arma máis poderosa que pode-
mos usar para cambiar o mundo, priorizamos 
programas de Apoio á Infancia, así como de 
Bolsas e Apadriñamentos; e promovemos a 
Educación para o Desenvolvemento e Sen-
sibilización social, así como a formación para 
a defensa dos Dereitos Humanos, en especial 
o dereito á educación nos países máis empo-

brecidos ou en vías de desenvolvemento, 
cuxo cambio favorecemos a través da Coo-
peración Internacional. 

A utopía está no horizonte… Entón, para 
que serve a utopía? Para iso, serve para 
camiñar. 

… Marcaron as súas pegadas  
no corazón e no camiño
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Aos 17 anos sabía que me quería ir de voluntariado 
internacional; por que e onde, eran preguntas que me 
formulaban amigos, formadores, etc., pero non podía entón 

contestalas.  
O meu primeiro voluntariado, en Paraguai, descubriume as 

respostas. Unha nena que vivía no fogar de acollida preguntoume: 
“Dá gusto estar aquí connosco?”. Eu non comprendía a pregunta 
e ela engadiu: “Dígoo porque os voluntarios xogan connosco un 
mes, logo vanse, e xamais regresan”. Ante isto, como ía permitir 
que estas nenas se sentisen de novo abandonadas? Regresei non 
unha, senón catro veces máis como voluntaria de Madreselva 
ONGD. Paraguai é agora o meu fogar, onde están as miñas nais, 
tías, irmás e fillas, coas que falo diariamente, e regreso sempre 
que podo. Non é só agarimo e aprecio o que teño por estas nenas 
e rapazas, senón amor e responsabilidade.

En 2018, Deus cambiou o meu rumbo e Kenya converteuse no 
meu novo destino de voluntariado. Alí entendín o que era estar 
namorada, o meu corazón sentía que era onde tiña que estar, 
coñecín xente coa que descubrín que todos temos as mesmas 
crenzas e desexos no noso interior. Un lugar cheo de soños, 
música e esforzo. Ser voluntaria é a miña vida. Estar, compartir e 
vivir coa xente, ver felices os demais, acompañalos nos momentos 
difíciles, ver crecer e madurar nenos e mozos. E, sobre todo, 
soñar con eles. 

Lola Teja, voluntaria Madreselva

Ser voluntaria é a miña vida

EN CIFRAS
  3 ONGD
  Apadriñamentos/
Apoio á infancia:  
en 31 países 
  Proxectos de 
Cooperación:  
en 21 países 
 Voluntariado 

internacional:  
en 20 países

ONGD

VOLUNTARIA DE VIDESSUR EN ZWAY (ETIOPÍA)
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estemuñas do carismaT

Creatividade salesiana, 
barrio a barrio

Foron cinco as primeiras Fillas de 
María Auxiliadora que chegaron 
a comezos de agosto de 1967 á 

cidade barcelonesa de Terrassa. Unha 
gardería municipal foi a súa primeira 
misión. En pouco tempo serían unha 
presenza significativa no barrio de La 
Maurina, daquela arrabalde obreiro 
vinculado ao sector téxtil e sempre 
caracterizado pola súa acollida aos 
migrantes. E é que, ademais do coidado 
dos máis pequenos, enseguida pasaron 
ás clases de alfabetización para aqueles 
que acudían desde toda España na 
procura dun traballo mellor. “A nosa 
presenza salesiana sempre estivo moi 
arraigada neste barrio, mantendo un 
estilo de acoller, integrar, establecer 
pontes e crear canles de desenvolve-
mento para todas as persoas alén das 
súas diferenzas, que son unha opor-
tunidade de enriquecemento mutuo”, 
destaca a directora da Casa, a salesiana 
Raquel Noaín, repasando o pasado e 
o presente desta presenza.

Unha constante son as distintas 
respostas que se foron dando ás nece-
sidades deste popular barrio. Desde a 
Fundación María Auxiliadora acom-
páñase a unhas 1.225 persoas de 41 
nacionalidades diferentes en dous 
grandes proxectos: Pam a pam, no 
que cada tarde se forman persoas en 
lingua española e catalá ou en cuestións 
como o carné de conducir; e El Viver, 
no que durante todo o día se ofrece 
atención personalizada, se desenvolven 
talleres laborais para a ocupación e 
cursos formativos para a mellora da 
empregabilidade, reforzo educativo de 
intervención socioeducativa a infancia e 
adolescencia, sesións grupais de empo-
deramento de mulleres, orientación e 
inserción laboral, e sensibilización. Tan 
significativa é a presenza da Fundación 
que as salesianas mesmo crearon unha 
empresa téxtil, Insieme SLU, con 
todas as garantías do traballo digno. 
A raíz da pandemia, reinventouse un 
Proxecto de repartición de comida 

preparada para mozos e familias que 
están sen fogar ou en infravivendas. 
Durante este tempo xa van 17.000 
lotes entregados.

UNHA SEGUNDA CASA
A directora da fundación nesta dele-
gación, Isabel Fernández, relata que 
estes proxectos se foron adaptando ao 
perfil do barrio, e destaca a importancia 
do voluntariado no que “están mesmo 
persoas que no seu día participaron nos 
proxectos”. “O estilo da relación, de 
non medir o tempo que cada persoa 
necesita” é o selo que achega a salesiani-
dade deste proxecto, recalca Noaín, que 
oe cada día a xente que sente que atopa 
“a súa segunda casa” na fundación. E é 
que, destaca, “a comunidade, formada 
por oito salesianas, está sempre aberta, 
disposta a acoller a todos”.

Aquela gardería inicial evolucionou 
á actual escola María Auxiliadora. O 
seu director, Toni Lázaro, márcase 
o obxectivo de “crecer, en positivo, 
empapados da ilusión multicolor da 
diversidade e coa mirada dirixida cara 
ás competencias do mundo actual”. 
Un centro no que “a emoción é unha 
competencia básica para vivir”. Algo 
que se palpa en valores tan salesianos 
como a acollida, a solidariedade, a 
esperanza ante un futuro incerto, a 
autonomía ou a resiliencia.

Como moitas presenzas salesianas, 
a proposta do tempo libre estivo pre-
sente desde os inicios cun oratorio 
impulsado polas irmás. Herdeira desa 
tradición é a Asociación Xuvenil Preju 
Sarau. Para o seu presidente, Alejandro 
Expósito, as salesianas quixeron con 
este proxecto “ofrecer unha casa para 
todos onde se sintan acollidos, poidan 
expresarse libremente e sexa un lugar, 
apartado das dificultades sociais e eco-
nómicas, ambientado cunha educación 
de calidade no tempo libre”. Algo que 
hoxe se traduce en actividades as fins 
de semana, os campamentos e colo-
nias de verán, e o proxecto diario El 
despertador.  

Mateo González Alonso

PROXECTO EL VIVER –FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA– TERRASSA. FOTO: AGUSTÍ CODINACH
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o vivamos. Elas deben preguntarse: que teñen estas 
mulleres que a min me enche tanto?

Aínda que as salesianas son a congregación feminina 
máis numerosa, tamén experimentan a redución de 
vocacións…
Non podemos lamentarnos. Eu son moi feliz e 
oxalá houbese mozos que queren ser así de felices. O 
noso instituto é unha casa moi grande cunha misión 
global. En Europa non hai tantas vocacións coma 
noutros tempos, pero sempre hai unha constante 
de mozas que se interrogan. Namentres, hai un 
florecer de vocacións noutros países. Témonos que 
cuestionar se debemos compartir a vida máis con eles, 
visibilizar máis a nosa vida, ou estar máis presentes 
nos medios de comunicación… Se cadra teñen que 
descubrir unhas Salesianas en foros onde hoxe non 
estamos. Confío moito nos mozos, é inherente neles 
o voluntariado e a entrega aos demais. Nós soamente 
podemos compartir con eles o que enche a nosa vida, 
suscitar o interrogante a través do noso testemuño, 
o Señor fai o demais.

O Papa visitounas durante o recente capítulo xeral e 
pediulles ser “mulleres de esperanza”. No medio dunha 
guerra e unha pandemia, como se leva á práctica?
Para ser mulleres de esperanza axúdanos moito a 
oración, compartir a fraxilidade coa xente e, entre 
todos, construír unha humanidade nova. Xesús vai 
marcando o paso. Hai signos de esperanza, malia 
que se solapan as mortes e as guerras. Son muller 
de esperanza e intento transmitila. 

María Rosario Ten Soriano (Burjassot, Valen-
cia, 1964) é, desde o 1 de marzo, a nova 
inspectora das Salesianas en España. A 

relixiosa valenciana asume este novo servizo tras ser 
nomeada, o pasado outubro, a anterior provincial 
como nova vicaria xeral. Tras toda unha vida dedi-
cada á pastoral xuvenil, afronta este novo reto coa 
serenidade de quen sabe que “a verdadeira superiora 
é a Virxe”, tal e como escribiu Madre Mazzarello.

150 anos logo da fundación, en que se fai visible o 
legado de Madre Mazzarello hoxe?
Cando coñeces a realidade internacional do Instituto 
é cando tomas conciencia de como estamos dando 
resposta ao noso mundo. Os nosos fundadores xa 
foron innovadores ao iren transformando as formas 
de facer e as linguaxes ás necesidades do momento. 
Hoxe seguimos empeñadas en dotar os mozos dunha 
educación integral e empoderalos para que eles 
mesmos sexan construtores da súa propia vida e 
transformadores da sociedade. Todo, camiñando 
canda eles. Desde esta clave recollemos un legado 
que se iniciou hai 150 anos en Mornese.

O carisma non é estático, adáptase aos signos dos 
tempos. Que segue facendo atractivo o carisma?
O noso carisma é moi vivo porque viveza é a moci-
dade. Nós cedémoslles o protagonismo aos mozos e 
confiamos neles. O fin témolo todos claro: o anuncio 
de Xesús. Pero os medios deben ser actuais e as lin-
guaxes deben adaptarse á realidade alí onde estamos. 
Que fai atractivo para unha moza o carisma? Que 
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Inspectora 
das 

Salesianas 
en España

o aparelloA

Texto: R. Cruz. Foto: Jesús G. Feria

“O noso carisma só será 
atractivo se o vivimos”
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Carta desde… Phnom Penh (Camboya)
Querida amiga, querido amigo:

Cada día en Camboxa amence pronto e a luz dun sol alaranxado precioso fai que a vida esperte. 
Camboxa é infinita, chea de marabillas, sobre todo as súas xentes: persoas alegres, loitadoras, 
resilientes. Aquí todo é especial. Levo vivindo 11 anos nesta parte do mundo a miña vocación como 
salesiana misioneira e todos os días atopo novos retos e unha felicidade profunda difícil de explicar.
O carisma salesiano chegou a Camboxa coas primeiras irmás só hai 30 anos, pero as raíces salesianas 
xa están dando froitos nun país onde a maioría é budista e onde as conversións ao cristianismo 

son escasas; podo sentirme orgullosa 
de ser testemuña de que evanxelizamos 
educando, e educamos evanxelizando. 
Como educadora brindóuseme o agasallo 
de acompañar a nenas e mozas que por 
distintas circunstancias (pobreza, abandono, 
abuso) chegaron ás nosas casas e tiveron 
a oportunidade de crecer integralmente. 
Algunhas xa formaron unha familia, e a súa 
inserción na sociedade, mesmo en postos 
de responsabilidade, é o signo de que a 
educación é capaz de cambiar vidas.
Grazas por lerme. A gratuidade da entrega 
fainos vivir felices. 

Gema Extremo, fma

Carta desde… Tenerife
Querido mozo:

Hoxe quero compartir contigo o don máis precioso da miña vida… a miña vocación.
O meu nome é Alma, teño 33 anos e son salesiana desde hai cinco anos. Actualmente estou na casa do 
Hogar Escuela en Tenerife, onde son mestra de primaria e coordinadora de pastoral.
Don Bosco adoitaba dicir que a educación é cousa 
do corazón, e esta certeza vívoa no meu labor 
educativo. Cada mañá, cando estes patios se 
enchen da alegría e o bulicio de tantos nenos e 
mozos, sinto que eles son a paixón da miña vida, 
o tesouro máis prezado que Deus me confía. 
Intento que o meu estar entre eles sexa un 
reflexo do amor incondicional que Deus lles ten.
Esta misión non é sempre doada, pero estou 
convencida de que paga realmente a pena; por 
eles traballo, por eles estou disposta a dar a vida.
En todo isto non estou soa, conto coa axuda das 
miñas irmás e coa fidelidade daquel que un día 
se fixou en min e que cada día me invita a seguir 
adiante con corazón grande e xeneroso porque esta 
entrega merece a pena.

Alma Martel, fma

artasC
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Naquel soño que Xoán Bosco tivo aos 9 anos, María “tomouno con bondade das mans”. Desde 
entón, e ata o final dos seus días, en que repetía: “Ela fíxoo todo”, Don Bosco nunca vai deixar 
aquela man.
Tamén nós estamos chamados a descubrir esa presenza discreta e concreta de María na nosa 
vida. Baixo o seu manto materno acubíllanos, nel cabemos todos e teñen un posto privilexiado 
os nenos e mozos. O Señor segue confiándonos a misión educativa: “A ti chos confío” son as 
palabras que, a través de María, dirixiu a Madre Mazzarello e che di tamén a ti hoxe.

Fai unha pausa na túa vida, sinte a presenza de Deus e no silencio do corazón repite: 
“Sento a túa chamada e confío en ti”.

Quero dicir que a Virxe está realmente aquí, aquí mesmo no medio de vós!
A Virxe paséase por esta casa e cóbrea co seu manto. (Don Bosco).

A ti chas confío

   Observa con calma a imaxe, contémplaa. Fíxate en cada detalle. 
María acolle co seu manto o seu fillo Xesús e os nenos e mozos, 
tamén te acolle a ti…

    Déixate interrogar por eses rostros, imaxina as súas historias,  
os seus anhelos e os seus medos, os seus soños por cumprir… 
Que che din? Que esperan de ti? 

  Ponlles os nomes daqueles nenos e mozos  
   que che foron confiados… Cóntalle a María as súas historias 
   e o que unha nai necesita saber para velar por eles.
    Nun momento de intimidade pídelle  

á Virxe Auxiliadora que interceda  
por eles. Non teñas présa.  
Deixa os seus nomes baixo o manto  
de María, baixo a súa mirada…

Oración final
María, a consigna dada por ti  
a Madre Mazzarello: “A ti chas confío”,  
continúa resoando nos nosos corazóns.
Ti ensínasnos a ser esa presenza discreta 
e concreta, atenta e creativa que sostén  
e que sempre achega a Xesús.
María Auxiliadora, baixo o teu manto e baixo  
a túa mirada confío aos nenos e mozos do mundo,  
especialmente aqueles que o Señor me confiou.
Sé ti a súa protectora en todo momento e intercede  
ante o teu fillo Xesús por eles, para que sigan crecendo  
no seu compromiso de ser construtores dun mundo  
cada vez máis parecido ao que Deus soña para todos.



Buscando xuntos
Ás veces sentimos coma se as follas do libro da nosa vida estivesen escritas  
en clave. Son palabras sen sentido e sen orde e cústanos facer unha lectura  
delas. Estamos aquí para ler contigo, axudarche a facer unha lectura crente  
da túa historia, da túa realidade e darche os instrumentos para facelo  
posible desde a liberdade, o respecto e o saber que Deus está e se fai  
presente nas nosas vidas. Para iso ofrecémosche algúns medios…

ACOMPAÑAMENTO PERSOAL E ON-LINE
Contamos cun grupo de persoas, relixiosas e segrares, que se formaron en 
acompañamento dispostas a escoitarte e facer camiño contigo.

PROXECTO BORGOALTO
Unha proposta sistemática de acompañamento, que pretende axudarche  
a fortalecer a túa fe nun encontro máis profundo con Cristo, ofrecéndoche medios  
para que poidas descubrir e dar resposta ao proxecto que Deus ten sobre ti.

EXPERIENCIA DE VIDA COMUNITARIA E MISIÓN
Como final do proceso de acompañamento, se descobres que Deus te chama  
no carisma salesiano, propoñémosche que coñezas máis de cerca a vida consagrada.
Ofrecémosche a oportunidade de vivires un tempo nunha comunidade salesiana 
participando de forma directa na nosa vida e misión.

Máis información:
vocacional@salesianas.org                 @salesianas_on_the_way

INSPECTORÍA MARÍA AUXILIADORA  · SALESIANAS ESPAÑA · FILLAS DE MARÍA AUXILIADORA
C/ Villaamil , 18 28039 Madrid

CASA DE ESPIRITUALIDADE MARÍA AUXILIADORA. Casa de exercicios, convivencias, retiros, albergue xuvenil.
C/ Virgen de Icíar, 4, 28220 Majadahonda (Madrid)
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