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Santa Seu

Carta Apostòlica en forma de «Motu Proprio»
«Omnium In Mentem» del Summe Pontífex 

Benet XVI, amb la qual es modifiquen 
algunes normes del Codi de Dret Canònic

La constitució apostòlica Sacræ disciplinæ leges, promulgada el 25 de gener de 1983,
va cridar l’atenció de tothom sobre el fet que l’Església, com a comunitat espiritual
i visible alhora, i ordenada jeràrquicament, necessita normes jurídiques «que orde-
nin com cal l’exercici de les funcions que Déu li ha confiat, sobretot la de la potestat
sagrada i la de l’administració dels sagraments». En aquestes normes és necessari
que resplendeixi sempre, per una banda, la unitat de la doctrina teològica i de la le-
gislació canònica i, per una altra, la utilitat pastoral de les prescripcions, mitjançant
les quals les disposicions eclesiàstiques estan ordenades al bé de les ànimes.

A fi de garantir més eficaçment tant aquesta unitat doctrinal necessària com la fina-
litat pastoral, a vegades l’autoritat suprema de l’Església, després de ponderar-ne les
raons, decideix els canvis oportuns de les normes canòniques, o hi introdueix algu-
na integració. Aquesta és la raó que ens porta a redactar la present Carta, que con-
cerneix dues qüestions.
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En primer lloc, en els cànons 1008 i 1009 del Codi de dret canònic, sobre el sagra-
ment de l’Orde, es confirma la distinció essencial entre el sacerdoci comú dels fi-
dels i el sacerdoci ministerial i, al mateix temps, es posa en relleu la diferència en-
tre episcopat, presbiterat i diaconat. Ara, en canvi, després que, havent sentit els
pares de la Congregació per a la doctrina de la fe, el nostre venerat predecessor
Joan Pau II va establir que s’havia de modificar el text del número 875 del Cate-
cisme de l’Església catòlica, a fi de reprendre més adequadament la doctrina sobre
els diaques de la constitució dogmàtica Lumen gentium (n. 29) del Concili Vaticà II,
també Nós considerem que s’ha de perfeccionar la norma canònica que afecta
aquesta mateixa matèria. Per tant, escoltat el parer del Consell pontifici per als
textos legislatius, establim que les paraules dels susdits cànons es modifiquin com
s’indica a continuació.

A més, atès que els sagraments són els mateixos per a tota l’Església, competeix úni-
cament a l’autoritat suprema aprovar i definir els requisits per a la seva validesa, i
també determinar el que es refereix al ritu que cal observar en la seva celebració
(cf. c. 841). Tot això certament val també per a la forma que s’ha d’observar en la ce-
lebració del matrimoni si almenys un dels contraents ha estat batejat en l’Església
catòlica (cf. c. 11 i 1108).

El Codi de dret canònic estableix, això no obstant, que els fidels que s’han separat de
l’Església per un «acte formal», no estan subjectes a les lleis eclesiàstiques relati-
ves a la forma canònica del matrimoni (cf. c. 1117), a la dispensa de l’impediment
de disparitat de culte (cf. c. 1086) i a la llicència requerida per als matrimonis mix-
tos (cf. c. 1124). La raó i el fi d’aquesta excepció a la norma general del cànon 11 te-
nia com a finalitat evitar que els matrimonis contrets per aquells fidels fossin nuls per
defecte de forma, o bé per impediment de disparitat de culte.

Amb tot, l’experiència d’aquests anys ha mostrat, contràriment, que aquesta nova
llei ha generat no pocs problemes pastorals. En primer lloc, ha semblat difícil la de-
terminació i la configuració pràctica, en els casos particulars, d’aquest acte formal
de separació de l’Església, sigui pel que fa a la seva substància teològica, sigui pel
que fa a l’aspecte canònic. A més, han sorgit moltes dificultats tant en l’acció pas-
toral com en la praxi dels tribunals. De fet, s’observava que de la nova llei sembla-
ven derivar, almenys indirectament, una certa facilitat o, per dir-ho així, un incentiu
a l’apostasia en aquells llocs on els fidels catòlics són escassos en nombre, o on
regeixen lleis matrimonials injustes, que estableixen discriminacions entre els ciu-
tadans per motius religiosos; a més, aquesta nova llei feia difícil el retorn d’a-
quells batejats que desitjaven vivament contraure un nou matrimoni canònic, des-
prés del fracàs de l’anterior; per l’últim, ometent altres coses, per a l’Església
moltíssims d’aquests matrimonis es convertien de fet en matrimonis anomenats
clandestins.

Considerat tot això, i avaluats atentament els parers tant dels pares de la Congrega-
ció per a la doctrina de la fe i del Consell pontifici per als textos legislatius, com tam-
bé de les conferències episcopals que han estat consultades sobre la utilitat pastoral
de conservar o abrogar aquesta excepció a la norma general del cànon 11, ha semblat
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necessari abolir aquesta regla introduïda en el cos de les lleis canòniques actualment
vigent.

Establim, per tant, eliminar del mateix Codi les paraules: «i no se n’ha apartat per
un acte formal» del cànon 1117, «i no se n’ha apartat per un acte formal» del cà-
non 1086 §1, i també «i no se n’ha apartat mitjançant un acte formal» del cànon
1124.

Per això, havent escoltat respecte a aquest tema la Congregació per a la doctrina de
la fe i el Consell pontifici per als textos legislatius, i demanat també el parer dels nos-
tres venerables germans cardenals de la santa Església romana responsables dels
dicasteris de la Cúria romana, establim el que segueix:

Art. 1. El text del cànon 1008 del Codi de dret canònic s’ha de modificar de mane-
ra que, d’ara en endavant, resulti així:

«Mitjançant el sagrament de l’Orde, per institució divina, d’entre els fidels alguns
són constituïts ministres sagrats, pel caràcter inesborrable amb què són marcats i per
això són consagrats i destinats a servir, cadascun segons el seu grau, amb nou i pe-
culiar títol, el poble de Déu.»

Art. 2. El cànon 1009 del Codi de dret canònic d’ara en endavant tindrà tres parà-
grafs, el primer i el segon dels quals es mantindran amb el text del cànon vigent; el
nou text del tercer es redactarà de manera que el cànon 1009 §3 resulti així:

«Aquells que han estat constituïts en l’orde de l’episcopat o del presbiterat reben la
missió i la facultat d’actuar en la persona de Crist Cap; els diaques, en canvi, són ha-
bilitats per a servir el Poble de Déu en la diaconia de la litúrgia, de la paraula i de la
caritat.»

Art. 3. El text del cànon 1086 §1 del Codi de dret canònic queda modificat així:

«És invàlid el matrimoni entre dues persones, una de les quals fou batejada en l’Es-
glésia catòlica o rebuda en el seu si, i l’altra no està batejada.»

Art. 4. El text del cànon 1117 del Codi de dret canònic queda modificat així:

«La forma indicada anteriorment ha de ser observada si almenys un dels contraents
ha estat batejat en l’Església catòlica o rebut en el seu si, salvades les prescripcions
del c. 1127 §2.»

Art. 5. El text del cànon 1124 del Codi de dret canònic queda modificat així:

«Està prohibit, sense llicència expressa de l’autoritat competent, el matrimoni entre
dues persones batejades, una de les quals hagi estat batejada en l’Església catòlica
o rebuda al seu si després del baptisme, i l’altra és adscrita a una Església o comu-
nitat eclesial que no té plena comunió amb l’Església catòlica.»
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Tot el que hem decretat en aquesta carta apostòlica en forma de motu proprio, orde-
nem que tingui vigor ferm i estable, malgrat qualsevol disposició contrària encara
que sigui digna de particular esment, i que es publiqui en el comentari oficial Acta
Apostolicæ Sedis.

Benedictus pp XVI

Dat a Roma, vora Sant Pere, el dia 26 del mes d’octubre de l’any 2009, cinquè del
nostre pontificat.
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Prelat

Decrets

Excardinació d’un prevere diocesà

DECRETO 01/10.- Barcelona, 11 de febrero de 2010

Vista la petición del sacerdote de esta Archidiócesis de Barcelona, Rvdo. D. Jesús Vi-
lar Vilar, por la que solicita la excardinación para incardinarse en la diócesis de Se-
gorbe-Castellón;

Vista la disposición del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Segorbe-Castellón de in-
cardinar al mencionado sacerdote, si por nuestra parte le concedemos las letras
excardinatorias correspondientes;

POR EL PRESENTE documento decretamos la excardinación perpetua y absoluta
de esta Archidiócesis de Barcelona del sacerdote Rvdo. D. Jesús Vilar Vilar, para que
pueda incardinarse en la diócesis de Segorbe-Castellón.

Este decreto tendrá efecto a partir de la fecha en la que el solicitante obtenga el de-
creto de incardinación de la diócesis citada.

Lo decreta y firma el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach, cardenal arzobispo de Barcelona

Por mandato de su Eminencia Reverendísima,
Sergi Gordo Rodríguez, pbro., secretario general y canciller
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Cartes

Carta sobre la beatificació del P. Josep Tous Soler

Josep Tous, pedagog, prevere i fundador

El diumenge 25 d’abril de 2010, en una solemne concelebració presidida pel carde-
nal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat del Vaticà, serà beatificat a la Basílica de San-
ta Maria del Mar, de Barcelona, el pare Josep Tous, religiós caputxí, sacerdot i fun-
dador d’una congregació religiosa.

Josep Tous i Soler nasqué a Igualada el 31 de març de 1811. Ingressà als caputxins
en el convent de Santa Eulàlia de Sarriá el 18 de febrer de 1827, amb el nom de re-
ligiós de fra Josep d’Igualada. Rebé l’orde del presbiterat a la capella del palau epis-
copal de Barcelona, el 24 de maig de 1834, de mans del bisbe Pedro Martínez. Poc
després vindrien els decrets d’exclaustració del juliol de 1835, promoguts pel govern
de Mendizábal. En aquesta circumstància tan adversa per a la vida religiosa, el pare
Tous fou expulsat del convent barceloní de Santa Madrona i hagué de compartir amb
els seus germans de comunitat, primer l’empresonament i després un llarg exili a Ità-
lia i a França.

Enmig d’unes circumstàncies adverses, el pare Tous fou sempre fidel i perseverant,
mantenint la fe i la confiança en Déu, així com l’observança de l’espiritualitat fran-
ciscana i de la seva condició de religiós caputxí.

Retornat a Barcelona l’any 1843, s’incardinà a la diòcesi com a sacerdot secular i
col·laborà pastoralment a la parròquia de Santa Maria del Mar, com a vicari a la lo-
calitat d’Esparreguera i finalment fou adscrit a la parròquia barcelonina de Sant Fran-
cesc de Paula.

Portat de la seva preocupació davant d’una societat que vivia un procés de descris-
tianització, el 27 de maig de 1850, amb el beneplàcit del bisbe de Vic Llucià Casa-
devall, el pare Tous fundà a la població de Ripoll l’Institut de Terciàries Caputxines
de la Divina Pastora, dedicades a la formació cristiana dels infants. Aquesta con-
gregació, iniciada amb un grup de joves que tenien el pare Tous com a consiliari a
la parròquia de Sant Francesc de Paula, s’estengué ràpidament obrint centres edu-
catius a Capellades, Ciempozuelos (Madrid), Sant Quirze de Besora, Igualada, etc. 

El fundador dedicà tota mena d’esforços per a la consolidació d’aquesta congrega-
ció que, unint la contemplació a l’acció apostòlica, havia de dedicar-se a l’educació
de la infància, sobretot de la infància femenina. Un dels consells que donava a les se-
ves religioses era aquest: «Ensenyeu més amb amor de mares que amb severitat de
mestres». I també els donava aquest altre consell. «Vesseu en el cor dels infants i
joves els sants pensaments i devots afectes que Déu us ha comunicat en la santa
oració». 
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No li varen faltar dificultats en la seva missió de fundador. En temps i circumstàn-
cies difícils, ell va dir que «encara que tot sigui fosc, cal ser fidel a Déu i fidel als
homes».

La congregació del pare Tous, anomenada actualment Religioses Caputxines de la
Mare del Diví Pastor, està present complint l’esperit i el servei que reberen del seu
fundador en col·legis, residències i obres missionals a Roma, a Espanya i a cinc
països d’Amèrica Llatina: Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Cuba i Colòmbia. A
Catalunya estan presents a Barcelona (dos col·legis), Capellades, Igualada (col·legi i
casa d’espiritualitat a la casa natal del fundador), Pallejà, Premià de Mar, Sabadell
i Sant Pere de Ribes. A la resta d’Espanya tenen obres a Madrid (residència d’estu-
diants), a Cieza (Múrcia) i a Las Arenas (Biscaia).

Ànima contemplativa, enmig de la seva activitat apostòlica, el pare Tous ens ha dei-
xat un gran testimoni de fidelitat al sacerdoci i les arrels franciscanes de la seva es-
piritualitat, que es manifestà en la seva gran bondat i en el seu lliurament com a pe-
dagog a l’obra de l’educació de la infància i la joventut. Precisament lliurà la seva
ànima a Déu el matí del dia 27 de febrer de 1871, mentre celebrava la santa missa per
a les religioses i les alumnes del col·legi del carrer Jonqueres de Barcelona.

L’arxidiòcesi de Barcelona dóna gràcies a Déu per la persona i l’obra del pare Tous
i se sent honorada pel fet d’acollir la beatificació d’aquest gran sacerdot de la nos-
tra terra, que és un exemple a imitar, especialment en aquest Any Sacerdotal pro-
mulgat pel Sant Pare Benet XVI per a tota l’Església.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Carta sobre la Visita Pastoral

Benvolguts diocesans,

Ens disposem a celebrar a l’arxidiòcesi la continuació de la Visita Pastoral, concre-
tament als arxiprestats de La Cisa i Vall d’Hebron. La Visita Pastoral, encara que es
realitzi en un indret concret, incideix en tota l’Església Diocesana i és motiu de
pregària per part de tots els diocesans i de totes les comunitats, ja que tots formem
part d’aquesta porció del Poble de Déu que constitueix la diòcesi.

La visita pastoral permet una major relació i comunicació entre el pastor diocesà
i els diocesans, les comunitats i les institucions i realitats eclesials. A la vegada,
amb aquesta visita augmenta la consciència de diocesaneïtat en els feligresos i les
parròquies. Per això, Joan Pau II en la seva Exhortació Postsinodal «Pastoris Gre-
gis», de 16 d’octubre de 2003, afirmava que la Visita Pastoral és «un autèntic
temps de gràcia» i «una expansió de la presència espiritual del Bisbe entre els
seus fidels».

02 Prelat  11/3/10  10:30  Página 71



72 [8] febrer - BAB 150 (2010)

En la Visita Pastoral m’ajudaran el Sr. Bisbe Auxiliar, els Vicaris Episcopals, els
Arxiprestos i els Delegats Diocesans, especialment dels més directament relacionats
amb els objectius del Pla Pastoral.

Prego a tots els rectors i sacerdots de les parròquies i comunitats, especialment dels
arxiprestats de La Cisa i de Vall d’Hebron, que informin de la celebració de la Visi-
ta Pastoral, del seu sentit i de les seves finalitats per tal que amb la pregària i parti-
cipació ens ajudin a assolir que la nostra pastoral diocesana sigui més missionera i
més evangelitzadora.

Amb una salutació i benedicció ben cordial per a tots,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 9 de febrer de 2010

Homilies i al·locucions

Omelia dell’Eminentissimo e Reverendissimo Cardinale Arcivescovo
di Barcellona, Dr. Lluís Martínez Sistach, nella messa di chiusura
del III Centenario della morte del Beato Nicola Saggio da Longobardi.
Paola, 3 febbraio 2010

È per me una soddisfazione presiedere l’eucarestia con la quale si conclude il III Cen-
tenario della morte del beato Nicola Saggio da Longobardi, oblato professo ed eroe
di santità del Sacro Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Lo celebriamo
in questa città di Paola che è passata al Nome di un gran santo della Chiesa Cat-
tolica e il giorno 3 di febbraio, data in cui si compie il III Centenario della sua mor-
te a Roma.

Sono molto grato al Rvdmo. P. Generale, P. Francesco Marinelli, che mi ha invitato
a questa commemorazione. La mia vita cristiana è stata molto unita, specialmente
negli anni dell’infanzia e della gioventù, ai Minimi perché vivevo accanto al convento
di San Francesco di Paola, di Barcellona. La loro bontà, la loro semplicità, la loro
umiltà e la loro capacità di avvicinarsi a noi che partecipavamo al culto e alle attività
della comunità hanno lasciato nei fedeli una profonda impronta di vita di fede, di spe-
ranza e di carità; in quel quartiere barcellonese del Guinardó, che negli anni qua-
ranta e cinquanta del secolo scorso era come una famiglia, le celebrazioni religiose
erano presiedute dai cari Padri dell’Ordine di San Francesco di Paola. Tutti erava-
mo impressionati dallo spirito di penitenza che vivevano dentro e fuori il convento,
ed erano un esempio per tutti noi che li conoscevamo e li apprezzavamo.
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Il carisma dei Minimi, che è soprattutto un carisma di umiltà, per il quale loro do-
vevano considerarsi come i più piccoli di tutti i religiosi, brilla con speciale chia-
rezza ed esemplarità nella vita del beato Nicola. In lui vediamo meravigliosamente
plasmato l’ideale di santità che Dio comunicò a San Francesco di Paola e che meritò
l’approvazione della Chiesa, prima da parte dell’arcivescovo di Cosenza nel 1470 e
poi, e per tutta la Chiesa, da parte del Papa Sisto IV nel 1474.

Nel beato Nicola vediamo, una conferma di ciò che dice Gesù nel Vangelo: che Dio
rivela la sua sapienza ai piccoli e agli umili. In lui si compì ciò che abbiamo ascol-
tato nella prima lettura, quando Dio, nell’Antica Alleanza, separa la tribù di Leví per
portare l’Arca dell’Alleanza di Dio e per stare alla presenza di Dio «servendolo e be-
nedicendo nel suo nome fino al giorno d’oggi. Perciò —aggiunge il testo— Leví non
ha avuto parte nell’eredità con i suoi fratelli: Dio è la sua eredità».

L’eredità del beato Nicola era Dio, era il Signore. Sappiamo che, fin da giovane, men-
tre aiutava i suoi genitori —specialmente suo padre— nel lavoro della coltivazione
dei campi, frequentava spesso la Chiesa dei Religiosi Minimi di Longobardi e lí tras-
correva giornate intere in preghiera

Nicola era un vero levita, un uomo chiamato da Dio, un uomo che sentiva che la
sua vita avrebbe avuto senso solo se si consacrava totalmente al Signore. Quando co-
municò la sua decisione di entrare nel convento dei Minimi, davanti al dispiacere e
all’arrabbiatura dei suoi genitori, si senti così frustrato che rimase cieco, e recuperò
la vista solo quando i suoi genitori si pentirono e lo lasciarono libero di seguire le sue
proprie aspirazioni. Questo mutamento nel suo stato fisico costituisce una parabola
dell’aspirazione fondamentale della sua vita: Dio, solo Dio.

Perciò, in questi momenti in cui concludiamo il terzo centenario della sua morte,
il primo pensiero che desidero lasciarvi sul beato Nicola è questo: il beato Ni-
cola fu un gigante di santità mistica. Cosí disse il Reverendissimo. Padre Gene-
rale dell’ Ordine dei Minimi, P. Francesco Marinelli, durante l’apertura del pro-
cesso su un presunto miracolo, per avanzare nel suo processo di canonizzazione,
atto celebrato nel Palazzo Arcivescovile di Cosenza-Bisignano. «Non gli bastava
la preghiera orale —aggiunse il Padre Generale— perché appena la cominciava
si elevava subito nella contemplazione, come affermava il suo confessore, al qua-
le per ordine di Gesú Cristo, fra’ Nicola esponeva tutte le sue esperienze misti-
che».

Non risulta sorprendente ciò che ci raccontò la sua biografia? Egli era un religioso
laico, che non arrivò al sacerdozio, perché non poté studiare, nonostante avesse gran-
di qualità per farlo. Nella sua umiltà, gli fu dato il dono della contemplazione del mis-
tero stesso di Dio: la Santissima Trinità, «tanto —leggiamo— che molti professori
e alunni di Roma, quando il Beato Nicola si trovava nella Città Eterna, lo visitava-
no perché spiegasse loro il più grande dei misteri della nostra fede». Fra’ Nicola fu
realmente un fratello laico esemplare, un religioso perfetto, ma soprattutto un gran
mistico. Un savio nella scienza di Dio.
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Nel Vangelo abbiamo ascoltato queste parole di Gesú: «Chi non porti la sua croce e
mi segua, non puó essere discepolo mio». È conosciuta l’austerità dei figli spiritua-
li di San Francesco da Paola, nella cui regola esiste il voto chiamato di «vita qua-
dragesimalis», che viene considerato come caratteristico dell’Ordine dei Minimi e
per il quale si impongono una astinenza totale e perpetua da ogni tipo di carne, ec-
cetto in caso di grave malattia e con il consenso del superiore. Lo spirito dei Mini-
mi è di gran penitenza e abnegazione e costituisce una testimonianza molto neces-
saria in un mondo edonista come il nostro, in cui si dà molta piú importanza all’avere
che all’essere. La vostra abnegazione generosa e radicale, cari Minimi, è una gioia che
arricchisce il tesoro spirituale della Chiesa.

In Fra’ Nicola si compie quella frase del Vangelo: «Chiunque di voi che non rinunci
a tutti i suoi beni non puó essere discepolo mio». Egli lo visse radicalmente ai suoi
vent’anni, quando si presentò a casa dei suoi, già vestito con l’abito claustrale dei Mi-
nimi, e dicendo così ai genitori: «Ecco, sono già frate».

Come buon discepolo di San Francesco da Paola non mancò nella sua vita la croce,
caricata sulle sue spalle da uno dei suoi fratelli in religione. Poiché il nostro Beato
godeva di gran popolarità a Roma, per decisione del suo superiore fu trasferito a
Paola. Lí ebbe come superiore provinciale lo stesso superiore di Roma, che non era
convinto della sua santità e lo umilió in vari modi, per cui fra’ Nicola poté vivere ne-
lla sua vita le parole che abbiamo letto nel Vangelo.

Questo fratello oblato, un vero mistico, devotissimo della Santissima Trinità, del Sa-
cro Cuore di Gesú e della Madonna, Santa Maria, non era assolutamente un uomo in-
differente alle sofferenze dei fratelli e delle sorelle. Ci racconta il suo biografo, il pa-
dre Alfredo Bellantonio, che visitava i malati, aiutava i poveri, correggeva i peccatori,
univa la preghiera e l’umiltà con una carità costante e attiva, seguendo l’esempio del
suo Fondatore.

Lo stesso Papa Clemente XI lo stimava molto per questa carità. Quando fra’ Nicola
fu trasferito di nuovo a Roma, un giorno fu chiamato al Palazzo del Quirinale dal
Santo Padre. Ma siccome era già tardi, il nostro Beato era in dubbio se dover aspet-
tare di essere ricevuto dal Papa o andare a trovare alcuni poveri che lo stavano as-
pettando. Alla fine, decise di andare dai poveri. Quando il Santo Padre chiese dove
si trovasse fra’ Nicola perché voleva parlare con lui, gli raccontarono ció che era suc-
cesso, e il Santo Padre rispose che Fra’ Nicola aveva agito molto bene.

Vorrei che rimanesse impressa a tutti —per imitarla— questa triplice immagine del
beato fra’ Nicola da Longobardi: l’uomo consacrato a Dio, il contemplativo del mis-
tero della Santissima Trinità, e il fratello converso che fu tutto carità per i bisognosi.

Quest’ultima immagine è molto ben descritta con alcune parole e con un fatto. Le pa-
role sono queste: Fra’ Nicola «attraversava giornalmente tutta la circoscrizione, an-
che più volte, e dove trovava bisogno di assistenza correva al convento a chiamare i
Frati o per amministrare i sacramenti o per assistere i morenti… Era tutto orecchi ad
ascoltare i bisogni dei parrocchiani per lo più gente comune e provvederli con op-
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portuno aiuto. Girava insomma dappertutto, tutto mente e tutto cuore, lasciando in
ogni luogo l’impronta del suo zelo e della sua carità».

E il fatto è questo: quando Nicola fu di nuovo a Roma, era chiamato «padre dei po-
veri e dei carcerati, ed erano tante le persone che facevano ogni giorno ressa dinan-
zi la porta del Collegio di San Francesco ai Monti gridando: “Vogliamo vedere il san-
to, vogliamo vedere il santo!”».

Mi sembra che questo fatto rifletta il desiderio del popolo di Dio riunito in questa so-
lemne celebrazione di chiusura del terzo centenario della morte del beato Nicola Sag-
gio. Abbiamo venerato il Beato con affetto e ci siamo affidati alla sua intercessione.
Però speriamo di participare un giorno alla sua canonizzazione nella città di Roma
dove è morto. Faxit Deus! Che Dio lo faccia!

Paraules del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
arquebisbe de Barcelona, en la inauguració de les Jornades sobre
Política i ètica, Facultat de Teologia de Catalunya, 8 de febrer
de 2010

En el context actual de la nostra societat cal posar en relleu la importància del ser-
vei que presten els polítics. Aquest treball és molt necessari per tal d’aconseguir el
bé comú de la societat. Per això cal recordar aquestes paraules del Concili Vaticà II:
«L’Església considera digna de lloança i d’atenció la tasca dels qui es consagren al
servei dels homes per al bé comú i accepten les càrregues d’aquest servei.»

La doctrina social de l’Església il·lumina els continguts ètics de l’acció política. L’Es-
glésia està encarnada en la societat històrica i per tant té el deure de proclamar l’i-
deal de l’evangeli a tota la comunitat humana. Per això fóra impossible que l’Esglé-
sia no tingués una doctrina social. L’Església té una missió a realitzar en el camp
social, polític, econòmic i cultural. Precisament de la missió religiosa deriven fun-
cions, llums i energies que poden servir per establir i consolidar la comunitat hu-
mana segons el pla del Creador. L’Església anuncia les orientacions morals i recor-
da la dimensió religiosa de l’activitat individual i social en els camps de la societat.
Com ha afirmat el papa Benet XVI en la seva primera encíclica, «l’Església no pot
ni ha d’emprendre per compte propi l’empresa política de realitzar la societat més
justa possible… Però no pot ni ha de quedar-se al marge de la lluita per la justícia»
(Déu és amor, n. 28).

Pius XI, el papa de l’Acció Catòlica, va dir que el camp de la política és el terreny de
la més àmplia caritat, i va parlar de la caritat política, la qual no es limita a suplir les
deficiències de la justícia o a denunciar les injustícies, sinó que fa més que això. En
el document episcopal «Els catòlics en la política» es descriu aquesta caritat políti-
ca amb aquestes paraules: «Es tracta d’un compromís actiu i operant, fruit de l’amor
cristià als altres homes considerats com a germans, a favor d’un món més just i més
fratern, amb especial atenció a les necessitats dels més pobres.»
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Ningú no pot negar que tot compromís polític té una gran dignitat moral, i quan és
exercit com un acte d’entrega personal al servei de la societat, exigeix generositat i
desinterès. El compromís polític viscut així —principalment quan procedeix d’un es-
perit cristià— ha estat qualificat d’una «dura escola de perfecció» i d’un «exigent
exercici de la virtut».

També és veritat que en tot compromís polític les temptacions de l’ambició i dels de-
sigs de poder són molt fortes. És quan el polític cau en la temptació que l’horitzó del
servei als altres s’entenebreix i només preval l’interès personal o bé del grup o par-
tit. En aquest context, Joan Pau II va dir aquestes paraules, que són molt actuals: «Les
acusacions d’arribisme, d’idolatria del poder, d’egoisme i corrupció que sovint són
adreçades als homes del govern, del parlament, de la classe dominant, del partit po-
lític, així com també l’opinió tan estesa que la política sigui un lloc de necessari
perill moral, no justifiquen de cap manera ni l’absència ni l’escepticisme dels cris-
tians en relació amb la cosa pública.»

Avui cal una revalorització de la política i dels polítics, i ser molt respectuosos del
principi democràtic i de respecte a la dignitat de les persones sobre la presumpció
d’innocència, mentre no es provi el contrari pels mitjans establerts en l’Estat de dret.

El treball polític ha de comptar amb la participació de tot el poble. La solidaritat és
l’estil i el mitjà per a la realització d’una política que vulgui cercar el veritable des-
envolupament humà. Això demana la participació activa i responsable de tothom en
la vida política, des de cadascun dels ciutadans fins als diversos grups, des dels sin-
dicats fins als partits. Perquè, com afirma Joan Pau II, «tots i cadascun som alhora
destinataris i protagonistes de la política».

La participació dels ciutadans en la política s’exerceix principalment fent ús del vot
en les eleccions. Tanmateix convé, cada dia més, exercir aquella participació mit-
jançant un contacte constant dels elegits pels càrrecs públics i els seus representants,
per tal que la política estigui sempre al servei del que interessa i preocupa realment
els ciutadans.

En l’exercici del poder polític és fonamental l’esperit de servei al bé comú que, unit
a la necessària competència i eficàcia, és l’únic capaç de fer transparent i neta l’ac-
tivitat dels polítics.

Considero molt necessari i molt actual l’organització d’aquestes Jornades sobre el
sentit i l’ètica de l’acció política. És un bon servei que presta la nostra Facultat de
Teologia de Catalunya a la nostra societat i al bé comú.
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Paraules del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
arquebisbe de Barcelona, en la sessió conclusiva de les Jornades
sobre Política i ètica, Facultat de Teologia de Catalunya, 9 de febrer
de 2010

És moment de concloure aquestes interessants i actualíssimes Jornades, riques per
les intervencions dels ponents i dels assistents. En aquest context temàtic de les
Jornades, desitjo fer esment d’una iniciativa que va tenir Joan Pau II l’any 2000.

El Papa va proclamar sant Tomàs Moro patró dels polítics i dels governants. La vi-
da i el martiri d’aquest sant polític i governant contribueix a ennoblir aquest servei
a la societat, que sempre serà necessari. Tomàs Moro va coronar amb el martiri la se-
va fidelitat als principis que presideixen l’exercici de la política plenament al servei
del bé comú de la societat, de les persones i especialment dels pobres i dèbils.

Joan Pau II manifestà als polítics que de la vida i del martiri de sant Tomàs Moro
«brolla un missatge de l’alienable dignitat de la consciència». La consciència és un
preuat do de Déu creador. Ella és llum i nord en la vida i actuació de totes les per-
sones. El Concili Vaticà II afirma que la consciència «és el nucli més secret i el sa-
grari de l’home, on viu sol amb Déu, la veu del qual ressona en la seva intimitat».

L’home no es pot separar de Déu, ni la política de la moral. Aquesta és la llum que
il·lumina la consciència. L’home és criatura de Déu i per aquest fet els drets hu-
mans tenen el seu origen en Déu, es fonamenten en el designi de la creació i s’em-
marquen en el pla de la Redempció. Joan Pau II arriba a afirmar que «podria dir-se
que els drets de l’home són també drets de Déu».

La vida del patró dels polítics ensenya que el govern és fonamentalment exercici de
virtuts. Convençut d’aquest rigorós imperatiu moral, l’estatista anglès posà la seva
activitat pública al servei de la persona, especialment si era dèbil i pobra. Ell va de-
fensar fins a la mort la llibertat de l’Església enfront de les indegudes ingerències
de l’Estat. Amb això feia una defensa, en nom de la primacia de la consciència, de la
llibertat de la persona enfront del poder polític.

La «caritat política», com denominava Pius XI l’activitat política ben feta, consisteix
en el compromís actiu i operant, fruit de l’amor cristià als altres homes considerats
com a germans, a favor d’un món més just i fratern, amb especial atenció a les ne-
cessitats dels més pobres. Aquests i molts altres aspectes han quedat ben palesos en
aquestes interessants i riques Jornades que em plau concloure amb aquestes parau-
les, agraint a tots, ponents i assistents la participació en aquestes sessions.
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Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa d’acció de gràcies pel 42è aniversari de la Comunitat de
Sant Egidi, Catedral de Barcelona, 13 de febrer de 2010

Ens hem reunit en la nostra estimada Catedral Basílica per celebrar l’Eucaristia, el
misteri de la mort i de la resurrecció del Senyor. Ho fem commemorant el 42è ani-
versari de la Comunitat de Sant Egidi que des de fa molts anys està ben present i ope-
rant en la nostra arxidiòcesi i està estesa en 70 països del món i compta amb cin-
quanta mil membres i molts amics.

L’Eucaristia és l’acció de gràcies a Déu per antonomàsia i avui donem gràcies al Se-
nyor de la glòria pel carisma que va rebre el professor Andrea Riccardi fundador de
la Comunitat de Sant Egidi i per tot el treball espiritual i material que realitzen els
membres de la comunitat. Fou precisament el maig del 68 —l’any 1968— que, pro-
vocat per aquells esdeveniments en el món i especialment a París, va néixer aquesta
comunitat recordant el que l’Església ha recordat sempre, que l’autèntic canvia-
ment del món neix en el cor humà, i només d’un cor convertit i net s’irradia una força
per transformar les estructures del nostre món per tal que es posin al servei del pla
creador de Déu.

El profeta Jeremies ens ha parlat avui de la confiança en l’home i de la confiança
en Déu, contraposant aquestes dues actituds, qualificant d’infecunda la confiança en
l’home i de beneïda la confiança en Déu. Però serà precisament la confiança en el
Senyor que ens ajudarà a tenir confiança en l’home. I serà la nostra confiança en Déu
amb tot el que això significa per a la nostra vida, de conversió, de coherència, de fi-
delitat a la voluntat divina, que fonamentarà que els altres puguin confiar en nosal-
tres.

Tanmateix no podem oblidar que el Senyor ha manifestat reiteradament la seva
confiança en nosaltres, malgrat la nostra petitesa, nosaltres que som gerres de ter-
rissa. Jesús ens ha dit que ha estat Ell qui ens ha escollit i ens ha confiat que anem
arreu per donar fruit, un fruit que perduri.

La nostra confiança en el Senyor que confia en nosaltres ens mou a confiar en els ger-
mans nostres, malgrat la seva petitesa i les seves incoherències. Això ho vivim en el
si de les comunitats cristianes —en el si de la Comunitat de Sant Egidi— i també
en el si de la societat. Confiem en els germans perquè tots hem estat creats a imatge
i semblança de Déu i Ell ha posat la llavor de la bondat en el cor humà. La nostra con-
fiança en Déu fonamenta la nostra confiança en l’home.

La confiança dels uns amb els altres és absolutament necessària per teixir autèntiques
relacions de fraternitat i col·laboració, de vertadera pau, en la societat. La confiança
que us tenen —benvolguda Comunitat de Sant Egidi— governs, grups i institucions
del continent africà i la confiança que vosaltres teniu envers ells, ha donat fruits abun-
dants de pau, de progrés i de treball per lluitar contra la sida i la malària. La confiança
en Déu i la confiança en l’home i la dona, creats per Déu, ha fet i fa autèntics mira-
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cles, perquè en definitiva és Déu —en qui confiem sobretot— qui fa meravelles a tra-
vés nostre. 

Cal posar en relleu el treball de la Comunitat de Sant Egidi en el camp de l’ecume-
nisme i del diàleg interreligiós. Són els continuadors de l’esperit d’Assís, d’aquell
Encontre convocat i celebrat a la ciutat de Sant Francesc, pel papa Joan Pau II, l’any
1986, i que any rere any organitzen una trobada de pregària i diàleg per la pau i que
els dies 3-5 d’octubre d’aquest any celebrarem aquesta Trobada Internacional a Bar-
celona. Tenim a Barcelona una munió d’immigrants de diferents religions. Els seus
líders, els seus caps, es reuniran amb nosaltres a Barcelona. Cal que les parròquies i
les confessions religioses preparin aquest Encontre Internacional per dialogar i pre-
gar per la pau en el món.

La nostra vida humana i la nostra vida cristiana té dimensions transcendents, vol per-
petuar-se més enllà del temps i de l’espai. Som eterns perquè Déu etern ha posat en
nosaltres —les seves criatures— la llavor de l’eternitat. La mort interpel·la tots els
mortals, avui i també en el temps de l’apòstol Pau. Ens ho ha dit en el fragment de la
carta que hem escoltat: ¿com és que algú diu que els morts no ressusciten? Crist
que ha mort i ha ressuscitat ens ha donat la resposta que il·lumina la foscor de la mort,
l’incògnita punyent de la mort. Ho sintetitza així sant Pau: «Si els morts no ressus-
citen, tampoc Crist ha ressuscitat… Però no! Crist ressuscità d’entre els morts: el pri-
mer de tots».

L’Església —la nostra Mare estimada— ens ha engendrat a aquesta nova vida per a
tota l’eternitat. La vida cristiana ens mena a la vida eterna. Tot el que fem en aquest
món té una dimensió de transcendència, d’eternitat. Això apareix clarament en el
fragment de l’Evangeli que avui hem escoltat: les benaurances. El Senyor anun-
ciant les benaurances relaciona la nostra vida aquí al món amb la vida després de la
mort, la vida eterna. Hi ha un present aquí baix en la pobresa, la misericòrdia, la per-
secució, el sofriment i hi ha un futur en el Regne del cel. Les Benaurances són la pà-
gina més sorprenent de l’Evangeli. Només tenen sentit, bellesa i gust per als qui
creuen en la resurrecció de Crist i pensen i viuen sota la llum d’aquesta fe.

Benvolguts i benvolgudes, ens costa sovint d’entendre les benaurances. No acabem de
comprendre que si es viuen les benaurances podem ser ja en aquest món feliços. Tan-
mateix no es tracta d’entendre-les teòricament, sinó d’entendre-les vivint-les, practi-
cant-les. Quan la nostra vida cristiana és fidel a l’Evangeli i a l’Església, quan cami-
nem i avancem en l’amor a Déu i l’amor als germans, amics i enemics, experimentem
en la nostra pròpia vida la felicitat, la pau, la serenor, la confiança en Déu i que
res ens pot fer mal. Experimentem que aquest estil de vida cristiana ens fa benaurats.

Jesús no va escriure llibres sobre les Benaurances, sinó que les va manifestar trans-
parents en la seva vida, en la seva mort, en la seva resurrecció. Reflectir en nosal-
tres l’experiència de Jesús, és a dir, viure en les Benaurances, és pura gràcia de
Déu. Només podrà gaudir d’ella, encara sense entendre-la, aquell qui la demani i l’ac-
cepti. L’esperit de les Benaurances es canta en el Magnificat i es respira en el Pare-
nostre, quan el Parenostre i el Magnificat es diuen amb sinceritat. 
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Les Benaurances les podem viure tots els homes i dones del món. De fet, moltíssims
les viuen sense considerar-les com a Benaurances. Tanmateix Jesús les va anunciar
perquè les pogués viure tothom. L’Evangeli ens ha dit que Jesús baixà de la muntanya
amb els dotze apòstols, a un indret pla i allà es trobà amb una immensa multitud,
formada no només per israelites, sinó també pels qui havien vingut de terres paganes
(Tir i Sidó). Davant d’aquesta multitud Jesús declara en un «Sermó» o al·locució pro-
gramàtica quina ha de ser la fesomia espiritual de l’home si vol pertànyer al Regne de
Déu. I el tret essencial d’aquesta fesomia el donen les Benaurances. Amb això, sant
Lluc, vol insinuar la universalitat del missatge de Jesús que s’ofereix a tot el món.

El Senyor confia en tots nosaltres i confia que visquem i anunciem aquest missatge
arreu i a tothom. Ho hem de fer tots els cristians; ho fem amb joia. Ho feu els mem-
bres de la Comunitat de Sant Egidi. Així fem el que el Senyor ens ha demanat: aneu
a anunciar l’Evangeli a tothom. En la nostra Església de Barcelona volem treballar
per tal que la pastoral diocesana sigui més evangelitzadora i més missionera. Tots
hi hem de treballar posant en pràctica els objectius del Pla Pastoral Diocesà. Els ca-
rismes, com el de la Comunitat de Sant Egidi, enriqueixen la nostra Església dioce-
sana i urgeixen a treballar en l’evangelització de la nostra societat.

Paraula i Vida

La classe de religió (07/02/10)

Els pares tenen dret a demanar la classe de religió catòlica per als seus fills. Aques-
ta classe té molta importància per a l’educació, perquè l’educació que ofereix l’es-
cola ha de ser integral i, per tant, ha de tenir present la dimensió religiosa i trans-
cendent de la persona humana.

Hi ha unes preguntes sobre el sentit profund de la vida que cap educador no pot obli-
dar. El Concili Vaticà II diu que «l’enigma de la condició humana arriba al màxim
davant la mort. L’home no sols és turmentat per l’augment del dolor i per la pro-
gressiva dissolució del cos, sinó també, i encara més, pel temor de la desaparició
perpètua». Som creats a «imatge i semblança de Déu». Ell, que és etern, ha posat
en cada persona humana la llavor de l’eternitat i, per tant, de la transcendència. L’Es-
glésia afirma que l’home ha estat creat per Déu i per a una fi feliç més enllà de la
vida terrenal.

En formalitzar l’acte de matricular un fill a l’escola, els pares catòlics han de dema-
nar la classe de religió. Això és coherent amb la seva fe. L’escola ha de ser com la
continuació de la família i és lògic que els pares catòlics desitgin que a l’escola els
seus fills tinguin classe de religió.

Avui els infants i adolescents sofreixen un analfabetisme de cultura religiosa, i això
incideix en el seu nivell de cultura general, més aviat baix. La classe de religió con-

02 Prelat  11/3/10  10:30  Página 80



BAB 150 (2010) - febrer [17] 81

tribueix que els alumnes puguin comprendre moltíssims continguts de la nostra histò-
ria i de la nostra cultura, que estan teixits de continguts cristians. Difícilment es pot
comprendre la nostra història, el nostre art i la nostra cultura si no es té un coneixe-
ment notable de la religió catòlica.

Què ofereix la nostra societat als adolescents i als joves? Quins valors seriosos i
autèntics presideixen la seva formació i educació? La classe de religió i de moral
catòliques són uns bons mitjans per oferir coneixements i valors espirituals que són
indispensables per aconseguir una autèntica i rica educació integral de la persona hu-
mana. Aquesta classe contribueix a una formació humanista que l’escola ha d’oferir
i promoure. Un humanisme tancat, impenetrable als valors de l’esperit i a Déu, po-
dria aparentar triomfar. L’home pot organitzar la terra sense Déu, però, a la fi, sense
Déu, no pot menys que organitzar-se contra l’home. L’humanisme exclusiu és un hu-
manisme inhumà.

Els pares que no desitgen gens de formació religiosa per als seus fills o l’escola que
no en facilita, es poden preguntar si l’atracció de la joventut vers les sectes i els fo-
namentalismes no és una conseqüència d’haver ocultat quelcom tan normal i humà
com és l’experiència religiosa seriosa. Perquè no podem oblidar que tothom té una
dimensió religiosa i transcendent.

Els joves aspiren a trobar valors sòlids i permanents que puguin donar significat i
finalitat a la seva vida. Busquen un terreny sòlid, un punt elevat on empeltar-se. La
classe de religió ajuda a trobar aquests valors que donen sentit a la nostra vida, sa-
tisfan el nostre desig innat de transcendència i enriqueixen la nostra cultura personal. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

«Contra la fam, defensa la terra» (14/02/10)

Un any més, Mans Unides posa en relleu una realitat dolorosa i vergonyosa que exis-
teix en el nostre món del segle XXI: la fam.

La campanya d’aquest any té aquest lema: «Contra la fam, defensa la terra». Déu
ha creat l’univers perquè estigui al servei de tota la humanitat i perquè tots els mem-
bres de la humanitat de totes les generacions puguin viure com a persones. El Crea-
dor ha posat a la nostra disposició tot el que es necessita per poder parar una taula
amb un plat per a tothom, sense cap distinció. Tanmateix estem lluny de realitzar
aquest pla de Déu, per una injusta distribució de la riquesa i per un abús en l’ús dels
béns de la creació.

Per això és ben veritat que si vols lluitar contra la fam has de defensar la terra. Avui
es pot dir que hi ha una unanimitat en la consciència que estem fent mal ús dels re-
cursos del planeta, que afecta greument l’equilibri i l’estabilitat de l’ecosistema
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global i del clima. De seguir així, estarem minant els fonaments de la nostra pròpia
casa amb tots nosaltres dins.

La doctrina social de l’Església ofereix uns criteris que convé tenir molt presents i
seguir-los per tal de valorar degudament el nostre univers. L’ésser humà no ha de dis-
posar arbitràriament de la terra, sotmetent-la sense reserva a la seva voluntat. Un
comportament com aquest significa que l’home no se sent col·laborador de Déu en
l’obra de la creació, sinó amo de la creació, suplantant Déu, i amb això provoca la
rebel·lió de la natura.

La programació del desenvolupament econòmic ha de considerar molt seriosament
la necessitat de respectar la integritat i els ritmes de la natura, perquè els recursos són
limitats i alguns no són renovables. Cal tenir molt present que la responsabilitat de
salvaguardar el medi ambient, patrimoni del gènere humà, s’estén no només a les
exigències del present, sinó també a les del futur. Per això, els greus problemes ecolò-
gics requereixen un canvi de mentalitat que porti els individus, col·lectius i admi-
nistracions a adoptar nous estils de vida.

Un cop més, és necessari posar en relleu que les persones són el centre de les preo-
cupacions del desenvolupament sostenible i del canvi climàtic. Hem de superar la vi-
sió de la naturalesa com a objecte de profit i d’interès per a l’home, visió que, fins
ara, ha propiciat immenses desigualtats, injustícies i violència per a una majoria de
la humanitat.

S’ha de veure en l’univers una unitat de les relacions entre tot el que el composa,
inclosa la persona humana. L’home i la dona, des d’aquest punt de vista, tenen una
responsabilitat primordial que es tradueix en prosseguir la tasca del Creador. Aques-
ta responsabilitat s’expressa en un autèntic compromís per la justícia.

Davant del drama de la fam i de la inseguretat alimentària, Benet XVI, en la seva en-
cíclica Caritas in veritate, proposa que cal recórrer un camí de «llarg termini, eli-
minant les causes estructurals que el provoquen i promovent el desenvolupament
agrícola dels països més pobres mitjançant inversions en infrastructures rurals».
Per lluitar contra la fam s’ha de defensar la terra perquè pugui donar tot allò que, res-
pectada, pot oferir a totes les generacions.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Quaresma en temps de crisi (21/02/10)

El passat dimecres vàrem començar el temps de Quaresma amb el ritu tradicional de
la imposició de la cendra sobre el cap. Aquest gest va acompanyat d’unes paraules
evangèliques que són com el resum de l’espiritualitat del temps que hem iniciat:
«Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli».
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El temps de Quaresma és un camí vers la Pasqua passant per la Passió i la Creu.
Aquests quaranta dies quaresmals són propicis per créixer en el silenci i en la inte-
riorització de la nostra vida. Necessitem aprofundir en les nostres conviccions i en la
fe cristiana. Ens cal omplir el nostre interior de la riquesa de la Paraula de Déu. Això
ens demana viure moments de desert, enmig del soroll i del frenesí del nostre món.
La pregària és precisament el primer dels tres objectius que marquen l’espiritualitat
quaresmal: la pregària, el dejuni i l’almoina penitencial.

Sense oblidar la necessitat de la conversió en la dimensió més íntima, que cal dir que
és la principal, hem de procurar eixamplar els horitzons de la nostra conversió qua-
resmal. Girar-se cap a Déu —que és el sentit etimològic de la conversió— compor-
ta també un esforç espiritual per tal de girar-se cap al germà, sobretot el germà po-
bre i necessitat.

La crida de Jesús a la conversió demana sobretot la conversió del cor, la penitència
interior. Sense ella, les obres de penitència serien estèrils i mentideres; al contrari, la
conversió interior impulsa a expressar aquesta actitud a través de signes visibles, de
gestos i d’obres de penitència.

Si la pràctica del dejuni ens invita a la sobrietat, la pràctica de l’almoina és una cri-
da a viure la solidaritat. Aquesta virtut humana i cristiana és sempre necessària, però
és especialment urgent en aquests temps de forta crisi econòmica.

Per als cristians, la Quaresma és un moment oportú per assumir aquesta situació en
la seva dimensió de «temps favorable», és a dir, d’oportunitat per reflexionar sobre la
manera de viure, el sentit dels béns que posseïm, el sentit espiritual del dejuni i, molt
important en l’actual situació econòmica, la comunicació dels béns propis amb els
qui en tenen necessitat.

La Quaresma és un temps propici per afermar la nostra identitat cristiana, retornant
un xic més a les nostres arrels cristianes. Això demana cercar moments per a la in-
teriorització i per créixer en el coneixement dels continguts de la nostra fe. Cal apro-
fundir en les conviccions cristianes. Això ens fa més acollidors de les altres ètnies i
cultures per enriquir-nos mútuament.

Si ens convertim a la virtut humana i cristiana de la solidaritat, la Quaresma no serà
per a nosaltres un mer parèntesi per tornar a maneres de fer que s’han revelat nefas-
tes. La crisi actual no solament ens demana una conversió personal, sinó que també
cal garantir uns canvis institucionals per afavorir unes relacions de més justícia i equi-
tat envers els més necessitats de la nostra societat i del món.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Les Esglésies a la Unió Europea (28/02/10)

El darrer 1 de desembre entrà en vigor el Tractat de Lisboa. A més de la reforma de
les institucions de la Unió Europea, el Tractat introdueix en el Dret primari del nos-
tre continent un article de considerable importància per a les Esglésies i per a la so-
cietat. És l’article 17, que reconeix la identitat i la contribució específica de les Es-
glésies i estableix amb elles, sobre aquesta base, un diàleg «obert, transparent i
regular».

En virtut d’aquest article, les Esglésies i les comunitats religioses podran reforçar
el diàleg amb les instàncies de la Unió Europea, és a dir, amb la Comissió, el Con-
sell i el Parlament europeus, i contribuir més eficaçment a la reflexió sobre les grans
decisions relatives al bé comú en els països de la Unió. No es pot oblidar que un per-
centatge elevadíssim de la població de la Unió Europea és batejada.

En aquests darrers anys, ja s’havia produït un diàleg de facto entre les institucions
europees i la Comissió d’Episcopats de la Unió Europea (COMECE) i els seus
socis ecumènics de la Conferència d’Esglésies Europees (KEK). Gràcies a aquest
diàleg, la confiança ha anat creixent amb els anys. Pròximament, aquests dos grups
religiosos presentaran algunes propostes concretes a la Comissió, al Parlament i
al Consell Europeus per tal d’institucionalitzar aquest diàleg en una pràctica re-
gular.

Avui, a les portes d’un nou decenni, els reptes que preocupen la Unió Europea i les
Esglésies i grups religiosos són bàsicament els mateixos: la promoció de la dignitat
de cada ésser humà, la solidaritat amb els més dèbils de la nostra societat, una eco-
nomia que estigui al servei de la persona, la solidaritat intergeneracional i amb els
països en vies de desenvolupament, el canvi climàtic i la cura de la creació, l’acolli-
da dels immigrants i el diàleg intercultural.

Res no han de témer les instàncies polítiques d’aquest diàleg que de cap mane-
ra vol ser una forma encoberta de confessionalitat estatal. La respectiva autono-
mia de les instàncies religioses i de les polítiques ha de permetre dur endavant
aquest diàleg amb una consciència clara del lloc que cada instància ha d’ocupar
i amb un respecte escrupolós d’aquesta autonomia. Però és indubtable que en les
grans qüestions que tenen un fort calat ètic és desitjable que pugui existir un
debat social ampli, en el qual les tradicions religioses puguin aportar la seva
paraula.

En una ponència que vaig tenir oportunitat de presentar a la Convenció de Cris-
tians per Europa, vaig proposar quatre principis informadors de les relacions en-
tre les Esglésies, els grups religiosos i les instàncies polítiques: el principi de la
llibertat religiosa, la recíproca independència i autonomia, la dimensió pública de
les Esglésies i les religions, la mútua cooperació i el principi instrumental del dià-
leg. Podem felicitar-nos per aquesta decisió que obre el camí a l’aportació de les
confessions religioses al bé comú de les societats on són arrelades i marca una de-
sitjable frontera que distingeix la sana laïcitat estatal d’un laïcisme que nega o li-
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mita l’aportació dels grups religiosos als debats públics d’especial transcendència
ètica. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa 

El cardenal Martínez Sistach, invitat a la ciutat italiana de Paola

Els dies 3 i 4 de febrer el cardenal Lluís Martínez Sistach visitarà la ciutat de Paola,
a la província de Cosenza i a la regió italiana de Calàbria. L’anada del cardenal de
Barcelona a aquesta ciutat respon a la invitació que li va fer el pare Francesco Ma-
rinelli, superior general dels Pares Mínims, orde religiosa fundada per sant Francesc
de Paola.

Demà, 3 de febrer, el cardenal presidirà al santuari dedicat a aquest Sant la celebra-
ció eucarística amb motiu de la cloenda dels actes del tercer centenari de la mort d’un
beat que va pertànyer a l’Ordre dels Mínims, Nicola Saggio da Longobardi.

Nascut a la província de Cosenza el 6 de gener de 1649, en el si d’una família page-
sa, el beat Nicola entrà a l’Orde dels Mínims als 20 anys sense haver pogut cursar es-
tudis, raó per la qual entrà com a germà llec i no va rebre les ordes sagrades. Durant
la seva vida religiosa fou porter, sagristà i hortolà de diversos convents del seu or-
de. La seva fama de santedat es va estendre ràpidament per la Calàbria i per tota
Itàlia, sobretot durant la seva estada a Roma, on sovint fou consultat pels papes, pels
cardenals i per la noblesa de la ciutat. Destacà en el seu amor als pobres i als em-
presonats de la Ciutat Eterna. Morí amb fama de santedat el 2 de febrer de 1709,
raó per la qual es clou ara el seu tercer centenari. Fou beatificat el 17 de setembre
de 1786 i està iniciat el seu procés de canonització.

Els religiosos de l’Orde dels Mínims regeixen a Barcelona la parròquia de Santa Isa-
bel d’Aragó, al barri del Guinardó, i el cardenal Martínez Sistach ha mantingut des
de fa temps una especial relació amb aquests religiosos.

Barcelona, 2 de febrer de 2010.
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El cardenal Martínez Sistach elogia la funció social dels religiosos i
religioses

També presidí una missa per al Moviment cristià de gent gran «Vida Creixent»

El cardenal Lluís Martínez Sistach va fer un elogi de la funció que fan els membres
de les congregacions religioses a la nostra societat, durant la missa que presidí ahir,
2 de febrer, festa de la presentació de Jesús al temple i dia en què se celebra la Jor-
nada Mundial de la Vida Consagrada.

A les cinc de la tarda, el cardenal presidí a la basílica de Sant Josep Oriol una missa
pel Moviment de Vida Creixent, que agrupa persones grans i que entre nosaltres ce-
lebra la festa dels seus patrons, els venerables ancians Simeó i Anna, que reberen Je-
sús al temple de Jerusalem.

A les 7 del vespre, el cardenal presidí a la catedral una eucaristia per als religiosos i
religioses de l’arxidiòcesi, la qual va concelebrar amb un nombrós grup de provin-
cials o delegats dels provincials i amb Mn. Francesc Prieto, delegat episcopal per a
la vida consagrada, i Mn. Josep A. Arenas, delegat episcopal per a la vida consagra-
da monàstica.

El cardenal va fer referència al lema escollit per a la jornada d’ahir «Camins de con-
sagració», i que fa referència a la celebració de l’any jubilar a Sant Jaume de Com-
postel·la i al «Camí de Sant Jaume».

La celebració de la catedral va estar convocada i preparada conjuntament per la De-
legació Episcopal per a la Vida Consagrada i per la Unió de Religiosos de Catalunya
(URC), que presideix la germana Maria Cristiana Martínez, i que actualment celebra
els 30 anys de la seva constitució. El cardenal va tenir paraules d’elogi pel testimo-
ni d’unitat i de col·laboració que donen els religiosos i religioses de la URC.

Barcelona, 3 de febrer de 2010

El cardenal Martínez Sistach presidirà una roda de premsa sobre la
beatificació del P. Josep Tous i Soler

El papa Benet XVI ha signat el decret de reconeixement d’un miracle atribuït a la in-
tercessió del prevere caputxí Josep Tous i Soler. Amb aquest decret s’obre la porta a
la beatificació d’aquest prevere i religiós català, que es preveu per al diumenge 25
d’abril proper, diumenge del Bon Pastor, a la basílica de Santa Maria del Mar de Bar-
celona, en una solemne concelebració presidida pel cardenal Tarcisio Bertone, se-
cretari d’Estat del Vaticà.

Amb aquest motiu, el cardenal Lluís Martínez Sistach presidirà una roda de premsa
per informar sobre aquest esdeveniment.
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La roda de premsa tindrà lloc el dimecres 17 de febrer, de les 12 a les 13 h, a la sala
de reunions de l’Arquebisbat de Barcelona.

Amb el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona informaran aquestes persones:

• Gna. Belkis Roman, superiora general de les Caputxines de la Mare del Diví Pas-
tor, congregació fundada pel P. Josep Tous.

• Gna. Eulàlia Surroca, secretària general de la mateixa congregació.
• Dr. Ernest Zaragoza, teòleg i historiador.
• Pare Valentí Serra, caputxí i arxiver dels Caputxins de Catalunya.
• Mn. Sergi Gordo, secretari general de l’Arquebisbat de Barcelona.

Ja des d’ara, els agraïm la seva col·laboració per donar a conèixer aquest esdeveniment.

Ben cordialment,

Delegació de MCS
Arquebisbat de Barcelona
Tel. 932 701 013 (Sra. Encarna)

Dia: 17 de febrer, Dimecres de Cendra
Lloc: C/ Del Bisbe, 5 (Sala de reunions del Palau Episcopal, planta baixa).
Hora: de les 12 a les 13 h

Barcelona, 8 de febrer de 2010

El cardenal Martínez Sistach ha invitat el Sant Pare per la dedicació
del Temple de la Sagrada Família

Ha fet la comunicació en el curs de la conferència de premsa sobre la beatificació del
pare Josep Tous, que tindrà lloc el 25 d’abril proper a Santa Maria del Mar. Presidirà
la cerimònia el cardenal Secretari d’Estat del Vaticà, Tarcisio Bertone

A l’inici de la conferència de premsa celebrada el matí d’avui al Palau Episcopal, el
cardenal Lluís Martínez Sistach ha llegit aquesta comunicació:

Em plau comunicar que vaig invitar el Sant Pare Benet XVI perquè presideixi la De-
dicació o consagració del Temple de la Sagrada Família que es podrà celebrar
aquest any, perquè disposarem ja de les naus cobertes. La dedicació al culte d’aquest
Temple és un esdeveniment únic.

Com tots saben, la Sagrada Família és un Temple, un monument religiós patrimoni
de la humanitat, és un referent de la nostra ciutat a tot el món, és conegut arreu i
visitat per gairebé tres milions per dintre i quatre per fora. És l’església més im-
portant per la seva significació artística que s’està construint actualment en el món;
és una magnífica aportació de l’Església a l’art i a la cultura actual.
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El Sant Pare ha acollit la invitació amb interès pel que és i significa la Sagrada Fa-
mília, com a església del geni universal, l’arquitecte Antoni Gaudí, que té la causa
de canonització en tramitació i també per l’advocació de la Sagrada Família, atesa
la importància cabdal que té la família pel Sant Pare, ja que el bé de les persones,
de la societat i de l’Església estan directament relacionats amb la tutela, defensa i
promoció de la família.

El Sant Pare dóna molta importància a l’art, a la bellesa com un camí cap a Déu. El
21 de novembre darrer va invitar els grans artistes del món a una reunió a la Ca-
pella Sixtina i els dirigí un discurs molt ric de contingut i molt entranyable. Els va
dir que «els artistes parlen al cor de la humanitat», i els demanà que amb el seu
art «siguin testimonis i anunciadors d’esperança per a la humanitat». 

No hi ha encara confirmació d’aquest viatge del Papa a Barcelona per dedicar o
consagrar la Sagrada Família ja que depèn del calendari de viatges del Sant Pare,
si bé esperem que es pugui realitzar, atès el seu afecte que té per a la nostra arxi-
diòcesi, per Catalunya i per tota Espanya i l’estimació que li tenim, agraint el seu
ministeri de successor de Pere al servei de tota l’Església. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Després s’ha referit a la propera beatificació del sacerdot caputxí Josep Tous Soler
(Igualada, 1811 - Barcelona, 1871). La beatificació se celebrarà a la basílica de San-
ta Maria del Mar el diumenge 25 d’abril proper i serà presidida pel secretari d’Estat
del Vaticà, cardenal Tarcisio Bertone.

El cardenal Martínez Sistach ha exposat el contingut essencial de la carta que ha fet
pública amb el títol de «Josep Tous, pedagog, prevere i fundador» i després d’expo-
sar les circumstàncies en les quals va viure el pare Tous, ha parlat de la congregació
que va fundar: les religioses Caputxines de la Mare del Diví Pastor, presents avui amb
les seves obres a Espanya, i en especial a Catalunya, i a cinc països d’Amèrica Lla-
tina: Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Cuba i Colòmbia. A Catalunya tenen obres
a Barcelona (dos col·legis), Capellades, Igualada (col·legi i centre d’espiritualitat a
la casa natal del fundador), Pallejà, Premià de Mar, Sabadell i Sant Pere de Ribes.

«L’arxidiòcesi de Barcelona —escriu el doctor Martínez Sistach— dóna gràcies a
Déu per la persona i l’obra del pare Tous i se sent honorada pel fet d’acollir la bea-
tificació d’aquest gran sacerdot de la nostra terra, que és un exemple a imitar espe-
cialment en aquest Any Sacerdotal promulgat pel Sant Pare Benet XVI per a tota
l’Església.»

Amb el Cardenal arquebisbe de Barcelona han participat en la conferència de prem-
sa les germanes Belkis Román, superiora general de la congregació fundada pel pa-
re Tous; la germana Eulàlia Surroca, secretària general de la mateixa congregació; el
doctor Ernest Zaragoza, historiador i acadèmic; el pare Valentí Serra, caputxí i arxi-
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ver dels caputxins de Catalunya, i Mn. Sergi Gordo, secretari general de l’arquebis-
bat de Barcelona, que ha actuat com a moderador del col·loqui.

La germana Belkis Roman, que és cubana, ha explicat «la gran aventura» que fou per
al pare Tous la fundació de la congregació amb tres nois que compartien els seus ide-
als, de tenir cura de l’educació de les joves, en especial de les més pobres i abando-
nades. «Avui les seves filles en volem ser les continuadores».

La germana Surroca ha dit que la beatificació del fundador és per a tota la congre-
gació «una invitació a aprofundir en la seva espiritualitat, emmirallar-nos en les se-
ves virtuts i aprofitar aquest moment de gràcia per a donar-lo a conèixer més a fons
a tots els qui ens envolten». Ha explicat que s’han creat tres comissions: la de litúr-
gia, la d’acolliment i la d’animació i difusió, que entre altres materials ha editat un
DVD sobre la vida del pare Tous i un musical que en vuit actes presenta la seva vi-
da i que serà estrenat a Barcelona la vigília de la beatificació.

L’historiador i acadèmic doctor Ernest Zaragoza ha fet referència als seus treballs
històrics sobre la persona i l’obra del pare Tous i ha explicat l’impacte que va tenir
l’exclaustració general dels religiosos decretada l’any 1835. Ha dit que aquella prohi-
bició, que no permetia fundar cap monestir, va imposar uns canvis en els nous insti-
tuts religiosos que es fundaren en aquells anys, en el sentit d’una major possibilitat
de respondre a les necessitats d’aquella societat. Per això, aquelles congregacions no-
ves —ha dit el doctor Zaragoza— «varen ser en benefici de l’alliberació de la dona,
amb l’opció de la vida religiosa i l’educació de les futures esposes i mares en vistes
a la formació de famílies cristianes».

Finalment, el pare Valentí Serra de Manresa ha explicat l’itinerari que ha seguit la
causa de beatificació del pare Tous, introduïda a la diòcesi de Barcelona l’any 1983
pel cardenal Narcís Jubany. Per a la beatificació, ha estat decisiu l’estudi del miracle
de la guarició total i completa en el cas d’un grau defecte en la visió, concedit, per la
intercessió del pare Tous, a la noia colombiana Olga Y. Rincón, el 7 d’agost de 1995.
Per a l’estudi d’aquest suposat fet prodigiós fou nomenat pèrit mèdic, el prestigiós
especialista en Oftalmología, Dr. Ramon Martí Bonet, fundador i director del Cen-
tre Català de la Retina i germà del canonge de Barcelona Dr. Josep M. Martí Bonet.

Barcelona, 17 de febrer de 2010

Càritas i les parròquies de l’arquebisbat de Barcelona intensifiquen
la distribució d’aliments als afectats per la crisi econòmica

El Consell Pastoral Diocesà va fer un balanç molt positiu d’aquestes iniciatives en
la seva darrera reunió

El cardenal Lluís Martínez Sistach va tenir paraules molt elogioses davant del Con-
sell Pastoral de la diòcesi per les nombroses iniciatives d’ajuda en aliments i en al-
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tres maneres, que les parròquies i altres institucions fan en favor de les persones
que pateixen les conseqüències de la crisi econòmica a l’Arquebisbat de Barcelona.

«Us agraeixo tot el que feu —va dir el cardenal— per aplicar el segon objectiu del
Pla Pastoral de la nostra diòcesi. Aquest objectiu ens demana de “Créixer en la soli-
daritat enmig de la crisi econòmica”. I podem dir que així s’està fent davant de tan-
tes conseqüències negatives com té la crisi econòmica, i n’hem de donar gràcies a
Déu».

El doctor Martínez Sistach pronuncià aquestes paraules davant dels membres del
Consell Pastoral Diocesà, laics en la seva gran majoria, que es reuní el matí del pas-
sat dissabte als locals del Seminari Diocesà.

Abans de les paraules del cardenal, es varen escoltar una trentena d’intervencions, en
les quals es va informar de les iniciatives de les parròquies, comunitats i escoles.

La majoria de parròquies i la Càritas de l’arquebisbat estan intensificant els serveis
de caire social per ajudar les víctimes de la crisi en la necessitat de menjar i de ves-
tir-se. Moltes distribueixen aliments, facilitats a vegades per la Fundació Banc d’Ali-
ments. En altres, funcionen o tornen a funcionar els robers, que ofereixen roba reci-
clada. Un grup de voluntaris del barri de Sant Andreu promou també un servei de
reforç escolar per a nens i nenes. L’arxiprestat de Les Corts lliura a les famílies ne-
cessitades uns vals amb què poden fer una compra per valor de 30 euros en uns su-
permercats prèviament concertats amb les parròquies. Al barri de Sant Gervasi ha
sorgit una escola bressol i un centre d’acolliment dels immigrants. A les parròquies
del barri de Collblanc-La Torrrassa han obert una bossa de treball. Als barris d’Hor-
ta i Poblenou preparen l’obertura d’un menjador social i a Horta també un centre per
a les persones sense sostre.

«Als pobles també es viu la crisi —va dir un representant de les parròquies del Ma-
resme— i la gent és conscient d’aquesta realitat, i respon amb diverses iniciatives,
com la d’un grup de persones jubilades, conegut com el Grup de la llana, que fan ro-
ba, jerseis i bufandes, ho venen i donen els diners recollits a Càritas per ajudar les
persones que ho necessiten.»

Barcelona, 25 de febrer de 2010
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Secretaria General

Nomenaments no parroquials

Mn. Sigifredo Tocasuche Hernández, membre del servei religiós de l’Hospital de
l’Esperança de Barcelona, amb dedicació de mitja jornada.

Mn. Salvador Bacardit Fígols, Consiliari d’OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL, OBINSO.

Srs. Josep M. Borràs i Montserrat Viñas, matrimoni membre del Consell Pastoral
Diocesà en representació dels Moviments diocesans de la Família.

Sr. Joan García del Muro, membre del Consell pastoral diocesà, en representació de
la Facultat eclesiàstica de Filosofia de Catalunya.

Sr. Miquel Carreras Sellares, membre del Consell pastoral diocesà, en representa-
ció de l’Arxiprestat de l’Hospitalet de Llobregat.

Sr. Xavier Such Martí, confirmació en el càrrec de President d’Acció Catòlica Obre-
ra —ACO—.

In pace Christi

Mn. Joan Bellavista Ramon

Morí a Barcelona en la pau de Crist el dia 11 de febrer de 2010. Havia nascut a Pa-
rets del Vallès el dia 18 de setembre de 1928. Després de fer els estudis eclesiàstics
al Seminari Conciliar de Barcelona, fou ordenat prevere el 21 de juny de 1953 a la
parròquia de Sant Andreu de Palomar. En una primera etapa de treball pastoral, fou
vicari de Premià de Mar (1953) i de les parròquies de Sant Llorenç (1955), Sant
Pau (1956) i Sant Martí de Provençals (1957). L’any 1965 fou adscrit a la parròquia
de la Verge de Gràcia i des de l’any 1980 estava adscrit a la parròquia de Sant Ge-
nís de l’Ametlla del Vallès.

L’any 1962 obtingué la llicenciatura en Teologia a la Universitat Lateranense de Ro-
ma i l’any 1964 cursà el estudis d’especialització en Litúrgia a l’Institut Superior
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de Litúrgia de París (1964) i obtingué el doctorat en Sagrada Teologia a l’Institut
Catòlic de París (1975) amb una tesi, presentada en català, sobre un important docu-
ment litúrgic del Principat d’Andorra: l’Antifonari de Sant Romà de Les Bons (s. XI-
XII). També va obtenir la llicenciatura i el doctorat en Història Medieval per la Uni-
versitat de Barcelona amb una tesi sobre «Un còdex litúrgic barceloní» (s. XIII).

La dedicació principal de Mn. Bellavista, en el camp docent fou la Litúrgia, de la qual
fou professor, primer al Seminari Conciliar i després a la Facultat de Teologia de Ca-
talunya, així com també a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. També fou
membre de la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia, i de la d’Art Sagrat de la
nostra diòcesi. 

La missa exequial en sufragi de la seva ànima va celebrar-se a l’església parroquial
de l’Ametlla del Vallès el dissabte dia 13 de febrer, a les onze hores. La presidí el car-
denal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, amb qui varen concele-
brar tres bisbes i uns 70 preveres. Els bisbes eren Mons. Josep Àngel Saiz Meneses,
bisbe de Terrassa; Mons. Joan-Enric Vives, bisbe d’Urgell i encarregat de la Litúrgia
en l’àmbit de les diòcesis catalanes, i Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Bar-
celona.

Entre els preveres hi havia molts companys de mossèn Bellavista, membres de la
Unió Sacerdotal de Barcelona, preveres de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat, Terrassa i altres bisbats; preveres de l’arxiprestat de Puiggraciós-Montbui;
Mn. Pere Farriol, rector de l’Ametlla del Vallès i professors de litúrgia i els mossens
Manuel Coronado, delegat de Litúrgia del bisbat de Terrassa, Josep M. Rovira Be-
lloso, Joan Batlles, Josep M. Totosaus, Pere Farnés, Frederic Ràfols, Josep Pausas,
Miquel Bada, Joan Josep Vallicrosa, Antoni Bassolas, Santi Collell, entre molts al-
tres. El diaca Mn. Josep Urdeix, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia de
l’arquebisbat de Barcelona i company de Mn. Bellavista en les activitats de la pasto-
ral litúrgica, va proclamar l’Evangeli. El poble de l’Ametlla es va fer present per a do-
nar el comiat al seu estimat conciutadà i va omplir totalment l’església parroquial.

A l’homilia, el Sr. Cardenal Arquebisbe va comentar les lectures bíbliques de la mis-
sa i va remarcar la llarga dedicació del mossèn al ministeri —57 anys de sacerdo-
ci—, a l’ensenyament i a la investigació històrica sobre la sagrada litúrgia, tant a la
Facultat de Teologia de Catalunya com a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelo-
na, institucions de les quals fou professor. Va ser un dels fundadors del Centre de Pas-
toral Litúrgica de Barcelona, del qual fou un col·laborador constant i durant uns anys
també president. També va esmentar la seva llarga vinculació a l’Ametlla, on resi-
dia des de la seva infància, encara que ell nasqué a Parets dels Vallès. El Cardenal
també va fer referència a la seva dedicació a la pastoral i com a consiliari dels mo-
viments d’Acció Catòlica en l’àmbit rural, una dedicació que va mantenir durant
tota la seva vida ministerial i fins als darrers mesos.

L’eucaristia es va celebrar amb el calze i la patena de la primera missa de mossèn Be-
llavista, calze i patena que el mossèn deixà dit que es portessin al santuari de la
Mare de Déu de Montserrat.
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Al final de la celebració varen pronunciar unes paraules de record i d’agraïment a les
activitats del mossèn aquestes quatre persones: Mn. Jaume González Padros, en nom
de la Facultat de Teologia de Catalunya i de l’Institut Superior de Litúrgia de Bar-
celona; el Sr. Jaume Dantí, en nom del Moviment de Cristians de Pobles i Comar-
ques; el Sr. Guillem Sobirà, en nom de la població de l’Ametlla, a la qual el mossèn
hi estigué vinculat des de la seva infància i on fundà una revista local, i el Sr. Joan
Volart, nebot del mossèn, que donà les gràcies en nom de la família.

Les despulles mortals del mossèn varen rebre cristiana sepultura al cementiri de l’A-
metlla.

El Seminari Conciliar de Barcelona —on residia el mossèn a causa de les seves di-
verses ocupacions a Barcelona— i les institucions acadèmiques i pastorals amb què
va col·laborar varen promoure una celebració eucarística el dia 24 de febrer, a les
12 h, a la capella del Seminari, presidida per Mons. Pere Tena.

Mn. Miquel Marzo Novella

Mn. Miquel Marzo Novella finí per aquest món, el dia 12 de febrer de 2010, a Bar-
celona, a l’edat de 83 anys. Havia nascut a Parras de Martín (Terol) el dia 27 d’abril
de 1926. Ingressà a l’orde de la Mercè l’any 1943 i fou ordenat prevere a Terol el
24 d’abril de 1949. Havia fet els estudis filosòfics i teològics a Estercuel. Es llicen-
cià en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. Exercí l’any 1951 com a vi-
cari de la parròquia de Ntra. Sra. de Puig, de València. L’any 1957 com a rector de
San Ramón Nonato, Caracas. L’any 1960 com a vicari de la Mare de Déu de Fàti-
ma de Barcelona. Va ser incardinat a l’arxidiòcesi de Barcelona l’any 1979. El ma-
teix any és nomenat com adscrit amb facultats de vicari a la parròquia de Sant Joan
d’Àvila, de Barcelona.

L’any 1987 rep el mateix nomenament per a la parròquia de Sant Martí de Pro-
vençals. L’any 1994 és nomenat vicari de la parròquia de Sant Ambrós i Santes Ju-
liana i Semproniana de Barcelona. 

El cardenal Lluís Martínez Sistach, visità el diumenge al matí, la capella ardent del
tanatori on resà un respons. El dilluns 15 de febrer, al matí, Mons Pere Tena, bisbe
auxiliar emèrit de Barcelona, presidí la missa exequial. El rector Mn Jordi Gutiér-
rez digué de Mn. Marzo: «Fou un servidor senzill, dialogant i bon servidor de tots
aquells que se li apropaven». Que el Senyor l’hagi acollit en la vida eterna.

Mn. Patricio Vegas San José

Morí a l’edat de 81 anys, el dia 13 de febrer de 2010 Mn. Patricio Vegas San José.
Havia nascut a Tamarit de Campos (Valladolid) diòcesi de Palència el 10 de maig de
1929. Estudià al Seminari de Barcelona. Rebé l’ordenació sacerdotal el 17 de de-
sembre de 1955. L’any 1956 és nomenament coadjutor de la parròquia de Santa
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Engràcia de Barcelona. Un any després coadjutor de Santa Coloma de Gramanet.
El 1958 coadjutor del Sagrat Cor de Barcelona. El 1960 coadjutor de la parròquia de
Sant Andreu de Palomar. L’any 1964 rep el nomenament d’ecònem de la parròquia
de Castellví de Rosanes. L’any següent ecònem de la parròquia de Sant Salvador, Les
Gunyoles i encarregat de Sant Pere d’Avinyonet. L’any 1969 encarregat de la parrò-
quia d’Olesa de Bonesvalls. El 1972, adscrit amb facultats de coadjutor de la par-
ròquia de Sant Pancraç de Barcelona.

L’any 1976 és nomenat professor Numerari de Religió de l’INEM «Narcís Montu-
riol» càrrec que va exercir fins a la seva jubilació.

L’any 1979 adjunt de la parròquia de Sant Martí de Teià. L’any 1989 adscrit amb
facultats de vicari de la parròquia de Sant Esteve de Sesrovires, i l’any 1989 d’ads-
crit amb facultats de vicari de la parròquia de Sant Miquel de Castellví de la Marca.

El cardenal Lluís Martínez Sistach anà a resar un respons el diumenge a la tarda al
tanatori de Collserola. Mons. Sebastià Taltavull presidí les exèquies que es celebra-
ren el dilluns, dia 15 de febrer, al matí, al tanatori de Collserola. Com ens diu sant
Pau (1Te 4,14): «Tal com Jesús morí i ressuscità, també Déu s’endurà amb Jesús
els qui han mort amb ell».

Religioses difuntes

Gna. Aurora López López, franciscana missionera (dardera), als 101 anys d’edat i 76
de vida religiosa.
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Organismes diocesans

Resum dels programes pastorals de les 
delegacions diocesanes per al curs 2009-2010 (2)

Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut

I. Objectius prioritaris

El programa d’aquest curs 2009-2010 vol seguir en la línia de recollir els fruits de
l’anterior Pla Pastoral Diocesà, on l’objectiu de la transmissió de la fe als joves i la
seva participació en la comunitat va ser un dels seus punts forts.
1. Un fruit important va ser la creació de la Taula Diocesana de Joventut que ha anat con-

solidant-se com un espai de reflexió i coordinació pastoral, comptant amb responsa-
bles de la pastoral juvenil (preveres i laics) d’alguns dels arxiprestats de la nostra diò-
cesi. Esperem que durant aquest curs aquesta Taula es consolidi i s’enforteixi. És un
dels objectius prioritaris per a aquest curs. Hem creat una Comissió de Zones, que
es proposa visitar alguns dels arxiprestats que encara no tenen una pastoral juvenil
coordinada.

2. Un altre objectiu a potenciar des d’aquesta Taula serà l’intent de vertebrar un mo-
viment cristià de joventut, de base ampla i parroquial, que possibiliti l’enfortiment
de la fe dels joves dels diferents grups que van fent camí a les parròquies. Aques-
ta proposta es va concretant en el Moviment Cristià de Joves de Barcelona.

3. Una fita important per a les diòcesis catalanes serà enguany el 10è Aplec de l’Es-
perit que se celebrarà a Terrassa per Pentecosta. Aquest Aplec serà de nou una pro-
posta que ajudarà els nostres grups a tenir un horitzó i a fer experiència de co-
munió eclesial entre els diversos grups, parròquies i moviments. S’editaran
materials per a preparar i viure l’Aplec.

4. Un altre objectiu important d’aquest curs serà la preparació per a la Jornada Mun-
dial de la Joventut-Madrid 2011. Una comissió prepararà la logística per a l’aco-
lliment dels joves de diverses diòcesis del món que faran estada a Barcelona els
dies previs a la JMJ. Aquesta preparació haurà de comptar amb una forta impli-
cació i participació de totes les institucions diocesanes que treballen en la pasto-
ral juvenil. Un moment important d’aquesta preparació serà la Vetlla de pregària
entorn de la Creu de la JMJ que celebrarem el 14 de maig al Pla de la Catedral. 

5. També vetllarem per animar i sostenir les iniciatives i propostes que ja estan més
o menys consolidades: Escola de Pregària i Estació d’Enllaç (periodicitat men-
sual), recessos i vetlles de pregària per als temps forts, trobada de l’ESO, curs de
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formació per animadors, pelegrinatges a l’estiu (enguany a Santiago de Com-
postel·la i Taizé, sessions de cinema espiritual, etc.

II. Iniciatives per a aquest curs

1. Aquest any hem presentat tota la programació del curs en un llibret. Ens propo-
sem potenciar el web de la Delegació per arribar als agents de pastoral i als joves,
la creació d’alguns videos que a través del suport audiovisual volen fer arribar el
missatge de l’Evangeli. Som conscients que la imatge és un factor important per
parlar als joves d’avui i volem acceptar el repte sense menystenir gens els con-
tinguts.

2. Això ha estat possible gràcies a l’ampliació de l’Equip de la Delegació i de les
seves comissions de treball que s’han vist també renovades i ampliades, mercès a
l’esperit generós i evangelitzador d’uns quants joves, nois i noies, de la nostra diò-
cesi.

Delegació Diocesana de Pastoral del Trànsit, bombers i cossos de
seguretat

I. Objectius

1. Referent al Trànsit, resta molt encara per assolir els objectius d’aquesta Delega-
ció. Cal continuar treballant en canviar els clixés que la societat i també els cris-
tians tenim sobre la mobilitat: passar d’evitar l’accident a millorar la circulació te-
nint més en compte el vianant i els altres conductors.

2. En referència a les activitats, el punt central és la Jornada de Responsabilitat en el
Trànsit, que celebrem conjuntament amb les diòcesis de l’Estat. Per a preparar-
la tenim diverses trobades a la seu de la CEE. També en l`àmbit català intentarem
organitzar alguna acció conjunta. Continuem els contactes amb el Servei Català
del Trànsit, amb la Prefectura Provincial de Tráfico, amb l’Associació de Pre-
venció d’Accidents de Trànsit, amb la Jornada europea dedicada a les víctimes
dels sinistres, amb el grup especialitzat del Cos de Mossos d’Esquadra i amb la
Guàrdia Urbana de Barcelona, especialment.

3. Un repte que tenim és el d’incloure els temes de conducció en el món de l’en-
senyament i de la catequesi, per tal que els infants i els joves valorin la importàn-
cia d’una circulació responsable. També tenim el repte que els mitjans de comu-
nicació s’impliquin més en el tema, sobretot en els aspectes formatius.

4. Respecte als Cossos de Bombers, enguany, a causa de l’accident de l’Horta de
Sant Joan (cinc bombers morts i un ferit que es va recuperant) i, poques setmanes
abans, a causa de l’accident d’un helicòpter (dos morts), ha estat necessària una
major dedicació a l’acompanyament de les famílies i del company ferit, com tam-
bé als que continuen la seva tasca en les més de 170 casernes que hi ha a Cata-
lunya. Les famílies dels bombers morts varen demanar la celebració eucarística
en els comiats dels seus difunts.
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5. Referent als Cossos de Seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Bar-
celona, continuem amb una presència enmig d’ells, acompanyant-los especialment
en les seves festes patronals i també en diverses activitats professionals. Dins del
Cos de Mossos, els Tedax (desactivació d’explosius) han demanat una missa en la
festa de Santa Bàrbara, la seva patrona. També fem un acompanyament de la
Guàrdia Civil i de la Policia de l’Estat en les seves festes patronals i en altres
trobades a les quals ens inviten, encara que aquest Cossos ja tinguin la seva prò-
pia assistència religiosa.

Delegació de Pastoral Universitària

Aquesta Delegació realitza la pastoral de l’Arquebisbat en l’àmbit que li és propi:
el món universitari. La seva acció es realitza a través de:

I. Acció de caire general amb tota la comunitat universitària

Amb l’objectiu d’integrar els professors i estudiants de totes les procedències i estils
en moment importants del curs:
1. Eucaristia d’inici de curs, celebrada al Col·legi Major Sant Ramon de Penyafort

(150 assistents).
2. Reunió de professors universitaris amb el Sr. Cardenal Arquebisbe (12/03/2010).
3. Eucaristia de final de curs (finals de maig).
4. Trobada de professors universitaris catòlics de tota Espanya (a Barcelona, dies

126, 17 i 18 de juny de 2010). Dedicada a l’estudi de l’encíclica de Benet XVI Ca-
ritas in veritate.

II. Acció en els campus a través de la relació institucional

1. La dificultat de ser presents en els campus porta a una feina de signatura de con-
venis on es potenciï la presència de l’Església. La reforma de l’estructura acadè-
mica que comporta el procés de Bolònia ens porta a cercar noves formes de
presència institucional (acadèmica, de celebració, de suport a la comunitat).

2. El nostre objectiu és signar convenis de col·laboració amb la Universitat de Bar-
celona, amb la Universitat Politècnica de Catalunya i amb la Fundació Pere Tar-
rés.

III. Acció a través de dos centres de la Delegació: CCU i Centre Edith Stein

A) Centre Cristià dels Universitaris (CCU):

1. Creació de l’Espai Von Balthasar, de creació, pensament i cultura, diàleg i acti-
vitats amb els joves a partir de les seves creacions: fotografia, vídeo, informàti-
ca, pintura, escultura i literatura.

2. Projecte Civilitas per a estudiants de batxillerat que passaran al món universitari.
La nova etapa del CCU està pensada com un lloc per a estudiants a partir del te-
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ma acadèmic i cultural. En col·laboració amb la Delegació d’Ensenyament, aquest
projecte està centrat en els treballs de recerca (orientar i elaborar).

3. Cursos reglats en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés, cursos per a Mo-
nitors, d’Animació pastoral, de Formació de voluntariat, d’introducció a la in-
terioritat.

B) Centre Edith Stein:

Aquest Centre està dedicat especialment a professors, catedràtics, a estudiants de
doctorat i postdoctorats.

1. Campus virtual www.universitaties.net Objectiu: creació de petits equips de tre-
ball en funció dels seus interessos acadèmics. El consell de redacció està format
per una trentena de professors. S’ofereixen set itineraris diversos vers Déu per
tal de donar joc a professors de totes les disciplines. Quinzenalment s’envia un
newsletter i una agenda electrònica que tenen una àmplia difusió.

2. Col·lecció editorial a partir de cursos i seminaris que s’han fet des de la Delega-
ció i el Secretariat de Teologia a la Universitat. L’any 2009 hem editat el llibre
«Pensar a la Universitat. Diferents professors universitaris opinen sobre el paper
del cristianisme a la societat», escrit per 30 professors universitaris. Es tracta de
potenciar el paper de l’intel·lectual cristià en el món actual.
Propers llibres: «Cartes d’Edith Stein a R. Ingarden» (el seu procés de conversió).
«Narracions cristianes de l’ateisme i narracions atees del cristianisme» (una visió
dels principals filòsofs des de la vessant creient).

3. El Premi Edith Stein. El tema d’aquest any és «Els diners i l’economia a la Bí-
blia». Han entrat a formar part del Premi. ISCREB de Barcelona, Asociación
Bíblica de España, ISCREB Martí-Codolar, Associació Bíblica de Catalunya i Fe-
deració de Cristians de Catalunya. Es tracta, entre altres objectius, de potenciar la
dimensió cultural de la Bíblia.

4. Cicle de concerts de corals i orquestres universitàries, que mou moltes persones
i que és una carta de presentació de la bona relació entre l’Arxidiòcesi de Barce-
lona i les diferents universitats.

5. Assessorament a estudiants que acaben els estudis, a buscar sortides professionals,
continuïtat d’estudis, etc.

Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

I. Objectius

1. Aprofitar la celebració de l’Any Sacerdotal en el conjunt de tota l’Església per a
fomentar les vocacions al ministeri ordenat.

2. Iniciar la publicació d’una revista per a escolans que ajudi a fomentar aquest plan-
ter vocacional.

3. Incentivar la Pastoral Vocacional en els col·lectius de persones immigrants.
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II. Calendari d’activitats

1. Novembre 2009: Cadena de pregària per les vocacions i Seminari Menor Obert
(dies 6 i 7).

2. Desembre 2009: Inici de l’espai vocacional de les diòcesis de Barcelona i Sant Fe-
liu de Llobregat (dissabte dia 12, 10.30-15 h, al Seminari de Barcelona). Semina-
ri Menor Obert (dies 18 i 19).

3. Gener 2010: Seminari Menor Obert (dies 22 i 23).
4. Febrer 2010: Espai vocacional (dissabte dia 13). Seminari Menor Obert (dies 26

i 27).
5. Març 2010: Seminari Menor Obert i Espai vocacional i Jornada de portes obertes

al Seminari Conciliar amb caràcter vocacional; vetlla de pregària per les vocacions al
Seminari Conciliar (dissabte dia 20). 

6. Abril 2010: Espai vocacional (dissabte 17). Trobada d’escolans al Seminari Con-
ciliar, organitzada conjuntament pel Seminari Major i Menor de Barcelona (dis-
sabte 24). Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions (diumenge 25).

7. Maig 2010: Seminari Menor Obert (dies 14 i 15). Aplec de l’Esperit (dissabte 22). 
8. Juny 2010: Espai vocacional (dissabte 5). Seminari Menor Obert (dies 18 i 19).
9. Juliol 2010: Convivències d’escolans (del 5 al 8).

Delegació Diocesana per a la Pastoral de Santuaris, Peregrinacions
i Turisme

Santuaris:

1. Programació i participació activa a la XXXI Trobada de Rectors Seglars de San-
tuaris de Catalunya i Balears.

2. Participació en les trobades estatals de delegats de santuaris.

Pelegrinatges:

1. Promoció de l’Any Sant Compostel·là a la nostra diòcesi.
2. Crear una xarxa informativa de les diferents parròquies de l’arquebisbat que facin

peregrinacions a Sant Jaume de Compostel·la amb motiu de l’Any Sant.
3. Contactar amb les diferents agències i tour-operadors que tenen secció de viatge

religiós per fer de pont amb les diferents parròquies que desitgin organitzar pele-
grinatges.

4. Preparar un petit arxiu de materials sobre pelegrinatges (tant religiosos com tu-
rístics) per oferir-lo als preveres que vulguin organitzar algun pelegrinatge.

5. Preparar, amb els anys, un llista de diferents guies (sobretot dels Llocs Sants)
per poder-les oferir als preveres que participen als pelegrinatges.

6. Promoció de l’assistència de preveres a Roma amb motiu de la clausura de l’Any
Sacerdotal (9-11, juny, 2010).
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Turisme:

1. Carta del Sr. Cardenal als turistes. Any 2010, (5.000 exemplars en 6 o en 8 llen-
gües)

2. Confeccionar un horari de misses de les parròquies més emblemàtiques de Bar-
celona per donar-lo als turistes.

3. Preparació i execució a Barcelona de la I Trobada de Delegacions de Turisme de
Catalunya.

4. Participació a les trobades estatals de delegats de Turisme.

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada

Carta del delegat sobre la Visita Pastoral a l’arxiprestat de la Vall
d’Hebron

Benvolguda Comunitat,

Com ja sabeu el nostre Sr. Cardenal Arquebisbe ha anunciat la Visita Pastoral a l’Ar-
xiprestat on està ubicada la vostra comunitat religiosa.

Aquesta és una oportunitat per contemplar el camí fet, valorar el que estem fent i
obrir-nos als reptes que se’ns presenten, confiant en l’Esperit Sant que ens guia i ens
enforteix.

El Sr. Cardenal m’encarrega que tingui aquest contacte fratern amb vosaltres i, per
això, i després d’acordar aquesta data amb el Sr. arxiprest Mn. Àngel Eugeni Pérez
Sánchez, us convoco a una trobada el dissabte dia 13 de març, de 10,30 a 13 h, a la
comunitat de les RR. Hospitalàries del Sagrat Cor, de l’Hospital de Sant Rafael, Pg.
Vall d’Hebron 107 (entrant a la comunitat pel pàrking i l’església) Tel. 932 112 508.

Iniciarem la trobada pregant junts i a continuació podrem compartir la realitat que vi-
viu. Us adjunto un senzill qüestionari perquè ho porteu omplert aquell dia i que que-
darà després incorporat a l’informe de la Visita Pastoral. També ens donarà unes pau-
tes per al diàleg en la nostra trobada.

Fins aquell dia, rebeu la meva més cordial salutació

Francesc Prieto, pvre.
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada.

Barcelona, febrer de 2010
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Carta del delegat sobre la Visita Pastoral a l’arxiprestat de La Cisa

Rvda. M. Superiora,

Com ja sabeu, el nostre Sr. Cardenal Arquebisbe ha anunciat la Visita Pastoral a l’Ar-
xiprestat de La Cisa a on està ubicada la vostra comunitat religiosa.

Aquesta és una oportunitat per contemplar el camí fet, valorar el que estem fent i
obrir-nos als reptes que se’ns presenten, confiant en l’Esperit Sant que ens guia i ens
enforteix.

El Sr. Cardenal m’encarrega que tingui aquest contacte fratern amb vosaltres i per
això ja quedarem per telèfon quin dia pot ser el més adient per trobar-nos.

Us adjunto un senzill qüestionari que després quedarà incorporat a l’informe de la
Visita Pastoral. També ens pot donar unes pautes per al diàleg en la nostra trobada.

Fins aviat, rebeu la meva més cordial salutació

Francesc Prieto, pvre.
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada.

Barcelona, febrer de 2010
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Consell Presbiteral

Crònica de la quarta reunió del trienni 
2008-2011 (18/02/10)

El dijous 18 de febrer de 2010, a les 10.30 h del matí, s’inicia amb la pregària de Tèr-
cia la quarta reunió del Consell Presbiteral (CP) a la sala Sant Jordi del Seminari
Conciliar. Presidí el Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat
del Sr. bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, de Mn. Francesc Romeu, secretari del
CP i de Mn. Antoni Casas i Mn. Robert Baró, membres del Secretariat del CP. S’a-
prova l’acta de la darrera reunió (29/10/09).

1. Salutació inicial

Després de dirigir una salutació cordial a tots, el Sr. Cardenal afirma que estem
passant una forta crisi econòmica. Recorda que a l’homilia de la festa de la Mare de
Déu de la Mercè ja va dir que era una veritable qüestió d’Estat, com ara es reco-
neix. Diu que tots hem de treballar per tal d’ajudar les persones que passen per mo-
ments de dificultat. Recorda que l’arxidiòcesi ha destinat una part del seu pressupost
a Càritas Diocesana.

Fa esment de la divulgació de notícies dient que el Sant Pare vindria a Barcelona per
a la dedicació del temple de la Sagrada Família. Diu que ell ha cursat la invitació, que
el Sant Pare l’ha acollit benèvolament, però no hi ha encara cap confirmació oficial
de la visita. Llegeix el comunicat que va divulgar el dia 17 de febrer, en la con-
ferència de premsa sobre la beatificació del P. Coll (aquest comunicat es troba a sec-
ció «Notes de premsa» d’aquest número del BAB).

Finalment, el Sr. Cardenal remarca la importància del tema de treball de la reunió:
Què hauríem de fer perquè la pastoral ordinària fos més missionera i evangelitza-
dora? Aquest és l’eix transversal dels tres objectius de l‘actual Pla Pastoral Dio-
cesà: Anuncieu a tothom l’Evangeli. No partim de teories, sinó de testimonis i d’ex-
periències pràctiques que es presentaran a continuació.
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2. Tema de treball: una pastoral ordinària més missionera i evan-
gelitzadora

2.1. Com la parròquia pot esdevenir més missionera?, per Mn. Joan Cuadrench, rec-
tor de la parròquia de Sant Sebastià de Verdum.

a) De portes endins: No donar res per suposat. Som en missió. Cal anunciar el ke-
rigma, donant molta importància al primer anunci, al nucli de la fe. Com a signes
visibles de l’amor de Crist, tenim una cura especial de l’acolliment dels immi-
grants i l’ajut a les famílies necessitades: equip de Càritas, distribució d’aliments,
acolliment dels immigrants, atenció als malalts, temple parroquial obert als ma-
tins amb voluntaris que ho vetllen.

b) De portes enfora: no quedar-nos a les catacumbes, sinó fer visible la parròquia:
Per Nadal i Pasqua fem un cartell que demanem als feligresos que el posin a les
escales de veïns, a les botigues. Amb motiu de la festa patronal de Sant Sebastià
fem un cartell per difondre’l pel barri i divulguem un tríptic amb fotos difonent
els serveis de la parròquia. Atenem la relació amb les entitats socials i culturals
del barri. La parròquia té un representant en el «Pla del barri».

c) Parròquia oberta: concerts de Nadal, de corals, cessió de locals, esplais, etc.
d) Celebrem la fe al carrer en alguna ocasió, com la missa en record de la primera

missa celebrada al carrer per Mn. Juncà, el primer rector, el Divendres Sant amb
el viacrucis de les tres parròquies a la Via Júlia, etc.

e) Actes oberts: excursions, visites a santuaris, dinar de germanor per Sant Sebastià,
representació escènica del seu martiri.

f) Assignatures pendents, allà on encara no arribem: com fer el primer anunci a no
creients, com ajudar a «tornar a creure», parlar de la fe en els contactes amb en-
titats del barri, utilitzar més els mitjans de comunicació social (MCS) del bar-
ri, enviar alguna carta o un record, al cap d’un anys, als pares dels infants bate-
jats.

2.2. Com l’arxiprestat pot esdevenir més missioner?, per Mn. Manuel Valls, arxiprest
de Sarrià-Les Corts.

a) Característiques de l’arxiprestat: la dificultat creada per la gran extensió del ter-
ritori. Un arxiprestat ben proveït de capelles, ordes i congregacions, centres d’en-
senyament, etc. Les persones es dispersen i van allà on els agrada el sacerdot.
La pràctica religiosa és superior a la d’altres indrets de la diòcesi. Presència de
moviments i de «nous moviments». Les esglésies es mantenen obertes i hi ha bo-
nes celebracions de la penitència i de l’eucaristia. Hi ha molta mobilitat i hi ha
«segones residències». Les parròquies són fràgils, atès el pluralisme eclesial sen-
se vasos comunicants.

b) Iniciatives: Centre Arrels, atenció als sense sostre, vetlla per als voluntaris de
l’arxiprestat. També hem fet en comú una missa en la proximitat de Corpus, la
representació de «L’estel de Natzaret», a la qual vénen gent de totes les parrò-
quies.

c) Projectes per al futur: coordinació amb les moltes escoles presents al territori; pos-
sibilitat de celebrar una missió de què ens va parlar el bisbe auxiliar de París, te-
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nint com a base les parròquies, l’arxiprestat, les escoles, donant més visibilitat a
l’Església en el territori.

2.3. Com l’arxiprestat pot esdevenir més missioner?, per Mn. Felip-Juli Rodrí-
guez, arxiprest de La Cisa.

a) Comunitat arxiprestal en clau de primer anunci/missió: preveres, religiosos, laics
en tasques pastorals, celebracions litúrgiques, catequesi, formació, Càritas, fe-cul-
tura… tot en claus de «l’Església en missió».

b) Comunitat arxiprestal en comunió, afectiva i efectiva, amb les orientacions dio-
cesanes; aplicació amb seny dels… sempre en referència a l’Església diocesa-
na.

c) Comunitat arxiprestal en actitud d’escolta: de les necessitats de la persona d’avui
(espirituals, necessitat de Déu, de comprensió, en situació de solitud…), de les
necessitats materials bàsiques per poder viure amb dignitat. Cal donar raó de la
nostra esperança i respondre a les preguntes reals de l’home d’avui.

d) Comunitat arxiprestal en col·laboració evangèlica amb les diverses associacions,
institucions, etc, de la demarcació. Sense deixar l’esperit profètic, cal ser res-
pectuosos amb l’autonomia de les realitats humanes.

e) Comunitat arxiprestal en revisió permanent, amb serenor i realisme, amb volun-
tat operativa davant els canvis socials, amb flexibilitat i caritat pastoral.

f) Una pastoral diocesana missionera i evangelitzadora: equips de preveres, troba-
des per compartir experiències pastorals, espais gratuïts de convivència, correcció
fraterna, honestedat davant dels conflictes pastorals a causa de criteris diferents
i/o complementaris. La fraternitat presbiteral és la millor carta de presentació
del primer anunci i de la consegüent pastoral ordinària.

g) Comunitats parroquials. Potenciar la pastoral ordinària: acolliment, celebra-
cions joioses, formació cristiana en llenguatge entenedor, espais fe-cultura, amb
objectius oberts a les diverses situacions comunitàries i personals… Comunitats
parroquials fraternes, en comunió, en formació permanent i en veritable esperit
de corresponsabilitat.

h) Consell Pastoral Arxiprestal: integrar tots els agents de la pastoral amb visió
global de la realitat pastoral arxiprestal.

i) Equips arxiprestals temàtics: litúrgia, catequesi, Pastoral de la Salut, Pastoral Fa-
miliar, joventut, Càritas…

j) Trobades arxiprestals, romeries, MCS.

2.4. Quina és la realitat dels nostres missioners fora de la diòcesi (al nord de Xile i
al Camerun)?, per Mn. Manuel Roig, delegat diocesà de missions.

a) La realitat: necessitat d’enviar missioners de la diòcesi, a més dels missioners de
les congregacions religioses i dels laics missioners enviats pels nous moviments.
Alguns joves han fet experiències missioneres a l’estiu.

b) El nou Pla Pastoral té com a lema Anuncieu a tothom l’Evangeli. La missió ad
gentes és compatible amb la missió aquí: hi ha vasos comunicants entre ambdues.
Cal estar oberts a la crida per treballar lluny de casa.

c) Cal pensar en el relleu dels nostres missioners diocesans.
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d) La col·laboració a través de les OOMMPP, la col·lecta principal és la del DO-
MUND.

e) Treball complementari per mitjà de Mans Unides, Càritas, etc.
f) A cada arxiprestat caldria una persona que col·laborés amb la pastoral de la De-

legació diocesana de missions.

3. Aportacions concretes i debat sobre el tema (Resum)

3.1. Intervenen 14 membres del CP, recollint les reflexions fetes per l’equip de ca-
pellans dels diversos arxiprestats; en algun cas, com l’arxiprestat de Sants-La Mari-
na aquesta reflexió fou presentada per escrit.

Aquests són alguns punts en què més s’hi insisteix:
a) Potenciar la pregària, la vida i la vivència espiritual, tenint les esglésies obertes

matí i tarda. Hem de ser conscients del valor evangelitzador que tenen les cele-
bracions litúrgiques de qualitat estètica, artística.

b) No quedar-se en la pastoral «de manteniment», perquè això seria una actitud suï-
cida.

c) Tenir cura de la realitat dels immigrants, sobretot llatinoamericans. Si volem ser
evangelitzadors hem de superar el desànim i creure en allò que fem.

d) Aprofitar més els laics, presència de capellans i laics a les xarxes socials dels
barris. Fer servir un llenguatge més entenedor i més engrescador. 

e) Cura de la catequesi familiar, però sobretot cal que els temes de formació portin
a la contemplació de la persona de Jesucrist. No quedar-se en la feina de «fun-
cionaris de l’Església», sinó que hem d’arribar a ser evangelitzadors, homes apas-
sionats per l’Evangeli, no «fer-se simpàtic», sinó ser-ne realment. 

f) Col·laborar amb els pares dels infants de la catequesi. I també amb els prome-
sos. Els joves són els qui han d’evangelitzar els joves. Cal formar agents de pas-
toral per al jovent.

g) Potenciar més la pastoral dels malalts i l’acompanyament de les famílies en el dol.
Falten preveres als hospitals i tanatoris. Cal passar «fent el bé i alliberant del mal»
en una relació de tu a tu amb les persones.

h) Tenir bons gabinets de premsa, donat el que la gent rep a través dels MCS. Di-
fusió d’informació per mitjà d’un web, Internet, pensar en una TV per Internet,
etc.

i) Fer accions per arribar a la gent: donar més vibració a les celebracions ocasionals
i vetllar la seva acollida (Nadal, Pasqua…), activitats de «l’atri dels gentils»,
com cinefòrums, pensar en la gent allunyada de 30-40 anys, cartes o visites en
nom de la parròquia, establir una relació i fer servir els MCS locals, preparar
respostes a partir de les preguntes vitals.

j) Informar més de la feina dels missioners diocesans, realitzar una visita episcopal,
amb sacerdots i seminaristes.

k) Promoure «missions populars» d’àmbit parroquial.
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3.2. Paraules del Sr. Cardenal arquebisbe

El Sr. Cardenal valora molt les intervencions, que manifesten que es treballa molt a
la nostra arxidiòcesi. No esperem tenir una Església perfecta per començar a treba-
llar. Potenciem tot allò que és positiu i corregim allò que calgui corregir. Intentem
créixer tot essent bons pastors. Tenim necessitat d’una autoestima per tot allò que
fem. Cal que els laics cristians estiguin més presents en el món (hi ha massa tendèn-
cia a quedar-se en tasques intraeclesials). Necessitem preveres que s’ofereixin per fer
un ministeri als hospitals i als tanatoris. Cal anar preparant laics que puguin assu-
mir responsabilitats pastorals en l’àmbit arxiprestal, per exemple, en l’economia, les
obres a fer, etc.

4. Consulta sobre el «mapa pastoral» i les propostes d’agrupacions
de parròquies

4.1. Presenta el tema Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller de l’arquebisbat,
que presenta una llista aprovada pel Consell Episcopal i que ara es sotmet a la con-
sulta del CP. Presenta una proposta de 15 agrupacions de parròquies, que afectaria
14 parròquies de la Zona pastoral 1, 4 de la Zona Pastoral 2, 11 de la Zona pastoral
3 i 2 de la Zona Pastoral 4.

4.2. Intervenen diversos consellers per proposar, entre altres coses, que caldria tenir
en compte les implicacions que té el fet d’agrupar parròquies i les decisions que
aquest fet exigeix.

4.3. El Sr. Cardenal intervé i diu que el «mapa pastoral» és revisable; que s’han dei-
xat de banda altres propostes d’agrupacions parroquials que caldrà aprovar en un fu-
tur; que oportunament caldrà donar unes pautes sobre les implicacions que compor-
ten aquestes agrupacions, per exemple, en el camp de l’economia i en altres àmbits
pastorals que caldrà realitzar conjuntament. 

5. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal informa sobre els preveres difunts i malalts; de la mort del Sr. An-
toni Bascompte, ex delegat d’Economia, de la tasca del qual fa una valoració molt
positiva; de la beatificació del Dr. Josep Samsó i la Jornada Sacerdotal Interdioce-
sana; de la Jornada acadèmica sobre política i ètica a la Facultat de Teologia de Ca-
talunya (FTC); de la propera beatificació del P. Josep Tous, ofm. cap.; de la jornada
acadèmica a la FTC amb motiu de l’Any Sacerdotal sobre «El ministeri presbiteral,
esperança del món» (3 de març 2010); de les ordenacions amb motiu del Dia del Se-
minari; de la cloenda de l’Any Sacerdotal en l’àmbit diocesà (13/06/10); de la Tro-
bada Sacerdotal Internacional a Roma (10-12 de juny 2010); i de la Visita pastoral
als arxiprestats de la Vall d’Hebron i La Cisa durant la Quaresma i Pasqua d’en-
guany.

05 Consell Presbiteral  11/3/10  10:33  Página 106



BAB 150 (2010) - febrer [43] 107

6. Precs i preguntes

Intervenen 10 consellers i tracten aquests temes, entre altres: augment de l’ús de l’as-
signació tributària (IRPF) per part dels ciutadans; necessitat de continuar treballant
el tema d’una pastoral més missionera i evangelitzadora en futures sessions del CP;
Càritas ha augmentat les seves ajudes a persones que pateixen les conseqüències de
la crisi i s’ofereix per informar als arxiprestats; properes ordenacions i activitats
de pastoral vocacional al Seminari; 75è aniversari de la parròquia de Sant Joan
d’Horta, que obrirà un centre d’acolliment per als «sense sostre»; metodologia que
caldria seguir pel que fa a l’agrupament de parròquies, etc.

La reunió acaba amb la pregària de l’Àngelus dirigida pel Sr. Cardenal i amb el di-
nar al menjador del Seminari Diocesà.
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la segona reunió del trienni 
2009-2012 (20/02/10)

El dissabte 20 de febrer de 2010, sota la presidència del Sr. cardenal arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar es va reunir el
Consell Pastoral Diocesà (CPD), de les 10.30 a les 13.45 h. L’acompanyaven a la pre-
sidència Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i vicari general, Mn. Salvador Ba-
cardit, vicari episcopal de la zona pastoral 3 —que actuà com a moderador—, i
Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller —que actuà com a secretari en no
haver-se elegit encara els membres del Secretariat del CPD—.

1. Pregària i salutació del Sr. Cardenal

S’inicià la reunió amb la pregària de Tèrcia amb unes paraules de salutació del Sr.
Cardenal, que va recordar als membres del CPD que exercien el do del consell. Va
afegir que durant la reunió serien elegits els membres del Secretariat. Aquest òrgan,
presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe i amb la participació del Secretari General i Can-
celler, fa l’ordre del dia de les reunions i les prepara, és com el motor del CPD que
vetlla per la dinàmica de les reunions.

2. Aprovació de l’acta i presentació dels nous membres del CPD

Després s’aprovà l’acta de la reunió anterior (28/11/09) i es tornà a fer una presenta-
ció dels nous membres del CPD per tal de facilitar el coneixement mutu abans de pro-
cedir a l’elecció dels membres del Secretariat del consell.

3. Funcions del Secretariat i elecció dels seus membres

Es llegí l’article 12 dels estatuts del CPD relatiu al Secretariat i les seves funcions i
es varen fer les votacions corresponents. Resultaren elegits aquests quatre membres:
Sr. Sergi Rodríguez, Sra. Anna Basiana, Sr. Carlos Víctor Paunero i Sr. Joseph M.
Rojo-Pijoan.
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4. Reflexió i diàleg sobre el segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà

Després d’una pausa, es va tractar sobre l’aplicació del segon objectiu del Pla Pasto-
ral Diocesà 2009-2011 Anuncieu a tothom l’Evangeli: «Créixer en la solidaritat en-
mig de la crisi econòmica».

Es demanava de respondre a aquests tres punts:

4.1. Què s’està duent a terme per aplicar aquest objectiu a les parròquies, arxipres-
tats i delegacions?

4.2. Com s’està aplicant aquest objectiu?

4.3. Suggeriments i propostes per a la seva aplicació des de les parròquies, arxipres-
tats, delegacions diocesanes, moviments i associacions, escoles, etc.

4.4. Diàleg (Resum)

Entre altres, es varen fer aquestes respostes:

• Arxiprestat. de Provençals. Treballa el primer i el segon objectiu alhora, amb tre-
ball de grups i amb «estudis d’Evangeli».

• Arxiprestat de Poblenou. S’ha fet una trobada arxiprestal sobre el Pla. Es promou
un taller per integrar la gent. Es vol fer un «menjador social».

• Arxiprestat d’Horta. Amb l’assessorament de Càritas, a la parròquia de Sant Jo-
an d’Horta s’obrirà un menjador i un centre per a persones sense sostre.

• Delegació diocesana de pastoral obrera. Els darrers cursos es treballa sobre la
crisi econòmica amb el mètode de la revisió de vida. Els moviments obrers de
Catalunya i Balears (ACO, GOAC, JOC, MIJAC), capellans obrers, religiosos/es
en barris i delegacions de pastoral obrera de les diòcesis de Catalunya han redac-
tat i divulgat una «revisió de vida» davant la crisi amb el triple esquema del «veu-
re, jutjar i actuar» (setembre 2009).

• Arxiprestat de Cornellà. Estudia què pot fer per a les persones que es refugien en
alguna parròquia per dormir-hi i per les persones que no tenen aliments.

• Arxiprestat de Badalona Nord. Ha enviat un qüestionari amb les accions del Pla
i aquest any és el que s’ha recollit més material d’ajuda. La parròquia de St. Fran-
cesc d’Assís ha estat premiada. A la revista «Poble de Déu», de l’arxiprestat, es pu-
bliquen fragments de la doctrina social de l’Església.

• Arxiprestat de Sant Andreu. Hi ha un banc d’aliments centralitzat a la parròquia
de Sant Pacià i un altre a la parròquia de Crist Rei. Es fan crides extraordinàries
(per exemple en l’Advent darrer) als fidels per tal d’ajudar les famílies que passen
necessitats. Funciona un rober de reciclatge de roba usada i un grup de voluntaris
fa reforç escolar a nenes i nenes (centralitzat a Sant Pacià).

• Delegació diocesana d’Apostolat Seglar i FOCA. No fa una acció directa com
les parròquies, però fa una àmplia tasca de sensibilització: difonent l’homilia de
Corpus del Sr. Cardenal, fent estudis de l’encíclica Caritas in veritate, i una jorna-
da dedicada a l’estudi del context socioeconòmic de l’any 2010. 
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• Consell d’Acció Catòlica. Participarà a la jornada de la Delegació diocesana d’A-
postolat Seglar, farà una trobada i ha fet una revisió de vida sobre la crisi.

• Arxiprestat Sants-La Marina. Les parròquies tenen una forta demanda del Banc
d’Aliments. Trobada arxiprestal sobre la crisi (16 d’abril), amb exposició del Sr.
Arcadi Oliveres.

• Universitat Ramon Llull. Com a federació de centres universitaris, promou as-
signatures curriculars sobre ètica, fe i cultura, solidaritat. Es fan trobades de re-
flexió cristiana i accions concretes de recollida d’aliments, joguines, etc. 

• Arxiprestat de Vilapicina. Es fa un treball molt coordinat amb Càritas. Es fan di-
verses iniciatives de cara a promoure la solidaritat entre els cristians i en especial
entre els joves.

• Càritas Diocesana de Barcelona. Es va fer una trobada per preparar la Campa-
nya de Nadal i el segon objectiu del Pla. S’ha creat un equip per veure el que es
fa a les parròquies i compartir les dificultats i les possibilitats d’ajudar les perso-
nes que passen necessitats.

• Arxiprestat de Rambles-Poble Sec. Durant el mes de febrer ha iniciat un curs so-
bre «Canvi social i dinamització sociocultural». Hi participen 30 persones i hi ha
llista d’espera.

• Arxiprestat de la Sagrada Família. Es fan cursets de tasques domèstiques per a
la integració dels immigrants. També de repartiment d’aliments. Bona tasca dels
col·legis dels Claretians i Teresianes i del consell pastoral arxiprestal. Es treballa
amb bona coordinació i es fa molt, però no sempre se sap donar a conèixer el que
es fa.

• Facultat de Teologia de Catalunya. Dues activitats del Departament de Moral:
jornada sobre ètica i economia (any 2009), i ètica i acció política (any 2010). L’a-
portació de la FTC és bona, però la repercussió que pot tenir no acaba d’arribar bé
a la diòcesi.

• Delegació diocesana de Pastoral Familiar. Treballa els temes del Pla Pastoral a
la publicació «Problemàtica viva».

• Arxiprestat de Sant Gervasi. A cada parròquia funciona Càritas. Hi ha projec-
tes conjunts: escola bressol i centre d’acollida d’immigrants.

• Arxiprestat de Gràcia. Cada parròquia té un banc d’aliments i algunes també
rober. Els col·legis cristians han recollit aliments. Es vol fer un centre arxiprestal
de Càritas a la parròquia de la Mare de Déu de la Salut.

• Arxiprestat de Collblanc-la Torrassa. Es cerca un local per fer un centre arxi-
prestal per tal d’atendre millor les persones. Funciona una bossa de treball per a
persones que busquen feina.

• Delegació Joventut i FOCJ. Els joves han hagut de frenar el consumisme i pren-
dre consciència de la crisi. Alguns joves han abandonat els estudis i, amb poca for-
mació, cerquen feina per ajudar les seves famílies.

• Arxiprestat de Badalona Sud. Càritas treballa moltíssim i la gent ho valora.
• Arxiprestat de la Concepció. La resposta de les persones a la recollida d’aliments

ha estat molt més positiva que en anys anteriors.
• Arxiprestat de les Corts. S’han repartit uns «vales» amb els quals les famílies ne-

cessitades poden fer una compra de 30 euros a uns supermercats concertats del barri.
• Arxiprestat de Sant Josep Oriol. Funciona un rober, banc d’aliments i es fan

col·lectes mensuals, assessorats per un treballador social.
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• Arxiprestat de la Cisa. La crisi també es viu als pobles. La gent respon a les di-
verses iniciatives. El «grup de la llana» fa peces de roba que es venen i es dóna
l’import a Càritas.

4.5. Paraules finals del Sr. Cardenal

El Sr. Cardenal posa en relleu com aquesta posada en comú ha estat molt rica i agra-
eix tot el que es fa. L’objectiu segon del Pla Pastoral parla de «Créixer en la solida-
ritat enmig de la crisi econòmica» i així ha estat: s’ha crescut en solidaritat i n’hem
de donar gràcies a Déu. Hem de donar-ho a conèixer, perquè en l’acció de l’Església
és més allò que no es veu que allò que apareix.

5. Calendari de reunions

La propera reunió serà, ajudant Déu, el 8 de maig de 2010.

6. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal informa de la seva invitació al Sant Pare per a la dedicació del tem-
ple de la Sagrada Família i llegeix el comunicat que es publica en aquest número del
BAB. També informa de la beatificació del P. Josep Tous, Ofm. Cap. (25 d’abril
2010); de la beatificació del Dr. Josep Samsó, en què tot va anar bé; de la visita
pastoral als arxiprestats de la Vall d’Hebron i la Cisa; del nou web de l’arquebisbat
en diverses llengües, al qual s’hi incorpora el diaca permanent Jordi-Albert Garrofé;
de la cloenda de l’Any sacerdotal a l’arxidiòcesi el diumenge 13 de juny, amb algu-
nes ordenacions presbiterals; i de la necessitat de pregar per les vocacions i fer una
proposta en aquest sentit als joves cristians. 

7. Precs i preguntes

Es proposa, entre altres coses, fer un comunicat sobre el contingut d’aquesta reu-
nió, agraint les aportacions de les persones i remarcant el treball que fa l’Església en
aquest sentit. S’informa de la trobada del 7 al 10 de març sobre immigració i quina
pastoral demana a la UE. Es proposa preparar l’acolliment dels joves que vindran a
la diòcesi amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut (agost de 2011). Final-
ment, s’informa sobre les iniciatives entorn del nomenament de la ciutat de Badalo-
na com a capital de la cultura catalana i de les jornades sobre «Família i educació
de la fe», promogudes per la Delegació de Pastoral Familiar.

Es clou la reunió amb una pregària dirigida pel Sr. Cardenal.
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Conferència Episcopal Tarraconense 

Comunicat de la reunió n. 193

Els dies 9 i 10 de febrer de 2010 ha tingut lloc la reunió n. 193 de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada», de
Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe
de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.

1. En començar, els bisbes han pregat per Mons. Joan Martí Alanis (a.c.s.), arque-
bisbe emèrit d’Urgell, traspassat l’11 d’octubre de 2009 i que havia pertangut du-
rant trenta-dos anys a la CET. Així mateix, han encomanat a Déu el pare de Mons.
Romà Casanova, bisbe de Vic, recentment traspassat.

Els bisbes han pregat també per les víctimes del terratrèmol d’Haití i expressen
el seu agraïment a totes les persones que han contribuït amb el seu ajut a alleu-
jar els afectats per aquesta tragèdia, i els animen a continuar oferint solidaritat
als damnificats. Així mateix, han pregat pels tres conciutadans segrestats a l’À-
frica, quan estaven duent a terme una missió solidària a Mauritània, i expressen
la seva comunió amb el dolor de les seves famílies i el desig que siguin allibe-
rats ben aviat.

Els bisbes s’han congratulat del nomenament, com a membre del Consell Ponti-
fici de Comunicacions Socials, de Mons. Joan Piris Frígola, bisbe de Lleida, el
qual ha agraït la felicitació dels seus germans en l’episcopat.

2. Per part seva, el cardenal Martínez Sistach ha agraït als bisbes la participació a
la beatificació, a Mataró, el proppassat 23 de gener, del prevere i màrtir Mn. Jo-
sep Samsó i Elias. Els bisbes han valorat positivament l’assistència del poble fi-
del, de les autoritats representants de les institucions, del Nunci apostòlic i del Lle-
gat pontifici, dels altres bisbes i d’uns cinc-cents preveres i diaques de les deu
diòcesis catalanes, convocats en Jornada sacerdotal, amb motiu d’aquesta beatifi-
cació, celebració que no tenia lloc a Catalunya des de l’Edat Mitjana.

3. El Cardenal arquebisbe de Barcelona ha anunciat i ha invitat els bisbes a la prò-
xima beatificació del P. Josep Tous, caputxí, fundador de les Religioses Caputxi-
nes de la Mare del Diví Pastor, que tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar
el diumenge 25 d’abril de 2010, a les 10.30 h. Aquesta beatificació serà presidida
pel S. Em. Tarcisio Bertone, cardenal secretari d’Estat del Vaticà.
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4. Els bisbes exhorten novament els fidels a ser coratjosos en el seu compromís ac-
tiu envers la defensa de la vida humana, des de la seva concepció fins a la seva fi
natural, i els recorden que el pròxim 25 de març se celebrarà la Jornada per a la
Vida, amb aquest objectiu.

5. XIX reunió conjunta Bisbes i Religiosos.
El matí del dimecres 10 de febrer els bisbes han mantingut una nova reunió con-
junta amb representants de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), entorn del
tema «La presència de la Vida Consagrada en el món de la salut». Per part dels
religiosos hi han assistit el P. Màxim Muñoz, provincial dels claretians i vice-
president de la URC, el Gmà. Lluís Serra, germà marista i secretari de la URC, la
Gna. Consol Muñoz, franciscana missionera i presidenta de la FERSCA, així com
els altres membres de la Comissió Permanent de la URC i altres religiosos i reli-
gioses especialment vinculats a la Pastoral de la Salut. La Gna. Cristina Martínez,
teresiana, presidenta de la URC, s’hi ha incorporat posteriorment.

En la primera part de la reunió, la Gna. Dolors Sitjes, carmelita de la Caritat Ve-
druna, ha presentat una radiografia de la presència de la vida religiosa al món
sanitari i sociosanitari i ha fet esment dels hospitals propis de les congregacions
religioses, així com dels hospitals concertats dependents de fundacions privades
i de la presència religiosa en hospitals públics. La Gna. Sitjes ha exposat els as-
pectes positius d’aquesta presència, com són l’existència de l’acord-marc amb
la Generalitat de Catalunya, la cohesió i dedicació dels equips d’agents pasto-
rals i la seva formació permanent, l’atenció activa en situacions terminals,
l’acompanyament als més desvalguts. També ha fet referència a les dificultats i
a les propostes de millora, com són la formalització de l’atenció religiosa als cen-
tres sociosanitaris i residències, la reflexió sobre la identificació del servei, la
relació positiva amb les parròquies i el diàleg amb altres religions.

El Gmà. Joaquim Erra, hospitalari de Sant Joan de Déu, en la seva exposició ha
aprofundit sobre la presència de l’Església en el món de la salut a través del ca-
risma dels religiosos i religioses, enfront d’una realitat universal i molt comple-
xa, com és la malaltia i el dolor físic i psíquic que l’acompanya. Ha fet referència
als diversos models assistencials i a la visió antropològica cristiana, així com a la
tasca i a la problemàtica dels Comitès d’ètica assistencials i dels d’investigació
científica, i al diàleg de la fe cristiana amb el món de la salut. Pel que fa als rep-
tes ha subratllat la identitat dels propis centres, la formació permanent, la neces-
sitat del treball en xarxa, cuidar i atendre sempre millor a cada persona, i ha aca-
bat lloant el carisma de la dedicació als malalts com un do de Déu que mostra la
seva misericòrdia als que més ho necessiten.

En el diàleg dels assistents que ha seguit a les ponències, i que ha estat moderat
per Mons. Romà Casanova, encarregat de les relacions de la CET amb els Reli-
giosos, s’han tractat i aprofundit diverses de les qüestions exposades: l’interès pú-
blic del servei religiós en el món de la salut, la delicada missió dels Comitès
d’ètica, la fidelitat dels religiosos a les orientacions pastorals del Magisteri, espe-
cialment en les qüestions delicades entorn de la defensa de la vida i la dignitat de
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la persona, la progressiva integració en les institucions per part dels voluntaris laics
ben formats en aquest àmbit, l’ajuda i coordinació mútua dels grans ordes hospi-
talaris en el si de la Federació de Religiosos Sanitaris de Catalunya (FERSCA),
l’adequada administració dels sagraments als malalts i la necessària relació en-
tre els religiosos, els rectors i fidels de les parròquies i les delegacions diocesa-
nes de Pastoral de la Salut.

En acabar la reunió conjunta, Mons. Pujol ha agraït als religiosos i religioses pre-
sents, en nom de tots els bisbes, la seva dedicació i esforç i ha demanat que el
fessin extensiu a tots els que treballen en aquest àmbit pastoral tan especialment
clau per a la nova evangelització.

6. Mons. Pujol, com a responsable del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de
la Religió a Catalunya (SIERC), ha informat els bisbes de la campanya que s’està
duent a terme en l’actual període de preinscripció a les escoles, perquè els pares
demanin per als seus fills la classe de religió catòlica i n’ha subratllat la im-
portància clau per a la complementarietat amb la família i la catequesi parro-
quial. Així mateix, els ha informat que el pròxim 24 d’abril tindrà lloc, al Prin-
cipat d’Andorra, la IV Trobada de professors de religió de les diòcesis catalanes.

7. Mn. Armand Puig, degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha
informat els bisbes del projecte de reestructuració dels cursos de Llicència de
la Facultat de Teologia i de la possibilitat que els preveres de fora de Barcelona
que la cursin puguin disposar d’un allotjament en l’edifici del Seminari durant
tres dies a la setmana per afavorir el clima d’estudi necessari.

Els bisbes han aprofitat la presència de Mn. Armand Puig per agrair al grup de
sacerdots promotor, la nova revista d’Internet per a preveres «El Bon Pastor» que
està cridada a ser element de comunió i de formació permanent per a tots les pre-
veres de les diòcesis amb seu a Catalunya.

8. A proposta del cardenal Martínez Sistach, els bisbes han donat el vistiplau pre-
ceptiu perquè es pugui incoar la Causa de canonització de la serventa de Déu,
Maria Benedicta Daiber, fundadora de l’Obra de Cursillos Bíblicos Católicos i
cofundadora del Moviment «Pro Ecclesia Sancta» (MOPES).

9. Mons. Vives ha donat als bisbes diverses informacions relacionades amb l’àm-
bit litúrgic i en especial sobre l’enquesta dirigida als rectors i grups litúrgics
parroquials per conèixer la situació actual de l’ús de la música litúrgica en les
celebracions sacramentals i poder-ne promoure l’adequada millora.

10. Mons. Pardo, com a president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Jo-
ventut (SIJ), ha informat els bisbes de diverses qüestions relacionades amb els
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya i amb els centres d’Esplai i,
en presència del P. Joan Pujol, franciscà, director del SIJ, i de Mn. Josep Mon-
fort, delegat diocesà de pastoral de joventut de Terrassa, s’han tractat els diver-
sos aspectes organitzatius del ja pròxim Aplec de l’Esperit, la trobada interdio-
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cesana de joves de les diòcesis catalanes i de les illes Balears i Andorra, que
tindrà lloc a la ciutat de Terrassa, el dissabte 22 de maig, vigília de la festa de
Pentecosta.

11. Mons. Vives, secretari de la CET, ha presentat el balanç de l’any 2009 i el pres-
supost del 2010 del Fons Comú Interdiocesà de la Conferència Episcopal Tarra-
conense. Els bisbes l’han estudiat i l’han aprovat.

12. En el capítol de nomenaments, els bisbes han nomenat com a president del Mo-
viment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les Balears (MIJAC),
el Sr. Òscar Torrente Artero, de Lleida.

Així mateix, han nomenat president de la Fraternitat Cristiana de Persones amb
Discapacitat (FRATER), el Sr. Josep M. Llucià Aubia, de Vic, i com a consilia-
ri de la mateixa Fraternitat, Mn. Narcís Riba, també de la diòcesi de Vic.

13. Mons. Pardo ha informat els bisbes que el diumenge 14 de febrer ordenarà, a la
catedral de Girona, els tres primers diaques permanents de la diòcesi. Així es
completarà a les deu diòcesis catalanes l’inici de la renovació del ministeri dia-
conal, tal com va promoure el Concili Vaticà II.

14. En acabar, Mons. Traserra, bisbe de Solsona, ha informat els bisbes de la cele-
bració del Mil·lenari del Miracle Eucarístic del Sant Dubte d’Ivorra i de l’Any
Jubilar concedit per la Santa Seu, que s’iniciarà l’11 d’abril de 2010 i es clourà
l’1 de maig de 2011.

Barcelona, 11 de febrer de 2010
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Crònica

Jornada sobre el valor de l’acció política 
i la seva dimensió ètica

La Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), per mitjà del Seminari de Doctrina i Ac-
ció Social de l’Església (SEDASE), del Departament de Teologia Moral, va orga-
nitzar, els dies 8 i 9 de febrer de 2010 una jornada entorn d’aquest tema: «El valor de
l’acció política i la seva dimensió ètica».

Durant les dues sessions, que s’iniciaren a les 19 h a l’aula magna del Seminari Con-
ciliar de Barcelona, varen intervenir diversos professors de la FTC i alguns polítics
molt representatius.

La inauguració de la jornada va anar a càrrec del Sr. cardenal arquebisbe i gran can-
celler de la FTC, Dr. Lluís Martínez Sistach. Les seves paraules es publiquen ínte-
grament a la secció del Prelat en aquest mateix número del BAB. També es publi-
quen les paraules de cloenda, que no va poder pronunciar personalment per
problemes d’agenda, però de les quals envià el text escrit.

La primera sessió es va centrar en una reflexió sobre l’acció política al servei del bé
comú i comptà amb les intervencions del Dr. Antoni Babra, professor de la FTC i
membre del SEDASE. Els ponents del tema foren el Sr. Guzman Carriquiry, sotsse-
cretari del Pontifici Consell dels Laics, de la Santa Seu, i el Sr. Joan Majó, exminis-
tre d’Indústria i Energia. El diàleg posterior amb els ponents va ser moderat pel Dr.
Gaspar Mora, vicedegà de la FTC.

La segona sessió —la del 9 de febrer— es va centrar en unes reflexions sobre «la di-
mensió ètica de la política». Es va obrir amb una intervenció del Dr. Joan Costa, pro-
fessor de la FTC i membre del SEDASE. El tema de la sessió fou exposat per tres po-
nents: el Sr. Eugeni Gay, magistrat del Tribunal Constitucional, el Sr. Miguel Herrero
y Rodríguez de Miñón i el Sr. Miquel Roca i Junyent, exdiputats a les Corts. El Dr.
Armand Puig, degà de la FTC, fou l’encarregat de moderar el debat que seguí a les
intervencions dels ponents.

Amb aquesta jornada —dividida en dues sessions— la FTC va voler posar en el cen-
tre del debat l’articulació entre les opcions polítiques i la seva fonamentació en l’è-
tica, tan personal com col·lectiva. La percepció actual demana que siguin replanteja-
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des amb un nou impuls aquelles connexions que fan de l’acció política una dedica-
ció vocacionada, i de l’ètica un àmbit que ha d’influir en la configuració del servei
a la societat en el seu conjunt.

La FTC té el propòsit de convocar persones representatives en els diversos àmbits de
la societat i proposar-los que dialoguin de manera oberta i constructiva sobre aque-
lles qüestions que comparteixen moltes persones. Si l’any passat el tema d’aquesta
jornada va ser l’economia i l’ètica, aquest any es va proposar de focalitzar la reflexió
en el camp de l’acció política.

L’esperit de tota la jornada es podria reflectir en aquesta cita del Compendi de la Doc-
trina Social de l’Església: «Els qui tenen responsabilitats polítiques no han d’oblidar
o infravalorar la dimensió moral de la representació, que consisteix en el compromís
de compartir els esdeveniments que viu el poble i cercar la solució dels problemes
socials. Des d’aquesta perspectiva, autoritat responsable significa també autoritat
exercida mitjançant el recurs a les virtuts que afavoreixen l’exercici del poder amb
esperit de servei; una autoritat exercida per persones capaces d’assumir autèntica-
ment com a finalitat del seu obrar el bé comú i no el prestigi o l’adquisició d’avan-
tatges personals».

Presentació del Retaule de Sant Vicenç màrtir,
a la parròquia de Sarrià

El divendres dia 12 de febrer, festa de Santa Eulàlia, verge i màrtir, va tenir lloc a la
parròquia principal de Sarrià l’acte de la inauguració de les reproduccions de les tau-
les de Jaume Huguet i el mestre de Castelsardo. Varen organitzar aquest important ac-
te cultural la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, el Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC) i el districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb l’Ajuntament de Barcelona.

Varen assistir a l’acte inaugural, celebrat a les 19 h, Mons. Sebastià Taltavull, bisbe
auxiliar de Barcelona; la Sra. Sara Jaurrieta, regidora del districte Sarrià-Sant Gerva-
si; Mn. Manuel Valls, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià; Mn. Josep Ma-
ria Martí Bonet, delegat diocesà del Patrimoni Cultural; Maria Teresa Ocaña, direc-
tora del MNAC, i Rafael Cornudella, cap de la Col·lecció d’Art Gòtic del MNAC,
entre altres personalitats.

Cal destacar que el Retaule de Sant Vicenç màrtir és una de les peces més importants
de l’art gòtic català. Jaume Huguet (Valls, 1415-Barcelona, 1492) va transcórrer el
seu període de plenitud (1454-1465) a Barcelona i es caracteritzà pel gran domini del
dibuix, sensibilitat i gust pel color, finor, encertat estudi dels personatges, als qual va
saber infondre vida i interioritat, gust per la naturalitat, predilecció pel retrat i cons-
tant recerca d’expressió.
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Les majors realitzacions d’aquest gran pintor s’inicien amb els retaules dedicats a
sant Vicenç, sant Antoni i sant Miquel. El Retaule de Sant Vicenç li fou contractat per
a l’església parroquial de Sarrià. Jaume Huguet fou el darrer gran representant i la
culminació de l’art medieval català.

En quant al Mestre de Castelsardo, nom d’un pintor anònim del segle XV, membre de
l’anomenada Escola de Sardenya, influït pel grup dels Vergós, hom li atribueix els
retaules de la Mare de Déu amb el nen i àngels (catedral de Castelsardo) i el Sant An-
toni (Museu de Càller). El seu estil té una ornamentació clarament renaixentista, sen-
se trencar, però, el lligam amb la tradició gòtica.

Com va dir el doctor Martí Bonet en el seu parlament, dels detalls historiogràfics del
retaule i de tota la seva pervivència a la parròquia, i del desig de la feligresia de Sa-
rrià de què fos exposat en successives exposicions al MNAC, així com de les recla-
macions del seu retorn a les naus de la parròquia de Sarrià, se’n parla en el llibre Sant
Vicenç de Sarrià, mil any d’història, del mateix Dr. Josep M. Martí Bonet (Catàleg
Monumental de l’Arquebisbat de Barcelona, vol. VI,1, 1987).

«Ara la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, el MNAC, el Districte de Sarrià-Sant
Gervasi i l’Ajuntament de Barcelona, en presentar les reproduccions del retaule,
palesen llur desig de donar a conèixer més encara aquesta obra cabdal de l’art ca-
talà col·locant les esmentades reproduccions en el mateix context en què foren cre-
ades: l’església parroquial de Sarrià.»

El Dr. Martí Bonet va cloure el seu parlament dient: «Tanmateix, es reconeix que
aquest patrimoni cal exposar-lo a la contemplació i estudi de tots en el lloc adequat
com és el Museu, on milers de persones podran gaudir-lo. La parròquia de Sant Vi-
cenç de Sarrià, propietària d’aquestes peces extraordinàries, accepta el nou concep-
te de bé cultural, el qual té, òbviament, una funció social. Podem dir que els béns cul-
turals són de tots i per a tots, sense negar, però, la seva projecció vers la pedagogia
de la fe i la seva vinculació amb el poble cristià, origen i fi de les esmentades obres
sacres, com és el nostre retaule. A la feligresia de Sarrià se li deu una felicitació per
possibilitar aquest legítim accés d’una obra tan preuada i estimada a tothom, i espe-
cialment als seus propis parroquians».

Mons. Sebastià Taltavull, en les seves paraules, remarcà el que havia dit el Dr. Mar-
tí Bonet i posà en relleu la dimensió evangelitzadora de l’art sagrat.

Després de l’acte de la inauguració de l’exposició, a les 20.15 h, es va celebrar la mis-
sa cantada de Santa Eulàlia, patrona de Sarrià, amb la participació de l’Agrupació de
Cant Gregorià de Vilafranca del Penedès.
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Trasllat de les despulles mortals del cardenal 
Vives i Tutó a l’església de Llavaneres

El dia 21 de maig de 2009, fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins de
Catalunya, va localitzar, al cementiri romà de Campo Verano, la tomba del cardenal
Vives i Tutó. A partir d’aquell moment es varen iniciar unes gestions a fi que les res-
tes mortals d’aquest caputxí que va arribar a tenir una gran influència a la Cúria
Romana, poguessin retornar a Sant Andreu de Llavaneres, població on va néixer el
15 de febrer de 1854.

Finalment, fou el diumenge 28 de febrer de 2010 quan, en una celebració eucarísti-
ca presidida pel Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona, aquest
desig dels familiars del cardenal Vives, dels caputxins, de l’Ajuntament, del Mu-
seu-Arxiu Vives i Tutó, de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres i de l’Arque-
bisbat de Barcelona es va fer realitat.

El cardenal Vives i Tutó va ser un gran col·laborador dels papes Lleó XIII, en la
darrera etapa del seu pontificat, i principalment de sant Pius X. El seu record a Lla-
vaneres és permanent i es manifesta, entre altres signes i fets, a través del monument
que hi ha a l’entrada de la vila. També porta el nom del purpurat el carrer on hi ha
la casa natal. El cardenal sempre estimà la seva terra i la seva vila natal i va fer ges-
tions en benefici de les diòcesis de Catalunya; per exemple, va defensar el bisbe Tor-
ras i Bages quan es plantejava a Madrid la possibilitat de traslladar-lo de la diòcesi
de Vic a la de Burgos.

Passat l’estiu de 2009, i a partir de la informació que varen facilitar els caputxins des-
plaçats a Roma per tramitar el retorn de les despulles del cardenal, a Llavaneres es
va crear una comissió encapçalada per l’alcalde, Bernat Graupera, i pel rector de la
parròquia, Mn. Joan Manuel Prieto, amb representants del Museu Arxiu Municipal,
del Museu Arxiu Parroquial, dels familiars del cardenal Vives, de la secció de Cultu-
ra del Casal de Llavaneres i del Museu-Arxiu Vives i Tutó. Aquests, reunits periòdi-
cament, varen preparar els actes que se celebraran al llarg de l’any 2010 i que es
varen iniciar amb el retorn de les despulles del fill més il·lustre de Llavaneres, 150
anys després de sortir de la població a l’edat de sis anys per anar a viure a Mataró.

El primer acte del trasllat es va celebrar el divendres 26 de febrer, a les 20.30 h, a la
sala de plens de l’Ajuntament, on pronuncià una conferència el pare Valentí Serra,
arxiver dels caputxins de Catalunya, sobre «La projecció internacional del cardenal
Vives i Tutó».

L’endemà, dissabte 27 de febrer, les despulles del Cardenal, que es trobaven al con-
vent dels caputxins d’Arenys, varen arribar a la tarda a la vila i varen ser col·loca-
des a la sala de plens de l’Ajuntament, per on varen passar moltes persones, recollint-
se moltes en pregària. Aquesta visita dels vilatans continuà el diumenge 28 de febrer,
de les 10 a les 11 h, moment en què es va iniciar la processó del trasllat de les des-
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pulles a l’església parroquial, on es celebrà l’eucaristia presidida pel cardenal Mar-
tínez Sistach, que pronuncià l’homilia en la qual comentà les lectures del segon
diumenge de Quaresma, fent memòria també de la vida del cardenal Vives i Tutó i
del seu servei als pontífexs romans i a l’Església universal.

El Sr. Cardenal concelebrà l’eucaristia amb el vicari episcopal de la zona, Mn. Se-
gimon Garcia Ramiro; amb el rector de la parròquia, Mn. Joan Manuel Prieto; amb
el secretari provincial dels Caputxins de Catalunya, P. Pere Cardona, i amb altres pre-
veres caputxins i de les parròquies de l’arxiprestat i també preveres vinculats a Lla-
vaneres.

Les despulles del cardenal Vives varen rebre sepultura en una tomba preparada a la
capella del Santíssim de l’església parroquial.

Acabada la cerimònia religiosa, al davant de la casa natal del cardenal Vives, hi ha-
gué una festa popular i una ballada de sardanes.

La parròquia de la Mare de Déu dels 
Desemparats celebra el seu 75è aniversari

La parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats, situada al barri de La Torrassa, de
l’Hospitalet de Llobregat, celebra aquest any el seu 75è aniversari. Aquesta parrò-
quia, de la qual actualment n’és rector Mn. Valentí Balaguer, ha reunit la comunitat
cristiana en tres temples successius. El primer fou inaugurat el 30 de novembre de
1935 i destruït el 19 de juliol de 1936. El segon es va inaugurar el 16 de setembre
de 1939, a la planta baixa de l’actual edifici de l’escola Sant Jaume. El tercer fou
inaugurat el 24 d’abril de 1949 a la Plaça Espanyola del barri de La Torrassa.

Les celebracions d’aquest any jubilar varen començar el diumenge 29 de novembre
de 2009, amb una eucaristia, a les 12 h, presidida per Mons. Sebastià Taltavull An-
glada, bisbe auxiliar. Aquell mateix dia, a les 18 h, es va celebrar l’acte inaugural d’o-
bertura amb la presència de les autoritats municipals. La cloenda està prevista per
al diumenge 28 de novembre de 2010, amb una eucaristia que es preveu que presi-
dirà el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach.

Entorn de la parròquia s’han organitzat, des del seu inici, activitats de tipus cultural,
recreatiu, esportiu o festiu, com a complement de les activitats pastorals en ordre a
crear comunió entre els feligresos i ser espai de comunicació entre parròquia i barri.

Actualment la comissió d’actes culturals continua aquesta tasca des de l’auditori La
Torrassa. Estan previstos aquests actes: pelegrinatge a Sant Jaume de Compostel·la,
amb motiu de l’Any Sant Compostel·là, durant el pont de Sant Joan; pelegrinatge a
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València, al santuari de la Mare de Déu dels Desemparats, durant el pont del Pilar, i
sessions de cinema espiritual i teatre bíblic, de març a maig de 2010.

El servei a la barriada per mitjà de Càritas, en un principi, es va fer per un grup de
voluntàries dirigides per l’Obra de la Visitació i després per les Conferències de sant
Vicenç de Paül. Posteriorment es fa per Càritas Parroquial, entorn d’un treballador
de Càritas Diocesana que coordina els voluntaris i els serveis que ofereixen: aten-
ció personalitzada, visites domiciliàries, distribució d’aliments i roba, acollida dels
transeünts i de tota persona que cerqui ajut i confort en les seves necessitats.

En aquest àmbit es va celebrar un festival benèfic de Nadal el 19 de desembre de
2009, amb la col·laboració de tots els grups i entitats comunitaris i per als mesos
de setembre i octubre de 2010 està prevista una visita guiada als pisos tutelars que
l’Ajuntament de Barcelona ha confiat a la cura de la Residència d’Avis la Torrassa,
vinculada a la parròquia.

El 30 de maig de 1987 es va inaugurar aquesta Residència, creada i promoguda per
la parròquia per respondre a les necessitats de la barriada, que és poblada en gran part
per gent gran. En un principi va ser per a vàlids i per a una capacitat de 30 resi-
dents. Actualment, i després de diverses reformes de l’edifici, és una residència as-
sistida amb 71 llits, centre de dia, serveis modulars i gestió de diversos habitatges tu-
telars. Amb motiu de la jornada de portes obertes, està prevista una visita a la
residència, després de l’última reforma estructural de l’edifici, el dissabte 8 de juny
de 2010.

El 2 de febrer de 1936 es va inaugurar l’escola parroquial per a nens i nenes del
barri. El 1943 es feren càrrec de l’escola les Carmelites-Vedruna per a les nenes i el
1959 els Clergues de Sant Viator per als nens. El 1990 es varen unificar les dues es-
coles i el 1995 va passar a la Fundació d’Escoles Parroquials de l’arxidiòcesi de Bar-
celona. En tots temps, l’escola ha tingut una projecció social sobre el barri i una in-
cidència en la vida parroquial.
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El dia 22 del passat mes de gener va te-
nir lloc la inauguració de l’«Espai Von
Balthasar. Creació, pensament, cultura».
L’acte inaugural va consistir en un recital
poètico-musical. Els poemes de Miquel
Martí i Pol, Joan Maragall, David Jou i
Màrius Torres van ser acompanyats amb
música en directe de Bach, Rachmaninov,
i de una música composada per l’ocasió
per Jordi Membrado, responsable musical
de l’Espai Von Baltasar. La direcció mu-
sical va estar a càrrec de Membrado i En-
ric Azuaya, director del cor de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. De l’ambientació
estètica en va tenir cura Aïda Massana.

Varen assistir a l’acte més d’un centenar
de persones, entre les quals hi havia mem-
bres de la Delegació de Pastoral Univer-
sitària i del districte de l’Eixample, uni-
versitaris de tots els àmbits, professors
de diverses facultats i alguns mitjans de
comunicació.

L’Espai Von Balthasar s’inclou dins de
la reformulació que ha viscut en els úl-
tims mesos el Centre Cristià dels Uni-
versitaris (CCU), situat al carrer Villar-
roel, 81. «Davant de la dificultat cada
vegada més gran d’arribar avui als joves
universitaris —ha explicat Miriam Mar-
tín-Goula, directora de l’Espai— vàrem
iniciar fa algun temps un procés de re-
pensament del CCU. Com a conseqüèn-
cia d’aquest procés se’ns va ocórrer la

idea de potenciar la vessant artística i de
creació com a camí espiritual d’acosta-
ment a Déu». Com a espai universitari
que continua sent, està també destinat a
l’intercanvi d’experiències i l’acollida
internacional d’estudiants.

L’Espai pretén ser un lloc per esperonar
els joves a fer la seva aportació a la so-
cietat. Es tracta d’un espai per a joves
universitaris, destinat a la creació cultu-
ral, artística, audiovisual i tecnològica, la
reflexió cultural, el pensament i la recer-
ca de la identitat. «Qualsevol art sincer,
fet des del cor, té cabuda en el nostre es-
pai», ha declarat Jordi Membrado, direc-
tor musical de l’Espai.

Juntament amb el recital poètico-musi-
cal, l’acte d’inauguració del nou centre
va comptar també amb una iniciativa so-
lidària. Es va inaugurar, dins de l’espai
d’exposicions, una mostra fotogràfica ti-
tulada «La riquesa de la pobresa», que
recull imatges de l’estada d’un grup de
joves del CCU al Marroc l’estiu de 2009.
Respecte de les exposicions, la seva di-
rectora, Mar Galceran, ha declarat a Ca-
talunya Cristiana (11 de febrer de 2010,
pàgs. 20-21): «El criteri és exposar qual-
sevol expressió artística que mostri amb
sentit, creativitat i esforç, una inquietud
d’expressar l’àmbit més pregon d’un
mateix, aquell món interior on habita
Déu. També ens agradaria que fos de

Informació

Inauguració de l’Espai Von Balthasar 
al Centre Cristià dels Universitaris
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gent no coneguda, perquè volem promo-
cionar la gent que comença o que s’ini-
cia en aquest camp».

A aquest punt privilegiat de trobada d’art
i fe se li ha donat el nom de Hans Urs
Von Balthasar, un dels teòlegs cabdals
de l’Església catòlica en el segle XX, que
planteja l’experiència estètica com a ca-

mí d’accés al misteri de l’existència hu-
mana i camí privilegiat d’acostament i
de trobada amb Déu. Aquest eminent
teòleg afirma que un element estètic ha
d’estar present en tot coneixement i en
tota tendència espiritual. Art i espiritua-
litat, creació i religió s’abracen en el seu
discurs. Per això s’ha batejat amb el
seu nom aquesta nova experiència.
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El dia 15 de febrer el Teatre Lliure de
Barcelona va ser l’escenari dels premis
Ciutat de Barcelona que aquest any han
tingut entre els seus guardonats Mn. Jo-
sep Rius Camps, sacerdot de la nostra
diòcesi, expert en Patrística i Nou Testa-
ment i professor emèrit de la Facultat de
Teologia de Catalunya, i la Sra. Jenny
Read-Heimerdinger, experta em grec an-
tic i en el judaisme dels primers segles
cristians i autora de nombrosos estudis
sobre l’evangelista sant Lluc, en especial
a partir del Còdex Beza.

Aquests dos estudiosos han estat guar-
donats en la categoria de traducció en
llengua catalana per l’obra Demostració
a Teòfil. Evangeli i Fets dels Apòstols
segons el Còdex Beza, editat per Frag-
menta.

El jurat ha valorat explícitament «la qua-
litat del llenguatge, la bella sintonia amb
el fet original i la significativa aportació
d’aquest llibre a la bibliografia catalana».

En el moment de rebre el guardó de
mans de l’alcalde de la ciutat, els dos
premiats varen expressar la seva satis-
facció per haver pogut culminar una edi-

ció bilingüe d’aquest important docu-
ment i varen agrair aquest reconeixe-
ment del treball que han fet durant quin-
ze anys.

La doctora Read-Heimerdinger ha expli-
cat que mentre es trobava a França, se-
guint un curs sobre manuscrits del Nou
Testament a la Facultat Catòlica de Lió,
va presentar un treball al Col·loqui In-
ternacional de Lunel, organitzat preci-
sament per commemorar el quart cente-
nari de la trobada d’aquest manuscrit.
«Després de la conferència —ha dit
aquesta experta—, va venir un senyor (el
Dr. Rius-Camps) cap a mi preguntant-
me si jo havia llegit el seu comentari so-
bre els Fets dels Apòstols. Jo no sabia
el seu nom ni coneixia el seu comentari.
Em digué que el que havia dit en la con-
ferència era el que ell mateix tenia escrit
en el seu comentari. Vaig tenir por d’ha-
ver exposat una conclusió ja publicada
sense citar-ne la referència. Quan vaig
saber, però, que el seu comentari estava
escrit en català, vaig respirar tranquil·la
perquè sabia que no era possible haver-
lo llegit. Aleshores, aquest senyor em va
explicar que estava acabant d’escriure
aquest comentari en català sobre els Fets

Premi Ciutat de Barcelona als traductors 
del Còdex Beza
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dels Apòstols segons el Còdex Beza,
comparant-lo també amb altres manus-
crits, i que havia arribar com he dit a la
mateixa conclusió».

Aquest encontre casual i quinze anys de
col·laboració han portat a la publicació

en català d’aquest important treball d’in-
vestigació sobre el Nou Testament i en
especial sobre els escrits de Lluc, que ha
rebut el premi Ciutat de Barcelona, re-
coneixement pel qual felicitem Mn. Jo-
sep Rius-Camps i  la doctora Jenny Read-
Heimerdinger.
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