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bretot obres visibles, institucions, organitzacions i estadístiques. Però la gran obra de l’Església roman invisible,
perquè forma part del misteri de l’acció de l’Esperit en les
persones i al món.
En tot cas, el contingut d’aquesta Memòria no deixa de
constituir un testimoniatge visible del servei que l’Església
està cridada a prestar. Tota ella és servidora del Senyor i
del món. Tot el que ella posseeix i fa és per servir. Un
servei que li va encarregar el propi Jesucrist i que, fins i
tot mantenint la seva finalitat específica de salvar el món,
sempre produeix un efecte beneficiós i humanitzador, que
tots poden valorar, com és el cas de l’acció social, de l’art
o de la cultura en general.
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La publicació de la Memòria Anual d’activitats de l’Església
Diocesana ve exigida pel compromís de transparència, que
tota l’Església a Espanya va adquirir amb la societat des de
l’any 2007. Amb això es vol donar raó pública de l’obra de
l’Església a favor de la societat en compliment de la seva
missió. Alhora, s’informa de la destinació de les ajudes que
rep dels seus fidels. Són ells, en efecte, els qui es beneficien
i mantenen les nostres esglésies. Tots mereixen saber que els
béns eclesiàstics i les aportacions rebudes són correctament
administrats i destinats a les finalitats pròpies de l’Església.
Ser transparents i sincers és a més un deure evangèlic.
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Activitat Evangelitzadora
Projecte “Aventura”, de Maria Palau Melet i
Roger Marco Casanovas

Sabem, tanmateix, que aquesta Memòria tan sols és una
part molt petita del que l’Església fa. Aquí apareixen so-

Aquesta Memòria constitueix
un testimoniatge visible del servei
que l’Església està cridada a
prestar. Tot el que ella posseeix i fa
és per servir.
Aquesta Memòria per a qualsevol fidel cristià és motiu
de donar gràcies a Déu, que es digna obrar en nosaltres,
malgrat les nostres imperfeccions. Ell ens permet de servir
amb amor i humilitat. Esperem seguir fidels a la nostra
missió amb la seva ajuda i la de tots els qui creuen en el
servei que l’Església presta al món.

Mons. Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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Qui som?
La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat va ser creada per decret de la Santa Seu el 15 de juny de l’any 2004 fruit de la
subdivisió de l’Arxidiòcesi de Barcelona en tres: Barcelona,
Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. En aquella mateixa data
es nomenava primer bisbe de la nova diòcesi a Mons. Agustí Cortés Soriano, que va iniciar el seu servei el diumenge
12 de setembre de 2004, amb una celebració a la Catedral
de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat.
Per tant, el territori de la diòcesi té una llarga tradició cristiana des dels primers segles de la nostra era i al mateix temps
una trajectòria molt curta com a estructura organitzada de
l’Església en aquesta zona, que comprèn les comarques del
Baix Llobregat, Garraf, l’Alt Penedès i una part reduïda de
les comarques de l’Anoia, el Bages i el Vallès Occidental.
Contrasta la gran concentració poblacional dels nuclis urbans del cinturó industrial de la costa i d’influència de la
ciutat de Barcelona i, d’altra banda, els nuclis agregats i disseminats d’entorn agrícola i rural.
Ara bé, el territori geogràfic i l’organització generada en
aquests anys són només el suport d’allò que veritablement
és l’Església a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat: comunió de germans aplegats pel mateix Esperit, gent que
batega, arrelada al món i la història, i que mira de viure la
fe, l’esperança i la caritat seguint les petjades de Jesús i sota
l’empara de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de la
diòcesi.
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Vicaries i arxiprestats de la diòcesi
Arxiprestats de la
Vicaria del Llobregat
Bruguers
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Montserrat

Arxiprestats de la Vicaria
del Penedès-Anoia-Garraf
Garraf
Vilafranca del Penedès
Anoia
Piera-Capellades

Altres dades:
Parròquies: 123
Arxiprestats: 9
Superfície: 1.610,7 km2
Població:
1.007.904 habitants (dades INE 2016)
Municipis: 77
Comarques: Baix Llobregat (quasi tot),
Alt Penedès, Garraf i algunes poblacions
del Vallès Occidental, Bages, Anoia.

Arxiprestat:
agrupació de
parròquies
Vicaria: agrupació
d’arxiprestats
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Organigrama de la diòcesi
L’estructura diocesana s’ha definit
segons les necessitats pastorals
i d’acord amb les prescripcions
del Dret Canònic, amb la finalitat
d’assolir una més fàcil, àgil
i humana dinamització i
coordinació de la vida diocesana
al servei de tothom.

Via Consultiva

CONSELLS
Consell Episcopal
Arxiprestos

Via Administració Econòmica

ECÒNOM
Departament
de Patrimoni

BISBE
SECRETARIA PARTICULAR

ORGANISMES
COL·LEGIATS

Via Pastoral

Col·legi de Consultors

Via Executiva

Via Administrativa i de gestió

Via Judicial

Consell del Presbiteri
Consell Diocesà per als
assumptes econòmics

VICARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL
I CANCELLERIA
Moderador de Cúria / RRHH

Consell Pastoral Diocesà

DELEGACIONS

PASTORAL SOCIAL
Càritas Diocesana
Mans Unides
Pastoral Penitenciària

Mitjans de Comunicació
Ensenyament
Pastoral de Joventut

VICARIA EPISCOPAL
DEL LLOBREGAT

VICARIA EPISCOPAL
PENEDÈS-ANOIA-GARRAF

Parròquies
Arxiprestats
Bruguers
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Montserrat

Parròquies
Arxiprestats
Garraf
Vilafranca del Penedès
Anoia
Piera-Capellades

VICARIA JUDICIAL
TRIBUNAL ECLESIÀSTIC

Notaria per a les
qüestions administratives
matrimonials
Secretariat Diocesà
d’Associacions i Fundacions
Comitè de Crisi
Comissió Llei de Transparència
Departament de noves
tecnologies
Assessorament jurídic

Pastoral de Santuaris, Pelegrinatges
i Turisme

Pastoral Sacramental i Litúrgia
Causa dels Sants

Catequesi
Servei Diocesà per al Catecumenat

Ecumenisme i Relacions Interreligioses

Vida Consagrada

Pastoral de la Salut

Diaconat Permanent

Missions

Pastoral Vocacional

Evangelització i Apostolat Seglar
Pastoral Obrera
Secretariat d’Animació Bíblica
de la Pastoral
Família i Vida
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Economia 2016
Ingressos
Els fidels són els qui mantenen l’Església, ja que el 93’30% dels ingressos
del Bisbat provenen de les seves aportacions, sigui de manera directa com
indirecta, amb la següent distribució:

Altres ingressos
corrents:
150.707,82 €
4,87 %

Ingressos
extraordinaris:
2.776,17 €
0,09 %

Ingressos de
patrimoni i altres
activitats:
53.750,51 €
1,74 %

Aportació
a centres de
formació:
125.419,61 €
4,09 %

• Fons Comú Diocesà 24,89 %

Les despeses de l’exercici es classifiquen en diverses àrees en funció de
la destinació.
Conservació
d’edificis i de
funcionament +
amortitzacions:
430.769,26 €
14,04 %

Aportacions
voluntàries dels
fidels:
398.217,60 €
12,87 %

• Subscriptors i donatius directes al
Bisbat amb el 12,87 %

Despeses

Despeses
extraordinàries:
235.605,71 €
7,68 %

• Les accions pastorals i assistencials inclouen entitats diocesanes
com Càritas, parròquies, etc.
assumint un 13,99 %

• Assignació tributària amb
un 55,54 %
L’assignació tributària correspon a la
contribució que fan els fidels quan
marquen la casella “Assignació tributària a l’Església Catòlica” en fer la declaració de renda.
El Fons Comú Diocesà es correspon
amb les aportacions que fan les parròquies al Bisbat en funció dels seus
ingressos i que el Bisbat redistribueix
un altre cop a les parròquies.
Els ingressos de subscriptors provenen
de domiciliacions bancàries, juntament amb donatius puntuals no domiciliats.

• La part més gran es destina a
les retribucions dels 16 homes
i dones que treballen a la Cúria
i a la del clergat. Això suposa el
60,21% del total

• L’aportació a centres de formació bàsicament correspon a la
contribució per a la formació dels
seminaristes, amb un 4,09 %
• La conservació d’edificis inclou
les amortitzacions de béns, amb
14,04 %
Assignació
tributària:
1.718.431,83 €
55,54 %

TOTAL INGRESSOS // 3.094.046,62 €

Fons comú
diocesà:
770.162,69 €
24,89 %

Retribució del
clergat i personal
seglar:
1.847.762,98 €
60,21 %

TOTAL DESPESES // 3.068.933,45 €

Accions pastorals
i assistencials:
429.375,89 €
13,99 %
CAPACITAT DE FINANÇAMENT:
25.113,17 €
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Auditoria
Anàlisi i diagnòstic de les
polítiques comptables i controls
interns relatius a la informació
financera de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat
A Sant Feliu de Llobregat, a 21 de setembre de 2017
Amb el requeriment de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i d’acord al contingut de la proposta de serveis
professionals de data 10 de febrer de 2017, de l’auditora
internacional PwC, s’ha efectuat una anàlisi i diagnòstic
de les polítiques comptables i controls interns relatius
a la informació financera de l’Administració diocesana,
a 31 de desembre del 2016 i en el procés d’aplicació de
la Llei de Transparència a la Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat.
Aquesta anàlisi i diagnòstic ha tingut l’objectiu d’identificar possibles desviacions respecte al que estableix el marc
normatiu d’informació financera. Així mateix, l’informe
recull aquells aspectes de millora detectats durant la realització del treball respecte als controls interns essencials
de l’Administració diocesana.
Per a la realització del treball s’ha pres com a referència el
Pla General Comptable per a entitats diocesanes de l’Església, aprovat en Assemblea Plenària per la Conferència
Episcopal Espanyola i que s’ha d’aplicar a partir de l’1 de
gener de 2017.

Accions realitzades per a
la consecució dels objectius
1. Reunió inicial amb l’Ecònom i l’equip financer i el
Secretari General i Canceller del Bisbat.
2. Comprensió global de les polítiques més significatives
del Bisbat.
3. Comprensió dels conceptes recollits en cada compte
comptable.

Bones pràctiques
Durant la realització del treball, PwC ha destacat algunes
bones pràctiques, en comparació amb altres diòcesis per a
les quals s’ha realitzat un encàrrec similar:
• Alt coneixement i involucració del personal d’administració en l’àrea financera i comptable del Bisbat.
• Utilització del criteri de la meritació.
• Escassa utilització d’efectiu.

Altres actuacions
PwC també ha efectuat la revisió de les informacions
comptables i estadístiques de dues parròquies: Catedral-Parròquia de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat, i Santa Maria, de Piera. De tot el referit anteriorment
s’ha informat al Consell per als Assumptes Econòmics i al
Col·legi de Consultors.

Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.
Secretari General i Canceller
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Un granet de sorra

Activitat caritativa i assistencial

H

i ha dues entitats de l’Església Catòlica presents a la Diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat, amb una forta aportació a l’activitat assistencial i caritativa.

Mans Unides lluita des del 1960 contra el subdesenvolupament i la pobresa i les seves causes. Al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat se n’ha erigit
la seu diocesana amb decret del 18 de desembre 2014. L’any 2016 han
portat a terme la campanya LVII contra la fam, sota el lema “Planta-li cara,
a la fam”. Vam poder ajudar amb 77.235€ al programa mòbil d’atenció primària de salut a Chikmagalur, Karnataka (Índia).
Càritas Diocesana, erigida amb decret del 15 de març de 2013, és l’expressió de l’amor i el compromís de la comunitat cristiana per les persones que
es troben en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social.

38 Càritas Parroquials
i Interparroquials
899 voluntaris
39.770 persones beneficiades

8 equips de Mans Unides
30 voluntaris
Delegació de Sant Feliu de Llobregat

Estimats Reis Mags...
És una de les frases que comença a ressonar a totes les
llars per aquestes dates, dites i pensades amb il·lusió per
milions d’infants, amb ulls brillants i plens d’emoció i
amb l’esperança que la màgia dels Reis respongui a les
seves peticions. Desitjos que en algunes ocasions topen
amb una crua realitat que fa difícil donar resposta a
aquestes il·lusions, i que per a moltes famílies es converteix en amargor i tristesa.
El servei de joguines de Càritas Parroquial de Piera, sorgeix de la tristesa compartida amb Càritas per part de
les famílies que fan ús d’un o altre servei; un clam al
qual van donar resposta com a comunitat. El projecte
va començar modestament ara fa 4 anys, i que a data
d’avui transforma, joguines, bicicletes, nines, patinets,
trencaclosques... en més de 1.500 il·lusions per a centenars d’infants.
Una tasca en la qual no tot s’hi val ni tot està bé, i això
la Montse, responsable del servei, ho té molt clar, «no
podem jugar amb la il·lusió dels infants», la feina ha de
ser meticulosa, programada, organitzada... Des de la recollida de la joguina fins a la seva entrega, passant per
l’acompanyament als pares en l’elaboració del llistat de
preferències dels regals.
Un servei de Càritas que, en silenci, omple d’il·lusió i
alegria les llars de les famílies ateses per l’entitat i que
transforma els somnis dels infants en més de 1.500 regals a punt de ser recollits, per escampar il·lusió i felicitat
als més petits.

Tot es concreta al segon pis de la rectoria de Piera on,
tots els dilluns i dimecres, set persones voluntàries de
Càritas revisen, netegen, renten, arrangen, posen piles,
arreglen circuits, pentinen, vesteixen... En definitiva,
transformen setmana darrere setmana les joguines usades, que amb solidaritat arriben a la parròquia.
La primera setmana de gener, la rectoria de Piera es converteix en una gran carpa reial, on els voluntaris de Càritas
preparen, emboliquen i etiqueten els regals amb els noms
de tots els infants. Tot queda a punt perquè els centenars
de col·laboradors dels Reis Mags completin la feina de tal
manera que els infants, quan es llevin després de la màgica
Nit de Reis, puguin veure acomplerts els seus somnis.

Raquel Avilés García

Càritas Diocesana, Piera
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Un granet de sorra

Activitat celebrativa

“En el altar, crecimos aún más como pareja”

L’

Fue aquí que mi esposo sintió que era el momento de sellar
nuestra unión bajo la bendición de Dios.

Església viu una fe que se celebra constantment. Ho fa especialment a través dels sagraments, signes eficaços de la gràcia, instituïts per Crist, que acompanyen les etapes fonamentals de la vida
de les persones i dels creients. La celebració més significativa és la de l’eucaristia, però també hi ha el baptisme, el matrimoni, la unció dels malalts i
altres celebracions sagramentals com les exèquies.

Nos acercamos a la parroquia de Pallejá y comenzó una etapa maravillosa con otras parejas del arciprestazgo en Sant
Vicenç dels Horts, en el curso de preparación al matrimonio. Compartíamos la Palabra de Dios, resúmenes del Papa,
nuestros deseos y anécdotas…: hacíamos camino juntos.
Hasta que llegó nuestro gran día, el 30 de mayo 2016, y
nos prometimos amor eterno. En el altar delante de Dios
sentimos que crecimos aún más como pareja. Ahora seríamos tres, como tanto anhelaba: Dios como guía perfecto y
nosotros dos.

Matrimonis:

568
Comunions:

2.538
Me llamo Karina Hernández Carvajal y vivo en Pallejà. Mi
esposo Ricardo León Mendoza y yo contrajimos matrimonio el 2 Julio de 1.992 por lo civil. Aunque Ricardo tuvo
una educación cristiana, su madre no era católica y no tuvimos la ceremonia religiosa. Yo, en cambio, vengo de familia
católica y siempre sentí un vacío en esa unión, firmando un
papel, como cualquier otro contrato creado por el hombre.

Batejos:

3.063
Confirmacions:

379

Con el pasar de los años hemos experimentado muchos
momentos duros y otros de mucha alegría, pero siempre he
dejado mi hogar en manos de Dios. Después de mis hijas,
llegué a experimentar la fortuna de un nuevo miembro en
mi hogar: mi hijo Ricardo que llegó de manera prematura.

Con el pasar de los días sentí las ganas de aprender más,
recordaba los temas tan ilustrativos que me invitaban a
continuar en esta gran familia que habíamos formado alimentándonos de la Palabra de Dios. Comenzamos a reunirnos y compartimos con otras parejas, también de otros
cursos y así hemos conocido más experiencias, más ejemplos de que con la fe todo tiene otro sentido en la pareja y
que nunca dejaremos de aprender de esta escuela llamada
vida.
Espero de todo corazón que mi experiencia pueda servir a
otras parejas que puedan sentirse identificadas: ¡nunca es
tarde!

Karina Hernández Carvajal
Parròquia de Santa Eulàlia, Pallejà
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Un granet de sorra

Activitat pastoral
Algunes dades:
763 Catequistes

219 Agents de pastoral
de la salut

105 Preveres

56 Capellans i voluntaris
en la pastoral penitenciària

23 Agents per a
celebracions litúrgiques en
absència de prevere

M

itjançant l’activitat pastoral, l’Església també s’encarrega de la
cura i l’acompanyament personal dels fidels. És un acompanyament que es realitza a les parròquies i en altres llocs, com ara
hospitals, residències, presons, institucions caritatives, centres d’atenció a
la família i la infància, centres d’atenció a immigrants, etc.
A les parròquies, la tasca pastoral se centra, de manera especial, en els
infants i joves, en les famílies, en el catecumenat d’adults i en les persones grans. A les zones més rurals de la diòcesi, la tasca pastoral es porta
endavant amb l’ajuda i col·laboració de laics i religiosos, homes i dones,
que s’encarreguen de les celebracions en absència del prevere i de l’acollida
parroquial en general, per tothom que ho necessiti.

Rere els barrots
El Secretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP) té l’objectiu d’animar i coordinar totes aquelles persones que, com
a membres de l’Església, treballen en aquesta pastoral, al
mateix temps que realitzen els serveis que li són propis: prevenció, rehabilitació, reinserció social, atenció a interns i
ex-interns, les seves famílies, etc.
El SEPAP, a la Província Eclesiàstica de Barcelona està format per gairebé 200 persones voluntàries que col·laboren
en l’interior de les presons amb els capellans designats pels
bisbes de les tres diòcesis: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat
i Terrassa. A més hi ha grups de voluntaris a l’exterior en
diferents parròquies. 56 voluntaris fan el seu servei a Brians1
i Brians 2, les dues grans presons del nostre bisbat, situades a
Sant Esteve Sesrovires. Jo soc un d’ells i vaig començar aquest
voluntariat per la meva reflexió evangèlica, ja que els pobres
de l’evangeli, en els meus cercles habituals, no existeixen.
La meva tasca sobretot és tenir cura de la celebració de l’eucaristia que cada dissabte al matí es fa a Brians: arreglar l’estança on se celebra la missa, preparar l’altar, posar les flors,
llibres, fulls de cants, etc. Ho faig junt amb la Margarita i
la Isabel, altres dues voluntàries. Hem format una petita
pinya i ens repartim el treball. No voldria deixar de parlar
dels sacerdots, el seu tarannà i les seves homilies: ens fan un
gran bé a tots i ens fan sentir el Crist més a prop.

fundament, escoltar el que volen dir, no preguntar, abraçar-los si m’abracen, vencent les meves manies i les meves
pors, intentant veure el Crist en tots ells.
Aquesta experiència me l’emporto al carrer i m’ajuda en la
meva vida quotidiana. No estic tan segur de si jo els aporto
alguna cosa a ells... però, de fet, alguns m’han demanat que
els vagi a veure per parlar amb ells, al mòdul, on passen la
major part del dia.
Com a voluntari veig coses que no entenc en el funcionament del centre, però no em sento gens legitimat de posar-les en qüestió ja que els experts són els treballadors del
centre i ells tenen tota la informació.
Finalment prego perquè Déu ens ajudi a tots.

19 Diaques

Els interns que venen habitualment a l’eucaristia són en general bona gent , però sempre hi ha algú que es vol aprofitar
de nosaltres demanant-nos coses que no els podem donar
segons la normativa del centre. He après a respectar-los pro-

Lluís Torres Puig
Acció Catòlica Obrera
Parròquia Sant Vicenç, Castellbisbal
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Dedicació pastoral

U

Veure Jesús en el malalt

na part ben viva de l’Església de Sant Feliu de Llobregat en la seva activitat pastoral la formen els homes i dones consagrats a Déu en les diverses congregacions religioses, tant de vida contemplativa com activa.

Ells i elles són braços de l’Església que s’eleven en la pregària a Déu i
s’acosten a les persones en les seves necessitats d’acompanyament, cura,
instrucció, suport, etc.
Entre els diversos monestirs de monjos i monges, acollim amb joia al territori de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat l’abadia benedictina de Montserrat, cor espiritual de Catalunya al llarg dels segles.

01
04
11
26
21
23

Monestir masculí, amb 50 monjos

Monestirs femenins, amb 47 monges
Congregacions religioses masculines, amb 97 religiosos
Congregacions religioses femenines, amb 284 religioses
Centres i comunitats religioses en l’àmbit sanitari i assistencial

Centres i comunitats religioses en l’àmbit educatiu

Vaig entrar a la vida religiosa amb els estudis d’infermeria fets. Durant l’etapa de formació ja vaig començar
a treballar en el camp de l’atenció sanitària, tenint cura
d’alguns membres de la comunitat que ho necessitaven.

bon samarità. “Quan el veié, se’n compadí, s’hi acostà, li
embenà les ferides després d’amorosir-les amb oli i vi...”.
Amb el pas del temps, m’he adonat que el qui està malalt
està realment en el cor de Jesús, en el de l’Església.

A mesura que anava endinsant-me en el món de la cura
dels malalts, m’adonava del trasbals que la malaltia podia
causar en el comportament de la persona. M’interpel·la
molt la manera com cada persona malalta reacciona enfront de la prova, segons les seves reserves físiques, morals, religioses... Aquesta realitat em fa sentir, no només
solidari dels qui pateixen, sinó també viure l’experiència
de la meva pròpia debilitat, petitesa... I encara avui, el
contacte amb la persona que sofreix, que per aquest motiu té necessitat de ser escoltada, atesa, acollida, estimada, valorada, em commou per la seva fragilitat. Hi veig
en cadascuna d’elles aquells petits dels quals Jesús parla a
l’evangeli: “El que vau fer a un d’aquests meus tan petits,
a mi m’ho féreu”.

L’atenció als malalts, com a persona consagrada que soc,
em porta a viure una regla d’or important: el sentit de
l’autèntic amor i servei, l’única cosa que pot donar sentit
a la vida. A més el contacte amb els malalts m’ha fet
veure, que un dia, demà, també em passarà a mi, que em
posaré malalt. Força per atendre els malalts i experiència
de fragilitat pròpia: no és res més que experiència d’humana solidaritat.

El contacte amb la humanitat sofrent que he viscut i
que ara de tant en tant visc fa néixer en el meu interior
una gran comprensió envers els malalts. No puc passar
de llarg. Intento viure el que Jesús diu a la paràbola del

En aquests anys l’Esperit de Jesús em va treballant constantment per alliberar-me dels meus egoismes i em desvetlla per aconseguir una vida autèntica. Els malalts,
sense saber-ho, són per a mi i per a la meva congregació
religiosa, una font constant de gràcia i encoratjament a
ser fidels a la vocació rebuda.

P. Josep Henríquez Farreras, osb
Delegat per a la Vida Consagrada,
Sant Esteve Sesrovires
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Associacions i fundacions eclesials

T

ot fidel, en virtut del seu baptisme i confirmació, està destinat per
Déu a l’apostolat, que pot portar a terme individualment, participant en les activitats i iniciatives de l’Església, o associativament,
fent que el missatge de salvació de Crist arribi a tots els homes.

Quan l’obra de l’Església esdevé confraria
Una de les 10 associacions de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat inscrites al Registre d’entitats religioses del
Ministeri de Justícia amb una dedicació al foment de la
devoció i el culte és la Hermandad Cristo de la Paz, a la
parròquia de Castelldefels.

Les finalitats principals de les associacions i fundacions eclesials són:
• Assumir iniciatives per l’evangelització i l’exercici d’obres de
pietat o caritat.
• Promoure el culte públic, devocions populars o la doctrina
cristiana.
• Fomentar una vida més evangèlica a través de l’educació o la
cultura.
• Protegir, restaurar i promocionar el patrimoni destinat a la fe.

És la més antiga de la diòcesi i la seva finalitat és integrar
les persones que s’esforcen a viure la fraternitat en els seus
ambients i que es proposen d’assistir amb devoció, especialment als actes de Setmana Santa i en general a totes les
iniciatives que s’organitzen, amb esperit de col·laboració
i de recolliment.

La Hermandad Cristo de la Paz com a tal té el seu origen
l’any 1985. Alguns anys abans ja s’havien recuperat certes tradicions de desfilades i viacrucis processionals que es
recordaven al poble de Castelldefels. Actualment aglutina
uns 400 Hermanos i Hermanas, i en molts casos, són diversos membres de la família que en formen part.
La major part de la seva activitat gira entorn de la Setmana Santa, el principal esdeveniment dels cristians, però no
és l’única. Altres exemples són els següents:
• Mensualment realitzen un dinar de la Hermandad,
que afavoreix el clima de família i permet recollir fons
per l’adquisició de noves imatges artístiques.
• S’organitzen activitats solidàries de recollides de fons i
d’aliments, en col·laboració amb altres entitats.

A la nostra diòcesi actuen 19 institucions eclesials inscrites al Registre
d’entitats religioses del Ministeri de Justícia:
2 dedicades a la caritat

15

4

Associacions

Fundacions

5 dedicades a l’activitat cultural i de conservació del patrimoni

• Hi ha grups de voluntaris per visitar ancians als seus
domicilis o residències.
• Altres festivitats litúrgiques de relleu, com el Corpus
Christi, també compten amb l’aportació de la Hermandad.
• La vessant musical es concreta en l’agrupació musical
que acompanya les processons i realitza també concerts i altres animacions musicals.

2 dedicades a l’educació i l’evangelització (centres educatius, etc.)
10 dedicades a la devoció i el culte (confraries, germandats, etc.)

Hermandad Cristo de la Paz
Parròquia Santa Maria, Castelldefels
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Activitat educativa

Educar: fer créixer la llavor

L’

escola, després de la família, és l’àmbit més important de la nostra
socialització. De fet, els pares, que tenen el dret i la responsabilitat
que els seus fills siguin educats en el bé, la veritat i la llibertat, deleguen en l’escola la complementació del desenvolupament màxim de les
seves potencialitats.
El professor cristià se sent servidor de l’educació integral dels alumnes i
realitzador d’un ministeri eclesial, participant de la vida de les comunitats
cristianes concretes, parroquials i diocesana, i essent testimoni de fe i referent de vida davant els alumnes.

Ens agrada imaginar que educar els infants és com deixar
créixer una llavor plantada, que dona fruit sense que el pagès pugui atènyer a comprendre com s’ho ha fet per fructificar tant de dia com de nit, hi sigui ell o no. El que és cert
d’aquesta paràbola de Jesús, però, és que sense la llavor és
impossible que la planta fructifiqui. I així com el pagès vetlla perquè els brots s’enforteixin i no els manqui res, educar
a l’escola s’hi hauria d’assemblar força.

36

24.530

874

10.169

141

escoles
cristianes

alumnes

aules

alumnes inscrits a
religió en l’escola
pública

professors de
religió en l’escola
pública

Font: FECC

Tota planta necessita arrelar, descobrir què és el que s’amaga
en el més profund del lloc on es troba, com tota persona
ha de poder adonar-se què té el seu entorn que li permet
fer-se gran en tots els aspectes. La nostra escola, com moltes d’altres, entén que aquesta és una tasca important, i vet
aquí que ajudar l’alumnat a copsar els valors que ens fonamenten haurà de revertir en una futura societat d’adults
tolerants, ancorats en una vida de generositat i esperança.
I entenem que Jesús és la prova fefaent que viure des de
l’amor i el respecte és el que ens fa feliços.

Arrelats en aquesta mateixa idea procurem que l’escola sigui
partícip de la realitat que ens envolta, així que la parròquia
també és una peça clau en el trencaclosques de la formació integral i en valors del nostre alumnat. Hi mantenim
el contacte a través de les diferents campanyes d’aliments,
d’higiene, amb la participació del centre en una Eucaristia de
Pasqua a la parròquia, amb les diferents celebracions al llarg
del curs... I això ens identifica i ens fonamenta, ens fa sentir
d’un lloc i ens fa apreciar-lo, ens ajuda a germinar bo i sabent
la terra que ens abraça. Aquí a l’escola, i a casa, i en qualsevol
lloc, ésser conscient del que tenim al voltant ens ajuda a valorar-ho, i així ho voldríem transmetre. I si bé és cert que de les
llavors minses, plantades a través de les petiteses quotidianes,
no en veurem sempre el fruit, disposar-s’hi amb dedicació,
com procurem fer, és una de les tasques més belles.

Equip de Pastoral
Col·legi Madre Sacramento, Sant Just Desvern

24 | Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat | 25
Un granet de sorra

Activitat cultural

L’aliança entre l’Evangeli i l’Art

A

l llarg dels segles, en expressar i celebrar la seva fe, l’Església ha
creat unes obres que han enriquit els diversos àmbits de la cultura.
La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és conscient de l’interès que
suscita aquest patrimoni, essent sovint la història, el patrimoni i les arrels
més antigues de la majoria dels pobles i ciutats del bisbat. Per això està
fent un esforç important per posar aquest patrimoni a l’abast de la societat civil i per mantenir-lo en condicions al servei de les parròquies, dels
estudiosos i de tothom que hi manifesti el seu interès.

Catedral [1]
Basíliques [2]
Altres temples parroquials [121]
Santuaris [5]
Altres esglésies [51]
Capelles [69]
Ermites [26]
Oratoris [9]

L’Església, des dels seus inicis, ha establert una relació intensa amb l’Art emprant el seu vigor com a mitjà revelador de la Misericòrdia de Déu. Sant Joan Pau II, basant-se
en una cita de Pau VI, feia una especial crida perquè ningú no oblidés “l’aliança establerta des de sempre entre
l’Evangeli i l’Art”, recordant també que “l’Església espera
una nova i renovada epifania de bellesa pel nostre temps
així com respostes adequades a les exigències pròpies de
la comunitat cristiana.” (Joan Pau II, Carta als artistes, 4
d’abril de 1999).
Hereus d’aquesta missió, des del Departament de Patrimoni de la nostra diòcesi es treballa amb el patrimoni eclesial
des de quatre vessants diferents.
El manteniment i conservació dels temples i del patrimoni arquitectònic inherent. Les nostres esglésies són
espai de celebració i pregària i esdevenen testimoni de la
història de fe de les nostres comunitats. Per això, cal vetllar per la seva cura i garantir que qualsevol bé immoble
gaudeixi de “conservació preventiva” de manera regular.
La intervenció del patrimoni artístic. “Les obres d’art
cristià que, en general, condueixen a un món interior (...)
ens posen en contacte amb la força de la Veritat” (Ratzinger, Joseph, Caminos de Jesucristo, 2005, pàg. 39). Així
doncs, una línia fonamental de treball és tenir cura de
totes les peces artístiques, cercant recursos econòmics per
a restaurar-les així com marcar criteris de preservació i
exposició perquè puguin ser mostrades amb la màxima
seguretat possible.

El patrimoni documental. El llegat documental que s’ha
anat vertebrant al voltant de les parròquies no només recull la història de l’Església local sinó també la dels pobles
i famílies de la nostra societat. En l’Arxiu diocesà es realitza la concentració, inventari, catalogació, sanejament i digitalització de la documentació per a l’accés d’historiadors
i de la població en general a totes aquestes fonts.
La dinamització artística i cultural. Tota aquesta inversió
en el patrimoni no té sentit si no reverteix per al gaudi i formació de la gent, provocant lligams amb la societat. Tal com
ho expressava el Concili Tarraconense “cal establir ponts de
diàleg (...) i posar el nostre patrimoni cultural al servei de
la societat” (CPT 12, 17, 141). Actualment, aquesta dinamització queda englobada dins el projecte conjunt dels 10
bisbats amb seu a Catalunya anomenat “Catalonia Sacra”,
iniciat el 2012. Promou activitats per al millor coneixement
del patrimoni eclesial, potencia la formació dels agents turístics i aposta per l’inici d’una dinàmica de turisme cultural
que permeti generar ingressos per a poder-los revertir sobre
el manteniment dels monuments i obres artístiques.
Elisenda Almirall Fuster
Parròquia de Sant Antoni Abat, Vilanova i la Geltrú
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Activitat Evangelitzadora

Projecte “Aventura”

T

ot batejat està cridat a ser missioner i testimoni de la fe: és la dimensió evangelitzadora i missionera de les comunitats cristianes
de la diòcesi. Per dinamitzar aquesta vessant, comptem amb els
instruments de les Obres Missionals Pontifícies (OMP) les Missions Diocesanes, el Servei Conjunt d’Animació Missionera (SCAM) i els grups parroquials missioners. Cada any s’organitzen les jornades del Domund, la infància missionera i les vocacions natives.

Distribució al món dels
missioners lligats a la diòcesi:

A la campanya del DOMUND 2016 “Surt de la teva terra”, la quantitat recaptada va ser 89.704’95€, destinats a col·laborar amb la tasca evangelitzadora i humanitària dels missioners.

Europa (2)
2 religioses

Àsia (1)
1 religiós

Amèrica (15)
4 Laics/ques
5 religioses
5 religiosos
1 prev. diocesà

Àfrica (3)
2 religioses
1 religiós

Ens vam casar l’any 2013 i vam
decidir fer una experiència missionera a algun lloc on poguérem
tirar una maneta. Ho vam fer a
través d’OCASHA–Cristians amb
el Sud, una associació de laics missioners, que ens va acompanyar en
el procés de discerniment i en la
formació prèvia. No obstant, les
nostres diòcesis d’origen (Sant Feliu de Llobregat i Tortosa), a les quals estem molt vinculats,
van ser les que ens van enviar a això tan bonic que és “...i
anuncieu l’Evangeli” (Mc 16, 15).
El destí va ser República Dominicana i allà vam fer cap al
febrer del 2014, per coordinar un projecte educatiu que
es deia “Aventura”. Era una escola – internat, al mig de les
muntanyes, on venien nens i nenes de 9 comunitats: 70
alumnes des de 5è fins gairebé l’etapa universitària! Els falten
dos anys però van camí de aconseguir-ho i serà una revolució per a la zona, on fa deu anys ni tan sols hi havia escola.
Quantes coses per explicar! Però la síntesi és: “Qui obre la
porta d’una escola, tanca la porta d’una presó”. L’escola significava obrir-los al món, aprendre a llegir, conèixer altres
cultures a través dels llibres, aprendre un altre idioma, tenir
els primers coneixements d’informàtica... I també aprendre
a relacionar-se d’una manera més enriquidora, a demanar
perdó, a trencar rols de gènere que no els ajudaven a créixer... L’escola era evangelització, donar-los la dignitat que
mereixen com a fills i filles de Déu.

Haguérem pogut marxar com a
cooperants però el que ens movia a sortir de la nostra terra era
la nostra experiència de Déu i la
seva promesa de la vinguda del
seu Regne. No podíem rebutjar
aquesta inquietud que ens sorgia.
Hi havia moments en què era molt
fàcil reconèixer el que Déu esperava de tu, però en altres situacions
vam anar descobrint que Déu es feia present d’una manera
totalment nova per a nosaltres. Moltes vegades eren ells els
que, inconscientment, ens ajudaven a reconèixer-lo: la confiança en Déu, la generositat fins a l’extrem i el pensament
comunitari que la majoria de pobres tenen incorporats en
la seva motxilla personal, ens captivava i ens portava a donar gràcies a Déu per aquests germans. Molts dies vivíem
en pròpia carn això de «Et dono gràcies Pare, Senyor del cel
i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i als
entesos, i les has revelades als senzills» (Mt 11, 25).
Ara ja han passat els tres anys i hem tornat. Tenim moltes
experiències, noms gravats al cor, vivències que mai no oblidarem. Vam fer el que crèiem que estàvem cridats a fer, sense
esperar res a canvi. Però ara tenim una certesa: Déu sempre
ens guanya en generositat.
Maria Palau Melet
Parròquia de Sant Pere Apòstol, Benicarló
Roger Marco Casanovas
Parròquia de Sant Vicenç Màrtir, Sant Vicenç dels Horts
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