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Prelat

Decrets
DECRET 08 /18.- Barcelona, 20 de juny de 2018

Havent estat acceptada la instància presentada per l’associació privada de fidels Co-
munitat Ecumènica Horeb Carles de Foucauld, amb la petició de ser constituïda de-
finitivament;

Havent estat aprovats els seus estatuts ad experimentum per un període de tres anys, 
pel decret 17/14 (de 19 de juny de 2014), en el qual se li concedia personalitat ju-
rídica privada; 

Havent recollit els informes pertinents sobre l’evolució i les activitats pròpies de l’as-
sociació, i havent conclòs que aquesta no requereix per al seu desenvolupament ca-
rismàtic i institucional la personalitat jurídica canònica amb els criteris que preveu el 
Codi de dret canònic (cf. c. 114 § 3), ja que durant aquest temps de prova no ha dis-
posat de patrimoni propi diferenciat del dels seus membres ni es preveu que n’hagi de 
disposar en el futur, ni tampoc s’ha procurat la seva inscripció en el Registre d’Entitats 
Religioses del Ministeri de Justícia com tampoc no ha obtingut cap identificació fiscal 
segons les lleis civils o no ha calgut obrir comptes bancaris a nom de l’associació.

Havent emès informes favorables a la seva constitució definitiva amb un altre estatut 
canònic, tant la Secció Jurídica de l’Oficina de Transparència, Suport Jurídic i Reti-
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ment de Comptes sobre entitats sotmeses a la Jurisdicció Episcopal, com el Sr. Pro-
motor de Justícia d’aquest Arquebisbat; i atès, doncs, que l’associació compleix amb 
els requisits establerts en la disciplina vigent de l’Església per quedar definitivament 
constituïda com a associació privada de fidels merament aprovada i sense personalitat 
jurídica (cf. cc. 298 § 2, 299, 310, 322 § 1).

PEL PRESENT decret revoquem la concessió de personalitat jurídica de l’associació 
privada de fidels Comunitat Ecumènica Horeb Carles de Foucauld, que restarà a partir 
d’ara com a associació de fidels aprovada i sense personalitat en aquesta Arxidiòcesi, 
i que es regirà pels estatuts que queden aprovats per aquest mateix acte.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 09/18.- Barcelona, 20 de juny de 2018

Havent estat acceptada la instància presentada pel Sr. Xavier Alarcón Campdepa-
drós, president de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, Orde 
Seglar dels Servents de Maria, erigida l’any 1693 a la ciutat de Mataró, amb la petició 
d’aprovació dels seus nous estatuts canònics;

Havent emès informe favorable a l’aprovació dels esmentats estatuts, tant la Sec-
ció Jurídica de l’Oficina de Transparència, Suport Jurídic i Retiment de Comptes 
sobre entitats sotmeses a la Jurisdicció Episcopal; així com el M. I. Sr. Promotor 
de Justícia;

Atès, doncs, que la Congregació compleix amb els requisits establerts en la disciplina 
vigent de l’Església;

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 303 i 314 del Codi de dret canònic apro-
vem els nous estatuts de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 10/18.- Barcelona, 22 de juny de 2018

Atesa la conveniència de reagrupar les zones pastorals 5 i 6 de l’arxidiòcesi de Bar-
celona en una sola zona pastoral i adequar la nostra organització territorial diocesana 
a la nova realitat; 

PEL PRESENT decret, es determinen les següents zones pastorals, integrades pels 
següents arxiprestats: 

- Zona pastoral 1 - integrada pels arxiprestats: Catedral, Rambles - Poble-Sec, Sant 
Josep Oriol, Puríssima Concepció, Sagrada Família, Sant Martí; 
- Zona pastoral 2 - integrada pels arxiprestats: Horta, Guinardó, Vall d’Hebron, Vila-
picina, Gràcia, Sant Gervasi, Sarrià; 
- Zona pastoral 3 - integrada pels arxiprestats: Poblenou, Provençals, Sant Andreu, 
Trinitat-Roquetes; 
- Zona pastoral 4 - integrada pels arxiprestats: Sants - la Marina, la Torrassa - Coll-
blanc, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat; 
- Zona pastoral 5 - integrada pels arxiprestats: Badalona sud, Badalona nord, Grame-
net, la Cisa, Mataró.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 11/18.- Barcelona, 22 de juny de 2018

A fi d’atendre en tot moment la tramitació dels afers administratius i de procurar 
la coordinació de les activitats de la cúria arxidiocesana, per al millor servei dels 
fidels;

PEL PRESENT decret, d’acord amb el que s’estableix als cànons 473.2, 475.2 i 477.2, 
nomenem provicari general de l’Arquebisbat el Rvdm. Sr. Joan Galtés Pujol, amb 
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totes les facultats que corresponen al vicari general, i li concedim mandat especial per 
als actes administratius que ho requereixin segons dret.

Fem constar igualment que aquest nomenament tindrà especial efectivitat en aque-
lles ocasions que, per exigències del ministeri, els bisbes es trobin absents de l’ar-
xidiòcesi.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

Cartes
Carta als preveres de la diòcesi de Barcelona

Barcelona, 8 de juny de 2018

Benvolgut germà prevere,

En les diverses trobades que he tingut amb vosaltres hi ha un tema que apareix 
amb freqüència i que és saber acompanyar espiritualment i humanament les per-
sones amb qui ens relacionem, especialment els joves.

Certament, és un tema molt important i que estarà segurament present en el proper Sí-
node dels Bisbes sobre «Els joves, la fe i el discerniment vocacional». Nosaltres hem 
de saber acompanyar i deixar-nos acompanyar. Tot un repte. Però molts diuen: «No sé 
com fer-ho, no estic preparat per a això.»

Els bisbes de Catalunya hem pensat que estaria bé oferir un «Curs de discerniment i 
acompanyament espiritual» als preveres que ho desitgeu.

El calendari lectiu d’aquest curs és de dos anys, amb classes de dilluns a dijous du-
rant dues setmanes els mesos d’octubre, de febrer i de maig. El lloc on es faran les 
classes és el Seminari de Barcelona. Es farà en règim d’internat per poder aprofitar 
millor aquest temps de formació. El programa el trobaràs al fullet que adjunto en 
aquesta carta.
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Al final del curs es lliurarà un diploma expedit per la Universitat de Comillas, ja 
que tots els professors estan vinculats a l’Escola de Formadors que els Jesuïtes 
tenen a Salamanca.

Si t’interessa aprofitar aquesta oportunitat per formar-te en aquest camp del discer-
niment i acompanyament, posa’t en contacte amb Mn. Salvador Bacardit per fer les 
inscripcions i poder preveure les substitucions en la teva labor pastoral durant els dies 
que hagis d’assistir a classe.

Mn. Salvador Bacardit
Telèfons: 932 030 907 / 647 550 230
Salbacardit@yahoo.es

Seria bo, doncs, que en cas d’interessar-te ho comuniquessis abans del 10 de juliol de 
l’any en curs.

Que Déu et beneeixi i t’enforteixi sempre amb el do de la pau.

Amb tot el meu efecte,

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals
«Un amor transformador» (3 de juny de 2018)

Aquest diumenge celebrem la solemnitat del Cos i de la Sang de Crist. La festa de 
Corpus Christi és la festa de dos amors: l’amor a Jesucrist, realment present en el sa-
grament de l‘eucaristia, i l’amor als germans amb qui compartim un mateix Pare. Les 
dues dimensions d’aquesta festa no es poden separar.

A l’Església, des dels primers segles, hi ha una tradició molt arrelada de vincular la 
celebració de l’eucaristia amb la caritat fraterna. No podia ser d’altra manera, ja que en 
l’Eucaristia rebem la invitació de Déu i la seva força per viure l’alegria de l’amor. La 
trobada amb Déu ens fa més sensibles i atents a les necessitats dels nostres germans. 
Per això, avui també celebrem el dia dedicat a la caritat i, sobretot, a Càritas, la institu-
ció de l’Església catòlica que, seguint el testimoni de Jesucrist, té la missió de fer efec-
tiu aquest amor que rebem de l’Eucaristia en el servei a les persones més necessitades.

El compromís a favor dels més febles i per la transformació del món és un dels 
cinc eixos del nou Pla pastoral. Això queda recollit en el lema escollit enguany per 
Càritas per a la Campanya de Corpus: «El teu compromís millora el món». Canviar 
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el món comença per canviar-nos cada un de nosaltres. Si volem transformar el món, 
cal que comencem canviant tu i jo.

Aprofito aquesta carta per donar les gràcies a les persones que treballen a Càritas i als 
nombrosos voluntaris, que responen amb amor i comprensió a les demandes de les 
persones més necessitades. Ara bé, cal tenir present que aquesta iniciativa humanitza-
dora i espiritual de Càritas no seria possible sense el suport i la col·laboració dels socis 
i donants. Gràcies a tots vosaltres, gràcies per la confiança que dipositeu en Càritas!

No fa gaire vaig poder participar en una trobada amb destacades personalitats de la ciutat 
de Barcelona, amb qui vaig compartir una preocupació: el problema de la desigualtat social 
provocada per la crisi econòmica dels darrers anys. Càritas ens ho ha recordat, els pobres són 
més pobres, els rics són més rics i la classe mitjana també s’ha empobrit. Davant d’aquesta 
situació cal reaccionar i treballar per una millor redistribució de la renda, per uns sous dig-
nes i per unes condicions laborals que facin possible una vida familiar joiosa. Cal, doncs, 
que els dirigents polítics, els empresaris, la societat civil i també l’Església en prenguem 
consciència i treballem per reduir-la. Aquest ha de ser el nostre repte per als propers anys.

En la solemnitat de Corpus Christi el Senyor surt a molts carrers i barris dels nostres 
pobles i ciutats. I per això els guarnim amb ornaments florals i celebrem processons 
per adorar públicament el sagrament de l’Eucaristia. Déu va sortir i continua sortint a 
trobar-nos en Jesucrist. Aquest és precisament el lema del nou Pla pastoral: «Sortim!» 
Avui demanem al Senyor que, seguint el seu exemple, descobrim la importància i el 
goig de sortir a trobar-nos amb els germans.

Aprofito per animar-vos a participar en les diverses processons de Corpus que s’organit-
zen als vostres pobles, barris o parròquies. Aquest diumenge 3 de juny també us convido a 
participar, a les 18.30 h, en la missa solemne de Corpus Christi que tindrà lloc a la catedral 
de Barcelona i a la processó que farem a continuació pels carrers de la nostra ciutat. Podeu 
venir-hi amb els vostres fills que acaben de rebre la Primera Comunió. Sortim! Sortim sen-
se por amb el Senyor i que Ell ens ajudi a estimar i servir els germans més pobres i humils.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«El miracle de Lourdes» (10 de juny de 2018)

Un any més, una munió de pelegrins anirem el proper 28 de juny al santuari de la 
Mare de Déu de Lourdes amb la nostra Hospitalitat. El pelegrinatge a Lourdes és una 
experiència meravellosa que cadascú la viu i la gaudeix d’una manera diferent. 

El centre de Lourdes és la gruta de la Mare de Déu: lloc de pregària, de silenci i de 
reflexió. En aquesta gruta de Massabielle, l’any 1858 la Mare de Déu es va aparèixer 
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a Bernadeta, una noia pobra i senzilla. Li va parlar. La Mare de Déu parla a tots els 
pelegrins. Ho fa en el fons del cor. La fe, l’esperança i l’amor són manifestacions ben 
paleses per a tots els pelegrinatges que s’apleguen a Lourdes. I aquest testimoniatge 
de vida cristiana parla, interpel·la i fa present Déu, que és amor.

A Lourdes hi ha guaricions. Molts malalts hi van amb aquest desig i amb molta fe. Però 
molts d’ells, quan es troben davant la gruta de la Mare de Déu i s’omplen de les vivèn-
cies espirituals que s’experimenten al santuari, ja no demanen la guarició sinó saber 
acceptar la malaltia i unir-la a la creu de Crist, o bé demanen la guarició dels altres. En 
una bella escultura dels jardins del santuari podem llegir una expressió plena de llum 
que va pronunciar una pelegrina italiana que era cega: «És més important retrobar la fe 
que retrobar la vista.» Aquest és l’autèntic miracle, que sol ser molt freqüent a Lourdes.

Acostar-se als peus de la Mare de Déu és una vivència que ens transforma. Tanmateix, fer-
ho amb l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes* és encara més gratificant, perquè és 
un pelegrinatge que agermana pelegrins, voluntaris i malalts de les diòcesis de Barcelona, 
Sant Feliu i Terrassa. Quan acompanyem i servim els nostres germans malalts, l’anada a 
Lourdes adquireix un sentit molt més ple. Els malalts són un signe de la presència viva de 
Jesucrist entre nosaltres. Ells ens ajuden a descobrir el sentit autèntic de la vida. El contac-
te atent i amorós amb els malalts ens porta a una trobada profunda amb el Senyor. Els dies 
del pelegrinatge són un petit tast del que haurien de ser tots els dies de l’any.

En els pelegrinatges diocesans a Lourdes participen molts joves. Són voluntaris i fan 
diversos serveis ben a prop dels malalts. Són uns dies intensos de treball, de pregària i 
de fraternitat, però especialment de joia interior. Els joves que van a Lourdes per pri-
mera vegada, com tots els altres pelegrins, coincideixen a manifestar que hi tornaran 
l’any següent. El testimoniatge de molts joves que fa anys que van a Lourdes amb 
l’Hospitalitat és que Lourdes enganxa. 

A més, Lourdes ofereix un altre do als pelegrins: la vivència de la catolicitat del poble 
de Déu. Al santuari, s’hi troben cristians dels cinc continents, units als peus de la Mare 
de Déu en una mateixa fe, esperança i caritat. Les cultures i les llengües s’agermanen 
en la celebració d’una mateixa fe. I tots escolten el mateix lema, que enguany és el 
missatge de Maria: «Feu tot el que Jesús us digui» (Joan 2, 5b). 

Benvolguts germans i germanes, nens, joves, adults, malalts i amb salut, us animo a 
viure aquesta experiència participant en un dels nostres pelegrinatges diocesans del 
final del mes de juny o de setembre. Si aquest estiu no podeu anar a Lourdes, recordeu 
que Maria visita les nostres llars i ens convida a fer tot el que el seu Fill, Jesús, ens diu 
a l’Evangeli i en la pregària.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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«Educar en l’escolta a Déu» (17 de juny de 2018)

Aquests dies acaba el curs escolar. Arriba el temps de les vacances per a tots, indepen-
dentment de quines siguin les «notes». Amb l’inici de les vacances, l’educació escolar 
es retira durant un temps i deixa el camp lliure a l’educació familiar i en el lleure.

La família té com a crida essencial el compromís i la responsabilitat d’educar els fills, 
en el sentit de conduir-los adequadament vers l’edat adulta. Convé recordar que els 
fills, especialment quan són menors d’edat, necessiten el suport material, afectiu i 
moral dels adults. Pares i mares, vull agrair-vos l’esforç i dedicació per acompanyar, 
formar i orientar els vostres fills perquè un dia puguin arribar a assolir la maduresa 
amb responsabilitat, honradesa i solidaritat.

L’escola col·labora amb la família per aconseguir aquest objectiu, però no podem obli-
dar que la responsabilitat primera i darrera de l’educació dels fills correspon als pares. 
És bo preguntar-se què vol dir educar. Coincideixo amb els pedagogs que argumenten 
que educar significa construir humanitat i conferir un projecte de vida a les persones.

Ara bé, un projecte de vida requereix esforç i treball. En primer lloc, cal que tinguem 
domini interior per alliberar-nos de lligams que limiten el nostre creixement i capacitat 
de decisió. En segon lloc, cal que descobrim el nostre projecte de vida per establir una 
escala de valors que ens ajudi a respondre autènticament a les necessitats més profun-
des d’autorealització. I, en tercer lloc, cal tenir la fortalesa interior per prendre decisi-
ons, dia a dia, segons aquest projecte. És per això que escola i família han de ser capa-
ços de facilitar les eines i recursos que ajudin els infants a cercar el seu projecte vital. 

Volem que tots els nens i nenes puguin descobrir que no són aquí per casualitat, sinó 
que existeixen perquè Déu, que els estima amb bogeria, té un projecte particular i únic 
per a cada un d’ells. Cal ajudar-los a descobrir com Déu els va parlant i els va mostrant 
aquest camí particular en bé seu i de tota la societat. Per fer-ho possible, prèviament, 
els adults han d’aprendre a escoltar com Déu parla al nostre cor, com Déu ens va mos-
trant la seva voluntat a cada un de nosaltres i a cada moment. 

Sí, és precisament en la consciència on l’ésser humà sent aquesta veu que li va indi-
cant el camí. La consciència, com diu el Concili Vaticà II, és el nucli més secret i el 
sagrari de l’home, en què aquest se sent tot sol amb Déu, i on la veu de Déu ressona 
en el recinte més íntim de la seva consciència.

Aprofitem aquest temps d’estiu per dedicar alguna estona a l’encontre personal i fa-
miliar amb el Senyor. En la nostra pregària personal, preguntem a Déu: Senyor Jesús, 
¿què ens demanes en aquest moment? ¿Què podem fer per a Tu? Llavors deixa que 
a poc a poc et puguem respondre amb inspiracions profundes al nostre interior. Se-
guim-les i veurem el que passa. 
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Benvolguts germans i germanes, la societat ha de ser conscient del valor de l’educa-
ció, escolar i familiar. Un aspecte important de l’educació és aprendre a escoltar la 
veu de Déu, que ens parla en la consciència, en el més profund de la nostra persona.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«El discerniment en l’Esperit Sant» (24 de juny de 2018)

Enguany estem d’enhorabona. La Fundació Pere Tarrés celebra el 60è aniversari de 
l’inici de la seva activitat, que va començar amb l’organització de les colònies impul-
sades per Càritas Diocesana de Barcelona.

Aquesta fundació de l’Església catòlica treballa per la promoció de la persona des 
de l’acció social i des de l’educació, especialment en el lleure, tenint com a base els 
valors cristians. Es treballen totes les dimensions de la persona per proporcionar als 
infants i joves les eines necessàries per assolir la seva plenitud.

La missió de la Pere Tarrés, com la de tota l’Església, és anunciar Jesús, el seu Evan-
geli i els seus valors al si de la nostra societat per tal de fer-la més justa, més humana i 
amb més esperança. Així queda recollit a l’ideari de la Pere Tarrés, quan afirma que un 
dels seus fonaments és «la persona de Jesucrist i l’arrelament evangèlic, la pertinença 
eclesial i la voluntat evangelitzadora que se’n deriva». Oferir i proposar -mai imposar- 
el coneixement de Jesucrist i la relació amb Ell és un dels millors regals que podem 
fer a un infant o a un jove.

Seixanta anys després, continua fidel a aquest compromís educatiu i social, amb l’am-
pliació de l’activitat a altres àmbits, però sempre amb els infants i els joves al centre, 
especialment aquells que viuen en risc d’exclusió social. Malauradament, avui con-
tinuen havent-hi molts infants a Catalunya que no tenen les necessitats físiques ni 
emocionals cobertes.

Per això ara fa uns dies la Fundació Pere Tarrés va presentar una nova edició de la 
campanya «Cap infant sense colònies», amb l’objectiu de becar 3.600 infants en risc 
d’exclusió social per tal que puguin participar en activitats de lleure durant l’estiu, 
amb una inversió de més d’un milió d’euros.

Aquesta campanya és un exemple preciós de com la col·laboració de particulars, em-
preses, entitats civils, polítiques i religioses multiplica el benefici que rep la societat. 
En efecte, aquesta iniciativa compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Cata-
lunya, el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, les Diputacions de Barcelona i Tar-
ragona, l’Ajuntament de Barcelona, així com de donants particulars i empreses. Grà-
cies de tot cor a totes aquestes persones i institucions per ajudar-nos a fer-ho possible.
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Vull també agrair als dirigents, treballadors i treballadores de la Fundació Pere Tarrés i 
del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) el seu compromís amb 
l’educació humana i espiritual dels nostres infants i joves i, particularment, dels més 
necessitats. Gràcies a tantes parròquies que impulseu aquestes iniciatives en el camp 
del lleure i als capellans, consiliaris i laics que les acompanyeu. Gràcies de tot cor.

Finalment, no puc acabar sense felicitar i donar les gràcies als més de 4.000 monitors 
i monitores del MCECC, perquè amb la seva entrega i dedicació desinteressada fan 
possibles aquestes iniciatives que són expressió de la solidaritat i del servei social a 
la nostra infància.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Nota de premsa
El Projecte ALPAN dona el seu àpat 500.000 a la Parròquia de San-
ta Tecla

Barcelona, 14 de juny de 2018.- Ara fa 6 anys, el juny de 2012, començava a caminar 
el Projecte ALPAN. Aquesta acció, promoguda pel Rotary Club, per l’Ajuntament 
de Barcelona i per l’Associació de Voluntaris de ”la Caixa”, ha donat el seu menú 
500.000.

Set centres socials reparteixen els menús del Projecte ALPAN, entre els quals s’hi 
troben els menjadors socials de 4 parròquies: la parròquia de Sant Eugeni Papa; la 
parròquia de Santa Tecla; la parròquia de Sant Joan d’Horta i la parròquia de Sant 
Fèlix d’Àfrica.

La parròquia de Santa Tecla, al barri de Les Corts, hi té un paper especialment rellevant. 
El seu rector, Mn. Joan Sabé i Colom, valora molt positivament aquesta acció. “Aquest 
projecte social ens permet ajudar les persones més vulnerables del nostre barri”. 

A més, afegeix, «accions socials com el Projecte ALPAN, ajuden a difondre l’Església 
en sortida que reclama el Papa, i la que també ens encoratja a seguir el cardenal Joan 
Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. Som aquí per servir els més pobres». En 
l’actualitat, un equip de gairebé 50 voluntaris dediquen el seu temps a aquest projecte 
d’acció social. 
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Articles i declaracions
Postals des d’Andalusia: Decàleg d’Omella a Còrdova

Article del sacerdot i periodista Antonio Gil, publicat a Catalunya Cristiana del 
03/06/2018, pàg. 35

Des de Còrdova, cor geogràfic d’Andalusia, una salutació cordial als meus nous lec-
tors, en l’estrena d’aquesta nova secció que s’obre com a flor penúltima d’aquesta 
primavera. La postal és breu, urgent, amb aire de paisatge multicolor i té com a des-
tinatari, més que l’enteniment, el cor. Aquestes postals portaran sempre l’aroma de la 
il·lusió i de l’esperança, un grapat d’anhels, d’horitzons i d’abraçades.

Fa poc, el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, va visitar Còrdova 
per presidir a Montilla la festa de Sant Joan d’Àvila, juntament amb el bisbe de la diò-
cesi, Demetrio Fernández, i el seu clergat. Omella, primer en la seva homilia, i després 
en la seva conferència, ens va deixar aquest decàleg tan bonic:

«L’amor és el millor pla pastoral que existeix.
M’agrada la «pastoral del cabàs» (cistell per anar a comprar): Anar pel carrer, parlar 
amb la gent, amb tothom…»
Malauradament, hem perdut l’«ardor missioner». Recuperem-lo.
La parròquia no està caduca. Fem-la que sigui atraient i acollidora.
«Un cristià és un pobre que acompanya un altre pobre i junts busquen la llum i la veritat.»
Tots som «pastors» tant si anem «al davant, al mig o al darrere del ramat».
Tinguem una «mirada sempre positiva» al món d’avui.
Adonem-nos de tot allò «nou que neix».
Encoratgem la fraternitat, «i creixem en el respecte i la comunió».
El que és nostre és «sembrar i deixar créixer».
Un decàleg preciós de fe, d’esperança, i d’amor i de fraternitat.

Antonio Gil
Sacerdot i periodista

Mig segle de comunitat sacerdotal

Escrit sobre la residència sacerdotal Sant Josep Oriol publicat al «Full Dominical» 
del 17/06/2018, pàg. 3

El 18 de juny de 1968 el bisbe Marcelo González va inaugurar la Residència Sacerdo-
tal Sant Josep Oriol, tal om avui la coneixem, al barri de Les Corts de Barcelona, en 
els edificis dels carrers Remei i Joan Güell.
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Han passat cinquanta anys des que l’antic Hospital de Sant Sever es va convertir en 
un espai de prestació d’habitatge i assistència corporal i espiritual a sacerdots que es 
trobessin en situació de jubilació legítimament atorgada pel bisbe diocesà.

Felicito la setantena de sacerdots ancians que hi viuen actualment, procedents de les 
tres diòcesis de la província eclesial de Barcelona, i també trasllado la meva felicitació 
a la Fundació Sant Josep Oriol, encarregada d’exercir la pietat i la caritat cristiana a 
través d’aquesta obra. Sens dubte, cal acompanyar els nostres germans sacerdots en 
la vellesa i facilitar-los un espai de convivència que els sigui còmode i adaptat a les 
seves necessitats.

El progrés d’una societat es mesura segons com tracta els infants i els ancians. La gent 
gran ocupa un lloc important en la vida de les famílies, com a testimoni d’una història 
personal i comunitària que es fa present en els seus records i en la seva saviesa. En el 
cas dels preveres, també hi juguen un paper fonamental. Cal escoltar-los per aprendre 
de la seva experiència i utilitzar el coneixement que puguin transmetre als germans 
sacerdots més joves.

He tingut l’oportunitat de visitar-los i he pogut comprovar l’escalf que reben i l’am-
bient fratern que gaudeixen els membres d’aquesta comunitat sacerdotal. Demano a 
Déu que ens ajudi perquè sapiguem reconèixer, valorar i agrair el bé que representen 
per a nosaltres i per a la nostra diòcesi, i demano avui, especialment, que la nostra 
residència sacerdotal segueixi oferint el servei que presta amb eficàcia i amb el mateix 
amor amb el qual es va erigir.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Secretaria General

Nomenaments de vicaris episcopals
22.06.18 – Rvdm. Sr. Enric Termes Ferré, vicari episcopal de la zona pastoral 1, per 
tres anys.
22.06.18 – Rvdm. Sr. Salvador Bacardit Fígols, vicari episcopal de la zona pastoral 
2, per tres anys.
22.06.18 – Rvdm. P. Juan José Rodríguez Sánchez, SBD, vicari episcopal de la zona 
pastoral 3, per tres anys.
22.06.18 – Rvdm. Sr. Antoni Casas Miguel, vicari episcopal de la zona pastoral 4, per 
tres anys.
22.06.18 – Rvdm. Sr. Andreu Oller Salud, vicari episcopal de la zona pastoral 5, per 
tres anys.

Nomenaments parroquials
19.06.18 – Rvd. P. Shinto Thomas, CMF, rector de la parròquia Immaculat Cor de 
Maria i de la parròquia Sant Tomàs d’Aquino, ambdues de Barcelona.

19.06.18 – Rvd. P. Johanes Benjitu Bareto, CMF, vicari de la parròquia Immaculat 
Cor de Maria i de la parròquia Sant Tomàs d’Aquino, ambdues de Barcelona.

19.06.18 – Rvd. P. Pere Codina Mas, CMF, adscrit a la parròquia Immaculat Cor de 
Maria i a la parròquia Sant Tomàs d’Aquino, ambdues de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
11.06.18 – Aprovació de la composició del Patronat de la Fundació Acollida i Espe-
rança, per quatre anys:

Sra. Estíbaliz López Torrent, presidenta
Sr. Joaquim Planasdemunt Tobeña, vicepresident
Sr. Eduard Sala Paixau, secretari
Sr. Jorge Vidal Quadras, tresorer
Sra. Núria Basi Moré, vocal
Fra. Josep Gendrau Valls, OFM, vocal
Sr. Joan Jiménez Jiménez, vocal
Sr. Luis Latorre Sánchez, vocal
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Sra. Imma Ribas Algueró, vocal
25.06.18 – Sr. Salvador Busquets Vila, director de Càritas Diocesana de Barcelona, 
per quatre anys.
29.06.18 – Sr. Eudald Vendrell Ferrer, president de l’associació Justícia i Pau, per 
quatre anys.

Institucions d’ensenyament superior
08.06.18 – El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li correspo-
nen com a Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, del qual forma part la Facultat de 
Filosofia de Catalunya, i obtingut el nihil obstat de la Congregació per a l’Educació 
Catòlica, nomena Professor Extraordinari el Rvd. Dr. Miquel Ramón Fuentes.

Carta
Carta Secretaria General: recepció al Palau Episcopal amb motiu 
de l’onomàstica del Sr. Cardenal Arquebisbe, divendres 22 de juny 
de 2018

Secretaria General

Benvolguts i benvolgudes,

La felicitació al Sr. Cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona, amb motiu 
de la seva onomàstica el proper 24 de juny –Solemnitat del Naixement de Sant Joan 
Baptista–, la celebrarem enguany el divendres 22 de juny, a les 13 hores.

A la trobada ens hi acompanyarà el Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, arquebis-
be emèrit, que el dia abans, el dijous 21 de juny, haurà celebrat la seva onomàstica, 
festivitat de Sant Lluís Gonzaga.

Aprofitarem aquesta efemèride per agrair l’encomiable tasca de tots els membres de 
la cúria arxidiocesana que deixen els seus càrrecs, i ensems felicitarem els nous mem-
bres que seran nomenats a partir del setembre per exercir les seves responsabilitats.

Amb joia també aquell dia podrem donar l’enhorabona al provicari general i als nous 
vicaris episcopals, que ja hauran pres possessió del seu càrrec.

Com és costum, començarem amb una pregària a la Capella del Palau Episcopal i 
després hi haurà una recepció a la Sala Noble.

Tots hi sou convidats.
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Ben cordialment,

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera
Barcelona, 15 de juny de 2018

In Pace Christi

Mn. Manuel Claret Nonell

Morí a Barcelona el 14 de juny de 2018 als 78 anys i 56 de ministeri sacerdotal, des-
prés d’una llarga i dolorosa malaltia. Nasqué a la mateixa ciutat el 22 de setembre 
de 1939. Va fer els estudis al Seminari de la nostra diòcesi i a la Facultat de Teologia 
de Catalunya (FTC). Era llicenciat en Teologia i especialitzat en Teologia Moral, en 
especial en la visió cristiana del matrimoni i de la família, temes sobre els que va 
escriure diversos llibres, com L’amor, la sexualitat i la fecunditat, El magisteri de 
l’Església fins a la “Familiaris consortio” (Herder 1996), El matrimoni,comunitat de 
vida i amor (CPL, 2010), El magisteri de l’Església sobre el matrimoni i la família 
(Lliçó inaugural del curs 2012-2013 a la FTC). En aquest text va avançar alguns dels 
plantejaments més misericordiosos que després recolliria l’exhortació apostòlica del 
papa Francesc Amoris Laetitia.

Fou ordenat prevere el 22 de novembre de 1962 a la parròquia de Sant Joan d’Horta 
(Barcelona). La seva vida ministerial, en aquesta primera etapa, el va portar com a 
vicari a les parròquies de Santa Maria, de Vilanova i La Geltrú (1963) i a la de Sant 
Josep i Santa Mònica, de Barcelona (1965) i com a membre de l’equip sacerdotal de 
la parròquia de Sant Gregori Taumaturg (1970). Més endavant com a ecònom de Santa 
Maria de Gràcia (1982) i finalment com a rector de la parròquia de la Verge de la Pau 
(1991), del barri de la Bonanova de Barcelona. N’ha estat rector durant 27 anys i fins 
a la seva mort. Sota la seva direcció s’ha realitzat la tercera etapa de les obres del tem-
ple per ampliar-lo i realitzar el projecte original. L’església va ser consagrada el 1993. 
Aquesta parròquia també ha estat un dels centres amb més activitats dels Centres de 
Preparació al Matrimoni (CPM) 

En l’àmbit supra-parroquial l’activitat de Mn. Claret ha estat molt àmplia i intensa. En 
una primera etapa es va dedicar sobretot a la pastoral de la joventut com a consiliari 
de la Joventut Independent Catòlica Femenina (JICF) Capellà del Centre Quirúrgic 
d’Urgències (1966). Director de Càritas Diocesana (1993). Director de l’Organisme 
Benèfic Assistencial (OBA) (1977), Capellà de les Monges Jerònimes (1978), mem-
bre del Consell Presbiteral (1980). Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya 
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(1993), Delegat de Pastoral Familiar (2004), membre del Consell Pastoral Diocesà en 
representació de la FTC (2009), professor ordinari de Moral a la FTC (2014). Durant 
vint anys ha estat professor de “Doctrina catòlica i la seva pedagogia” a l’Escola de 
Magisteri de la UB 

Sobresurt en el ampli i intens ministeri pastoral els seus 13 anys com a delegat de 
Pastoral Familiar del nostre Arquebisbat. Preocupat per la formació i acompanyament 
dels matrimonis cristians i er l’ajut a les parelles amb problemes va donar un nou 
impuls al butlletí Problemàtica familia i al Centre d’Orientació Familiar (COF), entre 
altres activitats. Era un entusiasta defensor de les orientacions pastorals del papa Fran-
cesc i dels seus documents inspirats en la misericòrdia de Déu davant de les situacions 
a vegades difícils dels matrimonis i de les famílies cristianes.

Com es pot deduir de les dades anteriors, la trajectòria pastoral de Mn. Manuel Claret 
té dos àmbits principals, el social i el familiar.. Ha estat un bon sacerdot i un treballa-
dor incansable. El seu nom quedarà vincular per sempre a l’acció caritativa i social de 
l’Església (Càritas, OBA) i a la pastoral familiar, de la que fou el responsable fins a la 
seva mort. Tres dies abans de la seva mort, es donaven a conèixer, entre altres nome-
naments diocesans, els nous responsables del que ara s’anomena Secretariat Diocesà 
de Pastoral Familiar, el Sr. Xavier Padilla Garcia i la Sra. Dolors Parellada Serra, amb 
Mn. Antonio Manuel Reina López, com a consiliari. Que Mn. Claret els ajudi des del 
cel en aquesta nova etapa del servei als matrimonis i les famílies cristianes.

La missa exequial en sufrago de Mn. Manuel Claret es va celebrar el dissabte 16 de 
juny de 2018, a la seva estimada parròquia de la Verge de la Pau, presidida pel carde-
nal Lluís Martínez Sistach, amb el qual varen concelebrar Mons. Sergi Gordo, bisbe 
auxiliar, i 78 preveres. Diversos diaques varen exercir el seu ministeri en la celebració 
els feligresos varen omplir totalment l’església.

«L’eucaritia exequial que celebrem -va dir el cardenal a l’homilia- expressa la nostra 
actitud agraïda a Déu pel do que ens ha donat amb la vida, el ministeri sacerdotal i el 
testimoniatge de Mn. Claret. Va rebre el sagrament del baptisme i també la vocció sa-
cerdotal, lliurant-se plenament a aquesta joiosa vocació que el va realitzar plenament 
com a persona i com a sacerdot. Es vas posar al servei de tota l’Església diocesana 
servint a diverses comunitats parroquials i en diverses responsabilitats d’àmbit dioce-
sà. La vida de les persones que Déu posa al nostre costat és sempre una manifestació 
del seu amor, de l’amor que Ell ens té. Per això avui li agraïm al Senyor que ens hagi 
donat el testimoniatge, l’ajut, el servei del nostre estimat germà Mn. Claret. Per això 
ens unim al pastor d’aquesta diòcesi, que es troba de viatge i s’uneix amb l’afecte i la 
pregària a aquesta celebració; en nom també d’un servidor que ha rebut l’ajut de Mn. 
Claret durant els anys del meu pastoratge diocesà. El seu acolliment, acompanyament 
i dicserniment han ajudar a tantíssimes persones i famílies que sofreixen materialment 
i espiritualment i que volen veure Jesús com aquells forasters de Jerusalem, en la línia 
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del papa Franesc d’una església que sigui com un ‘hospital de campanya’. Tots recor-
dem l’interès que tingué en difondre el riquíssim contingut doctrinal del document 
Amoris Laetitia del papa Francesc que és un càntic a l’Evangeli de la família i de la 
Misericòrdia». 

El cardenal va comentar l’Evangeli que es va proclamar -les paraules de Jesús en la 
mort i resurrecció de Llàtzer- i va afegir: «Aquesta és la nostra esperança i la nostra 
pregària perquè la vida eterna en Crist hagi estat el coronament de la vida sacerdotal 
i del calvari dolorós que darrerament ha vist el mossèn unit a la creu de Jesucrist. La 
vida de Mn. Claret, com la dels cristians, és una constant resposta a l’amor que Déu 
ens té. Mn. Claret ha deixat un buit en el presbiteri diocesà, Demanem-li que inter-
cedeixi prop de Déu perquè hi hagi joves que escoltin la crida del Senyot per viure i 
servir com ell en el ministeri sacerdotal i així realitzar-se plenament. Encomanem a 
la Verge de la Pau el nostre germà pastor d’aquesta parròquia al lloc de l’autèntic i la 
plena pau per tota l’eternitat».

La comunicació de la Secretaria General de l’Arquebisbat deia el que segueix: «Mn. 
Manuel Claret Nonell, prevere de l’Arquebisbat de Barcelona, ha mort en la pau de 
Crist, a l’edat de 78 anys, el dia 14 de juny de 2018. El Sr. Cardenal Arquebisbe, el 
Sr. Cardenal Arquebisbe emèrit, els Srs. Bisbes auxiliars, els preveres i els diaques ho 
fan saber als fidels de l’Església perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor. Les 
exèquies tindran lloc dissabte, 16 de juny, a le 11.30 hores, a la parròquia Verge de 
la Pau (Plaça Ferran Casablancas, 4-6, de Barcelona. La vetlla serà al mateix temple 
parroquial demà dissabte 16 de juny a partir de les 9 hores». Al cel sia!

Dr. Josep M. Rovira Belloso

«Mn. Josep M. Rovira Belloso, prevere de l’Arquebisbat de Barcelona. ha mort en la 
pau Crist, a l’edat de 92 anys, el dia 16 de juny de 2018. El Sr. Cardenal Arquebisbe, 
el Sr. Cardenal Arquebisbe emèrit, els Srs. Bisbes auxiliars, els preveres i els diaques 
ho fan saber als fidels de l’Església perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor. 
Les exèquies tindran lloc demà, dilluns 18 de juny de 2018, a les 11.30 hores a la par-
ròquia de Sant Ramon de Penyafort (Rambla Cataluña, 115, de Barcelona). La vetlla 
serà al mateix temple parroquial, avui diumenge 17 de juny a partir de les 16 fins a les 
22 hores». Aquest és el text de l’esquela de l’Arquebisbat de Barcelona, publicada a 
la premsa local del diumenge 17 de juny de 2018.

Mn. Rovira Belloso nasqué a Barcelona el 10 de març de 1926. Es llicencià en Dret a 
la UB i entrà al Seminari, on va fer els estudis que va completà a la Pontifícia Univer-
sitat Gregoriana (PUG), on va obtenir el doctorat en teologia, amb una tesi sobre «La 
visió de Déu segons Enric de Gante», dirigida pel jesuïta Joan Alfaro, professor de la 
PUG. Fou ordenat prevere a Roma el 19 de març de 1953. L’any 1964 fou nomenat 
professor de Teologia dogmàtica en el Seminari Conciliar i aquesta va ser la seva 
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dedicació fonamental com a teòleg, estudiós, amb altres, va formar part de l’equip 
de professors que van estar en els orígens i la creació de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, autor de nombrosos llibres i articles científics i de divulgació, esdevenint 
un teòleg de referència en la societat catalana. L’any 1999 se li va concedir la Creu de 
Sant Jordi. Moltes de les seves activitats pastorals i de pensament són esmentades en 
l’homilia del cardenal Martínez Sistach que es publica a continuació.

Homilia del cardenal Martínez Sistach 

La missa exequial fou presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, perquè el carde-
nal Omella es trobava de viatge. L’arquebisbe emèrit va concelebrar l’eucaristia amb 
el bisbe de Girona, Francesc Pardo; amb el bisbe auxiliar de Barcelona Sergi Gordo, 
i amb 70 preveres, amb la participació d’una dotzena de diaques permanents i d’un 
gran nombre de fidels que omplien el temple de Sant Ramon Penyafort, en el centre de 
Barcelona. Es varen fer aquestes dues lectures: Carta als Romans 8, 31-39 i Evangeli 
de Joan 11,17-28.

Aquest és el text íntegre de l’homilia del cardenal Martínez Sistach: “Ens hem aplegat 
en aquesta església de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, a la qual l’estimat 
Mn. Josep M. Rovira Belloso la va servir amb el seu pastoratge. Celebrem l’Eucaristia 
exequial pel nostre estimat germà que el Senyor ha cridat cap a la casa del Pare. Per 
a tots nosaltres ha estat sempre un germà gran, un mestre proper, un testimoni profè-
tic de la fe, de l’esperança i de la caritat. El nostre cor està adolorit per la seva mort 
perquè ens ha deixat d’alguna manera orfes. Tanmateix tots portem en el nostre cor 
l’esperança i la confiança en la seva resurrecció per la unió baptismal que ha viscut 
amb la mort i la resurrecció de Jesucrist. Ell cregué fermament en la resurrecció de 
Jesús i nosaltres també hi creiem.

La nostra celebració és una acció de gràcies a Déu per haver-nos donat aquest do de la 
vida, del ministeri sacerdotal i del testimoniatge de Mn. Rovira Belloso. Sempre hem 
trobat en ell un bon sacerdot, un home de Déu, ple de la saviesa divina pel seu profund 
coneixement de la teologia, un coneixement de Déu amarat d’amor envers ell i envers 
tots nosaltres i totes les persones que sempre han estat molt ben acollides per ell.

El nostre germà va rebre el do del baptisme i després dels estudis de Dret a la Universitat 
de la nostra ciutat, sentí la crida del Senyor a la vocació sacerdotal i l’acceptà joiosa-
ment i l’ha viscut sempre exercint el seu ministeri sacerdotal amb un gran amor a Déu, 
a l’Església, a les persones, al nostre país, a la societat, al món imitant el Bon Pastor que 
lliurà la seva vida per donar-nos la salvació i el perdó dels nostres pecats. Va tenir cura 
de la seva espiritualitat de sacerdot diocesà, amb l’ajut també de la Unió Sacerdotal. 

Durant els 92 anys de la seva vida i els 65 del seu ministeri sacerdotal, Mn. Rovira 
Belloso ha servit l’Església diocesana amb el pastoratge de diverses comunitats parro-
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quials de Cerdanyola, Cornellà, de Sant Francesc de Sales, de Santa Maria del Gornal, 
de la Mare de Déu dels Àngels d’aquesta ciutat i de Sant Ramon de Penyafort.

Ha dedicat també la seva vida a l’estudi, la recerca i l’ensenyament de la teologia a 
la Facultat de Teologia de Catalunya i oferint les seves reflexions sobre Déu, Jesús 
i l’Església, la fe, el compromís cristià enmig del món actual amb les seves classes, 
les moltíssimes conferències i un bon nombre de llibres que han alimentat la vida 
espiritual de laics, religiosos, religioses i sacerdots. Ha realitzat un excel·lent treball 
pastoral acollint, acompanyant, ajudant en el discerniment a moltes persones.

El nostre germà va tornar dels seus estudis a Roma l’any 1964, havent-se ja iniciat el 
Concili Vaticà II i la lletra i l’esperit conciliar van marcar la seva reflexió teològica i 
recordem la seva important tasca en l’aplicació del Concili a casa nostra i la seva col-
laboració en el Concili Provincial Tarraconense de 1995.que pretenia també aquesta 
aplicació conciliar. Va treballar també amb la Unió de Graduats d’Acció Catòlica i 
essent membre de Consells diocesans.

El cardenal Omella que està de viatge s’uneix amb l’afecte i la pregària a aquesta 
celebració i en nom seu i en nom també meu, ja que amb Mn. Rovira Belloso hem 
treballat conjuntament com a preveres d’aquest presbiteri i m’ha ajudat molt en el 
meu pastoratge en aquesta Església de Barcelona, en nom del presbiteri diocesà i de 
la resta de la porció del Poble de Déu d’aquesta Església diocesana, li agraïm a Mn. 
Rovira Belloso el seu servei preuat, generós i profètic com a bon sacerdot i bon pastor.

La Paraula de Déu que hem escoltat fonamenta la nostra celebració, curulla d’es-
perança perquè Jesús digué a Marta, la germana de Llàtzer difunt, aquestes joioses 
paraules: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot 
aquell que viu i creu en mi, no morirà mai més». I Jesús ens demana, com demanà 
a Marta i ha anat demanant al nostre germà Josep Maria durant la seva vida: «Ho 
creus això?» I la nostra resposta i la d’ell, com la de Marta, és afirmativa. El nostre 
germà difunt ho creia fermament i ho celebrava constantment presidint l’eucaristia, el 
misteri pasqual de la mort i de la resurrecció de Jesús. Confiant en la misericòrdia de 
Déu, tenim la convicció que el Senyor ha tornat per prendre amb ell el nostre germà 
i portar-lo a les estances del cel. Allà el creient, el sacerdot i el teòleg Rovira Belloso 
podrà entendre diàfanament el misteri de Déu que durant els seus llargs anys d’estudi 
i de docència amb l’ajut de l’Esperit Sant començà a capir i a gaudir.

En un dels seus llibres tracta llargament sobre les narracions i el misteri de la resur-
recció de Jesús. Comentant aquest text evangèlic que hem escoltat, indica que «una 
de les coses més interessants d’aquesta escena evangèlica que té com a protagonistes 
Jesús, Llàtzer i les seves germanes Marta i Maria, és la il·limitada confiança que de-
mostra Marta pel que fa a la resposta positiva de Déu Pare davant l’oració de Jesús». 
Marta digué a Jesús: «Senyor, si haguessis estat aquí, no s’hauria mort el meu germà. 
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Però fins i tot jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanis. I continua comentant 
Mn. Rovira Belloso: «El que Marta expressa no és una certa confiança en el fet que la 
pregària de Jesús serà escoltada per algú que es troba lluny d’ell… Marta pensa que 
Jesús està ficat en Déu mateix. No resta lluny del si del Pare sinó tan pròxim que, com 
comenta Joan, ‘la Paraula estava amb Déu’». El nostre germà ens dirà també que «Je-
sús, en la seva corporeitat espiritual i divina és la resurrecció mateixa» (Qui és Jesús 
de Natzaret, Barcelona, 2005, 329-330).

El nostre estimat germà va viure amb profunditat que es traspuava en la quotidianitat 
de la seva vida les paraules de Sant Pau als Romans que hem escoltat: l’amor de Déu 
a cadascú de nosaltres, a tot home i a tota dona; un amor que portà Jesús a la mort en 
creu. Res ni ningú no ens podrà separar de l’amor de Crist. Perquè l’amor que Déu ens 
té és un amor misericordiós, compassiu, benigne i està sempre disposat a perdonar. Per 
això, malgrat les dificultats que experimentem en el nostre pelegrinatge per respondre a 
l’amor de Déu, per la condició humana de criatures i pecadors, «ni el món de dalt ni el 
de sota, ni res de l’univers creat no ens podrà separar de l’amor de Déu que s’ha mani-
festat en Jesucrist, Senyor nostre». És la confiança i la joia que ha sentit sempre el nos-
tre germà, amb una riquíssima infància espiritual, que hem de viure tots els cristians.

Devot de Maria, va escriure «una Vida de la Mare de Déu, ella l’haurà acollit a la Je-
rusalem celestial per tal que hagi començat a gaudir de la visió beatífica amb tots els 
sants i santes de Déu». 

Una àmplia bibliografia

El llegat de Mn. Rovira Belloso no es pot entendre sense els seus llibres. En donem una 
llista dels seus títols, seguint un ordre cronològic. Estudis per a un tractat de Déu (1970), 
Fe i llibertat creadora (Dotze lliçons sobre teologia de l’acció temporal) (1971), Revela-
ción de Dios, salvación del hombre (1975), Trento, una interpretació teològica (1979), 
Leer el Evangelio (1980), La humanitat de Déu (Aproximació a l’essència del cristianis-
me) (1984), La impossible restauració (publicat conjuntament amb Jordi Piquer, Salva-
dor Pié i Pere Tena) (1986), Fe i cultura al nostre temps (1987), Tratado de Dios Uno y 
Trino (1993), El misteri de Déu (1994) Societat i Regne de Déu (1994), Introducción a 
la teología (BAC, 1996), Del Vaticà II al Concili provincial Tarraconense (1998), Déu, 
el Pare (1999), La responsabilitat ètica, encara (amb Joan Majó, FJM, 2000), Símbols 
de l’Esperit (2001), Qui és Jesús de Natzaret (2005), Un do inesperat per al segle XX: 
les teologies de Karl Rahner i Hans Urs von Balthasar (FJM 2006), Dios: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo (2008),Déu fa créixer les persones (2012), Déu és feliç donant-se (Esbós 
d’una teologia espiritual) (2015), El banquet amagat (sobre l’eucaristia) (2016).

Número monogràfic de Qüestions de Vida Cristiana, dedicat al pensament de Josep 
Maria Rovira Belloso (PAM, 2017), Recull de testimonis, a la web de “Catalunya 
Religió”, amb motiu dels 90 anys de Rovira Belloso (2016). També ha publicat els 
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articles de Mn. Rovira al blog Contemplació de l’Evangeli i, amb motiu del cinquè 
aniversari d’aquesta web, va publicar L’evangeli il·lumina el Credo (2014).

Mn. Joan Bernadas Torné

L’esquela publicada per l’Arquebisbat a la premsa local deia: «Mn. Joan Bernadas 
Torné, prevere de l’arquebisbat de Barcelona. ha mort en la pau de Crist, a l’edat de 
90 anys, el dia 18 de juny de 2018. El Sr. Cardenal Arquebisbe, el Sr. Cardenal Arque-
bisbe emèrit, el srs. Bisbes auxiliars, els preveres i els diaques ho fan saber als fidels 
de l’Església perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor. La missa funeral tindrà 
lloc dilluns, 25 de juny de 2018, a les 10.15 hores, a la capella de la residència de la 
fundació Albà (Pg. Vall d’Hebron, 157-169, de Barcelona).»

Mn. Joan Bernadas va néixer a Igualada el 21 d’abril de 1928, fill del matrimoni 
cristià format per Lluís i Josefa. Va cursar el Batxillerat i també va cursar filosofia i 
lletres a la Universitat Autònoma de Barcelona. També fou professor de Filologia i de 
llengua catalana. Va cursar el estudis eclesiàstics al nostre Seminari Conciliar.

Rebé la primera clerical tonsura a la capella del Seminari l’any 1947. L’any 1948 va re-
bre les ordes menors també a la capella del Seminari- El 25 de juny de 1950 va rebre els 
sotsdiaconat al monestir de les Religioses Clarisses del Monestir de Pedralbes. El diaco-
nat el rebé el 23 de desembre de 1950, a la capella del Seminari Conciliar.. Fou ordenat 
prevere el 4 de març de 1951 a la basílica parroquial de Sant Josep Oriol, de Barcelona.

El mateix any de la seva ordenació fou nomenat vicari de la parròquia de Vilassar de 
Dalt i l’any següent vicari de la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell. L’any 
1955 fou traslladat, també com a vicari, a la parròquia de la Mare de Déu de la Bonano-
va, a la ciutat de Barcelona. L’any 1955 fou nomenat ecònom i l’any següent rector de 
la parròquia de Santa Maria de Salomó. El dia 1 d’octubre de 1957 va quedar incardinat 
a l’arquebisbat de Tarragona, degut al canvi de límits de la nostra diòcesi, però el dia 11 
de febrer de 1966 es va incardinar novament a la nostra diòcesi de Barcelona.

En aquesta nova etapa fou regent de la parròquia de Sant Esteve de Castellar del 
Vallès i encarregat de la parròquia de Sant Feliu del Racó. L’any 1975 és nomenat 
rector de Sant Antoni de Pàdua, de Barcelona. I l’any 1989 i fins a la seva jubilació 
canònica l’any 2003, fou rector de la parròquia de Sant Jeroni. Era una nova parròquia 
que tenia moltes necessitats i el mossèn en fou un rector sol·lícit. Tant fou així que els 
seus companys el varen proposar com a arxiprest de l’arxiprestat de la Vall d’Hebron.

En un primer mandat ho fou en el trienni 1991-1993. Novament nomenat arxiprest 
en el trienni 1993-1997, i encara ho fou en un tercer mandat en el trienni 1997-2001. 
Això ens parla de les seves qualitats sacerdotals i pastorals i de la confiança que tenien 
en mossèn Joan Bernadas els seus companys i els arquebisbes de Barcelona. 



[22] juny - BAB 158 (2018)466

Es va jubilar dels seus càrrecs l’any 2003 i es va retirar a la residència d’ancians de 
la Fundació Albà, molt propera a la seva estimada parròquia de Sant Jeroni a la Vall 
d’Hebron. Allí ha viscut, discretament, lliurat a la pregària, fins que el visità la que sant 
Francesc d’Assís anomenava «la nostra germana, la mort corporal». La missa exequial 
en sufragi de la seva ànima es va celebrar a la capella d’aquest mateixa residència el 
dilluns 25 de juny, a les 10.15 hores i fou presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, 
amb el que varen concelebrar els Vicaris Episcopals, Mn.Jesús Sanz i Mn. Salvador 
Bacardit, el rector de la parròquia de Sant Jeroni, Mn. Guillem Brossa, i els rectors de 
les parròquies que integren l’arxiprestat de la Vall d’Hebron. També hi varen assistir 
els ancians de la residència, que recordaven que Mn. Joan Bernadas era un resident 
més i que parlava amb tothom i era molt estimat per totes ls persones de la casa. Varen 
participar en l’eucaristia també els nebots i renebots del mossèn i altres familiars.

Es varen fer aquestes lectures bíbliques: Carta als Romans 6, 3-9 i Evangeli segons 
Sant Joan 11, 32-45, que foren comentades pel cardenal remarcant que mossèn Ber-
nadas va viure la vocació cristiana des del seu baptisme i la vocació al ministeri sa-
cerdotal des de la seva ordenació presbiteral. Va posar en relleu que els seus 90 anys 
de vida i 67 de ministeri li han donat l’oportunitat de viure i de donar molts fruits en 
la vocació cristiana i en la vocació sacerdotal. I va expressar l’agraïment de la diòcesi 
per tot el bé fet pel mossèn en la seva llarga vida. 

Que descansi per sempre en la pau de Crist.

Mn. Joan Lluís Cardona Quevedo
Com deia l’esquela publicada a la premsa local de Barcelona el divendres 29 de juny 
de 2018, “Mn. Joan Lluís Cardona Quevedo, prevere de l’Arquebisbat de Barcelona, 
ha mort en la pau de Crist a l’edat de 89 anys, el dia 27 de juny de 2018. El Sr. Carde-
nal Arquebisbe, elSr. Cardenal Arquebisbe emèrit, els Srs. Bisbes auxiliars, els preve-
res i els diaques ho fan saber als fidels de l’Església perquè l’encomanin a la miseri-
còrdia del Senyotr. Les exèquies tindran lloc demà dissabte, 30 de juny de 2018, a les 
12 hores, a la parròquia de Sant Sadurní (Camí Antic de Martorelles, 3, de Montornès 
del Vallès”. Mossèn Cardona va morir a la Residència Sacerdotal San Josep Oriol de 
Barcelonaq. Tenia 89 anys i 66 anys d’exercici del ministeri sacerdotal.

Nasqué a Barcelona el 9 de juny de 1929, fill del matrimoni cristià format per Antoni 
i Anna. Va fer els estudis al nostre Seminari conciliar.

Rebé la primera clerical tonsura a la capella del Palau Episcopal el 7 de desembre 
de 1948. Les ordes menors les rebé durant l’any 1949 i els sotsdiaconat el rebé a la 
capella del Seminari Conciliar el 23 de desembre dee 1950. Fou ordenat diaca el 2 de 
setembre de 1951.
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Finalment, arribà al presbiterat en una solemne circumstància. Fou ordenat prevere 
l’any 1952, durant el Congrés Eucarístic Internacional celebrat aquell any a Barce-
lona. L’ordenació de Mn. Joan Lluís Cardona, i de molts altres nous preveres -com 
algunes persones recordaran- va tenir lloc a l’estadi de Montjuïc, i fou un dels actes 
rellevants d’aquell Congrés Eucarístic Internacional, en temps en què era bisbe de 
Barcelona Mons. Gregori Modrego Casaus. 

Mn. Joan Lluís tenia un germà sacerdot, que era membre de l’Arquebisbat Castrense. 
Ell, però, es va dedicar al ministeri parroquial, ajudat per la seva germana que tingué 
cura d’ell. Mossèn Joan Lluís va servir les següents comunitats: com a vicari les de 
Sant Antoni de Pàdua (1952)i de Sant Tomàs d’Aquino (1954), a Barcelona, i com a 
rector les del Sant Salvador de Cabrera d’Igualada (1957), de Sant Saturní de Montor-
nès del Vallès (1961) i tres parròquies de la nostra ciutat: Sant Luís Gonzaga (1974), 
Sant Francesc d’Assís, al Poblenou (1981), i San Isidor (1997) fins a la seva jubilació 
canònica el 2 de setembre de 2005. Ja jubilat, encara ajudava en diversos ministeris a la 
parròquia barcelonina de la Mare de Déu de Núria, propera a la residència on el mossèn 
vivia amb la seva germana. L’any 1961, estant a Montornès, fou nomenat confessor 
ordinari del Seminari Menor, aleshores situat a La Conreria, a la localitat de Tiana. 

A ell i a la seva germana sempre els va quedar un record ple d’afecte envers Mon-
tornès. Per això, el dia 30 de juny de 2018, a les 12 hores, es va celebrar una missa 
exequial a la parròquia de Montornès, que va presidir el canonge i director de la Re-
sidència Sacerdotal, Mn. Josep Serra Colomer, el qual també va pronunciar l’homilia. 
Després, les despulles mortals del mossèn varen rebre sepultura en eI el cementiri 
d’aquesta localitat vallesana, on també van ser sepultats els seus pares i recentment la 
seva germana Fina, que morí dos mesos abans que mossèn Joan Lluís.

El dimarts 10 de juliol de 2018, a les 10 hores, a la capella de la Residència Sacerdotal 
sant Josep Oriol es va celebrar una missa de difunts pregant per l’ànima de Mn. Car-
dona. La va presidir Mn. Josep Serra, director de la Residència, acompanyat a l’altar 
per Mn. Francesc Nicolau i Mn. Joaquim Brustenga. Varen concelebrar els preveres 
de la casa. Hi assistiren la seva neboda Anna i altres familiars i amics de mossèn 
Joan Lluís. A l’homilia, Mn. Serra va comentar els textos proclamats -«Tots hem de 
comparèixer davant del tribunal de Déu», de 2Corintis, i «jo sóc el pa de vida, diu el 
Senyor» (Ev. de Joan) i va recordar que el mossèn fou ordenat amb 80 preveres més 
el 31 de maig de 1952 a l’estadi de Montjuïc i va afegir que ha estat molt fidel en el 
compliment dels ministeris parroquials que li va demanar l’Església -que va detallar- i 
que ha estat sempre «un home de pau i molt bondadós».

El divendres 13 de juliol de 2018 també es va celebrar una missa en sufragi del mos-
sèn a la parròquia de la Mare de Déu de Núria, on ell va col·laborar els darrers anys. 

Descansi en la pau de Crist.
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Religioses difuntes
La Gna. Maria Assumpta MAYMÓ I PERXÉS, Benedictines del Monestir de Sant 
Pere de les Puel-les de Barcelona, va morir el 4 de juny de 2018, als 82 anys d’edat i 
60 de vida religiosa. Nascuda a Barcelona.

Capítol d’eleccions
El Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, Mn. 
Francesc Prieto Rodríguez, va presisidir el dia 11 de maig de 2018, el Capítol d’elec-
cions de les Monges Clarisses Caputxines del Monestir de l’ Assumpció de Maria 
Santíssima de Mataró (Barcelona) i Arxidiòcesi de Barcelona.

Va resultar elegida com M. Abadessa de la Comunitat, per un trienni, la Rvda. M. 
Irene del Carmen LEÓN CASTRO.

En tot es va observar el que prescriu el Dret Canònic, les Constitucions de l’Orde i el 
Cerimonial.
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Pla pastoral

La URL celebra la jornada d’acolliment del nou 
Pla Pastoral Diocesà

El nou Pla Pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona ha estat presentat als membres de 
la comunitat de la Universitat Ramon Llull en una jornada que ha servit de reflexió i 
debat entre els agents de la pastoral de la universitat i altres membres de la comunitat. 
L’acte ha comptat amb la presència de Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de l’arxidi-
òcesi de Barcelona.

Reflexió, anàlisi, orientació… i propostes. Aquest va ser el balanç de la trobada del 
passat divendres a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna-URL, que va acollir una jornada de presentació i debat del nou Pla Pas-
toral de l’arxidiòcesi de Barcelona, en la preparació del qual membres de la URL hi 
han treballat.

La sessió duïa el mateix títol que el document de l’arxidiòcesi: «Sortim! Orientacions 
i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona» i va reunir una 
part de la comunitat de la Universitat Ramon Llull (URL), a més de representants de 
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i de la Universitat Abat Oliba CEU.

L’objectiu de l’acte era d’una banda reflexionar sobre el nou text de l’arxidiòcesi i 
interioritzar la crida «Sortim!»; i de l’altra orientar una dinàmica de treball per a tota 
la URL, determinar què es pot millorar i potenciar, i finalment afavorir la convivència 
i la reflexió conjunta entre agents de la pastoral de la universitat.

L’acte va comptar amb la presència del rector de la URL, Josep Maria Garrell, que en 
la inauguració de la jornada va voler posar èmfasi en la tradició humanista i cristiana 
de la Universitat. «Cal que de la URL no només en surtin els millors professionals del 
món, sinó també els millors professionals per al món», va assegurar.

Després va ser el torn del bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona, Mons. Sergi 
Gordo, que va explicar que amb el nou pla pastoral l’Església de Barcelona «surt, 
s’apropa a la gent», i va defensar que passés el mateix en àmbit mundial. «És aquesta 
l’Església que somia el Papa Francesc», va sentenciar.

En aquest sentit es va expressar també el secretari del Patronat URL, president de la 
Fundació Blanquerna i rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, Dr. 
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Salvador Pié, que va defensar que l’Església es troba en una «etapa nova», «de sorti-
da», i que tot i que hi haurà «dificultats», cal endinsar-s’hi. Pié va fer aquestes apreci-
acions alhora que llegia un recull de textos del Papa Francesc que donen el context de 
quan es va elaborar el nou Pla pastoral.

De la seva banda, el director general de Blanquerna-URL i representant de la URL al 
Consell Pastoral de la diòcesi, Andreu Ibarz, va ajudar a la interpretació del nou pla 
pastoral, a més d’insistir en la idea que l’Església té ara «una gran oportunitat que ha 
d’aprofitar».

La jornada també va comptar amb la presència del vice-rector de Relacions Internaci-
onals i Estudiants, Carlo Gallucci, que va cloure l’acte.



BAB 158 (2018) - juny [27] 471

Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la setena reunió del trienni 2016-2019

Barcelona, 9 de juny de 2018

El Consell Pastoral Diocesà (CPD) celebra la seva setena reunió el dissabte 9 de juny 
de 2018, de les 10.30 fins a les 13.30 hores, a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar 
de Barcelona. Presideix la reunió el Sr. Cardenal Arquebisbe, Mons. Joan Josep Ome-
lla; l’acompanyen en la presidència Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell, bisbes 
auxiliars i els membres del Secretariat del CPD.

1. Pregària

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

Dona les gràcies a tots per la seva assistència i pel seu treball. Centra els temes de 
la reunió, en especial el tema principal de la reunió: el document «Sortim!», és a 
dir, les «Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de 
Barcelona». Explica el sentit que es vol donar a l’expressió «Església en sortida», 
que no és un anar exteriorment a l’encontre de les persones, sinó que sobretot és un 
imperatiu interior, el desig de donar testimoni amb la pròpia vida del que creiem, és 
a dir, Jesucrist i el seu Evangeli, oferint-ho a una societat que té fam de Déu. També 
explica que hi ha cinc eixos i que cada any es farà èmfasi en un eix, sense oblidar els 
quatre restants. També diu que hi ha una Comissió de Seguiment del Pla Pastoral, 
que tindrà cura de la seva aplicació fent propostes i suggeriments, a través del Full 
Dominical o en alguna trobada diocesana. 

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sisena reunió del 7 d’abril de 2018

Els consellers aproven per assentiment, unànimement, l’acta de la reunió del 7 
d’abril de 2018.

4. TEMA PRINCIPAL: Sortim! Orientacions i propostes per a una conversió 
pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona

4.1. Valoració del Recés Diocesà del passat 7 d’abril de 2018 al Seminari Conciliar
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Diversos consellers intervenen i diuen que l’explicació de les imatges del panot va ser 
molt dinàmica i visual, explicant les imatges del panot. Les explicacions de la germa-
na Claustre Solé van centrar molt bé, a partir de la Bíblia, el que vol dir escoltar Déu 
i sortir. Es lloa el clima de germanor i els moments de silenci. Es valora haver fet un 
acte conjunt el CP i el CPD. Potser caldria fer algun altre acte semblant.

4.2. Valoració de la Trobada Diocesana del passat 22 d’abril de 2018 a la Basílica 
de Santa Maria del Mar

Els consellers diuen que va ser una trobada molt positiva i molt dinàmica. Es va-
lora la intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe pel seu to positiu i joiós, en què 
animava a tothom a portar a la pràctica el Pla Pastoral (impressionant el moment 
en què tothom va aixecar els cartells). També s’indiquen algunes coses que no 
van funcionar prou bé, com ara l’horari d’obrir les portes, les falles en la mega-
fonia i en l’entrada d’alguns vídeos...

4.3. I ara què? Camins a seguir. Informació de la Comissió de Seguiment: Objectius, 
composició i dinàmica de la Comissió de Seguiment

Mons. Sergi Gordo explica el contingut del document (publicat en la crònica de la dar-
rera reunió del Consell Presbiteral, cf. BAB de maig de 2018, p. 413-416), que inclou:

• Objectius, composició i dinàmica de la Comissió de Seguiment.
• Etapes i instruments per al desenvolupament i aplicació del nou Pla Pastoral Diocesà.

Mons. Antoni Vadell exposa aquest punt. Diu que hi ha moltes iniciatives i propostes 
per portar a terme el Pla Pastoral. Caldrà que la Comissió de Seguiment les segueixi, 
les valori i les doni a conèixer amb els mitjans que tenim, per exemple, en la pàgina 
web de l’Església de Barcelona.

Alguns exemples:

• Arxiprestat Sagrada Família, tema fraternitat.
• Arxiprestat Rambles-Poble Sec, propostes de cada parròquia.
• Càritas, seguiment dels voluntaris.
• Arxiprestat Sant Gervasi, lloa la creativitat del Pla Pastoral i vol obrir camins 

d’acció...
• El Sr. Andreu Ibarz intervé per explicar la trobada que la URL va organitzar el dia 

8 de juny de 2018 sobre el nou Pla Pastoral, en la qual va intervenir, entre altres, 
Mons. Sergi Gordo. (La crònica d’aquesta jornada es publica en aquest mateix BAB 
de juny i es pot trobar a la pàgina web de l’Arquebisbat.)

• Materials de difusió i catequètics per ajudar a l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà.
• Accions i recepció de preparació del Pla Pastoral Diocesà que ja s’estan duent a terme.
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En la seva intervenció, el Cardenal Omella diu que és molt important que el Pla Pasto-
ral no es quedi com un llibre més a les biblioteques, sinó que inspiri un treball conjunt 
de tots, i el CE, el CP, el CPD, els arxiprestos, els delegats i els secretariats diocesans 
treballin en una acció de sinergia i amb esperit de treball de conjunt, «que tots remem 
en la mateixa direcció».

5. Informacions

• Propostes de reestructuració d’arxiprestats i d’unitats pastorals (agrupacions de par-
ròquies).

S’està treballant en aquest curs una nova reestructuració. El punt clau és la unitat en 
l’acció pastoral a nivell d’arxiprestat, centrant-se sempre en l’evangelització i cercant 
sinergies. Serà un treball sobretot dels propers anys.

Amb aquesta intenció també s’ha revisat l’organigrama diocesà, de set delegacions i 
l’agrupació entorn d’aquestes dels secretariats, cercant sempre sinergies i una acció 
més en comunió i més sinodal.

• Consulta prèvia al nomenament d’arxiprestos (es farà a l’octubre de 2018).
• Informació sobre el nou organigrama de la cúria, tenint en compte les consultes 

prèvies als arxiprestos, delegats diocesans, CP i CPD.
• Altres informacions.

6. Proposta de calendari de reunions per al curs 2018-2019 (darrer any del trien-
ni del CPD 2016-2019):

· 8a reunió CPD: 29 de setembre de 2018
· 9a reunió CPD: 12 de gener de 2019
· 10a reunió CPD: 4 de maig de 2019

7. Precs i preguntes

Es clou la reunió amb unes paraules del Sr. Cardenal Omella en què recomana dues 
actituds que l’experiència sempre ensenya: la PACIÈNCIA i la TENACITAT per anar 
fent realitat el nostre Pla Pastoral.

8. Pregària final

Es clou la reunió amb la pregària de l’Àngelus, dirigida pel Sr. Cardenal Arquebisbe, 
en el dia que l’Església celebrava la festa de l’Immaculat Cor de Maria.
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Organismes diocesans

Seminari Menor: Convivències per als escolans
Barcelona, 16 de maig de 2018.

Benvolguts,

Us informem que el Seminari Menor de Barcelona organitza les convivències d’esco-
lans, dirigides a nens d’entre 8 i 14 anys, que es duran a terme a l’edifici del Seminari 
de Tortosa, del 9 al 13 de juliol de 2018.

Per a la sortida ens trobarem al vestíbul e l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, 
carrer Diputació, 231, de Barcelona, el dia 9 de juliola les 10.00h. Realitzarem el viatge 
en autocar. El lloc de tornada serà el mateix, del dia 13 de juliol cap as les 18.00 h.

L’allotjament és a l’edifici del Seminari de Tortosa,situat a la carretera d’accés al Se-
minari, s.n., 43500 de Tortosa.

Cal dur per a la sortida: tarjeta sanitària i fotocòpia del DNI, banyador, tovallola i 
casquet de bany, roba d’esport, estris de neteja personal i tovalloles, diverses mudes 
de roba, jaqueta per abrigar al vespre, pijama, sac de dormir,coixinera o bé llençols, 
gorra i crema solar, motxilla petita per a excursions. No és pot dur: videojocs, repro-
ductors de música, ordinadors i similars, llaminadures. Es permet dur telèfon mòbil 
sempre i quan no s’utilitzi en els moments d’activitat conjunta. Si l’equip de moni-
tors percep que s’està fent un mal ús d’aquests dispositius, aquests seran retornats 
al final de les convivències.

El cost de les convivències és de 90 euros per persona (Hi ha beques per als que hi 
tinguin alguna dificultat). Preguem realitzar l’ingrés al compte corrent ES28 2100 
1047 9102 0009 6265, indicant «Tortosa + cognom nen»).

Per a més informació i inscripcions (fins al 4 de juliol). Telèfon 93 454 16 00 (Mn. 
José Fernando Campoverde). E-mail: seminari@seminaribarcelona.cat. Secretaria: c. 
Diputació, 231. Horari: 9.00-14.00h.

Ben cordialment,

Mn. Josep M. Turull
Rector Seminari Conciliar de Barcelona
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Mn. Joan Pere Pulido, vicerector
Seminari Menor de Sant Feliu de Llobregat

Facultat de Filosofia de Catalunya: Presentació 
del Grau en filosofia, Política i Economia

La Facultat de Filosofia de Catalunya en el seu 30è aniversari, el dilluns 18 de juny de 
2018, a les 18.30 h, a l’aula magna de la Facultat va tenir lloc l’acte de presentació 
del Grau en Filosofia, Política i Economia. Varen intervenir en aquest acte el M. H. 
Sr. Joan Rigol i Roig, expresident del Parlament de Catalunya; el Dr. Joan Garcia del 
Muro, professor titular de la Facultat de Filosofia de Catalunya-URL; el Dr. Eduard 
Ibáñez, professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya-URL i director de Justícia 
i Pau. Moderà la taula rodona el Dr. Jaume Aymar i Ragolta, degà de la Facultat de 
Filosofia (URL). A continuació, es publica la carta publicada pel Dr. Jaume Aymar 
comentant aquest nou Grau. El Grau consta de quatre cursos acadèmics e 60 crèdits 
cadascun (240 crèdits ECTS total) i es realitza en modalitat semipresencial a la Fa-
cultat de Filosofia-URL. En el darrer curs s’inclou un itinerari formatiu en Filosofia.

Benvolgut/da Director/a,

Ens plau presentar-vos el nou Grau en Filosofia, Política i Economia que impartirà 
la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. La presentació d’aquest Grau 
tindrà lloc a la nostra Facultat de Filosofia el dia 18 de juny a les 18.30 h, en el marc 
d’un acte acadèmic.

Aquest Grau, impartit conjuntament per tres Universitats – la Pontifícia Comillas, la 
de Deusto i la Ramon Llull- ofereix tres perspectives d’interpretació de la realitat que 
es complementen i s’enriqueixen. Cal però anar als orígens: Filosofia és amor a la 
saviesa i l’amor requereix temps i maduresa per trobar fonaments sòlids i ser capaços 
de fer síntesis personals. Política és l’art de governar rectament la polis, un govern 
que -segons la mentalitat grega- fou primàriament patrimoni dels filòsofs. Economia 
és etimològicament art d’administrar la casa, de cercar recursos, d’aprendre a dis-
tribuir-los amb equitat, i això també comporta saviesa i dots de govern. El fet que 
tres universitats de tres comunitats autònomes diferents, en l’actual context polític i 
social, organitzin conjuntament en el si d’un Campus d’Excel·lència un Grau d’aques-
tes característiques és un fet molt significatiu: s’obren nous horitzons professionals a 
aquells estudiants que vulguin exercir la ciència política o econòmica amb un sòlid 
fonament antropològic i ètic, sempre obert al transcendent i amb una voluntat inequí-
voca d’ajudar els col·lectius més vulnerables de la societat.
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Però també molts ciutadans que busquen entendre el moment actual i cerquen camins 
de regeneració i de reconstrucció de la convivència, poden trobar en aquests cursos 
respostes vàlides i duradores als seus interrogants. Sovint ens preguntem perquè els 
principals actors públics, privats i d’institucions (empresa, administració, ONGs) no 
estan sabent -o els està costant- donar resposta als reptes principals d’aquest món 
globalitzat. Molt probablement, per oferir respostes a problemes i situacions comple-
xos, convé, més que mai, una visió i una preparació holística. És en aquest sentit que 
aquest nou Grau en Filosofia, Política i Economia de la Universitat Ramon Llull, pre-
tén aportar una formació amb una visió humanista i, alhora, amb la capacitat tècnica 
per comprendre el funcionament de l’Economia i la Política.

La Facultat de Filosofia-URL es congratula d’iniciar aquest curs un nou Grau acom-
panyada per dues universitats més, reconegudes amb les més altes distincions i amb 
experiència anterior en la seva impartició: la Pontifícia Comillas i la de Deusto.

Jaume Aymar i Ragolta
Degà Facultat de Filosofia (URL)

Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes: 
acte de presentació del nou Grau en Filosofia, 

Política i Economia.
Benvolgut Sr. Rector,

Des de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes volem donar a conèixer la nostra 
entitat a les diferents parròquies per tal de poder oferir la possibilitat de viure i parti-
cipar dels pelegrinatges diocesans.

La finalitat principal és peregrinar al Santuari de Lourdes acompanyant malalts, per-
sones amb discapacitats i a totes aquelles persones que ho desitgin. Per això organit-
zem dos pelegrinatges a l’any, un a finals de juny i un altre a finals de setembre.

El Pelegrinatge són 5 dies de convivència, en els que fent camí junts posem en pràc-
tica l’esperit de servei, la generositat cap als altres, i compartim tots plegats moltes 
coses: l’esperit de servei, la generositat cap als altres, somriures, estones de pregària, 
mirades, il·lusions, xerrades, música, reflexions. En definitiva, moments únics en els 
que acompanyem i ens sentim acompanyats 

També participem a les celebracions del Santuari (Processó de les Torxes, Processó 
del Santíssim, Missa a la Gruta, Missa internacional…) i els actes que preparem des 
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de l’Equip de pastoral hospitalària (celebració del perdó, unció dels malalts, Missa de 
benvinguda…) És una vivència impressionant on Maria ens demana que ens donem a 
qui ens necessita. Els signes de Lourdes (aigua, llum i roca) i el missatge que la Mare 
de Déu va donar a Bernadette també ens hi ajuden.

La nostra missió com a servei diocesà és continuar proposant de viure aquesta ex-
periència a tothom, i per això ens dirigim a les parròquies per oferir ja sigui a grups 
de joves, esplais, grups parroquials de matrimonis, equip de pastoral de la salud, fa-
mílies, etc., aquesta oportunitat de viure i participar del pelegrinatge a Lourdes amb 
l’Hospitalitat.

Podeu venir coma grup de parròquia i formar part del pelegrinatge. Adjuntem el car-
tell dels dos pelegrinatges i uns quants tríptics. També podem venir per fer una xerrada 
(amb testimonis, fotos, informació més concreta sobre el pelegrinatge).

Contacteu amb nosaltres i us ho explicarem. Acollida i acompanyament de l’Hospita-
litat de la Mare de Déu de Lourdes. Tel. 93 487 40 09. e-mail: acollida@hospitalitat.
org. Us animem a participar-hi.

Agraint la vostra atenció,

Mn. Andreu Oller Salud
Consiliari Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de 
Llobregat i Terrassa
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Crònica

Missa i processó del Corpus Christi a la catedral
El diumenge 3 de juny, solemnitat del Corpus Christi, a la catedral de Barcelona es 
va celebrar amb la solemnitat tradicional la missa i la processó, aquest any de manera 
una mica irregular per causa de la pluja. En el moment de iniciar-se la missa, previs-
ta per dos quarts de set del vespre, plovia molt intensament, i per això la celebració 
eucarística es va fer a l’interior de la catedral, que era plena de gom a gom, amb prop 
de dues mil persones. S’hi van posar cadires plegables i, d’aquesta manera, la majoria 
dels assistents va poder seure.

El cardenal Joan Josep Omella havia publicat una carta invitant a aquesta celebració, 
carta que es va publicar al BAB del passat mes de maig. Tanmateix, en acaba la cele-
bració de la missa, la pluja havia parat i aleshores es va poder fer la processo amb els 
elements folklòrics tradicionals. La processó va fer aquest itinerari: Plaça Nova, Arcs, 
Portal de l’Àngel, Comtal, Via Laietana, Joaquim Pou i Avinguda de la catedral, on el 
cardenal Omella va impartir la benedicció amb el Santíssim Sagrament.

Carta als preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Durant el mes de maig, Mn. Josep Vives, arxiprest de la catedral, va enviar aquesta 
carta als preveres i diaques de la nostra arxidiòcesi:

«S’acosta la solemnitat del Corpus Christi i, per això, esperem que pugueu venir a la 
celebració de l’Eucaristia que serà presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe Mons. Joan 
Josep Omella, i que tindrà lloc al Pla de la Seu el diumenge 3 de juny, a dos quarts de 
set de la tarda, i a la processó amb el Santíssim Sagrament que seguirà després.

El lloc per a revestir-se serà la capella del Sant Crist de Lepant. Des d’allí sortirem 
tots plegats, formant la processó d’entrada per a la Missa. Recordeu de portar l’alba i 
l’estola blanca.

Els preveres que vulgueu oferir-vos per a administrar el sagrament de la Reconciliació 
abans de la celebració eucarística, haureu de venir amb tres quarts d’hora d’antelació i 
us assenyalaran el lloc per a exercir aquest ministeri. En aquest cas, tingueu la bondat 
de comunicar-nos-ho, per tal de saber si serà suficient el nombre de confessors.

Us agrairem a tots els que vindreu a la Missa que vulgueu confirmar la vostra partici-
pació a fi de preveure tot el que convingui per a la celebració. Podeu fer-ho a través 
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del correu electrònic secretaria@catedralbcn.org, o bé trucant al telèfon 93 315 15 54 
(sagristia de la Catedral).

A tots, gràcies per la vostra col·laboració. Afectuosament en el Senyor. Josep Vives i 
Trabal, canonge Arxiprest de la Catedral.»

Jornades eucarístiques de preparació

Els dies 28, 29 i 30 de maig, dilluns, dimarts i dimecres, de les 14 a les 19 hores, expo-
sició del Santíssim Sagrament a la capella del Sant Crist de Lepant. Temps d’adoració. 
Es prega als fidels que s’apuntin a la sagristia per formar part dels torns d’adoració.

Dijous dia 31 de maig i divendres dia 1 de juny, de 18 a 19 hores, exposició del San-
tíssim a la Capella del Sant Crist de Lepant i, a les 19 hores, Santa Missa.

Eucaristia del dia de Corpus

Amb el Sr, Cardenal arquebisbe, Joan Josep Omella, varen concelebrar l’Eucaristia 
els dos bisbes auxiliars, Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell, els canonges de la 
catedral, els vicaris episcopals Joan Galtés, Salvador Bacardit i Joan Cuadrench, i uns 
50 preveres, rectors i membres del clergat secular i regular. Entre aquests darrers hi 
havia tres religiosos mercedaris, especialment invitats aquesta vegada per complir-se 
els 800 anys de la fundació de l’Orde de la Mercè a la nostra catedral: el P. José Juan 
Galve, provincial; el P. Jesús Roy, secretari provincial, i el rector de la parròquia de 
Sant Pere Nolasc, P. Domingo. També concelebrà el P. Llorenç Puig, delegat per Ca-
talunya del provincial de la Companyia de Jesús a Espanya.

Nou diaques permanents varen exercir el seu ministeri durant la celebració i la pro-
cessó, entre els quals hi havia Mn. Xavier Rius, Mn. Josep Matias i Mn. Jordi Albert 
Garrofé, aquest darrer ajudant a Mn. Josep Vives com a mestre de cerimònies. Durant 
el temps previ a la missa, quatre confessors varen administrar el sagrament la Recon-
ciliació als molts fidels que s’acostaren als confessionaris.

Homilia del Sr. Cardenal 

A l’homilia el Cardenal Arquebisbe va utilitzar el català i el castellà i va començar 
explicant un conte que es troba en els escrits de l’escriptor rus Tolstoi. Un rei que pre-
guntava als savis com és Déu i com podia veure Déu. I no li donaven cap resposta que 
l’agradés. Però un pastor, humil i pobrement vestit, va anar al palau del rei i li va dir: 
«Jo li mostraré com és Déu i com el pot veure. Tregui’s els seus vestits reials i posi’s el 
meu pobre vestit de pastor». El rei ho va fer, i aleshores el pastor li va dir: «Això és el 
que va fer Déu en Crist, perquè Crist, essent Déu, per amor a tots nosaltres: va deixar 
la seva rica vestidura de Déu per revestir-se de la nostra pobra condició humana, i va 
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néixer pobre, va viure pobre, va ser perseguit, va ser condemnat a mort, va morir en 
la creu i va ressuscitar.»

A partir d’aquest conte de l’escriptor rus, el cardenal va exposar les següents reflexions:

1. Déu ens deixa la seva presència esdevenint Pa eucarístic. Un Déu tan gran es fa 
present en un tros de Pa i es fa el nostre aliment de pelegrins. Només els humils poden 
conèixer Déu.

2. Diguem-li a Jesucrist. «Gràcies, Senyor, perquè amagues aquestes coses als savis i 
als entesos i les manifestes als humils».

3. «Ajuda’ns, oh Crist, a fer nostres els sofriments del món, com ens va dir el Concili 
Vaticà II: «La joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes contemporanis, so-
bretot dels pobres i de tots els qui sofreixen, són també la joia i l’esperança, la tristesa 
i l’angoixa dels deixebles de Crist. I no hi ha res de veritablement humà que no trobi 
ressò en el cor d’ells» (GS 1).

4. Avui és el Dia de la Caritat, perquè, des dels primers segles de la història de l’Es-
glésia, els cristians han unit la celebració de l’eucaristia amb la pràctica de la caritat 
envers els pobres i els membres més vulnerables de la societat. Avui som invitats a 
ajudar a la Càritas perquè aquesta obra pugui ajudar els pobres. «Càritas és com un 
camí, com un riu petit, però que uneix les seves aigües a les aigües d’altres rius, i així i 
fa possible que la nostra societat sigui menys dura amb els pobres i amb els marginats 
de totes classes 

5. Us invito a ser una «Església en sortida», com ens demana el papa Francesc. Durant 
el passat temps de Pasqua la diòcesi ha presentat el document titulat “Sortim! Orien-
tacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona”. És el 
nou Pla Pastoral Diocesà. Hem de veure en la persona dels pobres la mateixa carn de 
Crist. Sant Maximilià Maria Kolbe, al camp d’extermini d’Auschwitz, quan veia que 
portaven els cadàvers dels morts al crematori, ell, ple de fe, deia tot fent pregant pel 
seu etern descans: Et Verbum caro factum est.

6. Davant del dolor humà hi hem de posar el bàlsam de la caritat, de la solidaritat. 
Hem de “sortir” a trobar els germans i germanes treballasnt en favor de la justícia. Els 
cristians no hem de fer proselitisme, sinó donar exemple i fer que el nostre amor no 
sigui només de paraules sinó sincer i d’obres. No hem de ser factors de confrontació, 
sinó de fraternitat.

7. Avui, el Santíssim Sagrament és adorat en els nostres carrers. Nosaltres hdem de ser 
com una “custòdia” que portio Jesucrist a les famílies, als llocs de treball, als barris, 
a tots els ambients humans.
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8. «Que Déu ens ajudi a tots –va dir finalment el cardenal- a ser ‘portadors de Crist’ 
per tal de fer una societat més fraternal, el pilar de la qual sigui l’amor».

Processó amb el Sant Sagrament i reflexions finals

Acabada la processó, que es va fer segons el recorregut dels últims anys perquè ja 
no plovia en aquella hora, el cardenal va impartir la benedicció amb el Santíssim 
Sagrament des de l’altar situat al Pla de la Seu, davant la façana principal de la Cate-
dral. En aquells moments, el cardenal va pronunciar unes paraules finals en les que, 
en primer lloc, va explicar que la Custòdia anava en la processó posada en la Cadira 
del Rei Martí l’Humà, que va tenir aquest gest amb el nostre Senyor i Redemptor. 
«Així també nosaltres hem d’oferir al Senyor la nostra vida per portar Crist a tots els 
nostres germans i germanes. Sortim!, com ens demana el nou Pla pastoral diocesà, i 
mirem de portar Crist a tota la nostra vida, a totes les parròquies, a les famílies, als 
nostres barris».

En segon lloc, va fer una reflexió que estava inspirada en el fet que els gegants i altres 
elements tradicionals que participen en la processó, quan arriben al carrer de Joaquim 
Pou, es paren i s’esperen al costat fins que arriba la custòdia amb el Sant Sagrament 
i, quan aquesta passa al costat d’ells, s’inclinen en senyal de veneració i d’adoració 
a Nostre Senyor. «Així ho hem de fer tots nosaltres, i durant cada dia de l’any: fer de 
la nostra vida una oblació i una adoració al Crist que va donar la vida per nosaltres i 
ens va deixar la seva presència en aquest admirable Sagrament. I a tots, gràcies per la 
vostra presència i fins a l’any que ve, si Déu vol» -va dir finalment el cardenal Omella.

Celebració dels 50 anys de la Residència 
Sacerdotal Sant Josep Oriol

«El 18 de juny de 1968 el bisbe Marcelo González va inaugurar la Residència Sacer-
dotal Sant Josep Oriol, tal com avui la coneixem al barri de Les Corts de Barcelona i 
en els edificis dels carrers Remei i Joan Güell». Així començava l’article titulat «Mig 
segle de comunitat sacerdotal», escrit pel cardenal Omella per a la primera pàgina del 
Full Dominical especial (17/06/2018) dedicat a aquesta casa, oberta als sacerdots ju-
bilats de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, que actualment 
n’acull una seixantena i en alguns casos acompanyats dels seus familiars més propers.

Eucaristia d’acció de gràcies a Déu

Calia celebrar les noces d’or d’aquesta obra i es va fer puntualment el dilluns 18 de 
juny de 2018. a les 11 hores es va celebrar una eucaristia d’acció de gràcies pels50 
anys, celebrada a la capella de la residència, i presidida per Mons. Antoni Vadell, 
bisbe auxiliar, acompanyat a l’altar per Mn. Josep Serra, director de la Residència, 
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i per Mn.Josep M. Martí Bonet, canonge, encarregat de fer la presentació de la his-
tòria de la casa en l’acte que es va fer després de la missa. Tots els residents varen 
concelebrar l’eucaristia

El bisbe Antoni Vadell, a l’homilia, va recordar les paraules de Sant Pau”el Senyor és 
fidel”, escoltades a la primera lectura (1 Co 1,3-9), invitant els presents a dinar gràcies 
a Déu pel do de la vocació i demanant-li la gràcia de mantenir-se fidels en l’amor a 
ell i als germans. Comentant el text evangèlic llegit –el Magnificat-, el bisbe auxiliar 
va invitar els mossens a sentir-se sempre «visitats per Maria, que ens porta el Crist, 
com el va portar a la casa de la seva cosina Isabel. El Senyor compta amb cadascú de 
nosaltres i, des de la nostra petitesa, pot fer meravelles. Ell ha volgut fer la seva obra 
comptant amb nosaltres. Feu que Maria sigui la nostra mestra en aquest any jubilar 
que avui comencem». 

Un dels residents, Mn. Pere Vivó, va fer una emotiva pregària dels fidels recordant 
i citant les persones que han fet possible aquest mig segle de vida de la casa. Entre 
aquestes persones va citar les relighioses Hospitalàries de la Santa Creu, dues de les 
quals –les germanes Mercè i Cristina eren presents a la celebració. A la comunió, 
un altre resident, Mn. Lluís Bonet Riera, va interpretar el Panis angelicus, de Cesar 
Frank, i al final de la missa es cantà el «Rosa d’abril» i un altre resident, Mn. Ramon 
Viñas, va interpretar al petit l’orgue de la capella de forma magnífica la Tocata i fuga, 
de J.S.Bach. 

Presentació de la història de l’obra

A les 12.15 hores, a la sala de conferències de la casa, es va fer la presentació del lli-
bre del que durant 46 anys ha estat el rector de la Residència, Mn. Francesc Raventós 
i Pujol. El llibre es titula La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. Història. L’ha 
editat l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Mn. Francesc Raventós és la persona més do-
cumentada, com a testimoni presencial d’aquest mig segle de la casa, per a escriure 
aquest llibre de 244 pàgines, bellament editat per l’Arxiu Diocesà de Barcelona i que 
fou lliurat als preveres residents en aquest acte.

En va fer la presentació el canonge Josep Maria Martí Bonet, director de l’Arxiu 
Diocesà, que ha tingut cura de l’edició del volum i n’ha escrit una introducció de 16 
pàgines dedicada sobretot a un dels bisbes de Barcelona que estan en la prehistòria de 
la Residència, el bisbe Català i Albosa.

El doctor Martí Bonet va començar recordant que durant aquests 50 anys quasi 300 
sacerdots jubilats han passat per aquesta residència. I va citar aquestes paraules d’un 
dels residents actuals, Mn. Albert Torrents. «Quins meravella poder concelebrar l’Eu-
caristia cada dia, resar conjuntament les Vespres, el Rosari, el mes de Maria, el del 
Sagrat Cor, els exercicis espirituals, la Unció dels malalts… i així lliurement, sense 
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cap obligació; també poder ajudar en diversos ministeris sacerdotals, poder practicar 
la caritat fraterna amb els companys… Això és una autèntica meravella!»

«Aquesta institució diocesana té el seu origen en la segona meitat dl segle XIX, quan 
el bisbe Pantaleó Montserrat va deixar un llegat per atendre els sacerdots que després 
que després d’una vida d’activitat apostòlica es trobaven sense mitjans i en pobresa. 
D’aquí va sorgir ‘l’asil per a sacerdots pobres’ i després denominat ‘Seminari Major’, 
fent-ho realitat els doctors Morgades i Català Albosa».

Referint-se a aquest bisbe, Martí Bonet explicà la seva gran caritat durant l’epidèmia 
de pesta de l’any 1885 a Barcelona, que ell mateix practicà la caritat amb els malalts 
i va demanar de fer-ho als sacerdot i fins i tot a les monges de clausura durant l’epi-
dèmia. «Amb aquests actes de caritat es confirmà un dels trets típics del tarannà de la 
diòcesi que és la caritat. I la caritat és el que impera en aquesta casa».

Mn. Francesc Raventós va dir que ell no era historiador i que si es va decidir a fer la 
història de la casa fou perquè li ho va demanar el bisbe Ramon Daumal, i que el seu 
únic títol per fer-ho és que porta 48 anys a la casa, 46 dels quals com a rector. 

En unes paraules finals, el bisbe auxiliar Antoni Vadell va dir que «m’ha impressionat 
veure com la caritat ha estat i està present en la història de la diòcesi i en la història 
d’aquesta casa. Aquest és el gran tresor d’aquesta casa. Que aquest any jubilar a tots 
‘ens eixampli el cor’». 

El dimarts 19 de juny, el grup DUM, format per antics alumnes del Seminari Conciliar 
de Barcelona, va oferir un concert a tots els residents.

L’acte de presentació del llibre va tenir un complement musical i un complement 
poètic. El musical va anar a càrrec de Mn. Ramon Viñas, que interpretà unes peces 
al piano; el complement musical el van realitzar dos residents, Mn. Joaquim Vives i 
Mn.Manuel Tort. El primer va oferir una poesia que, amb la seva composició musical 
per a ser cantada, fou interpretada per tots els assistents a l’acte, i que inclou amb 
aquests versos.

«Antic prat d’herbes i flors,
quin regal tan profitós!
Just avui fa cinquanta anys
et fas llar de mosens grans”.

Us heu dat, mossens, del tot,
vostra vida i vostre cor
en parròquies i poblets
santuaris i convents.
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Vostra espiga bé s’ha obert
i han caigut grans ben plens
que arrelant ací i enllà
han brostat fe i caritat,

A la Llar, lassats, torneu
recordant molts i bells fets
i pregant i convivint
acabeu junts el camí.

Recordant-ne només tres
agraïm els qui l’han fet:
Don Marcel, mossens Daumal,
Raventós i tants i tants.

Oh Casal de seny i pau
des d’avui i per molts anys,
doneu sempre als de Les Corts
companyia, pau i amor.»

«Cinquanta anys», una poesia de Mn. Manuel Tort

El poeta més reconegut de la Residència és sens dubte Mn. Manuel Tort, la poesia que, 
emocionat, va llegir en aquest acte:

«Quin goig agermanar-se quan els anys
van envellint la vida del prevere
i el cel va obrint la porta als seus companys!

És l’hora de mirar, agraït, enrere
i examinar la teva joventut 
i els anys que l’han seguit. De la senyera

que has arborat, ¿Déu se n’ha complagut?
Tu i Ell! Amb quin delit sempre t’empara!
Ningú com Ell coneix com has viscut.

Ningú com Ell t’estima tant. T’amara 
amb afalacs com un enamorat,
el Déu d’amor que alhora és Pare i Mare.

Per tu el seu fill morí en la creu clavat.
Per dur-te segur al cel t’ha dat Maria,
amb ella hauràs un lloc al seu costat.
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Abans, però, viuràs la simfonia
dels fràgils darrers anys amb uns companys
en una llar encesa d’alegria.

Avui aquesta llar fa cinquanta anys!
Quin goig poder-la veure amb tanta vida!
Quin goig com han florit tots els seus tanys!

El nom dels jardiners de la florida
els té guardats Jesús en el seu cor.
Nosaltres hem seguit la seva crida.

Viure en aquesta llar és un tresor.
Com t’estimem la nostra residència!
De Josep Oriol és el record.

Que viu és el seu nom! Fent penitència
el més celeste fill de la ciutat
mostrà que el do més gran de l’existència

és convertir la vida en santedat.
A tots els que la llar han fet possible
avui mostrem plegats el nostre grat.

Potser l’agraïment és invisible
com cada sentiment interior,
però, quan mor el jorn, el fem audible

Tots li agraïm la nostra mansió
que té un jardí que és una meravella.
No n’hi ha cap de més superior 

en tot el nostre entorn. Però l’estrella
que ens dona llum intensa i ens fa sants
és l’íntima claror de la capella

on aprenem a viure com germans.
I com germans per totes les anyades
que celebrem avui, donant-nos les mans,

Volem escriure noms, lletres daurades
que ens romandran al cor, tribut joiós,
I no volem que siguin oblidades
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És el record del viure generós
de les germanes de la Santa Creu,
del bisbe Daumal, mossèn Raventós
en aquesta llar que tant estimen.»

El llibre de Mn. Francesc Raventós també està previst que sigui presentat pel mateix 
canonge Martí Bonet en un acte del dissabte 23 de juny a les 11.30 hores a la sala de 
la mare de Déu de la Mercè de la nostra catedral.

Un altre acte situat en aquesta commemoració dels 50 anys serà el que està previst per al 28 
de novembre de 2018, en el que hi haurà una missa concelebrada a la capella de la Residèn-
cia, amb la presència dels bisbes de les tres diòcesis de la província eclesial de Barcelona.

La cloenda dels actes de les noces d’or de la casa età prevista pel dia de la festa de Sant 
Josep Oriol, el 23 de març de l’any vinent. Un dia per demanar al famós sant miracler 
de Barcelona que faci el no petit miracle que aquesta casa pugui estar molts anys ben 
oberta als sacerdots que han treballat al servei de l’Església.

Al final d’aquesta crònica, ens plau recollir amb les paraules finals de l’article del car-
denal Omella citat a l’inici d’aquesta crònica: «He tingut l’oportunitat de visitar els sa-
cerdots de la Residència i he pogut comprovar l’escalf que reben i l’ambient fratern que 
gaudeixen els membres d’aquesta comunitat sacerdotal. Demano a Déu que ens ajudi 
perquè sapiguem reconèixer, valorar i agrair el bé que representen per a nosaltres i per a la 
nostra diòcesi, i demano avui, especialment, que la nostra residència sacerdotal segueixi 
oferint el servei que presta amb eficàcia i amb el mateix amor amb el que es va erigir».

Acte de felicitació als cardenals Omella i 
Martínez Sistach en la seva festa onomàstica

Cardenal Omella: «El Pla pastoral no és una arribada, sinó que és un començament»

En una comunicació enviada via e-mail a tots els membres de la Cúria diocesana i 
dels altres organismes diocesans el 15 de juny de 2018, la Sra. Màrion Roca Sagués, 
Secretària General i Cancellera de l’Arquebisbat, invitava a tots a l’acte de felicitació 
al cardenal Joan Josep Omella, amb motiu de la seva festa onomàstica. L’acte tingué 
lloc el dia 22 de juny de 2018, a les 13 hores.

«A la trobada –deia també aquesta comunicació- ens hi acompanyarà el Sr. Cardenal, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit, que el dia abans, el dijous 21 de juny, 
haurà celebrat la seva festa onomàstica, en la festivitat de Sant Lluís Gonzaga».
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«Aprofitarem aquesta efemèride –afegia la nota- per agrair l’encomiable tasca de tots 
els membres de la cúria arxidiocesana que deixen els seus càrrecs i ensems felicita-
rem els nous membres que seran nomenats a partir del setembre per exercir les seves 
responsabilitats. Amb joia també aquell dia podrem donar l’enhorabona al provicari 
general i als nous, delegats, delegades vicaris episcopals, que ja hauran pres possessió 
del seu càrrec. Com és costum, començarem amb una pregària a la Capella del Palau 
Episcopal i després hi haurà una recepció a la Sala Noble.» 

A la capella es va resar l’hora litúrgica de Sexta, presidida pels dos cardenals, els Bis-
bes auxiliars, el provicari general i els vicaris episcopals. La pregària litúrgica es va 
cloure amb el cant de la Salve Regina.

Paraules del bisbe auxiliar Antoni Vadell

A continuació, a la Sala Noble, es va iniciar la recepció amb aquestes paraules del 
bisbe auxiliar Mons. Antoni Vadell:

«El llibre dels Fets dels Apòstols ens diu que, abans que Jesús vingués, ja Joan pro-
posava a tot el poble d’Israel un baptisme de conversió. Joan deia: “Jo no sóc aquell 
que vosaltres penseu; després de mi ve aquell del qual no sóc digne de deslligar-li la 
corretja de les seves sandàlies”. Us prego, senyors cardenals, que rebeu la més sincera 
felicitació, en nom del bisbe Sergi, de tot el consell Episcopal i de tots els membres 
de la cúria diocesana: del Tribunal Eclesiàstic, dels delegats, delegades, directors i 
directores de secretariats, membres de la Secretaria general i de tots els serveis de la 
cúria, així com de totes les persones que formeu part d’aquesta gran i bella família que 
és l’Església de Barcelona. 

Tots som aquí, senyors cardenals, per felicitar-vos i sobretot per donar gràcies a Déu 
perquè us hagi cridat a ser precursors del Crist, indicadors de la seva presència entre 
nosaltres, anunciadors de la vida nova que genera Crist ressuscitat quan hi ha cristians 
disposats a estimar el Crist i a deixar-se estimar per ell. I també estem aquí agrair-vos 
el vostre sí, el sí generós de cada dia al Senyor, sentint-vos indignes de deslligar-li les 
sandàlies. Gràcies, cardenal Joan Josep, i gràcies, cardenal Lluís, per la vostra pater-
nitat espiritual, per ser apòstols del Crist, referents de la nostra fe, per a tots els qui 
seguim el Crist a la nostra arxidiòcesi.

Estimat cardenal Joan Josep Omella, gràcies per oferir-nos les Orientacions i pro-
postes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona, el Pla Pastoral. 
Gràcies per haver-nos invitat a viure la sinodalitat amb el desig d’escoltar el parer de 
tantes persones i grups que desitgen ser una “Església en sortida”, com suggereix el 
papa Francesc. Gràcies per invitar-nos a aplicar ara aquest Pla Pastoral i a viure més 
enamorats del Crist, per a ser deixebles missioners entre els pobres, entre els joves i 
pel fet d’animar-nos a nosaltres mateixos a sortir del nostre ego per viure el do de la 
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fraternitat. Gràcies per dir-nos en tants moments que el més important no és que tot 
surti perfecte, sinó que ho fem tots junts, en comunió, encara que hàgim d’anar més 
lentament. Com ens costa això!

Gràcies a tots dos, senyors cardenals, per ser del Crist. Com es nota quan una persona 
viu traspassada per l’amor al Crist!. Això us dona aquesta llibertat i aquesta audàcia, i 
alhora aquella indiferència ignaciana que en alguns moments ens incomoda, però que 
és clau en l’art del discerniment.. Us agraïm que, com a pares i pastors, ens inviteu a 
viure centrats en el Crist i enamorats del Senyor, atents a la seva presència, com ho va 
fer aquell infant que, tant bon punt Elisabet sent la salutació de Maria, salta de goig 
en les seves entranyes.

Que la “beneïda entre totes les dones”, la Mare de Déu, intercedeixi per nosaltres i per 
la nostra Església arxidiocesana de Barcelona, i que les paraules de la mare de Joan 
Baptista siguin la millor felicitació per a vosaltres i per a desitjar-vos a tots un bon es-
tiu: ” Feliços vosaltres que heu cregut, allò que el Senyor us ha anunciat es complirà».

Paraules del cardenal Martínez Sistach

El cardenal Martínez Sistach va explicar la proximitat de les festes de Sant Lluís i Sant 
Joan Baptista i va dir que agraïa molt les paraules del bisbe auxiliar Antoni Vadell, in-
vitant-nos a fer com Sant Joan Baptista, que volia que ell es disminuís i que el Senyor 
creixés. «No sé si en la meva vida estic prou avançat en això, però almenys m’hi he 
esforçat en això, que és tant important per a tot sacerdot i per a tot cristià».

Va afegir que el senyor cardenal Omella ja faria referència als canvis que hi ha hagut 
en les responsabilitats a l’arxidiòcesi. «Aprofito aquesta ocasió per dir als que deixen 
el càrrec –que també han estat col·laboradors meus en els anys del meu pastoratge 
aquí- que els agraeixo la col·laboració que m’han ofert en aquests anys passat. I als 
nous els desitjo que puguin prestar també un bon servei al Sr. Cardenal, un bon servei 
a tota l’Església diocesana, un bon servei a tots els cristians, en definitiva, un bon ser-
vei al Senyor. Hi ha molta disponibilitat en els nostres sacerdots i diaques. I amb l’ajut 
del Senyor, farem coses olt grans. Gràcies!».

Paraules del cardenal Joan Josep Omella

El cardenal Omella va iniciar les seves paraules dient que recomanava la lectura so-
vintejada del nou Pla Pastoral, recomanant de portar-lo a la butxaca o al bolso, i que 
per això se n’havia fet una edició de butxaca…, perquè es pugui llegir a l’autobús o al 
metro… «El Pla Pastoral no és una arribada, sinó que és un començament»

«En un any han canviat moltes coses», va dir després, afegint que agraïa la disponibi-
litat i els molts treballs dels bisbes auxiliars, «que treballen molt», i el treball de totes 



BAB 158 (2018) - juny [45] 489

les persones que varen col·laborar en la preparació del Pla Pastoral i en la preparació 
d’un nou organigrama diocesà… «Dono les gràcies als vicaris episcopals que marxen 
i als que arriben», i va demanar un aplaudiment per a tots ells.

«Hi ha sempre canvis en la vida de l’Església, però allò més important és que el tren 
no es pari, que continuí fent la seva ruta, perquè és el Senyor el que condueix la seva 
Església per mitjà de l’acció de l’Esperit Sant». Va donar les gràcies als responsables 
de les delegacions, secretariats i serveis de la cúria o d’altres obres diocesanes, i també 
va demanar un aplaudiment «per als que marxeu i per als que veniu a aquestorganis-
mes». Va fer un comentari dels canvis parroquials encara no publicats, però ja divul-
gats com a rumors… Va destacar la disponibilitat dels sacerdots quan se’ls proposa un 
canvi i va dir: «tot ho fem en diàleg amb els interessats i amb els bisbes auxiliars i els 
membres del Consell Episcopal». Va afirmar que a la cúria hi ha un bon ambient, que 
cal «agrair a nostre Senyor la fraternitat i el bon ambient amb els que es treballa» (i 
encara va demanar un tercer aplaudiment per a tot aquest nombrós col·lectiu).

Finalment, el cardenal va comentar breument els consells que el papa Francesc va 
proposar a la cúria romana en el discurs que els va dirigir en ocasió de l’audiència amb 
motiu del Nadal de l’any 2014: no creure’s indispensable; l’atenció a les persones és 
més important que l’eficàcia en el treball; evitar la fossilització mental; no ser massa 
burocràtics; treballar en coordinació amb tothom; evitar rivalitats; evitar les murmu-
racions i els rumors falsos; no divinitzar els caps i els responsables; no ser indiferents 
a les preocupacions i problemes dels companys; i treballar sense «fer cara de funeral», 
sinó esforçar-nos en evangelitzar en comunió i amb joia, amb la joia de l’Evangeli

«Gràcies a tots i us desitjo un bon estiu. I descanseu, que l’any que ve també serà un 
any intens», va dir finalment el cardenal Omella.
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Informació

Égara, un éxito de colaboración (Comunicación 
del Dr. Josep M. Martí Bonet)

Publiquem el text de la comunicació presentada per Núria Téllez Rodero i Mn. Jo-
sep M. Martí Bonet a les XI Jornades d’Arxivers de l’Esglñésia, organitzades per la 
Comissió Episcopal per al Patrimoni Cultural de l’Església, jornades celebrades a 
Madrid els dies 20 i 21 de febrer de 2018.

En esta comunicación exponemos cómo ha sido posible elaborar el diplomatario de un 
fondo archivístico disperso; en concreto, nos referimos a los pergaminos del monaste-
rio desaparecido de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.

Es preciso reconocer que la campaña de restauración del conjunto episcopal de Égara 
ha sido un gran éxito por los múltiples resultados. Empezó con un simposio internaci-
onal celebrado el año 1991, en el cual se aprobó un ambicioso plan director que tenía 
como título y objetivo «Projecte de desenvolupament cultural i integració urbana del 
conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere de Terrassa».

En la elaboración del mismo participaron un equipo técnico del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic de la Generalitat formado por Antonio Navarro, Alfred Pastor, Eduard 
Riu, Albert Serra, Domènec Fereran i Pere Riera. Paralelamente, el equipo de la De-
legación diocesana del Patrimonio Cultural del arzobispado de Barcelona ofereció 
los estudios previos de los archivos eclesiásticos y civiles y de las investigaciones 
históricas que se habían efectuado desde principios del siglo XX, especialmente por 
el arquitecto Puig i Cadafalch, que obviamente revalorizó ese conjunto monumental 
denominado en aquel período «Església de Sant Pere de Terrassa».

Este conjunto está compuesto por diversas edificaciones de uso religioso (culto) que 
se distribuyen así: al norte, la iglesia parroquial de Sant Pere, al sur, la iglesia de Santa 
Maria y el edificio de la rectoría, i entre las dos iglesias, la de San Miquel, que errçoneq-
mente se consideraba que era el baptisterio episcopal. Todo el recinto da su fachada a la 
plaza del Rector Homs, sacerdote mártir en la persecución religiosa de 1936 (1).

Los resultados de la campaña se han visto coronados por un gran éxito. Cabe constatar 
que después de la campaña se ha conseguido datar con toda seguridad que una gan 
parte del conjunto es de época visigoda y que, si bien al principio se reconocían tres 
edificios (Santa María, catedral; Sant Miquel i Sant Pere), en la actualidad se recono-
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cen otros dos restos de edificios que son la Domus Episcopalis (Palacio Episcopal) y 
el magno baptisterio con una piscina y unos muros de seis metros de altura con unas 
aberturas de ventanas del siglo VI. 

En este edificio que antes era la gran rectoría de la parroquia de Sant Pere hay innu-
merables restos sepulcrales e incluso un rarísimo lavatorium al lado de una piscina 
bautismal usado por los fieles asistentes al bautismo que, evocando el pasaje del Evan-
gelio en el cual se dice que Jesús lavó los pies a los Apóstoles, ellos también practi-
caban el lavatorio a modo de un peculiar sacramental. Entre las estancias episcopales 
pueden descubrirse un perystilum, o patio abierto, rodeado de columnas.

Referente al edificio que se llasmaba Baptisterio de San Miguel -todo ello del siglo 
VI, con pinturas murales también de este siglo y con el recinto llamado nártex- se ha 
podido comprobar que no tenía la función de baptisterio sino de edificio sepulcral con 
una cripta de triple ábside. Quizá era un martyrium de un mártir (Sant Celoni?) o el 
lugar donde eran enterrados los obispos de Égara. También puede decirse que en los 
espacios de los tres ábsides de las tres igleias con sus pinturas y probablementer su 
retablo pétro son de la época visigótica o de la época carolingia (en Sant Pere).

Además, se han encontrado centenares de tumbas de la época del alto Medioevo, mo-
saicos visigodos, pinturas también del siglo V y las famososas de Huget y Borrassà 
(siglo XV). Y, lo que es más importante, se ha podido concretar cómo era la cons-
trucción de todo el conjunto episcopal. Sin embargo, estos éxitos objetivos nosólo lo 
sn en el campo arqueológico, sino también el archivístico, y por ende en el histórico 
ecñlesiástico-litúrgico. Porqwue toda esta campaña ha tenido muy presente la base 
documental previa, fruto también de un equipo de archiveros e historiadores dirigido 
`por el Archivo Diocesano de Barcelona.

Paralelamente a la campaña arqueológica llevada a cabo por los arqueólogos Gemma 
García, Antonio Moro y Francesc Ruset, los archiveros del arzobispado de Barcelona 
(Josep M. Martí Bonet, Leandro Niqui y Fèrlix Miquel) y del Archivo Histórico de 
Terrassqa (P. Puig Ustrell y J. Soler y Jiménez) buscaron exhaustivamente toda la 
documentación posible y fruto de ello son dos diplomatarios y tres estudios monográ-
ficos: Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria de Égara, Terrassa 958-1207(Terras-
sa-Barcelona, 2001; El Monastir de Sant Llorenç de Munt sobre Terrassa, diplomatari 
dels segles X i XI (Barcelona, 1995). Los estudios monográficos son: 1/ Barcelona i 
Égara-Terrassa, 2/ Historia de las diócesis de Barcelona, Égara-Terrassa i Sant Feliu 
de Llobregat (BAC) y 3/ Breu història del Bisbat d’Égara

No cabe duda que la colaboración entre entidades civiles y eclesiásticas y entre ar-
queólogos, historiadores y archiveros ha dado sus frutos. Pero por encima de todo el 
gran beneficiado ha sido el mismo conjunto monumental de la sede de Égara (Terras-
sa). Y posiblemente estos estudios han ayudado a concretarvcuál debía ser la sede o 
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ciudad de un nuevo o renacido obispado a la hora de determinasr cuál había de ser una 
de las nuevas diócesis después del desmembramiento de la gran diócesis de Barcelona 
en el año 2004 (2). En este caso nació la diócesis de Terrassa.

La colaboración de algunas instituciones a veces resulta casual. Así nos ha ocurrido 
con la British Library que custodiaba cerca de 83 pergaminos procedentes de Égara 
y del monasterio de Sant Llorenç del Munt, cerca de Terrassa. Un doctorando (Toni 
Tobella i Vergés), antes de 1980 fue enviado a la mencionada biblioteca para que consi-
guiera las fotografías de estos pergaminos. Una vez conseguidas las fotografias -ya que 
evidentemente de Terrassa fueron extraídos de un modo iregular- los publicamos ínte-
gramente en una edicdión del Patronato de la Fundación Soler i Palet de Terrassa (3).

En el conjunto del diplomatario de Sant Llorenç del Munt los mencionados documen-
tos de la British Library representan una notable contribución que facilitó en gran ma-
nera la determinación de las épocas arqueológicas tanto del monasterio mencionado 
como del conjunto visigótico de la Sede episcopal de Égara.

Posiblemente, estas intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en las 
décadas de 1991 al 2009, son las más importantes de toda España. Y todo eso fue 
posible gracias a la cooperación institucional entre entidades eclesiásticas (archivos), 
estatales (Ministerio de Cultura), autonómicas y del municipo de Terrassa.

Notas

(1) La seu episcopal d’Égara, arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al segle 
IX (Tarragona, 2009), p. 19.

(2) J. M. MARTI BONET. La seu episcopal d’Égara. Arqueologia d’un conjunt crs-
tià del segle IV, p. 7.

(3) J. M. MARTI BONET. L’evangeliari de Terrassa. Text d’argentr de la seu de 
Manresa i els pergamins (“additional Charters”, n. 62.604 -62.681 de la British 
Library. (Terrasdsa, 1980). 

(4) P. PUIG USTRELL. El Monastir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Di-
plomatariu. Vol II, p. 608.

Gaudí al alcance de los estudiosos 
(Dr. Josep M. Martí Bonet)

Texto de la comunicación presentada por el Dr. Josep M. Martí Bonet, director del 
Archivo y del Museo Diocesano de Barcelona, en las XI Jornadas de Archiveros de la 
Iglesia, organizadas por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural y cele-
bradas en Madrid los días 20 i 21 de febrero de 2018.
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Millones de personas visitan la catedral de Barcelona, además de la basílica de la 
Sagrada Familia. En ambas visitas se puede comunicar el contenido del trabajo de los 
investigadores que permiten comprender el sentido de estos dos grandiosos monu-
mentos, propiedad de la Iglesia.

Nosotros, los gestores de estos monumentos, estamos llamados a intentar revivir las 
mismas sensaciones y evocaciones del gran genio de Gaudí, en el mismo espacio con-
creto en que él los creó y los experimentó.

Me refiero en concreto a un banco de iglesia, que puede pasar desapercibido, pero que 
tiene el gran valor de ser el banco en que Gaudí se sentaba todos los domingos para 
seguir con gran devoción el rezo coral de los canóifos y la santa misa en la catedral 
de Barcelona.

Desde este mismo banco Gaudí observaba también el panorama del esplendoroso 
arte gótico, arcos que nacen de columnas plantadas en el mismo suelo o pavimento 
y que se elevan hasta alcanzar las bóvedas de crucería coronadas por unas claves de 
bóveda, situadas muy cerca de los vitrales instalados en los muros laterales, ligeros 
gracias a la presencia de los contrafuertes que dividen entre sí los espacios de las 
capillas laterales.

Precisamente en este banco de la catedral barcelonesa Gaudí concibió el proyecto 
del gran templo de la Sagrada Familia. «El Gótico –afirmaba- es el estilo más subli-
me dentro de la historia de la Arquitectura. Las líneas del Gótico son todas correctas 
y regladas”. Gaudí quedaba embelesado ante las bellas claves de bóveda, que sin 
duda le recordaban aquellas palabras de la Sagrada Escritura referidas a Jesucris-
to: «La piedra que rechazaron los arquitectos se ha convertido ahora en la piedra 
angular». Gaudí admiraba los contrafuertes, los arbotantes y especialmente la luz 
riquísima que penetraba a través de los vitrales gracias a la ligereza de los muros 
laterales del Gótico.

Sin embargo, Gaudí se preguntaba, «¿por qué no quitar, prescindiendo de todos es-
tos elementos (contrafuertes, claves de bóveda…), para así aligerar todavía más los 
muros laterales y las mismas bóvedas?» «Hagamos -continuaba el arquitecto- que 
el templo se sostenga sencillamente desde el cielo, mediante unas columnas que se 
comporten como árboles, inclinadas si cabe y que sean soportes hiperboloides o 
sea en movimiento de sus fuerzas internas». «Sigamos -terminaba- por una parte la 
misma naturaleza y sigamos así los tres libros que deben ser la pauta de toda obra 
sólida y viva, o sea, el libro de la Naturaleza, los libros de la Biblia y el libro de la 
Liturgia». En esto consiste el genio de Gaudí, el gran arquitecto -único en el mun-
do- que tiene en una sola ciudad, Barcelona, siete monumentos declarados Bienes 
de Interés Cultural para la Humanidad.
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Todas las expresiones de gran entusiasmo ante la obra de Gaudí son fruto de los 
trabajos de investigadores de todo el mundo, contando con la colaboración de los 
gestores eclesiásticos, y con la colaboración de entidades civiles y culturales de 
nuestro entorno.

Ya actualmente podemos presentar dos Congresos mundiales celebrados. Gaudí ti-
ene la voluntad de usar todos los medios de percepción del hombre. Utiliza los 
mosaicos para partir del color y alcanzar la iridiscencia y el deslumbramiento. Y 
también utiliza el sonido. El sonido de las campanas es una de sus grandes preocu-
paciones. Llegó a viajar para poder escuchar unos sonidos muy especiales… Todo 
lo calculaba y lo probaba. Estudió la acústica y sus campanario son realmente tubos 
de órgano. Lo mismo podríamos decir de los confesionarios, de los púlpitos, de las 
matracas, de los antipendios de altar, del cirio pascual, del tenebrario…

Y todo esto lo decimos no por pura transmisión de sus admiradores, sino también 
porque lo estudiamos y lo publicamos, siempre gracias a una extraordinaria cola-
boración de estudiosos, los cuales siempre conducidos con gran respeto y libertad 
científica por la misma Iglesia, por medio de sus gestores del patrimonio, han hecho 
posible un conocimiento casi exhaustivo de la obra de Gaudí. Porque gracias a es-
tos estudios y esos colaboradores hoy día conocemos muchísimo sobre la obra y el 
genio de Gaudí y también sobre su vivencia cristiana, por lo que tiene en curso su 
proceso de beatificación.

Decía Gaudí que todo lo comprobaba y lo probaba. Obviamente, hemos tenido muc-
hísima suerte al encontrar un auténtico tesoro archivístico y museístico referente a 
Gaudí y a su obra en los sótanos de la cripta de la Colonia Güell y en los archivos de 
sus secretarios o continuadores, como Martí Matlleu, Boada, Martinell, Cardoner, 
Bonet Garí, etc.

Gaudí tenia su laboratorio en la cripta de la Colonia Güell. El mismo templo de 
esa Colonia, mientras se iba construyendo, le servía a Gaudí como de maqueta en 
donde probaba todo lo que le tenía que servir para la construcción del gran templo 
de la Sagrada Família. Todo lo fotografiaba, lo probaba primero en la iglesia de la 
Colonia y después lo trasladaba a la Sagrada Familia.

La gran suerte nuestra es haber hallado en los túneles interiores de la misma cripta 
documentos autógrafos, fotografías y objetos varios del propio Gaudí, que fueron 
salvados por la misma gente de la Colonia tapiándolos en esos túneles de acondi-
cionamiento de aire tanto para el invierno como para el verano. Todo fue salvado y 
conservado intacto hasta que, con motivo de la primera exposición celebrada en la 
Pia Almoina, hace unos quince años, pudimos descubrir estos objetos, algunos de 
los cuales son autógrafos de Gaudí, con información muy variada.
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Todo fue estudiado, digitalizado y en definitiva conservado para el estudio científico 
sobre la obra de Gaudí. Y por eso los mencionados dos congresos son el fruto de esa 
eficaz colaboración que incluye de un modo especial las universidades de Innsbruck, 
Moscú, Barcelona, también algunas universidades de China, Japón y Estados Uni-
dos… En todos estos estudios e investigaciones la Iglesia está presente y generosa-
mente frece su colaboración.

Dr. Josep M. Martí Bonet
Director del Archvo y el Museo diocesano de Barcelona

«A cor obert. Crònica d’una malaltia», 
llibre de Mn. Enric Roig Sansegundo

No és freqüent que un sacerdot escrigui un llibre autobiogràfic sobre la seva malaltia, 
i això és el que ha fet un sacerdot de la nostra diòcesi, Mn. Enric Roig Sansegundo 
en l’obra titulada A cor obert. Crònica d’un malaltia,(Barcelona, 2018, 218 pàgines), 
publicat aquest any 2018, en autoedició per un grup d’amics del mossèn. El llibre 
recull les reflexions, pregàries i poemes escrits pel mossèn en el període de la malaltia 
que se li mostrà l’estiu de 2013.

Qui és l’autor d’aquesta obra, escrita una part en prosa (219 pàgines) i part en poesia 
(97 pàgines)? Per respondre a aquesta pregunta cal recollir aquí la síntesi biogràfica 
que recull l’autor del pròleg, Emili Ferrando Puig. Mn. Enric Roig Sansegundo neix 
a Torrelles de Llobregat el 4 d’octubre del 1945. El 1952 tota la família es trasllada 
a Sabadell perquè el pare ha trobat feina en una empresa metal·lúrgica de la ciutat. 
L’Enric va al col·legi dels Maristes fins al 1957, any en què ingressa en el Seminari 
Menor de Barcelona, on estudia el batxillerat elemental i un curs del superior. El 
1962, ja en el Seminari Major, acaba el batxillerat, fa tres cursos de filosofia i quatre 
de teologia. Aquesta etapa a Barcelona, a part dels estudis, li va servir per posar-se en 
contacte amb el món de la cultura. Va ser una etapa rica en teatre, cinema, música… 
Al mateix temps va ser ocasió per endinsar-se en els barris obrers (parròquies,grups, 
partits…). D’aquí es va originar que en el futur la seva opció com a capellà fos exer-
cir el ministeri en barris obrers i populars. L’afició a escriure li ve d’aquesta època 
a través de quaderns, diaris, publicacions a revistes populars i eclesials. Els escrits 
acumulats des de fa anys són molts. Resseguint els nombrosos quaderns hom es pot 
fer càrrec d’una època, d’una mentalitat, d’unes opcions, d’una vida.

Després de ser ordenat sacerdot pel bisbe Narcís Jubany el 9 d’abril de 1972 va ser 
vicari de les parròquies de la Sagrada Família i de sant Joan Baptista, i rector de la de 
Sant Jordi de la ciutat de Sabadell; vicari de la parròquia de Sant Llorenç de Terrassa; 
vicari de la parròquia de la Salut i rector de les parròquies de Pomar i de Llefià de 
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Badalona; i també rector de La Pau i en l’actualitat de Sant Josep Obrer de Barcelona. 
Ha exercit de consiliari diocesà del MIJAC, de diferents grups de la JOBAC i d’un 
equip de la GOAC. També cal recollir la seva continuada i solidària tasca als malalts 
ingressats a l’Hospital Germans Trias de Badalona i també entre els malalts de la re-
sidència de La Fosca de Trinitat Nova.

El llibre està estructurat segons la seva temàtica en tres capítols. El capítol primer té 
com a protagonista la seva pròpia malaltia i com l’afronta. Proves i més proves, ses-
sions i més sessions de quimioteràpia, dolor, sofriment, solitud, desesperació… Però 
també aprenentatge i acceptació de la nova situació personal, paciència, esperança, 
confiança en Déu Pare i estimació profunda a les criatures, a pesar de tot. En aquest 
capítol s‘han adjuntat igualment les reflexions i pregàries que el mossèn fa al voltant 
del particular calvari que està passant i algunes de les cartes que escriu als seus amics 
i les respostes que rep. La crònica d’aquests primera etapa es va publicar, juntament 
amb experiències colpidores d’altres malalts, en el llibre Més enllà del sofriment i 
la solitud. També van ser publicats en la part final del llibre una selecció de poemes 
escrits en aquest període.

El capítol segon comprèn un conjunt de reflexions fetes des de la fe i per a l’homilia 
de la missa del diumenge, per a recessos que dirigeix, per a xerrades que prepara. Res-
seguint aquests escrits hom pot fer un seguiment del cicle litúrgic anual. Li preocupa 
sobretot purificar la imatge que tenim i oferim de Déu, perquè així aplanem el camí 
perquè la gent pugui creure en Ell. Un Déu bo, acollidor, amable, compassiu, amorós, 
fidel, un Déu patiens (que pateix angúnies i dolors com tots els humans. ¿Com no 
recordar l’obra del gran metge i psiquiatre jueu Emil Frankl Homo patiens?). Un Déu 
alliberador, totalment transcendent, però al mateix temps implicat profundament en 
la història humana, un Déu que ho perdona tot, sempre i a tots, i també un Déu jove 
i renovador, tal com li agrada de dir al papa Francesc. Li preocupa també que Jesús 
de Natzaret sigui conegut, estimat i adoptat com a model a seguir en la nostra vida. 
Li preocupa que cada persona sigui ella mateixa, es descentri en la resta de germans i 
germanes i assenti profundament la seva vida en Déu. Alguns d’aquests escrits estan 
en català, altres en castellà, i així s’han recollit en el llibre, sense modificar res.

El capítol tercer conté els bells poemes que mossèn roig ha anat escrivint en tot 
aquest període de malaltia, seguint els diversos moments temporals. Alguns dels 
poemes estan pensats i escrits des de la finestra de l’Hospital del Mar de Barcelona. 
Altres poemes estan escrits des del llit de l’hospital, o des de la sala on rep la qui-
mioteràpia al costat d’altres malalts. Alguns els redacta a casa de la Sra. Pilar –que 
ha estat per a ell com un veritable àngel de la guarda-, al barri de La Pau, on roman 
convalescent; altres des del seu domicili en Trinitat Nova. Són freqüents les imatges 
de la natura en aquestes composicions, i algunes d’aquestes imatges formen part de 
la part gràfica del llibre.
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El Sr. Emili Ferrando Puig, militant de la GOAC, que amb altres membres d’aquest 
moviment ha ordenat tots aquests materials del mossèn, escriu al final del seu pròleg 
aquestes paraules que donen el sentit més profund d’aquest llibre de mossèn Enric 
Roig Sansegundo: «Creiem que les seves reflexions i poemes i l’exemple que ens 
dona sobre com està afrontant la seva situació vulnerable de fragilitat, pot ajudar a 
moltes altres persones i també col·lectius a ser compassius i solidaris amb tota la gent 
amiga que està en l’ona del dolor, del sofriment i de la solitud. I també a saber afron-
tar personalment situacions semblants si el destí així ens ho presenta» Tal com diu 
mossèn Enric:«És la primera vegada que poso per escrit les meves inquietuds sobre el 
sofriment i la salvació. Us les ofereixo per si us ajuden»

Tanquem aquesta nota informativa amb el tast d’un dels seus poemes, el titulat «Obrir-
se a l’esperança» (4/02/2017), que diu això

Obrir-se a l’esperança

Esperaré que creixi l’arbre
i em faci ombra.
Però adobaré l’espera
amb les neves fulles seques.
Esperaré que brolli la font
i em doni aigua. 
Però esbargiré el meu reguer
de memòries enfangades.
Esperaré que despunti l’alba
i m’il·lumini.
Però espolsaré la meva nit
de prostracions i sudaris.
Esperaré que arribi
el que no sé
i em sorprengui.
Però buidaré casa meva
de tot allò enquistat.
I a l’adobar l’arbre,
esbargir el reguer,
espolsar la nit
i buidar la casa,
la terra i el plany
s’obriran
a l’esperança.
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«Fent camí», les memòries de 
Mn. Jaume Bogunyà i Casals

Aquest llibre editat pel CPL de Barcelona té 208 pàgines i una abundant documen-
tació gràfica. Com a lema de tot el llibre l’autor hi ha posat aquesta frase: «Ja fa un 
temps, un bon amic em va demanar que escrivís les meves memòries. No m’agrada 
escriure i em va costar posar-m’hi. Finalment, però, em vaig decidir».

El lector estarà content d’aquesta decisió, perquè el llibre mostra l’itinerari d’aquest sa-
cerdot que ara viu ja la plenitud de la vida i que va néixer a Barcelona l’any 1932, Pot-
ser és millor que transcribim el pròleg que ell mateix ha escrit per a aquestes memòries. 

«M’agradaria, abans d’exposar la petita història de la meva vida, parlar una mica de 
la meva manera de pensar, de la meva presència en el món per on m’he mogut, de 
com he intentat portar endavant el meu compromís, i també d’aquelles vivències més 
rellevants durant aquests anys, així com algunes de les meves reflexions.

Per la meva manera de ser i per la formació rebuda de petit, he mirat sempre la vida 
amb optimisme, i he procurat anar endavant i amb ganes de ser útil i construir. I ja 
de més gran, he procurat estimar a tothom, pensi com pensi, escoltant a tots i interes-
sant-me per tots, sobretot per aquelles persones que s’obren i veus que et necessiten.

Amb els joves i la mainada he procurat acompanyar-los, confiant en ells i essent sem-
pre molt franc i acollidor. No he tingut mai cap problema. Amb els joves de 15 i 16 
anys sempre m’he trobat molt a gust i hem treballat prou bé.

El meu pare va viure el naixement de l’escoltisme a casa nostra i com ell el vivia em 
va transmetre el seu esperit; l’esperit de servir i de ser útil, de millorar aquest món, i 
també l’amor per les nostres coses, la nostra llengua, Catalunya, la natura, etc.

Per la fe, així mateix, he descobert que els dons o qualitats que Déu m’ha donat havia 
de fer-los servir per ajudar a tothom. És una responsabilitat, i crec que no els he apro-
fitat prou. La meva timidesa i moltes vegades la mandra m’han limitat molt.

Tot seguit us exposo com ha estat el meu caminar per la vida, un caminar que sempre 
he tingut el goig de gaudir, i que he viscut amb molta il·lusió. No tot ha estat, natural-
ment, flors i violes. M’he trobat amb obstacles i a vegades bastant grans, però sempre 
els he superat i m’han ajudat a créixer encara més i agafar experiència.»

Després d’aquesta confessió sincera i humil de l’autor, només ens cal donar una idea 
de les etapes del recorregut vital de Mn. Jaume Boguñà, tal com quedes reflectides 
en aquestes memòries. El llibre té dues parts. La primera inclou des del naixement, a 
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Barcelona o, per ser més exactes, a Sant Andreu de Palomar l’any 1932 fins a la seva or-
denació sacerdotal l’any 1956. La segona part està destinada a descriure el seu itinerari 
com a sacerdot de l’arquebisbat de Barcelona: Barberà del Vallès (1957), Sitges (1957-
1961), Sant Martí del Clot (1961-1971), Santa Magdalena de Viladecans (1971-1986), 
amb una referència a l’ermita de la Mare de Déu de Sales, Sant Pere de Gavà (1986-
2010) i la jubilació (2010). El llibre inclou també dos apèndix, un dedicat a les feines 
que ha fet al marge de les seves responsabilitats com a vicari o com a rector i l’altre 
incou una memòria gràfica de la asva vida. Gràcies, Mn. Jaume, per aquestes memòries 
en les que molts altres preveres del nostre arquebisbat s’hi veuran reflectits.

Concessió dels premis Memorial 
Bisbe Joan Carrera

L’escriptor portuguès Gabriel Magalhaes va rebre el primer guardó durant la Nit de 
Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, acte celebrat el dia 1 de juny de 2018. El Premi 
l’acredita com a primer guanyador del certamen de periodisme creat com a Memorial 
del bisbe Joan Carrera i Planas, en la categoria «Diàleg Fe i Cultura». El premi li fou 
concedit pel conjunt de la seva obra literària, però especialment pels articles publicats 
al diari La Vanguardia. Gabriel Magalhaes és un intel·lectual laic de Portugal les 
obres i escrits del qual tenen un profund missatge espiritual i cristià.

Els periodistes Georgina Pujol, Joan Albert Lluch i Carles de la Encarnación varen 
rebre el segon premi en la categoria «Inclusió Social» pel reportatge Fora de tot, els 
sense llar, del programa 30 minuts de TV3; i les periodistes Laura Mor i Glòria Bar-
rete varen rebre el premi en la categoria «Joventut, Fe i Discerniment Vocacional» 
pel treball monogràfic Joves i Església, publicat a la pàgina web Catalunya Religió.

Cadascun dels tres premis ha estat dotat amb 2.000 euros patrocinats per la Direcció 
General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Càritas Diocesana de Bar-
celona i l’Abadia de Montserrat.

La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana és una trobada anual a benefici d’aquests 
dos mitjans de comunicació. En aquesta setena edició va incloure un concert a la basíli-
ca de Santa Maria del Mar de l’Orfeó Badaloní i una actuació del seu esbart Sant Jordi, 
i una emotiva Pregària a la Verge del Remei, cantada per Marina Rossell. Va seguir 
després el sopar de «la Nit de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel» que, per segon any 
consecutiu, es va servir a la Llotja de Mar de Barcelona. El sopar fou presidit pel car-
denal Joan Josep Omella, amb l’assistència del cardenal Lluís Martínez Sistach. Hi van 
assistir-hi unes 400 persones, entre les quals hi havia representants del món eclesial, cul-
tural, social i polític català, com Àngel Ros, alcalde de Lleida i Enric Vendrell, director 
general d’Afers Religiosos de la Generalitat. El cardenal Omella va animar Ràdio Estel 
i Catalunya Cristiana a continuar sent factors de concòrdia i de comunió.
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