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Prelat
Decrets

DECRET 09/16.- Barcelona, 20 de maig de 2016.

Considerant la conveniència d’actualitzar les percepcions econòmiques dels preveres 
i diaques, segons les possibilitats del Fons Comú Diocesà, organisme creat a l’Arque-
bisbat de Barcelona el 26 d’octubre de 1979;

D’acord amb els cànons 281 i 1274 del Codi de Dret Canònic, i havent realitzat les 
consultes oportunes;

PEL PRESENT decret disposem que aquest any, amb efecte des del primer de ge-
ner de 2016, d’acord amb les normes diocesanes sobre la retribució dels preveres i 
diaques vigents a l’arxidiòcesi, i segons acord amb els bisbes de les diòcesis de la 
Província Eclesiàstica de Barcelona, sigui augmentat el valor del punt en un 1,5% (u 
i mig per cent).

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

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe
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Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRETO 10/16.- Barcelona, 24 de mayo de 2016.

Atendido que en fecha 12 de mayo de 2014, por decreto de mi predecesor el Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arzobispo de Barcelona, fue constituido 
el tribunal para la instrucción del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios, EN-
CARNACION COLOMINA AGUSTÍ, religiosa cofundaddora del Instituto de Misio-
neras Hijas de la Sagrada Familia de Natzaret;

Por el presente decreto confirmamos en su cargo al Rvdo. P. Josep M. Blanquet 
Gas, S.F. como Postulador del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios, 
ENCARNACION COLOMINA AGUSTÍ, religiosa cofundaddora del Instituto de 
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret.

Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Barcelona.

† Juan José Omella Omella
Arzobispo Metropolitano de Barcelona

Por mandato del Sr. Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller

DECRETO 11/16.- Barcelona, 24 de mayo de 2016.

Atendido que en fecha 12 de mayo de 2014, por decreto de mi predecesor el Emmo. 
y Rvdmo. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arzobispo de Barcelona, fue constitui-
do el tribunal para la instrucción del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios, 
ENCARNACION COLOMINA AGUSTÍ, religiosa cofundadora del Instituto de Mi-
sioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret;

Por el presente decreto confirmamos en sus cargos al mencionado tribunal para la 
instrucción de dicho proceso, compuesto por: el Rvdo. P. Ramón Doménech Castells, 
OFM como Juez Delegado; el Rvdo. P. Vicente Benedito Morant, O.P. como Promotor 
de Justicia y la Sra. Chiara Rostagno como Notaria Actuaria.

Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Barcelona.

† Juan José Omella Omella
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Arzobispo Metropolitano de Barcelona

Por mandato del Sr. Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller

DECRETO 12/16.- Barcelona, 24 de mayo de 2016.

Atendido que en fecha 12 de mayo de 2014, por decreto de mi predecesor el Emmo. 
y Rvdmo. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arzobispo de Barcelona, fue constitui-
do el tribunal para la instrucción del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios, 
ENCARNACION COLOMINA AGUSTÍ, religiosa cofundadora del Instituto de Mi-
sioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret;

Por el presente decreto confirmamos en sus cargos de Peritos en historia al Rvd. P. 
Crispín Funes Nuño S.F., al Rvdo. D. Josep M. Alimbau Argila, pbro. y a la Rvda. M. 
Dolors Gaja Jaumeandreu, M.N. del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios, 
ENCARNACION COLOMINA AGUSTÍ, religiosa cofundadora del Instituto de Mi-
sioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret.

Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Barcelona.

† Juan José Omella Omella
Arzobispo Metropolitano de Barcelona

Por mandato del Sr. Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller

Cartes
Carta als preveres ordenats en els darrers deu anys.

Barcelona, 10 de maig de 2016

Estimats mossèns,

Us envio aquesta carta per dos motius que tenen relació amb tots vosaltres com a 
preveres ordenats en els darrers deu anys:
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• En primer lloc, per recordar-vos i animar-vos a participar en la trobada que 
tindrà lloc a la Casa d’espiritualitat Maria Immaculada de Tiana el proper di-
marts dia 17 de maig a les 10.30h i fins després de dinar. Hi sou també 
convidats a participar no només els preveres ordenats en els darrers set anys, 
sinó també tots aquells que encara no hàgiu superat els deu anys d’ordenació. 
Com ja us vaig anunciar, hem convidat el P. German Arana S.I., que vindrà a 
parlar-nos sobre l’acompanyament espiritual.

• En segon lloc, i d’acord amb el nostre Delegat de Joventut, Mn. Bruno, us 
convoco a tots vosaltres a parlar sobre la pastoral de joventut diocesana. 
La trobada tindrà lloc a la Delegació de Joventut (C/ Villarroel 81, baixos) el 
divendres 20 de maig de 2016 a les 13h. Dinarem junts a la Delegació. Si no 
hi podeu assistir, us demano que ens ho comuniqueu responent aquest correu.

Moltes gràcies per tota la vostra dedicació i servei a la causa de Crist i del seu Evan-
geli. Prego per tots vosaltres i em confio a la vostra pregària.

Que el Senyor us beneeixi i guardi a tots!

Cordialment,

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Carta convidant a la celebració del Corpus Christi.

Barcelona, 11 de maig de 2016

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres dels consells 
parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, diri-
gents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

En apropar-se la solemnitat del Corpus Christi, que enguany –Any Sant Extraordinari 
i Jubilar de la Misericòrdia– serà el diumenge 29 de maig, m’adreço a tots vosaltres 
invitant-vos a participar en les celebracions d’aquesta festa a la nostra Santa Catedral 
Basílica de Barcelona.

Per expressar que l’Església de Barcelona vol viure, com a tal, totes aquestes dimensi-
ons del Corpus, us convido a participar a la Missa que celebraré al Pla de la Seu, i que 
començarà a dos quarts de set de la tarda. També us convido a participar en la proces-
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só que, un cop acabada la Missa, es farà amb el Santíssim per alguns carrers del centre 
de la ciutat. Cal que siguem tots els estaments del nostre Arquebisbat els qui ens tro-
bem reunits en aquesta celebració en la qual s’uneix, al convit eucarístic, un accent de 
singular adoració a l’Eucaristia –font de l’Evangelització i i de la Misericòrdia– i de 
professió pública de fe en la presència real de Crist en aquest gran Sagrament.

Us prego que vulgueu participar en aquestes celebracions, en especial a la missa i 
processó de la tarda del diumenge, i invitar-hi els fidels de les vostres comunitats.

Us beneeixo i us saludo amb tot afecte en Crist,

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions
Homilia en l’ordenació de cinc nous preveres a Santa Maria del Mar.

Benvolguts senyor cardenal, doctor Lluís Martínez Sistach; bisbe auxiliar, Sebastià 
Taltavull; Joan Godayol; germans sacerdots i diaques, germans tots en el Senyor.

I

Celebrem amb immensa alegria l’ordenació sacerdotal d’aquests germans nostres: 
Marc Aliguer, Carles Ballbé, Jordi Salvany, Alberto Sols i Adilson Tolentino.

Quin misteri és la crida de Déu! Quantes vegades ens preguntem: per què ens ha cridat 
a nosaltres a la vida? Per què vam néixer nosaltres i altres no? Per què a nosaltres ens 
ha regalat el do preciós del baptisme i de la fe? Per què ens ha convidat a seguir-lo en 
les diferents formes de vida consagrada i ministerial? I no tenim altra resposta que la 
del llibre del Deuteronomi: «No perquè fóssiu un poble més nombrós que els altres, 
sinó perquè us estima» (Dt 7,7-8)

Germans, tots hem estat elegits per pur amor gratuït de Déu. I Jesús ens ho confirma 
en l’Evangeli de sant Marc quan diu que «va cridar els qui va voler» (Mc 3, 13).

Tant la Mare de Déu com sant Josep, tant el Sant Pare, el Papa, com l’últim dels batejats, 
tant vosaltres, Marc, Carles, Jordi, Alberto i Adilson, com el més gran dels sacerdots de 
la nostra diòcesi, tant uns com altres, germans que participeu en aquesta celebració, hem 
estat elegits per amor gratuït i no pels nostres mèrits. Us convido que, un cop més, mirem 
el Senyor amb els ulls de la fe i li diguem: «Gràcies, Senyor. Gràcies pel devessall del teu 
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amor amb nosaltres i amb tota la humanitat. Gràcies per cridar-nos a viure l’aventura de 
la fe, l’aventura de l’amor sense límits, l’aventura de la caritat, de l’amor diví.»

II

Sant Josep i la Mare de Déu van ser elegits per una missió ben concreta: ser pares de 
Jesús; ser instruments senzills i humils per acollir la Paraula eterna de Déu en el si 
d’una família, la humil família de Natzaret, model de les famílies cristianes de tots els 
temps. Una missió, una responsabilitat, oculta als ulls de molts, però fonamental en el 
pla salvador de Déu.

Per complir aquesta missió calia molta docilitat i entrega generosa. Que bé ho van fer 
sant Josep i la Mare de Déu. Són models per a nosaltres d’obrir-se a les indicacions de 
Déu i de secundar el seu pla de salvació. Maria va arribar, amb immensa generositat, fins 
als peus de la Creu de Crist, associant-se al seu dolor. I en el si d’aquesta família, Jesús, 
el Fill de Déu, «creixia en edat i saviesa, i tenia el favor de Déu i dels homes» (Lc 2,52).

Donem gràcies a Déu per les nostres famílies i, especialment, per les famílies d’aquests 
diaques, en el si de les quals han après a estimar Déu i a respondre a la seva crida. 
Gràcies, estimats pares, per la vostra fe, pel vostre testimoni d’amor davant dels fills, 
per haver sabut respondre amb generositat a la crida de Déu sobre ells.

III

Vosaltres, Marc, Carles, Jordi, Alberto i Adilson, heu estat cridats pel Senyor i triats per 
Ell per una missió ben concreta: ser sacerdots, missatgers de la Paraula, ministres de 
l’Eucaristia, servidors de la comunitat. Heu estat elegits per actuar «in persona Christi», 
per ser transparència de l’amor misericordiós del Pare. Sou beneïts i consagrats per Déu 
en aquest any jubilar de la Misericòrdia. Heu estat escollits per anunciar les meravelles 
de Déu i la seva misericòrdia als homes de la nostra societat i del món sencer, per portar 
la tendresa i el perdó de Déu, l’Evangeli de l’esperança, a tots els qui viuen a la fosca i a 
les ombres de la mort; per pasturar el poble de Déu que us a estat confiat.

Us convido que doneu gràcies a Déu per aquesta missió que us confia. Una missió que 
us sobrepassa i us transcendeix. Sou conscients que porteu aquest encàrrec, aquesta 
responsabilitat, en gerres de terrissa: la terrissa de la vostra fragilitat, de la vostra po-
bresa i ignorància, la terrissa de la vostra tebiesa i infidelitat. Però no us desanimeu, 
compteu amb la força i la potència de l’Esperit Sant, que rebreu per la imposició de 
mans del bisbe, indigne representant del Senyor, dels altres bisbes i dels sacerdots 
concelebrants. Cuideu aquest foc de l’Esperit que rebreu com a do; procureu que no 
s’apagui; aviveu-lo sempre. El món, fins i tot els qui l’ignoren, els qui el neguen, està 
assedegat d’aquest immens foc d’amor viu.
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Aquest foc s’extingeix quan ens apropiem del do rebut creient que tot depèn de nosal-
tres; quan creiem que la santedat és exclusivament obra nostra; quan creiem que la mis-
sió que ens és encomanada se centra en la nostra saviesa i intel·ligència, en els nostres 
mètodes i plans d’actuació; quan oblidem posar-nos, amb humilitat i docilitat, a l’escolta 
diària de Déu que ens parla en el silenci del cor (l’oració) i a través dels germans (la 
fraternitat presbiteral) i de les mediacions (els superiors, els pobres, els qui pateixen…).

Us caldrà atiar el foc rebut per la imposició de mans. Així ho recomana sant Pau. El 
fervor dels primers dies passa aviat i ve el cansament de la vida rutinària i monòtona, 
de la incomprensió de la gent, dels fracassos pastorals, de les decepcions en la vida 
fraterna, de la duresa del tracte, de vegades, dels superiors. Com avivar el foc de 
l’Esperit que us ha escollit per aquesta missió i que us ha inundat de la seva força? No 
em cansaré de repetir-ho. Els mitjans són de sobres coneguts, però ens pot passar com 
a Naaman el Siri, que va menysprear el riu Jordà com a instrument que Déu posava 
perquè es guarís de la lepra. Li semblava que aquest riu era poc cabalós, poc conegut 
i valorat al món. Deia que al seu país, a Síria, hi havia rius millors.

Els mitjans que posa l’Església en les nostres mans per avivar el foc de l’Esperit són 
ben senzills. No els menyspreem. Són aquests:

• La pregària personal i comunitària, practicades diàriament, en què mai ha 
de faltar l’oració d’intercessió, amb noms, cares i cognoms, per les persones i 
tasques que se us han encomanat.

• L’Ofici Diví, el rés dels Salms. Oració feta amb veritable unció, oració feta en 
nom propi i en nom del poble i pel poble que se us ha confiat.

• L’Eucaristia celebrada diàriament perquè és «la font i el cimal de la vida 
cristiana» (S. C. 10). I Presbyterorum Ordinis diu: «Es recomana la celebració 
quotidiana del sacrifici de la missa, la qual, encara que els fidels no poguessin 
assistir-hi, és certament acte de Crist i de l’Església (P. O. 13 i Pau VI en Mys-
terium Fidei: AAS 57, 761-762).

• La fraternitat presbiteral, feta de detalls i de lliurament fins al sacrifici. Cuideu 
la relació amistosa, servicial i col·laboradora amb tot el presbiteri.

• El servei humil i total a la comunitat concreta i real que se us confia, espe-
cialment el servei als més pobres, sent servidors com Jesús que va rentar els 
peus de tots.

Encara que siguin temps freds, Déu continua sent foc. Si viviu en aquesta ten-
sió espiritual, la formidable foguera del foc ardent de l’Esperit, que pren avui 
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en vosaltres, transformarà les vostres vides i donarà llum, calor i alè al cor 
d’aquells que s’acostin a vosaltres. Que el Senyor us concedeixi ser bons mi-
nistres de Déu i servidors de la comunitat. Agraïu el do rebut i viviu sempre 
contents en el Senyor, sent testimonis incombustibles d’esperança. No oblideu 
que «un sant trist és un trist sant».

IV

I per acabar, demanem tots junts al Senyor que ompli el nostre seminari de vo-
cacions al ministeri presbiteral. Necessitem bons pastors que guiïn el seu poble, 
que celebrin l’Eucaristia, perquè per mitjà d’ella «viu, s’edifica i creix sense 
parar l’Església de Déu» (L. G. 26); pastors que anunciïn i atorguin el perdó de 
Déu a través del testimoni de la seva vida i del sagrament de la confessió; pastors 
que facin créixer el poble cristià en fraternitat i solidaritat, ajudant sempre i sos-
tenint indestructible l’esperança, per sobre de totes les dificultats i tribulacions, 
més enllà de l’èxit o del fracàs, perquè el Senyor Jesucrist, Vencedor de la mort, 
sempre camina amb nosaltres. Sempre caminarà amb tu Marc, Carles, Jordi, Al-
berto i Adilson, no ho dubteu, sempre. Ell manté sempre viva i humil la nostra 
esperança.

Germans tots, demanem pel Marc, el Carles, el Jordi, l’Alberto i l’Adilson, perquè 
l’obra que el Senyor ha iniciat la porti a plenitud.

Tot ho demanem per intercessió de sant Josep i de la Verge Maria, la nostra mare.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilia en la solemnitat del Cos i la Sang de Crist a la catedral de 
Barcelona.

Estimats germans sacerdots; germans tots en el Senyor.

Tradició rebuda

Hem escoltat mil vegades les paraules de sant Pau: «He rebut una tradició que, al meu 
torn, us he transmès».

Sant Pau parla de l’Eucaristia, aquesta és la tradició que ha rebut. Es tracta de la ce-
lebració litúrgica d’acció de gràcies que rememora l’últim sopar que Crist va celebrar 
amb els seus apòstols abans de la seva Passió i en la qual ens dóna el seu Cos i la seva 
Sang com a aliments per a la vida eterna.



BAB 156 (2016) - maig [9] 301

Aquesta és la tradició:

—La celebració de l’Eucaristia, que no és un ritu que s’ha inventat un grup de 
cristians en no sé quin segle, sinó que es tracta del mateix Sopar Pascual del 
Senyor.
—La fe ferma que Déu està present en el pa i el vi que es consagren en la santa 
Missa: «Aquest és el meu Cos i aquesta és la meva sang». Quin misteri tan 
impressionant.
—La invitació a fer-se pa per als pobres: «Feu això en memòria meva».

Em pregunto i us pregunto: Hem acollit amb goig aquesta tradició? La guardem com 
el gran tresor heretat de les generacions que ens han precedit?

La veritat és que som molt sensibles al reliquiari que és el patrimoni religiós-cultural, 
però descuidem la relíquia per a la qual es va construir aquest patrimoni. Aquesta 
relíquia és Crist present en l’Eucaristia, present en les nostres vides i company del 
nostre camí.

Transmissió de la Tradició, de la fe

Però afegeixo més. No només pregunto si hem acollit o si guardem aquesta tradició 
amb respecte i veneració, sinó que em pregunto, i us pregunto a vosaltres, si sabem 
transmetre-la, amb veritable pedagogia de fe, tal com sant Pau ens la va transmetre. I 
aquí toquem alguna cosa que considerem prioritària en el nostre treball d’evangelitza-
ció, d’apostolat; es tracta de la transmissió de la fe en les famílies cristianes. Com es 
fa aquesta transmissió de la fe? Com fer-ho enmig de les dificultats que interfereixen 
cada dia?

No hi ha mètodes miraculosos, però sí maneres de ser i de viure que contagien i sem-
bren llavors en el cor dels nens i els joves, que acaben germinant. Per això, el testimo-
ni dels pares, amb la seva forma de viure i de parlar amb els fills, és fonamental. No 
només cal parlar de Déu, de Jesucrist, de l’Església, de la pregària i dels sagraments; 
primer cal parlar a Déu, seguir Jesucrist, sentir-se membre viu de l’Església, pregar 
i participar en els sagraments. Els fills s’adonaran que tot això és important perquè 
veuen que ho és per als seus pares i perquè troben en el dia a dia de la vida familiar 
signes explícits de vida cristiana i de valors evangèlics.

A partir d’aquesta experiència és més fàcil iniciar els nens en l’oració i en els sagra-
ments. El millor és que els fills vegin pregar als seus pares i, a partir d’aquí, pregar 
amb ells. No es tracta tant d’adoctrinar com de compartir la mateixa experiència. És 
millor pregar amb ells a la nit i al matí que limitar-se a preguntar-los si han pregat 
abans d’anar a dormir o si s’han senyat en començar el dia. Hi ha molts moments i 
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situacions que faciliten aquests moments de pregària i d’experiència religiosa a la 
família: el matí i la nit; la benedicció de la taula; el record de l’aniversari i més encara 
de l’aniversari del baptisme (data, per cert, molt oblidada entre els cristians, cosa que 
no deixa de ser un sense sentit), esdeveniments joiosos per a la família o d’especial 
feblesa, com les malalties; l’arribada de cada un dels temps litúrgics, amb el seu sig-
nificat particular; la manera de viure el diumenge…

La celebració del diumenge, com a dia de festa cristiana que culmina amb la participa-
ció en l’Eucaristia, ha de ser cuidada amb cura per les famílies cristianes. Anar a missa 
el diumenge és avui un signe explícit d’identitat cristiana. Els pares que hi participen 
assíduament estan en condicions d’ajudar els seus fills a valorar el Diumenge com a 
Dia del Senyor i no solament com a part d’un cap de setmana que ens permet descon-
nectar i descansar de l’aclaparament que comporta la vida quotidiana. Participar en 
família en la Missa del Diumenge ha de ser un objectiu de les famílies cristianes, que 
enforteixen així la seva fe i el seu testimoniatge.

Eucaristia i caritat

Avui celebrem el dia de la Caritat. Se’ns convida a mirar els pobres com els mirava i 
els estimava Crist. Fem una mirada a l’Últim Sopar: «Els deixebles representaven els 
comensals dels temps messiànics, és a dir, els pobres i esguerrats, els cecs i els coixos 
de les cruïlles dels camins, i també a tots nosaltres». Una tasca a la qual, en el món 
d’avui, estan cridats tots els cristians i que «ens obliga a sortir als camins per convocar 
els exclosos».

Sí, sortir a trobar els germans estant atents a les seves necessitats; apropar-nos a ells 
sense prejudicis, amb un cor senzill, veient en ells «la mateixa carn de Crist», com 
repeteix tantes vegades el papa Francesc; guarir les ferides perquè davant el patiment 
no n’hi ha prou amb la indignació, sinó que cal posar el bàlsam de la consolació i de la 
solidaritat; acompanyar, és a dir, ser els bons samaritans que caminen al costat de qui 
pateix i se’l carreguen a l’esquena, si cal, com fa el Senyor amb l’ovella perduda i la 
porta al lloc del descans i de la pau; treballar per la justícia, de manera que anul·lant 
les causes que provoquen el sofriment dels germans es pugui construir un món més 
just, més fratern, en pau i en llibertat.

La missió dels cristians en el món actual «no és sinònim de proselitisme o colonit-
zació», «Déu no va forçar els primers convidats a entrar al banquet. Van ser lliures 
d’acollir o rebutjar la invitació ». I, tanmateix, «envia, una vegada i altra, a places i 
carrers, els seus servents per convidar al banquet de noces del seu Fill».

No hem d’oblidar que, en una societat «tan complexa com l’actual, la comunitat cris-
tiana serà creïble en la mesura que es converteixi en llar dels desvalguts i casa dels 
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marginats i exclosos». L’Església realitza aquesta missió a través d’una gran i apre-
ciada organització, Càritas. Que valorem la seva actuació i l’ajudem amb la nostra 
entrega generosa i la nostra aportació com a voluntaris perquè pugui seguir sent camí 
d’esperança per als més necessitats.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals
Una Església encarnada a Catalunya (01/05/2016)

En pocs dies hem celebrat la festa dels patrons de Catalunya, Sant Jordi i la Mare de 
Déu de Montserrat, que he tingut ocasió de presidir per primera vegada aquí, en la mis-
sa celebrada a la capella dedicada al sant màrtir, al Palau de la Generalitat, i en la tradi-
cional Vetlla de Santa Maria, al monestir de Montserrat. I aquest diumenge coincideix 
amb el Primer de Maig, que ens porta la presència del món del treball i els seus proble-
mes, especialment greus en aquests moments en què la crisi encara es deixa sentir per a 
moltes persones i famílies, sobretot a causa de l’atur i de la constant precarietat laboral.

Per això, voldria expressar en aquest escrit el que ha estat i és objecte de la meva pregària 
de pastor en aquests dies de les festes dels patrons de Catalunya, i avui mateix, Primer de 
Maig, pensant en el món del treball i els seus problemes. Voldria ajudar a potenciar amb 
el meu servei una comunitat diocesana i unes comunitats cristianes que reflecteixin la 
voluntat de ser una Església veritablement inculturada a Catalunya, una Església encar-
nada en les seves realitats i compromesa en la realització de la missió que li escau com a 
Església al servei d’aquest nostre poble. Els bisbes catalans ho varen expressar molt bé 
en dos documents que no podem oblidar i ens donen unes pautes valuoses per a la nostra 
missió: Arrels cristianes de Catalunya (1985) i Al servei del nostre poble (2011).

El que em preocupa i demano a Déu que m’ajudi a fer és el que podem qualificar 
com una pastoral missionera. Que és allò que ens demana el papa Francesc en la seva 
exhortació La joia de l’Evangeli (n. 49): «Sortim, sortim a oferir a tothom la vida de 
Jesucrist. Repeteixo aquí per a tota l’Església el que moltes vegades he dit als sacer-
dots i laics de Buenos Aires: m’estimo més una Església accidentada, ferida i tacada 
per haver sortit al carrer, que no pas una Església malalta pel tancament i la comodi-
tat d’aferrar-se a les pròpies seguretats. No vull una Església preocupada per ser el 
centre i que acabi clausurada en un embolic d’obsessions i procediments. Si una cosa 
ha d’inquietar-nos santament i preocupar la nostra consciència és que tants germans 
nostres visquin sense la força, la llum i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una 
comunitat de fe que els contingui, sense un horitzó de sentit i de vida.»
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Una acció pastoral missionera, tan urgent avui, com ens recorda i demana el papa 
Francesc, ha de ser també una acció evangelitzadora inculturada, és a dir, oberta i 
compromesa, des de la seva identitat i la seva missió, amb la realitat de les persones 
i de la societat en la qual l’Església realitza la seva missió. En aquest cas en la nostra 
societat catalana actual. Perquè els criteris que avui són reconeguts com a vàlids en 
l’acció missionera de les anomenades Esglésies joves són també vàlids i oportuns per 
a l’acció missionera de les Esglésies dels països de llarga tradició cristiana.

I avui, Primer de Maig, ens hem de preguntar si fem tot el que l’Església està cridada a 
dur a terme per fer presents Jesucrist i l’Evangeli en el món obrer i del treball, marcat 
avui per tantes dificultats i precarietats.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Els mil miralls (08/05/2016)

«Es diu que fa temps, en un poblet llunyà, hi havia una casa abandonada. Un dia, 
buscant refugiar-se del sol, un gosset va aconseguir ficar-se pel forat d’una de les 
portes de la casa. El gosset va pujar lentament les velles escales de fusta i, al capda-
munt, es va topar amb una porta semioberta; lentament, es va endinsar en l’habitació. 
Amb sorpresa, es va adonar que a l’habitació hi havia mil gossets més, observant-lo 
tan fixament com ell els observava a ells.

El gosset va començar a moure la cua i aixecà les orelles a poc a poc. Els mil gossets 
van fer el mateix. Després va somriure i va bordar alegrement a un d’ells. El gosset 
es va quedar sorprès en veure que els mil gossets també li somreien i bordaven ale-
grement amb ell. Quan va sortir de l’habitació, el gosset es va quedar pensant: «Quin 
lloc tan agradable! Vindré sovint a visitar-lo!».

Un temps després, un altre gosset de carrer va entrar al mateix lloc, però, a diferència 
del primer, en veure els altres mil gossets es va sentir amenaçat, perquè li va semblar 
que el miraven de manera agressiva. Va començar a grunyir i, naturalment, va veure 
com els mil gossets li grunyien a ell.

Es posà a bordar-los ferotgement i els altres mil gossets també li van bordar. Quan el gosset 
va sortir d’allà va pensar: «Aquest és un lloc horrible! Mai més tornaré a entrar-hi!».

A la porta de la casa hi havia un rètol vell que deia: «La casa dels mil miralls.»»

¿Qui, en llegir aquest bella faula, no recorda aquella dita tan popular que diu: «Res 
és veritat ni és mentida, tot depèn del color del vidre amb què es mira», que els cris-



BAB 156 (2016) - maig [13] 305

tians hem de millorar amb la rectitud d’intenció? Dit d’una altra manera, si jo veiés 
les coses, les persones, i sobretot els esdeveniments, amb la mirada de Déu, amb la 
perspectiva de Déu, com canviaria tot!

Sant Joan de la Creu, un dels místics i poetes més emblemàtics de la nostra història i 
de la nostra literatura, encara ho va expressar d’una manera més encertada des de la 
perspectiva de la fe cristiana: «On no hi ha amor, posi amor, i traurà amor.» Vegem les 
circumstàncies que van donar peu a aquesta afirmació del nostre sant.

Any 1591: Joan de la Creu pateix el més gran dels menyspreus per part dels seus com-
panys d’Orde. Ell està plenament immers en la reforma del Carmel. Li treuen tots els 
càrrecs i l’envien a Jaén, on viu en la pobresa i austeritat més grans. Des de Sevilla li 
arriba el ressò de calúmnies molt greus, esbombades per alguns frares. Quina reacció 
van tenir moltes persones que coneixien l’enteresa i les virtuts de Joan? Li envien 
cartes contenint les expressions més enceses d’afecte, acollida, comprensió i afecte. 
I de pena per la injustícia que s’està cometent amb ell. Què respon Joan de la Creu? 
Així contesta a una religiosa carmelita reformada: «Pel que fa a mi, filla, no li faci 
pena, que a mi no me’n fa cap. Déu sap el que ens convé i ordena totes les coses per 
al nostre bé. No pensi una altra cosa sinó que tot ho ordena Déu. I on no hi ha amor, 
posi amor, i traurà amor».

Déu és el que ho permet tot per al nostre bé, encara que moltes vegades no ho com-
prenguem. És Ell qui ens estimula i ens convida a descobrir el voler de Déu, posant 
amor on no hi ha amor.

Crist ha vençut el mal. I l’ha vençut fent el bé. «Va passar per la vida fent el bé», que 
és la manera més eficaç i concreta de posar amor.

Mai hem d’oblidar que la realitat (o les realitats) de la vida depèn en bona mesura de 
com la mirem i de com ens hi acostem. Tenir una mirada positiva cap a les persones i 
cap a les coses ens ajudarà a gaudir més de la realitat que si la mirem amb ulls tèrbols, 
amb tristesa, amb ressentiment. L’amor porta a l’amor. L’amargor, a l’amargor. Que 
Déu ens lliuri de caure-hi!

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Vine, Esperit Sant (15/05/16)

«Veniu Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels i enceneu-hi el foc del vostre amor». 
Així s’invoca des de temps antics, a l’Església, l’Esperit Sant. Així convido que ho fem 
tots nosaltres, cristians que pelegrinem en aquesta arxidiòcesi entranyable de Barcelona.
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L’Església necessita, avui més que mai, cristians confessants. Cristians que confessin o 
reconeguin públicament la seva condició de cristians amb la seguretat i el goig que la 
fe en Jesucrist els proporciona. Cristians que confessin el nom del Senyor Jesús en els 
ambients en què estan inserits: la família, la feina, el lleure, la política… Us convido 
a fer-ho amb humilitat, sense cap ostentació, però també sense complexos; més amb 
obres que amb paraules, però sense tenir por de posar nom a allò que les obres predi-
quen. I aquesta confessió humil i valenta s’ha de fer des de la coherència de vida. Que 
bé ho expressava el papa Pau VI quan deia: «L’home contemporani escolta més de gust 
els qui donen testimoni que els qui ensenyen, i si escolten els qui ensenyen és perquè 
donen testimoni». (Evangelització del Món Contemporani, Evangelii Nuntiandi, 41)

L’Església necessita també apòstols. «L’evangelització del món actual es farà per 
mitjà dels cristians laics o no es farà», deia la Conferència Episcopal Espanyola 
l’any 1992. Això reclama de tots i cadascun dels qui es confessen deixebles de 
Jesucrist que assumeixin la missió de l’Església i s’insereixin en les tasques que 
realitzen les parròquies. Sense vosaltres, cap parròquia serà capaç d’evangelitzar 
els homes, les dones, els joves i els nens. No serveix dir que valem molt poc, que no 
estem preparats, que som grans, que ens cansem… Tots nosaltres, joves i grans, sans 
i malalts, savis i humils, tots hem estat convidats pel Senyor, des del dia del nostre 
baptisme, a treballar a la seva vinya. Sabem que l’obra no depèn de nosaltres. L’Es-
perit del Senyor, l’Esperit Sant, és l’ànima de tot apostolat. I el veritable apòstol és 
aquell que, com Maria, es fa dòcil a les paraules i inspiracions del Senyor i es lliura 
totalment, sense reserva i sense posar objeccions, encara que l’empresa sigui àrdua, 
contra corrent, perquè a Déu res no li és impossible. Per això, com la Mare de Déu, 
no posa pegues i diu sempre sí a Déu.

L’Església que pelegrina en aquesta terra de Barcelona necessita laics cristians deci-
dits a acceptar tasques de col·laboració amb el ministeri dels pastors, com a anima-
dors de la comunitat i responsables de sectors pastorals, per poder posar en marxa les 
noves unitats pastorals amb què poder servir des d’ara més i millor els nostres pobles 
i per posar en marxa una veritable i profunda pastoral familiar, tan necessària en la 
nostra societat moderna. L’Església demana, doncs, a tots els batejats un compromís 
especial. Ànim! No tingueu por, el Senyor ressuscitat ens acompanya. Fem el que 
fem, si ho fem recolzats en el Senyor, en la seva Paraula, els resultats estaran sempre 
assegurats encara que no sempre puguem ser-ne testimonis.

Tinc la convicció profunda que l’Esperit del Senyor vindrà en aquesta nova Pentecos-
ta sobre cadascun de nosaltres, sobre tota l’Església que pelegrina en aquesta Església 
de Barcelona. Estic convençut que ens animarà i enfortirà per respondre amb audàcia 
cristiana i cor generós als reptes que avui tenen la nostra Església i la nostra societat. 
Romanguem en l’oració amb Maria, la Mare de Jesús i Mare de l’Església, per rebre 
amb obertura de ment i de voluntat la gràcia que ve de dalt i ens porta a néixer de 
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nou, encara que ens sentim vells. Fem nostra la pregària de l’Església en el dia de 
Pentecosta: «Veniu Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels i enceneu-hi el foc 
del vostre amor. Envieu el vostre Esperit, Senyor, i renoveu la faç de la terra». Que 
Déu us beneeixi a tots.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Contemplar el rostre de la Misericòrdia (22/05/2016)

A l’home d’avui, immers en el neguit i el soroll, amb prou feines li queda temps per 
tastar el gust saborosíssim de la pregària i de la presència de Déu en la seva vida. 
Tanmateix, hi ha homes i dones que se senten cridats a dedicar tota la seva vida a la 
pregària, al treball i a la vida de comunitat en el si d’un monestir contemplatiu. Són 
persones que han pres aquesta decisió per tota la vida i són molt felices.

Pel seu estil de vida les veiem molt poc. Han fet una opció pel silenci i la pregària en 
el seu lliurament a Déu. La vida dels contemplatius i les contemplatives, és a dir, la 
dels monjos i les monges de clausura, suscita sorpresa i curiositat en el nostre ambient 
social, tan fortament marcat per la secularització. Quin sentit té aquesta vida? Doncs 
justament la vida d’aquestes persones ens recorda la primacia que hauria de tenir Déu 
en la vida de cadascun de nosaltres.

Aquest diumenge celebrem la Jornada Pro Orantibus amb el lema «Contemplem el 
rostre de la Misericòrdia», en sintonia amb l’Any Sant de la Misericòrdia. En aquest 
temps nostre d’escassetat de vocacions per al sacerdoci i la vida religiosa activa o 
apostòlica, és ben significatiu que no manquen les peticions d’ingrés en la vida dels 
monestirs. Són joves que estimen la vida, són solidaris amb els germans i estan com-
promesos en la transformació del món. La seva vida contemplativa en un monestir no 
és de cap manera una evasió del món, un desentendre’s de la societat. La vida con-
templativa és expressió de l’amor a Déu i no es pot estimar autènticament Déu sense 
estimar la humanitat.

La vida contemplativa realitza plenament les persones que han rebut aquesta voca-
ció, perquè Déu omple meravellosament tots els nostres anhels. Heu visitat mai una 
comunitat contemplativa? És una bona experiència, que interpel·la i suscita moltes 
preguntes com aquestes: Quin valor donem a Déu en la nostra vida? Quina relació 
creiem que existeix entre Déu i la creació, entre Déu i la vida? Quin valor donem a la 
pregària i al silenci en la nostra vida personal i familiar?

En la celebració de la solemnitat de la Santíssima Trinitat, aquest diumenge l’Església 
ens proposa pregar pels consagrats i les consagrades en la vida contemplativa. En 
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aquest context, també vull recordar la santa carmelitana Maria Magdalena de Pazzi, 
la gran mística florentina. El proper dimecres 25 de maig se celebra la festa litúrgica 
d’aquesta santa, fundadora de l’Orde del Carme. Enguany commemorem els 450 anys 
del seu naixement.

Quin millor homenatge podem fer-li que encomanar-nos a ella i donar a conèixer la 
vocació dels contemplatius i les contemplatives que, com ella, tant han aportat a la 
nostra societat. Encara que sembla una paradoxa, aquestes persones que han deixat el 
món són molt solidàries i estan molt a prop de les necessitats eclesials i de les inquie-
tuds dels homes i les dones, els seus germans.

Són persones que viuen amb els ulls posats en Jesucrist i amb el cor obert a les neces-
sitats dels germans, i que ens porten a tots en la seva impetració davant Déu. Avui, us 
animo que ens unim en la pregària pels qui contemplen el rostre de la Misericòrdia.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

La presència de Crist (29/05/16)

La festa del Corpus Christi, que celebrem aquest diumenge, va ser instituïda fa segles 
per testimoniar públicament la fe en la presència de Crist en l’eucaristia. És la festa del 
cos i de la sang de Crist, que ell ha deixat per aliment de la vida nova dels fills de Déu. 
L’eucaristia és el misteri de la nostra fe. Crist, en la seva presència eucarística, roman 
enmig nostre com qui ens estima i es va lliurar per nosaltres. Per això l’eucaristia és 
el sagrament de l’amor i de la comunió.

Entre el misteri de l’encarnació i el de l’eucaristia i hi ha continuïtat: l’eucaristia és 
la prolongació de l’encarnació. Jesús va voler que la seva memòria es perpetués entre 
nosaltres no a través d’un simple record sinó a través d’un memorial, que és la cele-
bració de l’eucaristia.

L’eucaristia compromet a favor dels pobres. A fi de rebre veritablement el cos i 
la sang de Crist lliurat per nosaltres, hem de reconèixer Crist en els més pobres, 
germans seus. Per això, des del començament de l’Església, juntament amb el pa 
i el vi de l’eucaristia, els cristians presenten també els seus dons per compartir-los 
amb els qui tenen necessitat. Així s’entén que s’hagi volgut unir aquesta solemnitat 
del Corpus Christi amb el Dia de la Caritat, la jornada en què es fa una col·lecta 
destinada a Càritas.

Recentment, vaig tenir ocasió de visitar el Centre Obert Torre Baró que Càritas té al 
barri de Ciutat Meridiana i Vallbona. Allí vaig conèixer de prop la tasca que aquesta 
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institució diocesana du a terme en un dels districtes més humils de la ciutat de Barce-
lona per fer front a la problemàtica que envolta als nens i joves que hi assisteixen. Que 
important és ajudar als més vulnerables.

El Centre Obert, que actualment acull a 38 nens i nenes d’entre 6 i 14 anys, va néixer 
a l’any 1990 com una alternativa a l’internament dels infants en risc. A dia d’avui, 
la missió dels educadors del centre consisteix en vetllar per l’evolució en el procés 
d’escolarització dels infants, detectar possibles situacions de risc, donar una atenció 
personalitzada que ajudi al seu desenvolupament i aconseguir una major implicació 
de les famílies.

El cristià té motivacions molt fortes per estimar i ajudar els germans més necessi-
tats, perquè descobreix Crist en el rostre d’aquells amb els quals ell mateix s’ha vol-
gut identificar: «Perquè tenia fam i em donàreu menjar.» Es tracta d’acompanyar les 
persones i oferir-los les eines que els ajudin a recuperar l’autonomia, l’autoestima 
i la motivació. Tot això no seria possible sense la col·laboració dels socis, donants, 
voluntaris i professionals que recolzen o realitzen aquesta tasca caritativa.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa:
L’arquebisbe de Barcelona presenta un nou equipament de Càritas 
al barri de Sants en record de Mn. Pere Oliveras

BARCELONA, 6 de maig de 2016.- L’arquebisbe de Barcelona, monsenyor Joan 
Josep Omella, presidirà el proper dilluns l’acte de presentació del futur Centre Pere 
Oliveras, un nou equipament per atendre persones que ho necessitin, que gestionarà 
Càritas Diocesana de Barcelona al barri de Sants de la capital catalana.

El complex parroquial de Santa Maria de Sants acollirà aquest dilluns a les 19h un 
acte de presentació del nou projecte que presidirà el senyor arquebisbe i que comp-
tarà amb uns breus parlaments del rector de la parròquia, Mn. Josep Lluís Socias, 
del director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets i del mateix 
arquebisbe.

El projecte pren el nom de mossèn Pere Oliveras, un capellà del barri de Sants que es 
va dedicar als més necessitats i va deixar en el barri una gran empremta i testimoni de 
vida cristiana.
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Dia: Dilluns, 9 de maig de 2016
Hora: 19h.
Lloc: Complex parroquial de Santa Maria de Sants. Pl. de Bonet i Muixí, 5

L’arquebisbe de Barcelona es reuneix amb el jutge que investiga el 
presumpte frau econòmic comès a la Pia Unió dels Germans Missi-
oners dels Malalts Pobres de Barcelona

BARCELONA, 23 de maig de 2016.- Aquesta tarda el jutge que investiga per pre-
sumpte desviament de fons a l’antic apoderat de la Pia Unió dels Germans Missioners 
dels Malalts Pobres de Barcelona ha visitat per pròpia iniciativa a l’arquebisbe de 
Barcelona, monsenyor Joan Josep Omella.

El titular del Jutjat número 24 de Barcelona ha pres declaració a monsenyor Omella 
per espai d’una hora a la residència de l’arquebisbe metropolità. El prelat ha prestat 
declaració a petició del jutge en condició de testimoni.

Aquesta reunió s’ha produït després que el passat 13 d’abril l’Arquebisbat de Bar-
celona denunciés a la policia que la Pia Unió dels Germans Missioners dels Malalts 
Pobres de Barcelona podria haver estat víctima d’irregularitats econòmiques comeses 
pel seu apoderat.

Des del moment en què es va formalitzar la denúncia, un comissari designat per l’Ar-
quebisbat de Barcelona va assumir la direcció d’aquesta associació privada de fidels 
de dret diocesà amb l’objectiu de preservar l’obra social d’aquesta entitat, tal com 
preveu el codi de dret canònic i a la vista de les presumptes irregularitats detectades.

L’arquebisbe de Barcelona ha tingut ocasió de comunicar-li al jutge instructor el seu 
l’agraïment per la diligència dels cossos de seguretat de l’Estat així com la seva con-
fiança en la justícia i també li ha manifestat el desig d’aclarir totes aquelles situacions 
irregulars esdevingudes.

També ha manifestat la seva voluntat d’obrar amb màxima transparència i honestedat 
en les accions empreses per l’Arquebisbat de Barcelona i de tolerància zero envers 
qualsevol actuació fraudulenta, il·legal o immoral que s’hagi pogut produir.
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Secretaria General
Ordes sagrats

L’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella Omella, el diumen-
ge 8 de maig de 2016, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, confereix el 
sagrat orde del

Presbiterat
Marc Aliguer Càmere

Carles Ballbé Sala
Jordi Salvany Guerrero

Albert Sols Lladó
Adilson Tolentino de Freitas

Ministeris
L’Excm. i Rvdm. Sr. Agustí Cortés Soriano, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, el 
dimarts 24 de maig de 2016, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, amb 
l’autorització de l’Ordinari del lloc, confereix els ministeris següents als seminaristes:

Lectorat
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

Javier Ojeda Ortíz

Arxidiòcesi de Barcelona
Carlos Bosch Falgueras

Iñaki Marro Sánchez
Carlos Pérez Laporta

Pablo Pich-Aguilera Blasco
Antoni Vidal Gómez del Moral

Agustí Vives Vaqué

Acolitat
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

Jordi Mondragón Bricullé
Mario Pardo Hernansanz

Arxidiòcesi de Barcelona
Iñaki Marro Sánchez
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Nomenaments parroquials
08.05.16 – Rvd. Sr. Marc Aliguer Càmere, vicari de la parròquia de la Mare de Déu de 
Pilar i vicari de la parròquia de Sant Pere, ambdues parròquies d’El Masnou.

08.05.16 – Rvd. Sr. Carles Ballbé Sala, vicari de la parròquia de Sant Josep i vicari de 
la parròquia Santa Maria, ambdues parròquies de Mataró.

08.05.16 – Rvd. Sr. Jordi Salvany Guerrero, vicari de la parròquia de Sant Ramon de 
Penyafort, de Barcelona.

08.05.16 – Rvd. Sr. Albert Sols Lladó, vicari de la parròquia de Santa Agnès, de Bar-
celona.

08.05.16 – Rvd. Sr. Adilson Tolentino de Freitas, vicari de la parròquia de Sant Joan 
d’Horta, de Barcelona.

18.05.16 – Rvd. Sr. Vicenç Mira Massaguer, administrador parroquial de la parròquia 
de la Mare de Déu de Montserrat, de Mataró fins al 30 de setembre de 2016.

Nomenaments no parroquials
18.05.16 – ORGANISME BENÈFICO-ASSISTENCIAL – OBA-. Nomenament de 
membre del patronat de la fundació: Rvd. Sr. Josep Vidal Perelló, DP.
El Patronat de la fundació ORGANISME BENÈFICO-ASSISTENCIAL – OBA, ate-
sos els canvis que es proposen per a la nova Junta, queda constituït com segueix: Sr. 
Josep Maria Guerra Fàbregas, President; Sr. Javier Mª Ferrero Jordi, Vicepresident; 
Sra. Mª José Alejandra López Pallarés, Secretària; Rvd. Sr. Josep Vidal Perelló, DP, 
Director; Gna. Isabel Buges Ballesteros, Vocal; Mn. Manuel Claret i Nonell, Vocal; 
Sra. Esperança Comas i Casas, Vocal; Sra. Isabel Llobet Serra, Vocal; Sra. Isabel 
Manresa Presas, Vocal; Sr. Mateu Martínez i Guarro, Vocal; Sr. Joan Mª Pujals Vallvé, 
Vocal; Sra. Glòria Pujol i Llopart, Vocal; Sra. Pilar Pujol-Xicoy i Barba, Vocal i Sr. 
Ramon Terrades Prat, Vocal.

09.05.16 – Rvd. P. Clemente Fernández García, SP ad V, agent de pastoral en el Servei 
religiós del Consorci Sanitari Integral Hospital de L’Hospitalet de Llobregat (Creu 
Roja), amb una dedicació de deu hores setmanals.

12.05.16 – Rvd. Sr. Manuel Pérez Moreno, agent de pastoral en el Servei religiós de 
l’Hospital de Bellvitge Prínceps d’Espanya, amb una dedicació de vint-i-cinc hores 
setmanals.
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18.05.16 - Nomenament de director de la fundació ORGANISME BENÈFICO-AS-
SISTENCIAL – OBA: Rvd. Sr. Josep Vidal Perelló, DP.

18.05.16 - Fundació Joan Maragall-cristianisme i cultura. Aprovació a la renovació i 
nomenament dels següents membres del Patronat, per quatre anys: Sr. Ignasi Boada 
Sanmartín, Sr. Miquel Calsina Busca, Sr. Jaume Dantí Riu i Sr. David Jou Mirabent.

18.05.16 - Fundació Joan Maragall-cristianisme i cultura. Aprovació al nomenament 
de membre del Patronat, per quatre anys: Sra. Margarida Mauri Álvarez.

21.05.16 – Sra. Roser Borràs Vilà, membre representant de l’Arxiprestat Catedral al 
Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 – Sra. Montserrat Garcia Alonso, membre representant de l’Arxiprestat 
Rambles-Poble Sec al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Ana Jesús Pérez Fillol, membre representant de l’Arxiprestat Sant 
Josep Oriol al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Joaquim Nubiola de Castellarnau, membre representant de l’Arxiprestat 
Puríssima Concepció al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Yolanda Caballero Vandellós membre representant de l’Arxiprestat 
Sagrada Família al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Mercedes Sasot Bach, membre representant de l’Arxiprestat Sant Mar-
tí al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. José Ramos Piñero, membre representant de l’Arxiprestat Horta al Con-
sell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. José Fernando Ríos Cases, membre representant de l’Arxiprestat Gui-
nardó al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Alfredo Corcho Asenjo, membre representant de l’Arxiprestat Vall 
d’Hebron al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Marta Poquet i Mora, membre representant de l’Arxiprestat Vilapicina 
al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Montserrat Soriano Calvete, membre representant de l’Arxiprestat 
Gràcia al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.
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21.05.16 - Sr. Jaume Argemí Relat, membre representant de l’Arxiprestat Sant Gerva-
si al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Oriol Marsà Espurz, membre representant de l’Arxiprestat Sarrià al 
Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Bartolomé Chapa González, membre representant de l’Arxiprestat Po-
blenou al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Josep M. Aliaga Blanco, membre representant de l’Arxiprestat Proven-
çals al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. M. Carme Vidal i Pila, membre representant de l’Arxiprestat Sant 
Andreu al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Santiago Martínez Navarro, membre representant de l’Arxiprestat Tri-
nitat-Roquetes al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys

21.05.16 - Sra. M. Assumpció Saurí i Pujol, membre representant de l’Arxiprestat 
Sants-la Marina al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Ruben Garcia Lozano, membre representant de l’Arxiprestat La Torras-
sa-Collblanc al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Miquel Carreras Sellarès, membre representant de l’Arxiprestat L’Hos-
pitalet de Llobregat al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. José de Tena Prada, membre representant de l’Arxiprestat Cornellà de 
Llobregat al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Jaume Royo Puig, membre representant de l’Arxiprestat Badalona Sud 
al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Antoni Antoja Amigó, membre representant de l’Arxiprestat Badalona 
Nord al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Karina Alexandra Quevedo Delgado, membre representant de l’Arxi-
prestat Gramenet al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Xavier Vilà Planas, membre representant de l’Arxiprestat La Cisa al 
Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.
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21.05.16 - Sr. Jaume González Cabot, membre representant de l’Arxiprestat Mataró al 
Consell Pastoral Diocesà, per tres anys

21.05.16 - Sor Maria Arrese Escribà, FdC, membre representant dels Instituts de Vida 
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - P. Pere Codina Mas, CMF membre representant dels Instituts de Vida Con-
sagrada i Societats de Vida Apostòlica al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Gna. Jane K. Muendo, FMIC, membre representant dels Instituts de Vida 
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys

21.05.16 - G. Jaume Parés, FMS, membre representant dels Instituts de Vida Consa-
grada i Societats de Vida Apostòlica al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Mn. Josep Vidal i Perelló, DP, membre representant dels Diaques Perma-
nents diocesans al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys

21.05.16 - Sra. Concepció Huerta Vallès, membre representant de l’Ateneu Sant Pacià 
al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys

21.05.16 - Dr. Andreu Ibarz Mellado, membre representant de la Universitat Ramon 
Llull al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys

21.05.16 - Sr. Domingo Torres Almazán, membre representant dels Moviments dio-
cesans d’adults al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys

21.05.16 - Sra. Noemí Ubach Codina, membre representant dels Moviments dio-
cesans d’adults al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Eduard Sala i Paixau, membre representant de Càritas diocesana al 
Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Josefa Rebato Andarias, membre representant del Servei diocesà per al 
Catecumenat al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Ignacio Díaz Ventura, membre representant de la Delegació diocesana 
d’Ensenyament al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Maria Assumpta Ferrer Guilamany, membre representant dels Movi-
ments diocesans de joventut al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.
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21.05.16 - Sra. Beatriz Gómez Gutiérrez, membre representant dels Moviments dio-
cesans de joventut al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sr. Josep M. Borràs, membre representant dels Moviments diocesans de la 
família al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Montserrat Viñas, membre representant dels Moviments diocesans de 
la família al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Fina Aguilar Peris, membre representant de la Delegació diocesana de 
Pastoral obrera al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - P. José Maria Carod Félez, O de M, membre representant de la Delegació 
diocesana de Pastoral social al Consell Pastoral Diocesà, per tres anys.

21.05.16 - Sra. Miriam Buxó Hernando, membre representant de la Delegació dio-
cesana de Pastoral universitària i associacions del món de la cultura al Consell Pasto-
ral Diocesà, per tres anys.
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 218.
Els dies 5 i 6 de maig de 2016 ha tingut lloc la reunió n. 218 de la Conferència Episco-
pal Tarraconense, al santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol i hi han assistit tots els seus membres.

Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font i Mn. Josep Maria Riba que els han presentat la 
memòria anual de les activitats portades a terme per Catalonia Sacra i el balanç eco-
nòmic del 2015. També han presentat les activitats que s’estan realitzant durant l’any 
2016 i el corresponent pressupost que els bisbes han aprovat.

Així mateix, han rebut les autoritats acadèmiques de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
que els han exposat com s’ha desenvolupat el primer curs de vida d’aquesta institució, 
erigida canònicament a Barcelona el passat mes d’octubre, i quines són les propostes 
d’actuació de cara el curs vinent. L’Ateneu agermana tres facultats orientades, respecti-
vament, a l’estudi de la teologia, la filosofia i la humanística cristianes, i està configurat 
com una institució universitària que promou la docència i la recerca sobre les àrees 
centrals del pensament cristià.

Els bisbes han aprovat el Decret d’implantació del Catecisme Testimonis del Senyor, 
que, a partir del proper 1 de setembre serà el Catecisme oficial per a la iniciació a la 
vida cristiana dels nois i noies a partir dels 11 anys, a les deu Diòcesis catalanes. La 
presentació del Catecisme es farà al Seminari Conciliar de Barcelona el proper 30 de 
juny durant les XIV Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi organit-
zades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya.

Els bisbes han aprovat també la creació de la Càtedra de Teologia Pastoral «Arquebisbe 
Josep Pont i Gol» integrada a la Facultat de Teologia de Catalunya i que serà continuado-
ra de l’excel·lent treball portat a terme pel Centre d’Estudis Pastorals durant més de qua-
ranta anys. La nova Càtedra tindrà cura de l’edició de la revista Quaderns de Pastoral.

Mons. Francesc Pardo ha informat del progrés en la inscripció dels joves catalans a 
la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que se celebrarà a Cracòvia. El Secretariat 
Interdiocesà de Joventut (SIJ) ha preparat un programa que més de cinc-cents joves 
de les nostres diòcesis seguiran des del dissabte 23 de juliol fins al diumenge 31 de 
juliol per conèixer diversos indrets de Polònia, fins arribar a Cracòvia on s’espera 
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la presència del Papa Francesc. Els bisbes animen els joves a participar en la JMJ, 
trobada juvenil mundial instituïda per Sant Joan Pau II i que se celebra des del 1985.

Mons. Joan Enric Vives ha informat de l’aprovació de la nova edició de la Litúrgia 
de les Hores en català per part de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments i que, si Déu vol, estarà a disposició dels fidels el proper Advent.Els bisbes 
han tractat també temes relatius a l’ensenyament de la religió catòlica, la llei de la trans-
parència econòmica, i la repercussió de la modificació de la Llei Orgànica de Protecció 
Jurídica del Menor en les diverses activitats que es porten a terme a les parròquies.

En aquesta reunió, Mons. Joan Enric Vives ha estat novament escollit per un trienni 
com a secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense.

El dijous 5 al vespre, els bisbes es van desplaçar al Seminari Pontifici de Tarragona, on 
Mn. Manuel M. Fuentes, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà, va explicar breument 
la història de l’Arxiu des de la seva creació a principis del segle XX i va fer la presen-
tació de la catalogació i digitalització del fons documental de la Província Eclesiàstica 
Tarraconense. El fons digitalitzat està format per tres grans sèries de documentació. La 
primera fa referència als Concilis Provincials celebrats entre el 1336 i el 1758 on es 
recullen les deliberacions i els acords presos en les reunions dels diferents bisbes de la 
província eclesiàstica sobre qüestions de doctrina i disciplina eclesiàstica. Una segona 
sèrie són els Sínodes Diocesans. I, finalment, els processos de Corts Catalanes celebra-
des a Perpinyà entre els anys 1473 i 1479, i a Barcelona l’any 1481.

Tarragona, 6 de maig de 2016.

Decret d’implantació del catecisme
Testimonis del Senyor

Complint la nostra responsabilitat de Pastors del Poble de Déu d’exposar la fe catòlica, i se-
guint una llarga i rica tradició catequètica del nostre país, els Bisbes de les Diòcesis amb seu a 
Catalunya, agrupades en comunió eclesial en les Províncies Eclesiàstiques de Tarragona i de 
Barcelona, posem a les mans dels fidels de les nostres Diòcesis el nou catecisme Testimonis 
del Senyor, que fou aprovat en la 101ª Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espa-
nyola i obtingué el preceptiu reconeixement de la Seu Apostòlica el 15 de novembre de 2013.

Prosseguint el treball de renovació dels catecismes locals encoratjat pel Catecisme de l’Es-
glésia Catòlica, aquest segon Catecisme per a la iniciació cristiana d’infants i adolescents 
correspon a la segona etapa de la catequesi que es desenvolupa a partir dels 11 anys d’edat.

Inspirat en els grans moments litúrgics de la Vetlla Pasqual, ajuda els catequitzands a 
créixer més en la fe en Jesucrist, a assaborir la gràcia ja rebuda en els Sagraments, a 
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incorporar-se més plenament a la missió de l’Església i a viure com a deixebles i testi-
monis del Senyor. Aprofundeix els continguts del primer Catecisme Jesús és el Senyor 
i és el text de referència per a la preparació per a rebre el sagrament de la Confirmació.

Lliurem el catecisme Testimonis del Senyor als seus primers destinataris, els nois i noies 
que volen conèixer, estimar i esdevenir deixebles de Jesucrist; a les famílies, transmis-
sores de la fe i esglésies domèstiques, per a l’acompanyament en l’educació de la fe dels 
seus fills; als rectors i als responsables i animadors de la catequesi en les parròquies; 
als consagrats i a les institucions catòliques, per a la seva missió en l’àmbit educatiu; i 
als catequistes que l’utilitzaran, com a document de la fe en la catequesi. Així mateix, 
recomanem els materials catequètics elaborats pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
de Catalunya (SIC) com a subsidis complementaris a l’ús del Catecisme Testimonis del 
Senyor, ja que són instruments adients per a la catequesi en aquestes edats.

Per tot això, i en conformitat amb el cànon 775 § 1 del Codi de Dret Canònic, i a la 
llum de les disposicions del Directori General per a la Catequesi,

DECRETEM:

Que a partir del 1er. de setembre de 2016 el Catecisme Testimonis del Senyor serà 
el Catecisme oficial per a la iniciació a la vida cristiana dels nois i noies a partir 
dels 11 anys, a les Diòcesis amb seu a Catalunya.

Confiem en la dedicació de tots a la missió de comunicar la joia de l’Evangeli als in-
fants i adolescents, acompanyats ara per la utilització directa, adequada i del del nou 
Catecisme Testimonis del Senyor, expressió privilegiada de la sol·licitud maternal de 
l’Església per l’anunci i el creixement en la fe dels seus fills.

Tarragona, 15 de maig de 2016, Diumenge de Pentecosta.

+Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat
+Joan Josep Omella, Arquebisbe metropolità de Barcelona
+Joan-Enric Vives Sicília, Arquebisbe-Bisbe d’Urgell
+Agustí Cortés Soriano, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
+Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa
+Romà Casanova Casanova, Bisbe de Vic
+Enric Benavent Vidal, Bisbe de Tortosa
+Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida
+Francesc Pardo Artigas, Bisbe de Girona
+Xavier Novell Gomà, Bisbe de Solsona
+Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona
+Salvador Cristau Coll, Bisbe auxiliar de Terrassa
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la primera reunió del trienni
2016-2019 (21/05/2016)

El Consell Pastoral Diocesà (CPD) celebra la seva primera reunió constitutiva el dissabte 21 
de maig de 2016, de les 10.30 fins a les 13.30 hores, a la Sala Sant Jordi del Seminari Con-
ciliar de Barcelona. Presideix el Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Josep Omella, amb el Sr. Bisbe 
Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, i el Sr. Secretari General i Canceller, Mn. Sergi Gordo.

1. Pregària
S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Arquebisbe
«Avui tots, jo també, pugem al tren en marxa que és el CPD. Som cridats a viure en 
comunió per a millor evangelitzar. Una de les vostres missions serà elaborar i impul-
sar el Pla Pastoral Diocesà i conèixer-nos millor, perquè només s’estima allò que es 
coneix. Serà bo que algunes delegacions vinguin a informar al CPD del que fan. Una 
altra tasca del CPD és plantejar algunes qüestiones d’àmbit diocesà, en diàleg perquè 
tots som corresponsables i oferint un consell al bisbe. Us agraeixo la vostra acceptació 
de formar part del CPD. Penseu que teniu una doble funció: portar aquí les inquietuds 
del vostre sector i portar les decisions del CPD al vostre sector».

3. Constitució del Consell Pastoral Diocesà (CPD)
Es llegeixen els noms dels membres del CPD i amb l’acceptació del càrrec per part 
dels nous membres queda constituït aquest organisme.

4. Presentació dels membres del CPD per al període 2016-2019
Tot seguit es procedeix a la presentació dels nous membres. Es presenta cada nou 
membre i se li lliura el nomenament.

5. Funcions del Secretariat del CPD
Es llegeix l’article 12 dels Estatuts del CPD sobre el Secretariat. Segons l’article 12,2 
dels Estatuts, ultra els quatre consellers/es elegits en la reunió plenària, també forma 
part del Secretariat del CPD el Secretari General i Canceller de la diòcesi. Posterior-
ment, atès l’article 12,3 dels Estatuts, l’Arquebisbe designarà el nou Secretari/a entre 
els quatre membres del Secretariat elegits.

6. Elecció dels membres del Secretariat del CPD
Efectuades les votacions corresponents, són elegits membres del Secretariat del CPD 
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els següents membres en aquest ordre: Assumpta Ferrer (de la Delegació diocesana 
de Pastoral de Joventut), Andreu Ibarz (Universitat Ramon Llull), Beatriz Gómez 
(de la Delegació diocesana de Pastoral de Joventut) i Jaume Argemí (arxiprestat de 
Sant Gervasi).

7. Proposta de temes per al CPD
Segueixen 24 intervencions proposant temes per al CPD. En destaquem els més repetits:

• revisió i rellançament de la catequesi, especialment la catequesi d’adults, de 
joves, d’infants, nous plantejaments, una catequesi més familiar, més atenció 
als pares dels infants de la catequesi…
• la prioritat de l’Església són els pobres, el treball de Càritas
• formació teològica dels laics
• formació del clergat
• com millorar la coordinació entre moviments, parròquies i escoles cristianes, 
com millorar la coordinació entre les obres socials i les parròquies
• com superar el «tall generacional» i transmetre la fe als joves (connexió entre 
parròquies i moviments)
• potenciar les agrupacions de parròquies i fer-les més acollidores per als que 
no hi van, coordinar la reorganització parroquial amb els laics corresponsables
• la pastoral familiar en la línia de l’exhortació Amoris laetitia
• com podem arribar als joves
• l’atenció a la pastoral dels malalts, atenció religiosa als hospitals

Finalment el Sr. Arquebisbe remarca la importància d’aquests temes, que fa seus: la 
transmissió de la fe als joves, les agrupacions de parròquies, la participació dels laics, 
i la redacció del nou Pla Pastoral Diocesà amb objectius i accions concretes, que es 
prepararà, entre altres, amb l’ajut del Secretariat del CPD.

Intervé també el Sr. Bisbe Auxiliar. Remarca que en les intervencions s’han plantejat 
tots els àmbits de la pastoral diocesana. Després fa unes consideracions sobre la ca-
tequesi, sobre la relació entre parròquies i escoles i sobre l’acció pastoral en una gran 
ciutat com és Barcelona.

8. Consulta sobre possibles modificacions en els Estatuts del CPD
Es demana als membres del CPD que llegeixin el text dels Estatuts i proposin les es-
menes que considerin oportunes. El Sr. Arquebisbe proposa que els membres del CPD 
ho siguin per quatre anys en comptes de per tres.

9. Calendari de reunions
El proper setembre es farà públic un calendari diocesà i en aquest s’indicaran les dates 
de les tres reunions del CPD que es convocaran al llarg del curs 2016-2017.
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10. Informacions diocesanes
El Sr. Arquebisbe informa de:

• reunió de delegats diocesans i responsables de secretariats i de comissions 
diocesanes (11/05/2016)
• reunió amb capellans que treballen amb joves (20/05/2016)
• celebració del Corpus Christi (29/05/2016)
• preparació del nou Pla Pastoral Diocesà
• programa d’acció pastoral a la basílica de la Sagrada Família

El Sr. Bisbe Auxiliar informa sobre la celebració de l’Any Sant de la Misericòrdia a 
l’arxidiòcesi i de tres altres temes: els diaques, els preveres i els catequistes.

11. Precs i preguntes
Entre altres qüestions, una membre pregunta sobre el paper del CPD en la redacció 
del nou Pla Pastoral Diocesà. El Sr. Bisbe Auxiliar respon que amb les propostes, com 
les presentades en aquesta reunió, es farà un esborrany. La primera redacció la farà el 
Consell Episcopal i es tindran en compte les aportacions del CPD i del CP de cara a 
la redacció final.

També se suggereix que el Secretariat del CPD tingui un caràcter de «permanent» i 
que tots els membres del CPD puguin enviar propostes als membres del Secretariat 
per tal que es tractin, si s’escau, en les sessions plenàries del CPD.

Es reparteix el text de la declaració dels moviments obrers cristians de Catalunya i les 
Illes amb motiu del Primer de maig de 2016, i el programa de la trobada promoguda 
per Laïcat XXI, el 28 de maig de 2016, de les 10 a les 14 h. A la parròquia de Santa 
Madrona (c. Tapioles, 10, de Barcelona) sobre el tema: «Eucaristia, celebració i aco-
llida».

12. Pregària final
La reunió es clou amb la pregària de l’Angelus, dirigida pel Sr. Arquebisbe.
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Delegats

Crònica de la reunió de delegats diocesans i
responsables de secretariats i de comissions

diocesanes (11/05/2016).
El dimecres 11 de maig de 2016, es reuneixen els delegats diocesans i responsables de 
secretariats i de comissions diocesanes a la Sala Beat Pere Tarrés del Seminari Conci-
liar de Barcelona des de les 10.30 hores fins a les 13.30 h. Presideix el Sr. Arquebisbe, 
Joan Josep Omella, acompanyat del Sr. Bisbe Auxiliar i Vicari General, Sebastià Tal-
tavull, i de Mn. Sergi Gordo, Secretari general i Canceller, que actua com a secretari.

És el primer contacte amb el nou Arquebisbe del col·lectiu del delegats i responsables 
de secretariats i comissions, als que es va comunicar l’objectiu de la reunió i l’ordre 
del dia en una carta del Bisbe Auxiliar i Vicari general del dia 14 d’abril de 2016.

1. Pregària inicial i salutació del Sr. Arquebisbe i del Sr. Bisbe Auxiliar

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

Mons. Joan Josep Omella dóna les gràcies a tots per la seva assistència i diu que la 
reunió ha d’afavorir la comunió de tots els organismes de l’arxidiòcesi de Barcelona 
en ordre a l’evangelització. Aquesta reunió ens pot ajudar al mutu coneixement i a 
millorar el nostre treball amb l’ajuda de Déu.

Mons. Sebastià Taltavull presenta el treball a fer en la reunió, com ja s’indicava en la 
convocatòria. Diu que serà important fer la presentació per part de cada un dels dele-
gats del treball, del funcionament de cada delegació i dels objectius que es proposa. 
Potser es podria pensar en la confecció d’un calendari diocesà d’actes destacats de 
totes les delegacions, que prevegi amb temps el que es proposa cada delegació i pu-
gui ser compartit per tots. La idea és poder oferir a l’arxidiòcesi allò que ens afecta a 
nivell diocesà i, així, poder afavorir tots els altres calendaris (arxiprestal, parroquial), 
que s’hauran d’adaptar en la mesura del possible al calendari diocesà. Diu també que 
la reunió es completarà amb un torn obert de paraules.

2. Presentació de cada Delegat i breu presentació del funcionament de la Delegació

En aquesta part de la reunió cada delegat o responsable de secretariat o comissió dio-
cesana va presentar el seu programa de treball i els seus objectius principals. Alguns 
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delegats varen aportar una documentació complementària a les seves paraules, com 
les estadístiques aportades pel Servei Diocesà per al Catecumenat, la breu història de 
la Delegació diocesana d’Ensenyament, l’activitat en xifres de la Delegació diocesana 
de Mitjans de Comunicació Social (amb un document suplementari titulat «Estratègia 
de comunicació»), la Delegació diocesana de Pastoral de la Salut o la Pastoral per a 
persones sordes. En els informes escoltats també es proposaven aspectes de cada de-
legació que cal millorar, aprofundir o tenir-ne una especial cura en el futur immediat. 
En conjunt fou una posada en comú molt realista de la situació i els problemes de cada 
delegació, en especial als reptes que se li plantegen de cara al futur. No ho recollim 
amb detall per no fer massa llarga aquesta crònica. En el resum del pla de treball 
de cada una de les delegacions, secretariats i comissions diocesanes, que publica el 
Butlletí de l’Arquebisbat – a la secció «Organismes diocesans»– s’hi troba una infor-
mació detallada dels objectius de cada delegació, secretariat o comissió diocesana.

Intervencions:

• Apostolat del Mar. Delegat: Mn. Ricard Rodríguez Martos Dauer, diaca per-
manent.
• Apostolat Seglar. Delegada: Sra. Anna Almuni de Muga.
• Càritas Diocesana: Delegat episcopal: Mn. Salvador Bacardit Fígols.
• Catecumenat. Delegat: Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel.
• Catequesi. Delegat: Mn. Enric Termes Ferré.
• Confraries i Germandats. Delegat: Mn. Gregori Manso Santos.
• Economia. Delegat: Mn. Antoni Matabosch Soler.
• Ecumenisme i Relacions interreligioses. Delegat: Mons. Jaume Gon-
zález-Agápito Granell.
• Ensenyament. Delegat: Mn. Ramon Corts Blay.
• Missions. Delegat: Mn. Manuel Roig Cisteré.
• Mitjans de Comunicació Social. Delegat. Mn. Ramon Ollé Ribalta, diaca per-
manent.
• Pastoral de Joventut. Delegat: Mn. Bruno Bérchez Cagigal.
• Pastoral de la Salut. Delegada: Sra. María José Martínez Lapeña.
• Pastoral de Santuaris, Peregrinacions i Turisme. Delegat: Mn. Ferran Lorda 
Donat.
• Pastoral de Trànsit, Bombers i Cossos de Seguretat. Delegat: Mn. Josep Lluís 
Fernández Padró.
• Pastoral Familiar. Delegat: Mn. Manuel Claret Nonell.
• Pastoral Obrera. Delegat: Mn. Josep Rodado León.
• Pastoral Sacramental i Litúrgia. Delegat: Mn. Joan Obach Baurier.
• Pastoral Social: Delegat: Mn. Josep M. Jubany Casanovas.
• Pastoral Universitària. Delegat: Mn. Bruno Bérchez Cagigal.
• Pastoral Vocacional. Delegat: Mn. David Álvarez Rodríguez.
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• Patrimoni Cultural. Delegat: Mn. Josep M. Martí Bonet.
• Vida Consagrada. Delegat episcopal: Mn. Francesc Prieto Rodríguez.
• Pastoral Gitana. Delegat: Gmà Alberto Pérez Díez, OSA.
• Pastoral Penitenciària. Delegat: P. Josep M. Carod Félez, OM.
• Diaconat Permanent i Ministeris laïcals. President. Mn. Josep Serra Colomer.
• Pastoral per a persones sordes. Responsable: Mn. Francesc Xavier Pagès 
Castañer.

3. Objectius que ens proposem i criteris per a la confecció d’un únic Calendari 
que prevegi amb temps el que proposa cada Delegació i pugui ser compartit per 
tots. La idea és poder oferir a l’arxidiòcesi allò que ens afecta a nivell diocesà i, 
així, poder afavorir tots els altres calendaris (arxiprestal i parroquial) que s’hau-
ran d’adaptar en la mesura del possible al que haurem treballat nosaltres.

Tots els assistents a la reunió consideren molt adient aquesta proposta. S’acorda fer 
una primera redacció de calendari diocesà enviada a tots els delegats demanant esme-
nes i després fent la redacció definitiva per ser enviada també a les delegacions, a les 
parròquies, etc.

4. Torn obert de paraula (preguntes, informacions, suggeriments…)

En aquest punt de la reunió es varen presentar una vintena d’intervencions. Es varen 
fer, entre altres, aquestes propostes:

• Caldria determinar uns dos o tres objectius generals, breus i clars, per anar 
tots en la mateixa direcció. Intervé el Sr. Arquebisbe per dir que, en aquest sen-
tit, caldrà fer un Pla Pastoral Diocesà, amb una àmplia participació.
• Que a nivell diocesà hi hagi alguns moments o esdeveniments en els que tots 
ens hi impliquem.
• Es proposa agrupar les delegacions per grans temàtiques. Repensar i raciona-
litzar la multiplicitat de delegacions…
• S’hauria de millorar i fer més visible la comunicació entre les delegacions. 
Hi ha unes possibilitats tècniques per millorar la comunicació interna de les 
diverses seccions d’una institució, com una base de dades amb un password 
confidencial, etc. Hi ha delegacions que ja informen en la seva pàgina web de 
forma immediata de tot el que fan, com la Delegació diocesana de Pastoral 
de Joventut. Intervenen Mons. Taltavull, per dir que aquest és l’objectiu de 
la present reunió, i que la pàgina web de l’Arquebisbat i el «Full Dominical» 
haurien d’informar dia a dia del treball de les delegacions; i el Sr. Arquebisbe 
afegeix que potser caldria fer una jornada informativa amb motiu de l’inici de 
curs, o editar un breu opuscle, a l’inici de cada curs, amb dades de les diverses 
delegacions i dels serveis que ofereixen.
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• Estem en l’any jubilar de la misericòrdia, potser es podria fer un signe a nivell 
diocesà, com l’acolliment dels refugiats, amb l’ajuda dels «missioners de la 
misericòrdia».
• Es proposa que es tingui en compte la recepció pastoral de l’exhortació del 
papa Francesc «Amoris laetitia». El Sr. Arquebisbe intervé per dir que l’Ateneu 
Sant Pacià està estudiant aquest tema per veure la manera de fer-ho.
• Es proposa que es nomeni un coordinador de l’acció pastoral als tanatoris.
• Es proposa que es nomenin alguns delegats laics.
• La Delegació diocesana de Confraries i Germandats necessita sacerdots per 
fer de consiliaris i també considera necessària una normativa diocesana sobre 
diversos temes, com normes per a la inscripció d’una confraria o germandat, 
ús d’imatges, etc.
• Caldria que l’àmbit de la formació cristiana i l’àmbit de la presència de l’Es-
glésia en el món de la cultura estigui representat en els organismes de l’arxi-
diòcesi.

5. Pregària final i comiat

El Sr. Arquebisbe diu que a la nostra arxidiòcesi es treballa molt. «Gràcies per l’im-
mens treball que feu entre tots. I gràcies per l’esforç de fer present l’Església en els 
àmbits propis de cada delegació, de cada secretariat o comissió. Continuem fent tot el 
que puguem. I fem-ho sempre en comunió i en missió».

Es clou la reunió amb la pregària del Regina Coeli.
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Organismes diocesans

Resum del programa per al present curs de les 
Delegacions, Secretariats i Comissions (V).

Pastoral del Sord de Barcelona: Programa i pastoral del curs

A. Activitats habituals.

Enguany estan programades i ja s’estan realitzant les següents activitats, sempre cer-
cant de realitzar el nostre principal objectiu: trencar les barreres a la comunicació de 
les persones sordes i també per transmetre’ls l’Evangeli:

– Celebració de la Missa: els dissabtes i vigílies a les 6.30 h. de la tarda.
– Confessions: mitja hora abans de la Missa.
– Formació de col·laboradors: els dissabtes i vigílies a les 6.30 h. de la tarda.
– Catequesi de comunió: els dimarts a les 6.45 de la tarda.
– Catequesi de post-comunió i Confirmació: el dissabtes a les 5.30 h. de la 
tarda.
– Seguiment d’infants integrats a diverses catequesis parroquials.
– Grup de Litúrgia (excepte el primer) a les 6.15h. de la tarda.
– Adoració eucarística: el primer dissabte de mes de 5.45 a 6.15 h. de la tarda.
– Formació cristiana (conferències, tertúlies…),dissabtes a les 7.30 de la tarda.
– Grup de joves, un dissabte de mes a les 7.30 de la tarda.
– Formació per a adolescents: una xerrada trimestral a les 6.45h.
– Grup de matrimonis joves: un dissabte de mes a les 7.30 de la tarda.
– Preparació al matrimoni, un dissabte de les 10 a les 14 h.
– Preparació del baptisme d’un fill: una trobada amb els pares.
– Orientació familiar per a pares: tercer dimarts de mes de 6 a 7 de la tarda.
– Reforç logopèdic i escolar per a infants sords:els dimarts de 6 a 7.30 h. tarda 
i els dijous de 5 a 6.30 dela tarda, amb un equip de logopedes i mestres volun-
taris.
– Activitats formatives d’adults (manualitats, exercicis de memòria i llenguat-
ge: els dimarts de 5 a 7.30 i informàtica els dissabtes de 5 a 6h.
– Atenció a les necessitats assistencials i visites a malalts i ancians a casa o a 
la residència (hi ha un grup de persones sordes a una residència de Sant Boi de 
Llobregat
– Preparació i adaptació de materials catequètics i litúrgics per a les celebraci-
ons: els dimarts a les 5 de la tarda.
– Adaptació de la Bíblia a la Llengua de signes catalans (amb classes de sig-
no-escriptura) amb un equip de treball interconfessional,els dijous de 5 a 7 de 
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la tarda.
– Classes de religió al col·legi d’educació especial de nens sords «CEE Josep 
Pla»: els divendres tot el dia.
– Celebracions de casaments, baptismes, exèquies de persones sordes o de llurs 
familiars, quan i on ho demanin.
– Celebració de la Missa del Gall, celebracions de la Setmana Santa, del Cor-
pus Christi a la catedral, de la festa de la Mercè o a la Vetlla de la Immaculada 
a la basílica titular, a la peregrinació a Loudes amb l’Hospitalitat.

B. Activitats especials

A la llum del Jubileu de la Misericòrdia i del nou Pla Pastoral Diocesà «Misericordio-
sos com el Pare», continuem treballant alguns aspectes de cadascun dels tres objectius 
que ja hem treballat els darrers cursos:

1. «Acolliment amarat de misericòrdia», procurant millorar l’acolliment de les 
persones i famílies que venen per a celebracions sacramentals o altres serveis.

2. «Participar de la mirada misericordiosa del Bon Pastor». Per a l’anunci de 
Jesucrist als qui no el coneixen esperen que esdevingui un instrument evange-
litzador el treball de traducció de la Bíblia a la llengua de signes catalans que 
continuem fent amb un equip de treball interconfessional, format per evangè-
lics i catòlics, que vam rebre l’encàrrec del «Departamento de la Pastoral del 
Sordo de la CEE». Anem actualitzant la pàgina web (www.pastoraldelsord.
org), que esdevé una molt bona eina de nova evangelització, en la que s’hi 
troba la retransmissió en directe de la gravació de la missa dominical en llen-
guatge de signes, que celebrem els dissabtes i vigílies de festes de precepte 
i altres materials. Sempre proposant-nos la necessitat que els mateixos sords 
esdevinguin apòstols d’altres persones sordes.

3. «L’atenció material i espiritual dels pobres». Amb la solidaritat com a ex-
pressió de la fe cristiana, seguim procurant millorar l’atenció i l’ajuda material 
a persones i famílies que pateixen les conseqüències de la crisi actual. Acollim, 
aconsellem i ajudem en el que calgui. En quan a locals, estem molt ben acollits 
a pa parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús.

C. Alguns actes extraordinaris

– Fem tres excursions anuals (Pilar, Nadal i Pasqua) i una convivència a l’estiu.
– Vam participar a la reunió de responsables diocesans a Madrid el 12 de setembre.
– Participarem en el «XXVI Encuentro de Pastoral del Sordo» del 7 a l’11 de 
juliol a Aracena (Huelva).
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– També a la JMJ 2016 a Cracòvia del 23 al 31 de juliol. Informació a la we-
b:www.pastoraldelsord.org i tel. 619-67.26.91 (Mn. Xavier Pagés).
– Participem a les reunions de l’Equip de Catequesi especial del SIC.

Delegació de Mitjans de Comunicació Social: 
Carta del delegat amb motiu de la L Jornada 

Mundial de les Comunicacions Socials.
Barcelona, 2 de maig de 2016

Benvolgut germà,

Un any més em dirigeixo a vostè per tal d’atraure la seva atenció sobre la Jornada 
Mundial de les Comunicacions Socials que com és tradicional es celebra coincidint 
amb la solemnitat de l’Ascensió del Senyor.

Aquesta cinquantena edició arriba en l’Any Sant de la Misericòrdia i ens convida 
precisament a reflexionar sobre la relació entre la comunicació i la misericòrdia. A 
través d’un missatge del papa Francesc, el pontífex descriu l’Església, unida a Crist, 
com encarnació viva de Déu Misericordiós.

El bisbe de Roma ens recorda que la comunicació té el poder de crear ponts, d’afavorir 
la trobada i la inclusió, enriquint d’aquesta manera la societat. També ens explica que 
comunicar significa compartir i per compartir es necessita escoltar i acollir. Aquest és 
el sentit que cal donar als potents i valuosos mitjans de la comunicació contemporanis.
Dins l’àmbit dels mitjans de comunicació diocesans, aquest any hem introduït una nove-
tat. Es tracta d’un Full Extra dedicat a l’Any Jubilar que fins el proper 20 de novembre 
permetrà conèixer les obres de misericòrdia a través d’opinions, reflexions i pregàries.

Aquesta publicació quinzenal gratuïta es suma a l’estratègia comunicativa que des de 
la delegació diocesana de Mitjans de Comunicació Social de Arquebisbat de Barcelo-
na desenvolupem amb un llenguatge narratiu entenedor i a través de múltiples canals 
que ens permeten arribar a tots els públics, especialment els més joves.

És un repte que seguirem afrontant amb el suport de tots els membres de la comunitat 
que composen la nostra arxidiòcesi. Escoltant i acollint, seguirem al servei de tots els 
diocesans amb l’ajut del Senyor.

Cordialment en Crist,
Ramon Ollé
Delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social



[38] maig - BAB 156 (2016)330

Delegació de Pastoral de Joventut: Presentació 
de les Fitxes Youcat.

El dimecres 4 de maig de 2016, a la Llibreria Claret de Barcelona va tenir lloc l’acte 
de presentació de les Fitxes Youcat, publicades per Editorial Claret en català i en cas-
tellà, i que constitueixen una renovadora experiència de catequesi per als joves. Les 
fitxes han estat elaborades per un equip de joves de la Delegació de Pastoral de Joven-
tut de la nostra diòcesi, i per això dues noies d’aquest equip varen participar en l’acte 
de la presentació, Assumpta Ferrer i Alba Fernández. També varen parlar en l’acte 
de presentació el delegat, Mn. Bruno Bérchez, el professor de la FTC i formador del 
Seminari, Mn. Miquel Ramon, i el professor i vicedegà de la FTC, Mn. Emili Marlés.
Aquests dos professors es varen mostrar «captivats» per aquesta nova manera d’apro-
fundir la fe amb els joves. Tal com va dir Mn. Miquel Ramon, «aquestes Fitxes pro-
posen la fe com una hipòtesi que alimenta el cor del jove que les treballa, responent a 
la vegada a les preguntes que tots ens fem».

Segons va exposar Mn. Bruno Bérchez, «Jesús quan parlava de l’Evangeli agafava re-
ferents del món que l’envoltava i aquestes fitxes proposen referents del món quotidià 
per parlar de temes de fe. Una coca-cola servirà, així, per parlar de la felicitat, i una 
pel·lícula de Woody Allen per parlar del sentit de la vida».

En total són 50 fitxes, en català i en castellà, cada una de les quals amb un tema dife-
rent sobre la fe o la vida cristiana, presentades a partir de preguntes i dubtes que es fan 
els joves. Algunes de les preguntes que s’hi poden trobar són: Què faig aquí? Per què 
Déu ho permet? Què passa al final de tot? La resposta l’han de buscar els mateixos 
joves amb l’ajut de l’esquema proposat a les fitxes.

Les 25 primeres fitxes Youcat segueixen el primer apartat del Youcat dedicat al Cre-
do, i té aquests apartats: l’home, la revelació, Jesucrist, l’Església, la vida eterna. 
Aquestes fitxes segueixen el catecisme publicat l’any 2011, que fou com una adapta-
ció del «Catecisme de l’Església Catòlica» al món juvenil, com va dir Benet XVI en 
el pròleg. Així nasqué la idea d’aquestes Fitxes Youcat, que no pretenen substituir el 
Catecisme juvenil, sinó facilitar el treball en grups de joves, catequesis de confirmació 
o classes de religió en centres escolars.

Cada sessió s’estructura en tres parts. La primera dóna el punt de partida amb il visio-
nat d’un vídeo i una dinàmica de grup en la qual es planteja la pregunta inicial de cada 
fitxa. A continuació, en una segona part, es dialoga i es formulen possibles respostes, 
arribant així a la tercera part, on es presenta la resposta que faria l’Església. També es 
preveu un moment de pregària. Les fitxes inclouen un full d’instruccions per aplicar 
correctament la metodologia preparada.
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Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada: 
Cartes del delegat sobre la Jornada Pro Orantibus.
Barcelona, 2 de maig de 2016.

A l’atenció dels Srs. Rectors i Superiors/es dels Instituts de Vida Consagrada i Socie-
tats de Vida Apostòlica de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Benvolguts,
El diumenge dia 22 de maig solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebrarem la Jorna-
da Pro Orantibus, amb el lema «Contemplem el Rostre de la Misericòrdia».

Pregar pels consagrats en la vida contemplativa i donar a conèixer la seva vocació tan 
necessària per l’Església i el món, a més d’una possible ajuda pels sosteniments dels 
monestirs, són els objectius d’aquesta Jornada.

Amb el cartell us adjuntem un fulletó i unes estampes de la Comissió Episcopal per a 
la Vida Consagrada per a preparar aquesta jornada.

En unió de pregàries, rebeu la meva més cordial salutació,

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

Carta a les Germanes i Germans dels Monestirs de l’Arxidiòcesi de Barcelona

Barcelona, 2 de maig de 2016.

Déu vos guard,
La Jornada Pro Orantibus, en la solemnitat de la santíssima Trinitat, el diumenge 22 
de maig, la celebrarem amb el lema «Contempleu el rostre de la Misericòrdia, en sin-
tonia amb l’Any Sant de la Misericòrdia.

Des d’aquesta Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada també fem una tramesa a 
totes les parròquies, comunitats de vida consagrada i societats de vida apostòlica, del cartell 
i fulletó de la Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada de la Conferència Episcopal 
Espanyola, per tal que la vida contemplativa sigui coneguda i apreciada pel poble de Déu.

En unió de pregàries, rebeu la meva més cordial salutació.

Francesc Prieto, pvre.
Delegat Episcopal `per a la Vida Consagrada
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Càritas: carta del director i del delegat episcopal.
Barcelona, 5 de maig de 2016.

Benvolgut,
«Després de la tempesta NO arriba la calma». Aquest és el lema de la campanya de 
Corpus d’enguany, perquè volem compartir amb vostè i la comunitat cristiana com se 
senten les 23.913 persones que hem atès durant l’any 2015.
Alguns indicadors macroeconòmics indiquen que hi ha un repunt de l’economia, però 
el que queda d’aquests anys és una profunda i demolidora crisi social. Com l’està pa-
tint el Manuel, que fa 7 anys va perdre la feina i, malgrat els seus esforços, no ha tornat 
a treballar. A Càritas l’estem ajudant amb aliments i amb la recerca de treball mitjan-
çant el projecte Feina amb Cor per tal qiue ell i la sseva família no perdin l’habitatge. 
També donem suport a l’Àngels, una mare sola amb dos fills petits, que viu en un pis 
de lloguer social de Càritas. La nostra acció al llarg del 2015 s’ha dirigit a acompanyar 
i ajudar totes aquestes persones per evitar que s’ofeguin en el mar de la desesperança.

Per aquesta campanya hem elaborat un cartell (català i castellà) i sobres per a la col-
lecta que rebrà entre el 13 i el 24 de maig. Aquest any també hem realitzat un vídeo 
(2 minuts) per explicar la campanya. Us convidem a projectar-lo el dia de la col·lecta, 
que es farà el 29 de maig. Si està interessat a rebre’l, truqui al 607 024 164, o escrigui 
a cberenguer@caritasbcn.org (Cinta Berenguer). També el trobarà penjat a la pàgina 
web de Càritas a partir del 26 de maig. Com en anys anteriors, posem a la seva dispo-
sició el guió litúrgic de Corpus en format PDF (cal demanar-lo per correu electrònic).

Si lliura la col·lecta per transferència bancària,li preguem que ho faci en el compte de 
«la Caixa» ES12-2100-0965-51-0200010269 fent constar el nom de la parròquia, i li 
agrairem que ens ho comuniqui per telèfon o per correu electrònic.

En el cas que una persona de la seva confiança faci l’ingrés en efectiu, vostè haurà 
d’autoritzar-la signant el document que li adjuntem. D’aquesta manera, podrà fer l’in-
grés a nom de la parròquia.

A Càritas som conscients que encara queda un llarg camí per fer, però l’horitzó que 
hi veiem al final ens esperona a continuar: una societat que reconegui la dignitat de 
cada persona, la valori d’acord amb les seves capacitats i l’ajudi a desenvolupar el 
seu projecte vital. Aquest camí solament el podem fer perquè comptem amb la seva 
col·laboració i compartim un mateix horitzó.
Gràcies per fer-ho possible. Cordialment.

Salvador Busquets Mn. Salvador Bacardit
Director Delegat Episcopal
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Delegació diocesana d’Economia. Carta dirigida a 
tot el clergat sobre l’increment de la dotació en 1,5%.
Barcelona, 23 de maig de 2016

Benvolgut mossèn,

Els bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona han acordat que la dotació dels 
preveres de les tres diòcesis per a l’any 2016 sigui incrementada en un punt i mig per 
cent (1,5%)

En quant a l’import del complement de jubilació, la norma a seguir sempre ha estat 
la següent: el prevere jubilat civil i/o canònicament rebrà la seva dotació per dos pa-
gadors:

– la pensió de l’INSS i,
– el complement que afegeix el Bisbat.

La suma dels dos imports serà igual a l’import que rep un prevere en actiu que no està 
jubilat civilment.

Així, doncs, aquest Arquebisbat complementarà als preveres jubilats civil i/o canòni-
cament la pensió de l’INSS en un import de 338,86 euros mensuals.

Serà d’aplicació aquest mes de maig amb efectes retroactius des de gener de 2016.

Resto a la vostra disposició, atentament,

Antoni Matabosch Soler, prev.
Delegat Diocesà d’Economia
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Crònica
Jornada d’estudi sobre «Pere Tena, teòleg i

pedagog de la litúrgia»
El dia 4 de maig de 2016, a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, de les 
10 a les 13 hores, es va celebrar una jornada d’estudi dedicada a «Pere Tena, teòleg 
i pedagog de la litúrgia», que fou un intens repàs del ministeri del que fou prevere i 
després bisbe auxiliar de Barcelona i que va morir el 10 de febrer de 2014.

Hi varen assistir més de cent persones, encapçalades per tres bisbes: el cardenal Lluís 
Martínez Sistach, l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, president de la Co-
missió Interdiocesana de Litúrgia de la Tarraconense, i el bisbe emèrit de Solsona, 
Jaume Traserra. També hi varen assistir els degans de les facultats eclesiàstiques– 
Joan Planellas i Jaume Aymar–, el P. Prior de Montserrat, en representació del P. Abat 
i diversos professors i alumnes de l’ISLB. Entre les adhesions rebudes destacaven les 
del P. Joan Maria Canals i la de l’Associació Espanyola de Professors de Litúrgia.

La jornada fou organitzada per l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB) 
i pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL), en nom de les dues institu-
cions va pronunciar unes paraules d’introducció a la jornada el Dr. Jaume González 
Padrós, director de l’ISLB, remarcant la importància de la figura del bisbe Pere 
Tena i la del seu magisteri. «Pere Tena –va dir– no era només un expert en litúrgia, 
sinó que era també un amador de la litúrgia» i en valorava molt els seus aspectes 
gratuïts i contemplatius, defugint tota visió merament instrumental d’aquesta dis-
ciplina». També va remarcar que els seus escrits, que ja tenen més de 40 anys, són 
totalment actuals, sobretot els que fan referència a la confessió com una trobada 
amb Jesucrist.

Pere Tena, teòleg de la litúrgia

El Dr. Xavier Parés, professor de l’ISLB, va presentar el primer ponent de la jorna-
da, el Dr. Joan Josep Moré, SDB, que parlà sobre «Pere Tena, teòleg de la litúrgia». 
El Dr. Moré és un bon coneixedor del pensament del Dr. Tena, perquè és autor d’una 
tesi doctoral presentada a la FTC i publicada amb el títol «Eucaristia i penitència. 
Els seus aspectes teològics, espirituals i pastorals en l’obra de Mons. Pere Tena», 
publicada pel CPL, Barcelona, 2013. 480 pags. (Aquest llibre amb altres obres de 
Pere Tena, en especial la seva tesi doctoral, «La palabra Ekklesia, estudio históri-
co-teológico» i «Celebrar el misterio», ambdós publicats pel CPL, eren a l’abast 
dels participants a la jornada.
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El P. Moré va iniciar la seva exposició dient que «Pere Tena fou un gran pensador i 
un gran teòleg que mereix ser més estudiat. Ha estat un mestre indiscutible pel seus 
escrits i per la seva pràctica pastoral, ha mostrat un gran amor a l’Església i una gran 
sensibilitat ecumènica». A continuació va fer una exposició de la doctrina del doctor 
Tena sobre l’eucaristia i la penitència, amb nombroses cites textuals, que mostraven 
la gran sensibilitat espiritual i pastoral de Pere Tena, sobretot en la seva defensa de la 
pràctica de la penitència, en sintonia clara amb les disposicions de l’Església.

Un gran divulgador del Vaticà II

El P. Gabriel Seguí, dels Missioners dels Sagrats Cors, va fer una presentació molt cor-
dial del segon ponent, el Dr. Gabriel Ramis, que va titular la seva ponència «L’apor-
tació del bisbe Tena a la teologia litúrgica». Va fer una exposició molt documentada 
de l’evolució des del Concili de Trento fins al Vaticà II en el camí de retrobar el sentit 
i el valor de la litúrgia, segons la coneguda sentència «lex orandi, lex credendi», i 
va dir que «Pere Tena ha estat una peça fonamental de la teologia de la litúrgia». El 
ponent va fer una visió panoràmica dels escrits acadèmics i pastorals del bisbe Tena i 
va insistir en què la seva obra és molt consistent i que la construcció de la teologia de 
la litúrgia és un camí que cal continuar. Va comentar aquesta sentència de sant Lleó 
Magne, que Tena citava sovint: «Allò que fou visible en la vida de Crist ara ha passat 
als sagraments»`i va acabar dient que Tena fou un gran comentarista del Concili Vati-
cà II i que la litúrgia és font de la teologia; és la «theologia prima». També va desitjar 
la publicació de les obres completes de Tena.

Els sis anys romans de Pere Tena

El Dr. Jordi Font, prevere del bisbat de Girona i sotsdirector de l’ISLB, va presentar el 
tercer ponent de la jornada, el Dr. Corrado Maggioni, SMM, subsecretari de la Con-
gregació per al Culte Diví i la Disciplina dels sagraments, que parlà sobre «Els anys 
romans de Pere Tena al servei de la litúrgia». El Dr. Maggioni, que fou company de 
Tena a la Congregació per al Culte, va presentar una ponència molt ben articulada i es-
tructurada seguint per ordre cronològic els treballs i els escrits de Tena entre els anys 
1987 i 1993, els seus sis anys romans com a sotssecretari del dicasteri de la litúrgia. 
Sense revelar secrets d’ofici, es va centrar en els editorials que Tena va escriure durant 
els seus sis anys de servei a Roma per a la revista Notitiae, que és la publicació del 
dicasteri. Va dir que Tena va ser un model de bonhomia, de comprensió, de sensibilitat 
pastoral i va explicar amb emoció el darrer dia en què Tena es va acomiadar perquè 
fou nomenat bisbe auxiliar de Barcelona.

El Dr. Jaume González Padrós, com a president de la jornada, va remarcar que l’apor-
tació del P. Maggioni havia estat «molt interessant i molt afectuosa», i posà l’accent 
en aspectes del seu treball romà com l’obertura als experts, la inculturació i la visió di-
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nàmica de la litúrgia, el treball en equip, l’obertura a les Esglésies particulars i la seva 
capacitat de fer-se autocrítica, i també el seu somriure i els seus braços sempre oberts. 
De manera especial, va demanar que a la FTC es visqui una sintonia i una col·labo-
ració mútua en l’ensenyament entre la teologia de la litúrgia i la teologia sistemàtica.
«Fa dos anys que el bisbe Tena ens va deixar –va dir finalment el Dr. González Pa-
drós–, però el seu exemple i el seu missatge romanen entre nosaltres, i hem de fer el 
propòsit d’aprofundir en el seu exemple i en els seus ensenyaments». La jornada es va 
cloure amb la pregària del Regin

Ordenació de cinc preveres diocesans a
Santa Maria del Mar

El diumenge 8 de maig de 2016, a les 17 hores, Mons. Joan Josep Omella va presidir 
les primeres ordenacions sacerdotals com a arquebisbe de Barcelona. «Encara que 
avui els tremps siguin freds, Déu continua sent foc. Viviu sempre alegres en el Senyor, 
sigueu testimonis d’esperança». Aquesta va ser la consigna que l’arquebisbe els va 
donar en l’homilia que va pronunciar, i que es publica a la secció del Prelat.

En una celebració cuidada fins a l’últim detall, Marc Aliguer, Carles Ballbé, Jordi 
Salvany, Albert Sols i Adilson Tolentino van rebre en la solemnitat de l’Ascensió del 
Senyor el do del presbiterat. La majestuosa basílica barcelonina va aplegar més de 
2.000 persones, procedents de tot arreu, fins i tot del Brasil, d’on és originari un dels 
nous ministres.

Tres bisbes varen assistir a l’ordenació, acompanyant a l’arquebisbe Joan Josep 
Omella: Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar; el Dr. Lluís Martínez Sistach, ar-
quebisbe emèrit, que havia ordenat com a diaques els nous preveres, i Joan Go-
dayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), salesià, que viu retirat a la comunitat salesiana 
del temple del Tibidabo.

L’homilia del Sr. Arquebisbe, molt vibrant, va crear el clima espiritual de la celebra-
ció. «Marc, Carles, Jordi, Albert i Adilson, heu estat cridats i escollits pel Senyor per a 
una missió molt concreta –va dir-los l’arquebisbe Omella–: esdevenir capellans, mis-
satgers de la Paraula, ministres de l’Eucaristia, servidors de la comunitat… Heu estat 
escollits per actuar in persona Christi, per ser transparència de l’amor misericordiós 
del Pare, justament en aquest Any jubilar de la Misericòrdia». «No és casualitat – els 
va subratllar–. Heu estat escollits per anunciar la Seva Misericòrdia als homes de la 
nostra societat, per portar la tendresa i l’Evangeli de l’esperança a tots els qui viuen 
en tenebres i ombres de mort».

Al final, amb breus paraules, cada un dels ordenats va explicar el seu itinerari vers el 
sacerdoci ministerial i els seus sentiments en el dia de l’ordenació. Mn. Marc Aliguer, 
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a punt de fer 32 anys, va dir: «Som conscients de la desproporció del do rebut, sempre 
en el límit de les nostres forces, però ho vivim amb una pau i una alegria tan vibrants 
com desconegudes per al món actual».

Mn. Jordi Salvany confessava que l’ordenació presbiteral, a ell, al remet sobretot al 
doctor Pere Tarrés que deia: «Vull ser sacerdot sant, vull obrar per Déu i amb Déu en 
totes les coses, fins a les més petites.» «En respondre sí a la crida del Pare –afegia–, 
ens convertim en argila a les seves mans. L’oferiment ha de ser ple, alhora que amarat 
de modèstia i plena consciència de la pròpia imperfecció.»

Per a Mn. Albert Sols, als seus 35 anys, l’ordenació sacerdotal representa un canvi 
molt important a la seva vida. «Es produeix una identificació amb Crist-Pastor, sense 
oblidar mai que exercir funcions de lideratge en una comunitat cristiana ha de ser sem-
pre un veritable servei, fet amb amor. El prevere ha de ser servidor i pastor. Crist és el 
model per combinar aquests dos aspectes tan importants de tot apostolat. M’emociona 
especialment saber que, tot i la meva condició pecadora, Déu m’ha cridat a esdevenir 
instrument de salvació. Totes les iniciatives d’apostolat han d’anar orientades cap a 
aquesta finalitat.»

Mn. Carles Ballbé, antic membre de l’equip olímpic de hokey sobre erba, va donar 
gràcies al Sr. Arquebisbe «per la confiança dipositada en nosaltres i als nostres ben-
volguts rectors, per haver-nos acollit amb generositat i paciència en el si de la comu-
nitat parroquial, on hem pogut dur a terme la nostra tasca pastoral. Sempre durem al 
cor els nostres estimadíssims feligresos que al llarg d’aquests anys de convivència ens 
han fet costat».

I Mn. Adilson Tolentino, llicenciat en Psicologia al Brasil i ara prevere de Barce-
lona, va recordar el seu itinerari cap al sacerdoci les seves vivències en el dia de 
la seva ordenació presbiteral. Va dir: «Gràcies a tots vosaltres, amics, que sou els 
germans que Déu ha posat en el nostre camí. Heu estat incondicionals, fidels, amb 
la vostra presència vora nostre durant el llarg d’aquests anys. Vosaltres també heu 
dit: ‘Sóc aquí’, com nosaltres! Que Déu us beneeixi a tots i no deixeu de pregar per 
nosaltres!»

Al final de la celebració, en el moment de donar la benedicció, el Sr. Arquebisbe va 
invitar a donar-la amb ell a tota l’assemblea el Sr. Cardenal i arquebisbe emèrit, el Sr. 
Bisbe auxiliar, el bisbe Godayol i els cinc nous preveres que havien concelebrat la 
seva primera eucaristia amb ell.

Acabada la cerimònia de l’ordenació, al Seminari Conciliar, es va servir un refrigeri 
per a que els nous preveres tinguessin ocasió de saludar les moltes persones que havi-
en assistir a l’acte de Santa Maria del Mar.
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Celebració a Roma del 30è aniversari del
Concurs Bíblic de Catalunya

Amb motiu del 30è. aniversari del Concurs Bíblic de Catalunya, un centenar de cata-
lans varen anar a Roma a partir del proper dilluns, dia 23 de maig de 2016, per visitar 
l’exposició commemorativa de la història del Concurs Bíblic que varen organitzar la 
Federació de Cristians de Catalunya i la Subfederació Grup Avant (Terrassa). La con-
sellera de Governació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, i el director 
d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, assistiran a la inauguració de la mostra, presidida 
per l’arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol, en presència del bisbe de 
Terrassa, monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, i altres bisbes catalans. També hi 
assistiren destacats representants de l’Ambaixada espanyola a la Santa Seu.

La mostra, que és audiovisual i porta per títol «Amb Déu tot és possible», va romandre 
exposada a la Sala d’Exposicions de l’Institut Maria Santissima Bambina del Vaticà 
fins el dimecres dia 25. L’exposició repassava les principals fites del certamen al llarg 
de la seva història i el seu objectiu era explicar com funciona el Concurs pas a pas i 
donar-lo a conèixer al Papa i al món, per aconseguir que altres països copiïn el model 
i el convoquin.

El Concurs Bíblic de Catalunya és el certamen educatiu de tipus bíblic més important 
d’Europa i del món, que va començar a celebrar-se l’any 1986. Per ell, hi ha passat 
més d’1.200.000 alumnes, de 1.000 escoles públiques i privades catalanes, a partir 
dels 5 anys i fins as nois i noies amb estudis universitaris; el Concurs acumula prop de 
5.000 guanyadors, i s’ha celebrat ininterrompudament una vegada cada curs a tes les 
diòcesis de Catalunya durant 30 anys. Actualment, cada any, hi participen al voltant 
del 20% dels centres escolars de Catalunya (i el 17% de tots els centres públics). A 
l’edició d’aquest curs 2015-2016, hi han participat prop de 62.000 nens i joves.
Des dels seus inicis, el Concurs vol ser una eina evangelitzadora i ecumènica senzilla, 
que desperti la set de Déu als nens, adolescents i joves, perquè tots coneguin el Jesús 
dels evangelis.

En paral·lel a l’exposició commemorativa, la Federació també va organitzar, al ma-
teix Institut de Maria Santíssima Bambina, la mostra «Vida i situació del procés de 
canonització del Beat Pere Tarrés», per tal de donar a conèixer la vida del metge 
català, en procés de canonització. Pere Tarrés va ser entre els anys 1931 i 1936 vice-
president de l’aleshores Federació de Joves Cristians de Catalunya i un gran defensor 
de l’activitat evangelitzadora de la Federació com a moviment de l’Església, que a la 
dècada dels 30 comptava amb més de 20.000 membres.

Entre dilluns i dimecres, cada dia, es va pronunciar una conferència oberta al públic 
sobre temes relacionats amb el concurs i les arrels cristianes de Catalunya, al saló 
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d’actes de l’Institut, i el dimecres dia 25, a l’audiència pública del Papa, els organit-
zadors feren lliurament al Sant Pare d’una edició exclusiva de l’àlbum dels 30 anys 
del Concurs. El Sr. Cardenal i arquebisbe emèrit de Barcelona, Dr. Lluís Martínez 
Sistach, el dimecres 25 de maig va acompanyar els pelegrins a l’audiència general del 
Papa i el dijous dia 26 de maig, a les 8.45 hores, va celebrar una missa per a tots els 
pelegrins a la basílica de Santa Maria la Major.

El primer i únic viatge de la Federació al Vaticà va celebrar-se l’octubre de l’any 1933, 
quan el papa Pius XI va concedir un jubileu especial a tots els pelegrins que anessin 
a Roma per commemorar el dinovè centenari de la Redempció. Amb el títol «Home-
natge de la joventut catalana al Papa», un total de 560 joves membres de l’alesho-
res Federació de Joves Cristians de Catalunya van visitar el Papa, en un pelegrinatge 
molt emotiu presidit pel cardenal Vidal i Barraquer.

Lliurament de premis
Igualment, el dissabte, dia 21 de maig, tingué lloc a les 11:00 hores als diversos em-
plaçaments de cada bisbat l’acte de lliurament de premis del Concurs, que enguany 
ha premiat 318 nens i joves de tot Catalunya i ha comptat amb un total de 61.843 
participants, de 552 centres. Amb aquests resultats: 46 premiats i 11.944 participants 
a l’Arquebisbat de Barcelona; 27 premiats i 5.803 participants al Bisbat de Girona; 
28 premiats i 3.248 participants al Bisbat de Lleida; 36 premiats i 6.282 participants 
al Bisbat de Sant Feliu; 31 premiats i 3.384 participants al Bisbat de Solsona; 38 
premiats i 9.381 participants a l’Arquebisbat de Tarragona; 29 premiats i 8.038 parti-
cipants al Bisbat de Terrassa; 32 premiats i 5.910 participants, al Bisbat de Tortosa; 29 
premiats i 4.195 al Bisbat d’Urgell, 27 premiats i 3.658 participants, al Bisbat de Vic.

Els sense sostre entren també per la Porta Santa.
El dissabte 21 de maig de 2016, la basílica de la Mare de Déu de la Mercè acollí el 
Jubileu dels sense sostre, en una celebració presidida per l’arquebisbe, Mons. Joan 
Josep Omella i organitzada per les Germanetes de l’Anyell i diverses entitats que 
vetllen pels indigents

Un gran nombre de persones es va aplegar a la plaça de la basílica de la Mercè per celebrar 
l’Any Jubilar de la Misericòrdia amb els sense sostre. Tal com va expressar el rector de 
la parròquia, Mn. Joan B. Martínez Porcell, es va voler «acollir les persones sense veu, 
la gent del carrer, aquelles persones anònimes que sovint són invisibles per a la societat».

El rector de la Mercè, els indigents, els amics d’aquests i membres del Cottolengo i 
de congregacions dedicades a la gent sense llar, com les Germanetes de l’Anyell o 
les Germanes Missioneres de la Caritat, de la beata Teresa de Calcuta, van unir-se a 
aquesta celebració. També hi va assistir el bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull..



[48] maig -BAB 156 (2016)340

Abans de travessar la «porta santa» de la basílica, Mn. Martínez Porcell va llegir un 
fragmernt de l’Evangeli per preparar els esperits dels participants a acollir la miseri-
còrdia de Déu. A continuació, el Sr. Arquebisbe va adreçar unes paraules a tots els 
presents. «És la Porta de la casa de la Mare –va dir– que ens porta a l’abraçada amb 
el seu Fill Jesús, que va morir per a tots. És un signe que un dia tots nosaltres haurem 
d’entrar per una porta molt gran, que és la del cel». En aquest sentit, l’Arquebisbe va 
recordar un poema de Miguel d’Unamuno: «Agranda la puerta, Padre,/ porque no 
puedo pasar./ La hicieron para los niños,/ yo he crecido a mi pesar./ Si no me agrandas 
las puertas,/ achícame por piedad./ Vuélveme a la edad aquella/ en que vivir es soñar».

L’arquebisbe va demanar a tots que acceptessin la seva petitesa per poder ser acollits 
entre els braços de la Mare de Déu, perquè els dugui a l’amor de Déu per a rebre així 
la seva misericòrdia.

A l’homilia, el Sr. Arquebisbe es va adreçar a tots i cada un dels presents i va explicar el 
sentit de l’Any de la Misericòrdia. Segons va dir, aquest Any Jubilar serveix per desco-
brir que «Déu m’estima, que sóc algú important, que he estat creat i imatge i semblança 
de Déu, amb una dignitat i amb la vocació a viure en la comunió amb Déu».

Després de la celebració de l’eucaristia, tothom fou invitat a un berenar a la plaça 
de l’església de la Mercè, que també varen compartir el Sr. Arquebisbe i el Sr. Bisbe 
auxiliar, i que fou servit pels Joves de Sant Josep.

Per tal d’arrodonir la celebració, encara els esperava una obra de teatre, coordinada per 
un germà de l’Anyell i interpretada pels sense sostre. Una representació amb molt de 
caliu, el títol de la qual era el que es respirava aquell vespre a la Mercè: la Misericòrdia.

Càritas Diocesana presents el balanç de l’acció 
social de 2015 i de l’informe 

«Nedant a mar obert».
El dijous dia 26 de maig, a la sala Mn. Joan Antoni Ventosa, de Càritas Diocesana, a 
les 9.30 hores, es va celebrar un roda de premsa per presentar el balanç de l’acció soci-
al de 2015 i de l’informe «Nedant a mar obert». Va presidir l’acte l’arquebisbe Mons. 
Joan Josep Omella, al que varen acompanyar en la taula presidencial Mn. Salvador 
Bacardit, delegat episcopal a Càritas; el Sr. Salvador Busquets, director de Càritas; la 
Sra. Mercè Darnell, adjunta a l’acció social; i la Sra. Desirée Garcia, responsable del 
programa de formació i inserció laboral.

La roda de premsa es va celebrar en el marc de la campanya de Corpus, que enguany 
porta aquest lema: «Després de la tempesta NO ha arribat la calma», amb aquesta 
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breu explicació del lema: «La crisi econòmica ha deixat al seu pas una profunda crisi 
social i de valors. Ara, més que mai, hem d’oferir oportunitats a qui més ho necessita. 
Si pots, ajuda’ns.» Amb aquest lema es vol posar de manifest que la crisi d’aquests 
anys ha deixat moltes famílies desprotegides i que tardaran anys a refer-se. La fractura 
social persisteix.

Càritas reivindica una feina decent i de qualitat per superar la pobresa severa i la desi-
gualtat que ha deixat la crisi. «No estem sortint encara de la crisi, perquè la recuperació 
econòmica en curs no arriba a tots. El que queda d’aquests anys de crisi econòmica és 
una profunda crisi social. Per això, tenim molta feina per endavant, perquè per a l’Es-
glésia el més important no són els diners, sinó els rostres, les persones», va dir l’arque-
bisbe Omella, que va declarar-se molt ben impressionat «per la generositat de les per-
sones de la ciutat i de tota la diòcesi de Barcelona». Va dir que molts cristians avui se 
senten solidaris i es preocupen pels problemes que puguin passar els seus veïns. Hem 
de ser sensibles i estar disposats a tenir cura de les ferides materials, morals i espirituals 
de les persones que viuen prop nostre. «És cert que hi ha pobresa, però també és cert 
que hi ha moltes mans que ajuden». «La pitjor pobresa –va dir l’arquebisbe citant unes 
paraules del papa Francesc– és la que no permet guanyar-se la vida amb el seu treball».

També va elogiar el treball de Càritas que vol caminar al costat de les persones que 
viuen situacions de vulnerabilitat perquè, si se senten acompanyades i tenen ajuda per 
garantir el bàsic per viure, tindran més recursos per sortir-se’n. L’acompanyament 
pren una rellevància especial en els processos de recerca de feina, i especialment en 
els que viuen les persones més vulnerables com ara les que fa més d’un any que estan 
a l’atur, les que tenen familiars al seu càrrec i les que han esgotat totes les prestacions 
o estan a punt de fer-ho.

Conscients d’això, a Càritas, fa dos anys i mig vaig posar en marxa el projecte «Feina 
amb cor», del que hem partit per elaborar l’informe «Nedant a mar obert». Les refle-
xions que s’hi recullen ens porten a afirmar que l’acompanyament és una de les peces 
clau perquè les persones que la crisi ha deixat fora del marcat laboral puguin tornar-hi 
i fer-ho amb confiança i amb més recursos i habilitats.

L’informe «Nedant a mar obert» recull l’experiència i els resultats d’aquest projecte 
durant dos anys. El programa contempla un acompanyament intensiu a les persones 
durant sis mesos per tal d’activar-les i apoderar-les perquè puguin ser capaces de 
nedar a mar obert per si soles. De les 2.980 persones que han participat en el procés 
de «Feina amb cor», un 51% (1.524 persones) han trobat feina, incloent-hi les que 
encara no havien acabat el programa. Si ens fixem en les persones que han acabat els 
sis mesos del programa, 2.381 persones, en aquestes l’èxit encara és més alt: el 64% 
d’aquestes persones han trobat feina immediatament. Aquesta xifra puja al 71% des-
prés de tres mesos de la finalització del programa.
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L’experiència d’aquest temps de «Feina amb cor» i els canvis que constatem en les per-
sones que atenem (aconsegueixen recuperar l’esperança, la motivació i enfortir-se), ens 
porten a afirmar que no és cert que una part de les persones aturades, especialment les de 
més de 55 anys, amb molt temps a l’atur o sense estudis, estiguin desnonades de la vida 
laboral. Per això, posem de manifest que el «no treball» cronifica la marginació i l’exclu-
sió laboral i, per tant, la social. També defensem una primera feina digna i decent amb 
l’acompanyament adequat acostuma a ser la millor porta d’entrada a l’estabilitat laboral.

Dades de l’any 2015

Durant la roda de premsa també es varen presentar les dades de l’acció desenvolupada 
per Càritas Diocesana durant l’any 2015:

–23.913 persones ateses (11.843 llars), un 2% més que el 2014, i un 35% des 
que va començar la crisi, el 2009.
–47.017 serveis oferts (un 7% més que el 2014) des dels 320 projectes.
–el 47% tenen nacionalitat espanyola.
–el 64% de les persones ja les havíem atès en anys anteriors.
–gestionem un pressupost de 23 milions d’euros.

L’habitatge

L’habitatge també es clau perquè les persones puguin tenir una vida digna i estable. 
Hem ajudar 3.200 persones a accedir o a mantenir l’habitatge amb ajuts econòmics, 
a través de la mediació, o oferint-los un sostre en pisos compartits, habitatges unifa-
miliars o centres residencials. En aquest sentit, tal com venim reivindicant, cal aug-
mentar els habitatges de lloguer social i que aquest siguin assequibles perquè totes les 
persones puguin tenir un lloc digne, estable i adequat per viure. D’altra banda, també 
defensem que s’apliqui llei 24/2015, paralitzada pel Tribunal Constitucional, ja que 
garanteix que no hi hagi desnonaments ni talls de subministraments.

Les necessitats bàsiques

A les famílies cada vegada se’ls ha de cobrir més necessitats bàsiques. Hi hem destinat 
4.234.485 euros. D’aquests diners, 2,4 milions d’euros han estat en ajuts econòmics 
directes, que han arribat a 5.690 persones (2.745 llars). La majoria d’aquestes ajudes, 
un 53%, van anar a parar a habitatge, i un altre percentatge important, un 26%, a 
alimentació. En relació a aquest àmbit, una de les nostres principals reivindicacions 
és que hi hagi una garantia d’ingressos mínims perquè les persones, especialment 
aquelles que tenen infants al seu càrrec, mantinguin la seva dignitat, l’autonomia eco-
nòmica i alimentària i l’estabilitat en l’habitatge. També advoquem perquè les presta-
cions socials s’unifiquin i se simplifiquin, i siguin deslligades del pressupost perquè 
esdevinguin un dret subjectiu.
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Àmbit laboral

En l’àmbit laboral també denunciem l’emergència de la figura del treballador o treba-
lladora pobre, és a dir, persones que tot i tenir un sou, no poden arribar a final de mes. 
El 12% de les que atenem a Càritas ho són. A més, el 78% de les persones ateses en 
edat de treballar no té feina ( o són el 84%, si mirem les ateses per primera vegada el 
2015). Per tant, la manca de feina és el principal element d’exclusió.

Infància

La nostra acció social també posa l’èmfasi en la infància, ja que en la meitat de les 
llars que atenem hi ha infants, i en moltes d’elles, en un 37% és la dona qui puja sola 
els fills. Destaquem el projecte Paidós, d’atenció a famílies i els seus infants. Hem 
obert un nou equipament a Badalona, que donarà suport a 25 famílies amb infants.

Les persones refugiades

La fugida de milers de persones de països en conflicte ha posat aquesta qüestió al 
centre de la nostra acció social. Les persones refugiades són doncs ara per a Càritas 
una altra de les prioritats. En aquest sentit, destaquem que 35 persones de 9 famílies 
s’han ubicat en pisos oferts per parròquies o particulars i de Càritas. Hem atès 629 
persones que procedeixen de països en conflicte o que podem optar a asil o refugi. 
Hem donat suport a la Comissió Catalana d’Ajuda al refugiat (CCAR) amb ajudes 
pel lloguer de l’habitatge, aliments, transport i llibres escolars de 27 famílies (37 
persones). I hem recollit 120.00 euros que hem distribuït a les Càritas locals de Sí-
ria, Jordània, Líban i Grècia (90.000 euros) i al Servei Jesuïta d’Ajuda als Refugiats 
per a les seves accions de suport amb els refugiats de Grècia, Turquia, Iraq, Jordània 
i Síria (30.000 euros).

Avançament 2016 i campanya de Corpus

Durant la roda de premsa es va fer un avançament de les dades del 2016. El nombre i 
el perfil de les persones ateses són similars a les del mateix període de 2015. A més, 
també hem presentat la campanya de Corpus que enguany porta per lema «Després 
de la tempesta NO arriba la calma». El diumenge 29 de maig, solemnitat de Corpus, 
tindrà lloc a totes les parròquies de la diòcesi una col·lecta destinada als projectes 
socials de Càritas Diocesana de Barcelona adreçats a les persones que viuen situaci-
ons de vulnerabilitat. Es pot veure el vídeo de la memòria en aquest enllaç: https://
youtu.be/4v879rJvOvM.
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Activitats del Sr. Arquebisbe i del 
Sr. Bisbe auxiliar durant el mes de maig

–1 de maig (12h), Mons. Joan Josep Omella presidí la celebració de l’eucaristia i 
l’acte de l’entronització de la Mare de Déu del Pilar a la parròquia de Santa Rosa de 
Santa Coloma de Gramenet. També va fer una visita a la comunitat greco-catòlica de 
ritu bizantí que es reuneix a l’església de santa Mònica, prop del port de Barcelona, 
a la que dirigí unes paraules i els felicità en ucraïnès la Pasqua, festa que celebraven 
aquell diumenge. La comunitat i el seu rector, Mn. Yuri, li varen fer l’obsequi d’una 
productes típics del seu país.

–El dilluns 2 de maig visità la capella de les religioses Missioneres del Santíssim 
Sagrament i de Maria Immaculada, al passatge dels Camps Elísis, n. 8, de Barcelona. 
A les 19.30 h. presidí la celebració de l’eucaristia, en acció de gràcies per haver estat 
declarada «venerable», la fundadora d’aquesta congregació, la religiosa Maria Emilia 
Riquelme i Zayas (Granada,1847-1940), que va fundar la congregació l’any 1896. La 
casa del passatge dels Camps Elisis fou inaugurada per la mateixa fundadora l’any 
1905 i fou la segona casa oberta per la fundadora de la congregació.

Amb els treballadors i els voluntaris de Càritas

–El dia 4 de maig, a la Sala Sant Jordi, del Seminari Conciliar, tingué lloc la prmera 
jornada de formació institucional per a treballadors i voluntaris de Càritas Diocesana. 
L’arquebisbe Joan Josep presidí la sessió, acompanyat pel director de Càritas, Salva-
dor Busquets, i per Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal a Càritas. El Sr. Arque-
bisbe va obrir ls jornada agraint la tasca dels treballadors i voluntaris i animant-los 
a «evangelitzar amb els fets. Treballem la gratuïtat, treballem pels pobres i a fons 
perdut, com el Crist». Amb el títol “Bona notícia pels pobres», el jesuïta P. Josep M. 
Rambla, nomenat recentment Missioner de la Misericòrdia per a la diòcesi de Barce-
lona, parlà sobre la dimensió espiritual de l’acció social de Càritas. «La misericòrdia 
és sentir dolor en el cor pel patiment de l’altre, és deixar-se afectar i actuar». A la ve-
gada, va parlar de les quatre dimensions de la pobresa: la física o material, la cultural, 
la relacional i l’espiritual. Cal estar atents a totes elles i ser creatius, per tal no només 
de «fer coses», sinó també «fer que passin coses». Per això, és imprescindible seguir 
el model de Jesús. La següent sessió per a treballadors i voluntaris fou el dimecres 11 
de maig.

–Els dies 5 i 6 de maig, acompanyat del bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, par-
ticipà en la reunió de la CET al santuari de Loreto, a Tarragona.

–El dissabte 7 de maig participà a la Jornada de l’Apostolat Seglar, celebrada als 
locals de la parròquia de Sant Pau del Camp, de Barcelona, en la que pronuncià una 
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conferència el Sr. Josep M. Carbonell Abelló, president de la Fundació Joan Maragall, 
sobre el tema «Un relat de fe en el món d’avui».

–El diumenge 8 de maig el bisbe Sebastià Taltavull presidí la celebració de l’eucaristia 
a la parròquia de Santa Maria Mitjancera amb motiu de la seva festa patronal. Aquell 
diumenge a la tarda, amb motiu de la festa de la Ascensió del Senyor, el Sr. Arquebis-
be ordenà cinc nous preveres diocesans a la basílica de Santa Maria del Mar. Hi varen 
assistir el cardenal arquebisbe emèrit i el bisbe auxiliar.

–El dilluns dia 9 al matí el Sr. Arquebisbe presidí la reunió del Consell Episcopal. A la 
tarda, presidí l’acte de col·locació i benedicció de la primera pedra del Centre Social 
Pere Oliveras, a la parròquia de Santa Maria de Sants.

–El dimarts 10 de maig el Sr. Arquebisbe participà en la jornada diocesana de Gi-
rona amb una ponència sobre el document de la CCE «L’Església, servidora dels 
pobres».

–El dimecres 11 de maig, el Sr. Arquebisbe participà en la trobada de formació de Cà-
ritas Diocesana al Seminari Conciliar de Barcelona. Aquest mateix dia, l’Arquebisbe 
i Mons. Taltavull varen presidir la reunió de Delegats diocesans a la Sala Sant Jordi 
del Seminari Conciliar.

–El dijous 12 de maig Mons. Omella participà a la reunió habitual de la Congregació 
dels Bisbes, al Vaticà.

–El 13 de maig el Sr. Arquebisbe presidí la celebració de la missa a la parròquia de la 
Mare de Déu de Fàtima, en la seva festa patronal.

–El dissabte 14 de maig, Mons. Omella presidí l’eucaristia a la parròquia de la Verge 
de la Pau en la que va administrar el sagrament de la Confirmació.

–El diumenge dia15 administrà el sagrament de la Confirmació a un grup de joves de 
la parròquia de Sant Sebastià, de Badalona.

–El dilluns dia 16 e maig l’Arquebisbe presidí la trobada anual de les nou parròquies 
de Santa Coloma de Gramenet, a Sant Jeroni de la Murtra. Al vespre presidí l’euca-
ristia a la parròquia de Sant Isidre a l’Hospitalet en la seva festa patronal que s’escau 
el dia anterior.

–El dimarts 17 de maig al matí va presidir la reunió amb capellans ordenats els darrers 
anys, a la casa d’espiritualitat de Tiana. A la tarda, al Palau Episcopal, presidí la reunió 
de la PEB.
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–El dissabte 21 de maig al mati, presidí la reunió del Consell Pastoral Diocesà. Durant 
la tarda, a la basílica de la Mercè, presidí la missa i altres actes dels Jubileu de les 
persones sense sostre.

–El diumenge 22 de maig al vespre, presidí a la parròquia de Santa Anna la missa 
d’enviament a la JMJ de Cracòvia i al Jubileu de la Misericòrdia per a joves.

–El dilluns 23 de maig, Mons. Omella visità i compartí el dinar en el menjador social 
Emaús.

–El dimecres 25 de maig, l’Arquebisbe i Mons.Taltavull presidiren la reunió del Con-
sell Presbiteral, a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar.

–El dijous 26 de maig l’Arquebisbe presidí la reunió de preveres i diaques de l’arxi-
prestat de Poblenou, a la parròquia de Santa Maria del Taulat, dins la rona de visites 
al arxiprestats que està realitzant. Al vespre, a l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia, 
presidí l’eucaristia de la solemnitat de Sant Felip Neri, en l’any jubilar del V centenari 
d’aquest sant.

Celebració de Corpus Christi i del Jubileu dels diaques

–El diumenge 29 de maig al matí presidí la celebració de l’eucaristia amb administra-
ció del sagrament de la Confirmació als joves de la comunitat filipina de Barcelona, 
a l’església de Sant Agustí. A dos quarts de set de la tarda va presidir la celebració de 
l’eucaristia al Pla de la Seu i Avda. de la catedral. A l’homilia agraí la solidaritat dels 
cristians de Barcelona amb els pobres. Acabada la missa, presidí la processó amb el 
Santíssim Sagrament.

–El diumenge 29 de maig un grup de diaques de Barcelona i d’altres diòcesis cata-
lanes, acompanyats de les seves famílies i presidit pel bisbe auxiliar Mons. Sebastià 
Taltavull, varen participar en el Jubileu dels Diaques a Roma, amb motiu de l’Any 
Sant de la Misericòrdia. Presidit pel bisbe Sebastià, el grup va creuar la porta santa de 
les quatre basíliques majors. Fou un motiu de gran goig per al grup català participar en 
l’eucaristia presidida pel Papa el diumenge a la plaça de sant Pere, en la qual Francesc 
animà els diaques de tot el món a perseverar en el seu ministeri de servei a l’Església 
i als més necessitats. En la peregrinació a la basílica de Sant Pere deu dels diaques 
catalans van dirigir la pregària dels peregrins de llengua espanyola.
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Informació

«La laïcitat ens apropa», article d’opinió del
senyor bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull, publicat 
al diari La Vanguardia del 15 de maig de 2016.

M’entristeix molt llegir o sentir expressions de menyspreu o que posen en ridícul 
persones que fan de la seva vida una entrega desinteressada als altres, que lluiten amb 
generositat perquè no hi hagi desigualtats i que estan regalant el seu temps i béns 
personals o familiars perquè altres se’n puguin beneficiar. Serà bo reconèixer que en 
el camp de la laïcitat i ha molt bona llavor sembrada i descobrir en aquest reconeixe-
ment que també el fet religiós hi té una part important a dir i molta feina a fer, sempre 
en benefici de tots, fins i tot aquells i aquelles que no ho professen o l’ignoren. La 
laïcitat acceptada com a vehicle on hi cabem tots, ens dóna la meravellosa oportunitat 
de fer-nos el bé sense límit. Per això, el valor de la laïcitat ens obre tots els camins 
d’integració de les persones i ens permet aprofundir en la saviesa de les idees, també 
dels projectes seculars i de les creences.

Aquest és el terreny que se’ns demana que conreem en aquest moment en el qual 
tothom desitja un ambient renovat per una política coherent; per una economia de 
comunió; per una sensibilitat social que ajudi a mirar amb amor de misericòrdia allà 
on la misèria i la desgràcia desfigura les persones; per unes comunitats de veïns que 
viuen la proximitat d’ajudar-se en allò més quotidià; per una Església repartida en 
petites cèl·lules que creen vincles de fraternitat i comuniquen vida perquè contagien 
un estil evangèlic que no fa diferències i qualsevol en pot ser receptiu i comunicador; 
per uns grups humans situats enmig de la ruralia o de les grans ciutats que vetllen per 
una convivència en pau i saben amb seny fer fructificar totes les capacitats i recursos 
humans en bé de tots; per uns partits que reconeixen que són «part» d’un tot i que 
saben oferir el que són per un major enriquiment humà, social i cultural que obre ca-
mins per avançar junts. En això estem, fent-nos costat els uns als altres i procurant-nos 
gestos d’ajuda mútua que avalin la sinceritat i el goig de pertànyer a un poble que se 
n’orgulleix de ser-ho.

La laïcitat ben entesa i viscuda, certament, ens apropa. El laïcisme, en canvi, ens sepa-
ra, ens enfronta, ens divideix i ens dispersa. Necessitem apropar-nos, comunicar-nos, 
mirar-nos als ulls, allargar-nos les mans, abraçar-nos per tants i tants motius com te-
nim! De no fer-ho, renunciaríem a ser poble i, potser també, a ser persones dignes d’hu-
manitat. La història no s’esborra en dos dies, com tampoc la vida d’una persona pot 
trencar tan fàcilment amb les seves arrels. D’elles sempre en bevem i ens alimentem 
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perquè cada dia porten sàvia nova. Prescindir-ne de manera total i definitiva ens por-
taria a la frustració, al pessimisme, a la decepció, i això ningú no ho vol ni ens convé.

Deixem animar-nos i complementar-nos des de tots els nivells, valorant-ho tot, i fent-
ho amb aquella enteresa que sempre ha defensat la fermesa i la confiança en un ma-
teix, en Déu i en els altres. Va bé no excloure, sinó incloure sempre. Com ens diu el 
papa Francesc, cal acompanyar, discernir i integrar, una tríada aplicable a tots i a tot. 
Podem estar segurs que per damunt de tota diferència legítima, ens convé creure que 
ens necessitem i molt!

Sebastià Taltavull
Bisbe auxiliar de Barcelona

Els subsidis de l’Any Sant de la
Misericòrdia en català.

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense posen a l’abans de les diòcesis, 
parròquies, comunitats, moviments… els subsidis de l’Any Sant de la Misericòrdia, un 
material útil com a eina pedagògica per viure amb el màxim fruit pastoral del Jubileu.

Són vuit llibrets sobre diversos temes relacionats amb la misericòrdia: suggeriments 
per subratllar aquesta dimensió en les celebracions litúrgiques (Celebrar la Miseri-
còrdia), comentaris bíblics de textos clau (Els salms de la Misericòrdia i Les parà-
boles de la Misericòrdia), recomanacions per a la vida dels cristians (Les obres de 
Misericòrdia corporals i espirituals; La confessió, sagrament de la Misericòrdia), i 
referències a la misericòrdia en la vida de l’Església (La Misericòrdia en els Pares de 
l’Església; Els papes i la Misericòrdia; i Sants en la Misericòrdia).

La presentació del material, promogut pel Pontifici Consell per a la Nova Evange-
lització i publicat en català pel Centre de Pastoral Litúrgica, va tenir lloc el dia 4 de 
maig, a la parròquia de Santa Madrona de Barcelona (c. Tapioles, 10), a,b el títol de 
«Viure la Misericòrdia: de la teoria a la pràctica», amb la participació d’Eduard Sala, 
cap d’Acció Social de Càritas de Barcelona, i, les persones que han traduït al català 
els subsidis: F. Xavier Aróztegui, Jaume Fontbona, Maria Guarch, Norbert Miracle, 
Mercè Solé, M. Àngels Termes i Joan Torra.

Misericòrdia 1: Celebrar la Misericòrdia
Unes indicacions pràctiques per a les celebracions litúrgiques, la pregària i la Lec-
tio Divina. Inclou el ritu d’obertura de la Porta de la Misericòrdia a les Esglésies 
particulars, celebració conclusiva del Jubileu Extraordinari a les Esglésies parti-
culars, i la partitura de l’Himne oficial de l’Any de la Misericòrdia, Misericordes 
sicut Pater.
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Misericòrdia 2: Els salms de la Misericòrdia
En l’Any Sant de la Misericòrdia era important oferir alguna mena d’instrument pas-
toral per tal d’ajudar a la pregària i a la intel·ligència dels pelegrins. Per això s’ha 
pensat en una selecció dels salms on el tema de la misericòrdia emergeix amb tot el 
seu valor existencial i significat teològic.

Misericòrdia 3: Les paràboles de la Misericòrdia
Probablement, res com les paràboles involucra el lector a comprendre la dimensió 
existencial que s’hi transparenta i a deixar-se portar de la mà vers el canvi de vida.

Misericòrdia 4: La Misericòrdia en els Pares de l’Església
Els Pares de l’Església són una referència imprescindible en la història del cristianis-
me. El llibre posa l’accent en sant Agustí, veritable cantor de la misericòrdia.

Misericòrdia 5: La confessió, sagrament de la Misericòrdia
En aquest volum s’ofereixen algunes reflexions per tal de comprendre millor el sagra-
ment de la confessió, el sagrament dels qui en Crist experimenten l’amor misericor-
diós de Déu.

Misericòrdia 6: Sants en la Misericòrdia
Els sants i santes no s’han limitat a expressar el seu testimoni mitjançant les obres de 
misericòrdia. Han viscut, sobretot a l’interior de la misericòrdia i per això han sentit 
la urgència d’expressar-ne la bellesa amb la seva vida de santedat.

Misericòrdia 7: Els papes i la Misericòrdia
El llibre comenta les aportacions dels sants pares del segle XX, a partir de Pius XI.

Misericòrdia 8: Les obres de Misericòrdia corporals i espirituals
El Dr. Salvador Pié-Ninot, redactor d’aquest volum, analitza la concreció i la formu-
lació de les obres de misericòrdia des de l’Antic Testament fins a l’actualitat, com a 
testimoni concret de l’amor preferencial pels pobres.

Més materials litúrgics per a
l’Any Sant de la Misericòrdia.

Al web del CPL (www.cpl.es), s’hi han penjat (a la secció actualitat, tant en català 
com en castellà) alguns materials litúrgics amb lectures, textos i pregàries pensats 
especialment per al Jubileu (anymisericordia.cpl.es).

–una celebració penitencial,
–un Viacrucis.
–una Hora Santa (una estona de pregària davant el Santíssim),
–un model de celebració per pelegrinar vers la Porta Santa i travessar-la.
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També s’ hi ha incorporat una secció on es recullen tots els recursos i materials que 
s’han anat publicant a Missa Dominical sobre el Jubileu: els articles de reflexió publi-
cats en els fulls grocs; els subsidis litúrgics que ajuden a tractar el tema de la miseri-
còrdia a les nostres celebracions; un apartat sobre les obres de misericòrdia amb tot el 
que es va publicant sobre aquest tema; i finalment un recull de materials pràctics on 
s’hi poden trobar els fulls grocs, el tarjetó, la pregària, el cartell i també les celebraci-
ons elaborades especialment per al Jubileu.

Esperem que aquest recull sigui útil per viure intensament el Jubileu en les celebraci-
ons litúrgiques i en la vida pastoral de les nostres parròquies i comunitats.

«Un repte per a tothom!», article del P. Enric 
Puig, secretari general de Fundació Escola

Cristina de Catalunya publicat a La Vanguardia 
del 5 de maig de 2016.

Fa unes setmanes va acabar el procés de preinscripció per als ensenyaments obliga-
toris a les escoles del Servei d’Educació de Catalunya. Un significatiu nombre de 
famílies ha aconseguit que els fills o filles obtinguin plaça a l’escola desitjada. És bo 
que sigui així, que es pugui exercir en llibertat democràtica el dret d’escollir segons 
el propi capteniment educatiu i les pròpies conviccions. La nostra felicitació a tots els 
qui han obtingut plaça a l’escola pública o concertada desitjada. Des de Escola Cris-
tiana de Catalunya volem manifestar, també, agraïment als pares i mares que han fet 
confiança en els nostres centres.

La tradició educativa del nostre país, l’estructura del sistema que la història ha con-
fegit amb l’esforç de les diverses iniciatives, la continuada inquietud pedagògica dels 
seus educadors i la vàlua de les iniciatives innovadores actuals –que són una realitat 
reeixida i prometedora–, de ben segur que contribuiran a enfortir un diàleg pedagògic 
constructiu i enriquidor al servei dels alumnes i professors, lluny d’enfrontaments 
estèrils que aporten ben poc a la millora qualitativa de l’ensenyament.

La voluntat d’entesa i el diàleg són dos elements que sempre han guiat el camí de 
moltes  institucions, professionals de l’educació, polítics i persones interessades en 
l’ensenyament; també de les més de quatre-centes escoles cristianes d’arreu de Cata-
lunya. Som escoles que eduquem en el compromís, en la confiança en les persones, 
la  responsabilitat, el diàleg, l’esperit de servei, el respecte, la solidaritat, la justícia i 
la convivència. Som escoles que eduquem en un seguit de valors i actituds basats en 
els ensenyaments de Jesús. La nostra qualitat educativa és, per damunt de tot, qualitat 
humana, i entenem l’educació com un servei a tothom.
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En les escoles cristianes, l’alumne i l’educador són el centre del procés educatiu, com 
no podria ser d’una altra manera. Apostem per l’educació integral, des del primer dia 
d’escola rització, fins que s’arriba a la universitat o als cicles de for mació professional 
qualifica dora. Apostem per metodologies d’aprenentatge i enfocaments pedagògics 
innovadors. I ho fem adaptant-nos a les necessitats educatives de cada escolar i donant 
molta importància a l’atenció a la diversitat. És una educació personalitzada, en la 
qual els mestres i professors potencien el millor de cada alumne.

Bo i que aquest plantejament general abasta totes les escoles cristianes i es desen-
volupa en el seu dia a dia, hem viscut i vivim amb vergonya, indignació i tristesa 
els casos d’abusos a menors que s’han denunciat en els darrers mesos a diferents 
escoles del nostre col·lectiu. Ho lamentem, ens avergonyeixen profundament i de-
manem perdó a les víctimes i les seves famílies. Estem al seu costat. Les escoles 
afectades s’han posat a disposició de les víctimes per intentar reparar els danys i 
donar el suport psicològic i jurídic necessari. Solidàriament, també ho fem totes les 
escoles cristianes.

Els abusos a menors són una xacra de la societat i el 80% dels casos es produeixen en 
l’entorn familiar. Sovint els mitjans de comunicació també es fan ressò de casos que 
han succeït en altres entorns (escolars, esportius, de lleure…) Vetllarem i esmerçarem 
tots els nostres esforços perquè cap més abús torni a passar en una escola cristiana, 
però el cert es que ni la societat, ni les escoles poden garantir que no tornarà a succeir. 
Els protocols actuals permeten detectar i denunciar amb agilitat casos d’aquestes ca-
racterístiques i centrar els esforços convenients a generar i desenvolupar una cultura 
de la prevenció. En aquest context, l’escola cristiana de Catalunya fa una crida a 
totes les institucions implicades i els diferents agents socials per buscar plegats totes 
aquelles solu cions que permetin acabar amb aquest greu problema que afecta a tota la 
societat. No oblidem, com ja hem esmentat més amunt en aquest article, que el 80% 
dels casos es produeix en l’àmbit familiar.

En continuïtat amb el treball fet fins ara, les escoles del Servei d’Educació de Catalu-
nya seguiran oferint el seu servei en el marc de la Llei d’Educació. Per a moltes famí-
lies, l’escola cris tiana continua sent l’opció preferent, tal com s’ha posat de  manifest 
en el procés de preinscripció. Heus ací el nostre agraïment. Això ens encoratja a en-
carar el futur amb humilitat i optimisme i amb el convenciment que seguirem formant 
bones persones i professionals competents i preparats per construir amb els altres nois 
i noies la Catalunya del futur; una Catalunya justa, integradora, equitativa…

i atenta a ajudar les persones més desafavorides. Un repte per a tothom!

P. Enric Puig
Secretari general de Fundació Escola Cristiana de Catalunya
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Ramon Llull i el model universitari.
Amb motiu que enguany se celebra el VII centenari de la mort del beat Ramon Llull, 
publiquem alguns articles d’especial interès que apareixen en els mitjans de comuni-
cació social. El que segueix és obra del Dr. Andreu Ibarz, director general de Blan-
querna-URL i professor de la Facultat de Ciències de l’Educació Blanquerna-URL. Es 
va publicar a «Catalunya Cristiana» del 8/05/2016,pag. 14.

El conjunt de celebracions amb motiu de la commemoració del 700 aniversari de la 
mort de Ramon Llull afavoreix la recuperació i el reconeixement d’aquesta figura ge-
gantina. A hores d’ara s’han superat la majoria de prejudicis i, cada cop més, la seva 
vida i obra son una mica més conegudes. Ara bé, tot considerant que no només fiu un 
gran pensador sinó també un savi ben singular fruit del seu aprenentatge, activitat, 
diàleg, mètode i universalisme, hom podria preguntar-se si estaria orgullós de la uni-
versitat i del sistema universitari. La pregunta no és menor en dos sentits. En primer 
lloc, perquè Llull no féu estudis reglats a la universitat i, d’altra banda, hom podria dir 
que la seva intencionalitat, el seu mètode i el seu sistema s’han mantingut alternatius 
a la universitat durant segles. De fet, l’argument o caracterització de Ramon lo foll 
no és suficient per justificar l’exclusió del seu projecte dels escenaris oficials. El seu 
model fou tan innovador, integrador, divers i compromès que el sistema universitari 
ha necessitat un llarg període de temps per copsar el potencial del seu paradigma.

En efecte, Llull va anticipar fa segles alguns dels temes i de les pràctiques més reei-
xides a les millors universitats contemporànies. La mirada des de la complexitat i la 
visió holística, l’aprendre a aprendre, la formació continuada, el viatjar per conèixer, 
el diàleg intercultural i interreligiós, la integració de sabers, la coherència i el vincle 
entre el ser i el saber, el compromís amb la societat i l’entorn, la noció de procés i la 
importància del temps, el valor de la recerca i les publicacions, el processament de les 
dades i la sistematització del saber, la incidència de la doctrina i pràctica educativa, 
l’humanisme i els valors, el cosmopolitisme, la importància de les llegües, el necessa-
ri conreu de l’espiritualitat, la relació entre teoria i pràctica, la proximitat mestre-dei-
xeble, la condemna de la falsetat en els càrrecs públics, etc., no fan sinó confirmar que 
un determinat tipus d’universitats plaurien Llull i altres foren ben rebutjades.

L’Any Llull suposa una extraordinària oportunitat per «desencriptar» els fonaments 
d’un paradigma ple d’originalitat, singularitat i futur, realment interpel·lador i capaç 
de seguir introduint millores en el sistema universitari per tal d’afavorir respostes 
satisfactòries a les grans transformacions i reptes de l’esdevenidor. Lluc no és caduc 
ni un llast, ans al contrari, la seva vitalitat i enginy enlairen la condició humana i de 
qualsevol sistema. L’empremta lul·liana integrada i projectada sobre el model univer-
sitari continua sent una enorme oportunitat.– Andreu Ibarz.
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Atorgat el Reconeixement Mounier 2016 a la 
Fundació Vicente Ferrer.

El dijous 19 de maig de 2016, en un acte en el que el participants foren acollits pel 
president fundador de l’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya (IEMC), Josep Llu-
ís Vázquez Borau, i en presència del Dr. Jaume Aymar, degà de la Facultat de Filosofia 
de Catalunya; del Dr. Albert Llorca, president de l’IEMC; de la Sra. Esperança Puig 
Pei, secretària de l’IEMC; i del Sr. Nicolàs Saiz, vocal de relacions institucionals de 
l’IEMC, a les 19 h., a la sala Sant Jordi, del Seminari Conciliar, s’atorgà el Reconixe-
ment Mounier 2016, en la seva vuitena edició, a la Fundació Vicente Ferrer.

 Aquesta institució estava representada en l’acte pel Dr. Ferran Aguiló, secretari del 
Patronat de la Fundació Vicente Ferrer, que des de fa 47 anys manté l’objectiu de 
cercar i de gestionar la superació de la pobresa i dels greus problemes que aquesta 
comporta en la comunitat rural d’Anantapur (a l’estat indi d’Andhra Pradesh), fent-se 
càrrec en el moment actual, de trobar solucions a les dificultats productives, educati-
ves, sanitàries i d’habitatge per a tres milions de persones.

El P. Octavi Fullat, 
premi Blanquerna d’Educació.

El religiós escolapi P. Octavi Fullat (Alforja, Baix Camp, 1928) ha guanyat el premi 
Blanquerna d’Educació 2016. Filòsof i catedràtic emèrit de Filosofia de l’Educació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat president del Consell Superior 
d’Avaluació del Consell Escolar de Catalunya. Ha estat també guardonat, entre altes, 
amb la Creu de Sant Jordi i el premi Jaume Vicens Vives. Des del 1995 forma part de 
l’Institut d’Estudis Catalans.

El lliurament del guardó es va fer el dimecres 25 de maig a les 19 hores, a l’auditori 
Cardenal Narcís Jubany de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Es-
port Blanquerna-URL (C/, del Císter, 34, de Barcelona)

Celebració de la festa litúrgica del beat
Pere Tarrés a la Residència Sacerdotal.

El dia 30 de maig s’escau la festa litúrgica del beat Pere Tarrés, apòstol seglar, metge 
i sacerdot de la diòcesi de Barcelona. Amb aquest motiu, a la capella de la Residència, 
a les 11 hores, s’ha celebrat l’eucaristia que ha presidit Mn. Francesc Raventós i Pujol, 
rector emèrit de la Residència Sacerdotal i vicepostulador de la causa de canonització 
del doctor Tarrés, el qual ha concelebrat amb els mossens acollits a la casa, amb la 
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participació també de les religioses hospitalàries de la Santa Creu i dels familiars dels 
sacerdots i el personal laic al servei de la casa.

A l’inici de la missa, mossèn Raventós ha destacat l’exemplaritat de la vida del doctor 
Tarrés, el qual, malgrat els breus anys de la seva vida, 45 anys, «és un gran exemple 
per a tots nosaltres».

A l’homilia, Mn. Raventós, com a profund coneixedor de la vida del doctor Tarrés, 
ha glossat la gran pietat eucarística d’aquest. D’aquesta pietat n’és una icona la 
coneguda foto de Tarrés portant la custòdia amb el Santíssim Sagrament en una 
processó pels carrers del Poble Sec, foto que permet veure la profunda fe i l’actitud 
d’adoració de Tarrés al Crist present en l’eucaristia. «La font de la pietat eucarística 
de Tarrés està en sentir-se ell estimat pel Crist i voler estimar-lo». I ha recordat di-
versos testimonis que ens han quedat que evidencien la profunda pietat eucarística 
d’aquest sacerdot català.

El testimoni de Mn. Xavier Roselló, que fou rector d’Horta, el qual, en la seva jo-
ventut, admirava l’actitud de profunda adoració de Tarrés davant del sagrari, i que 
confessava que això va ser un dels motius de la seva entrada al Seminari. El testimoni 
de Mn.Ramon Saborit que, en temps de la guerra, seguint les indicacions del pare 
Torrent a fi d’evitar possibles profanacions, va anar a la casa on vivia Tarrés i li va 
dir que tenia que retirar el Santíssim Sagrament per disposicions superiors. «Feu-ho, 
però m’arranqueu l’única cosa que em feia viure», li va dir Tarrés. També ha esmentat 
els testimonis del claretià Pare Faustí Illa, que li va deixar el Sant Sagrament quan 
Tarrés era metge al front de guerra al Pirineu. «I així vaig poder anar cap a aquelles 
muntanyes conversant i festejant amb l’Amat» (va escriure Tarrés en el seu «Diari de 
guerra»). També ha recordat els testimonis dels joves de Sant Esteve Sesrovires i dels 
sacerdots de la Residència de Balmesiana, que sempre trobaven de bon matí o molt 
tard al vespre a Tarrés pregant davant del sagrari. O el testimoni del mateix Tarrés en 
les seves «Glosses» a la publicació de la FJCC.

«No hem de copiar a Tarrés, però sí que l’hem d’imitar, vivint la pietat eucarística amb 
tota atenció i amb tot amor», ha dit Mn. Raventós al final de la seva homilia.

Goigs en honor del Dr. Tarrés

La celebració ha acabat amb la veneració de la relíquia del beat Tarés i amb el cant 
dels seus Goigs, amb text d’Enric Balaguer i Mestres i música de Mn. Domènec Cols 
i Puig, en una edició realitzada l’octubre de 2004 (primera edició), per Altés Arts 
Gràfiques.

Donat que no són gaire coneguts, en reproduïm el text.
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La faç de Déu en ell descansa
i la irradia pels carrers.
Agermanats, donem lloança
al benaurat Pere Tarrés.

Quan al començ Santa Maria
el salvaguarda de perills,
Manresa encara no sabia
que un sant creixia entre els seus fills.
Si el cobrí amb mots de benaurança
l’amor de Mare féu molt més.

Agermanats…

Metge abnegat, a cada espona
present el Crist crucificat.
El cos sofrent mai no abandona
i l’enardeix al seu costat.
Muda els sanglots en confiança.
infon silencis riallers.

Agermanats…

Instiga el jove a la puresa,
cuirassa i nord del cristià,
i el vol armat d’intrepidesa,
home d’Església i català.
Munificent, amb ell avança,
a pit obert entre esbarzers.

Agermanats…

Ebri de pau, no entén la guerra
ni la discòrdia dels germans.
Davant dels cossos fets desferra
acull amics, i no distants.
Guareix consola, mai no es cansa,
mal que la mort rondi amb excés.

Agermanats…
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A peu de porta, el sacerdoci
li estén el lema: tot o res.
I amb sous d’amor, d’esquena a l’oci,
treballa i prega, al Crist sotmès.
Llença al pendís la cobejança
de vana glòria o bé diners.

Agermanats…

Cast com els pics de l’aigua alpina
ardit atleta de la fe,
del sofriment en fa doctrina
a la mercè del món sencer.
Predica metes d’esperança.
A tots invita a ser els primers.

Agermanats….

Home de creu i pa eucarístic,
no té repòs de cara a Déu.
Després de tot, en ple vol místic,
clama: Senyor, jo sóc ben teu.
La seva mort porta exultança
i omple de goig el nostre rés.

Agermanats…

La faç de Déu en ell descansa
i la irradia pels carrers.
Agermanats, donem lloança
al benaurat Pere Tarrés.
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