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7Finalment s’han plantejat al senyor bis-
be temes sobre els límits de l’arxiprestat 
que no estan d’acord amb els límits civils 
dels pobles. També la idoneïtat de les ru-
tes d’atenció pastoral, tant pel que fa als 
quilòmetres per a servir-les com per la cor-
respondència amb la dinàmica de la reali-
tat social a la qual se serveix.

La visita es va cloure el diumenge 29 a 
Vallbona d’Anoia amb una entrevista del 
bisbe Agustí amb els laics de les parrò-
quies de l’arxiprestat. Fou un moment pas-
toral molt agradable i ple d’esperança. El 
senyor bisbe ens va esperonar valorant la 
presència en el territori de petits nuclis de 
fe cristiana, i el testimoni personal i discret 
de la gent senzilla dels pobles a semblan-
ça de les comunitats descrites a les cartes 
paulines i els Fets dels Apòstols.

Per tot el que ha suposat aquesta Visita 
Pastoral del nostre bisbe, en donem gràci-
es i preguem al Senyor, i a l’empara de la 
Mare de Déu, per la tasca evangelitzadora 
i de comunió del nostre Arxiprestat.

Visita	 Pastoral	 a	 l’Arxiprestat	 de	 Piera-
Capellades	

L’Arxiprestat de Piera-Capellades ha viscut 
la visita pastoral del bisbe Agustí Cortés 
i Soriano durant la segona quinzena del 
mes d’octubre. Ha estat un moment de be-
nedicció i acció de gràcies a Déu pel seu 
ministeri entre nosaltres i l’acció de l’Espe-
rit en les comunitats parroquials.

En el marc de la visita, el senyor bis-
be ha participat de les reunions amb els 
sacerdots i diaques, a més d’entrevistes 
personals amb ells mateixos. Ha estat una 
ocasió per compartir els anhels i reptes 
dels pastors locals amb el nostre bisbe.

També s’ha reunit amb el Consell Pas-
toral Arxiprestal en presència dels laics de 
les parròquies de l’arxiprestat, que li han 
presentat els reptes i signes d’esperança 
de les comunitats que representen.

El contingut d’aquestes trobades i reu-
nions ha versat sobre replantejar el patro-
natge de Piera i Capellades al servei de les 
altres comunitats. Valorar que hi ha comu-
nitats que en depenen en la mesura que 
no tenen tots els serveis pastorals dispo-
nibles i en alguns casos comunitats molt 
petites que no tenen ni tan sols realitat co-
munitària. S’ha valorat la relació interpar-
roquial, tant a nivell pastoral evangelitza-
dor, com a nivell de gestió i sostenibilitat 
econòmica.
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