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0.-	 Història	 de	 la	 proposta	 de	 la	 creació	 d’una	 Escola	
Diocesana	de	Teologia	al	Bisbat	de	Sant	Feliu	de	Llobregat.	

	
1.-	Des	de	 la	 creació	del	Bisbat	de	Sant	Feliu	ha	estat	una	preocupació	

del	Sr.	Bisbe	de	la	Diòcesi,	Mons.	Agustí	Cortés	i	Soriano,	i	d’altres	diocesans	
amb	responsabilitats	pastorals,	 la	necessitat	d’una	 formació	 teològica	dels	
fidels.	

	

2.-	Amb	aquesta	finalitat	es	va	crear,	fa	un	decenni,	un	aula	diocesana	de	
l’ISCREB	 a	 Sant	 Boi	 de	 Llobregat.	 La	 resposta	 inicial	 va	 ser	molt	 reeixida	
(uns	70	alumnes	es	varen	matricular	al	primer	curs).	Però	 la	opció	que	es	
prengué	va	ser	d’impartir	els	cursos	reglats	amb	una	matriculació	i	un	nivell	
acadèmic	universitaris.	Mica	en	mica,	per	motius	de	dificultat	 en	 seguir	 el	
nivell	dels	cursos	o	per	motius	econòmics,		es	va	anar	produint	una	deserció	
de	gran	part	de	l’alumnat.	Actualment	es	manté	un	grup	reduït	que	segueix	
cursant	els	cursos	reglats	de	l’ISCREB.	

	
3.-	Avaluant	la	situació	d’aquesta	aula	en	una	reunió		tinguda	a	la	seu	de	

l’ISCREB	al	 juny	del	2017,	on	hi	 eren	presents	el	director	de	 l’ISCREB,	Dr.	
Ramón	Batlle,	 la	cap	d’estudis,	Llic.	Núria	Caum	i	Mn.	 Joan	Peñafiel,	Vicari	
Episcopal	 de	 Sant	 Feliu,	 es	 va	 constatar	 que	 l’aula	 havia	 complert	 amb	 la	
finalitat	 de	 preparar	 i	 donar	 titulació	 a	 un	 nombre	 de	 laics	 cridats	 a	 un	
servei	 o	 ministeri	 eclesial	 (diaconat,	 professorat	 de	 religió,	 encàrrec	
pastoral,	....)	i	s’avançava	la	possibilitat	d’una	nova	aula	de	l’ISCREB	a	l’altra	
Vicaria	 de	 la	 Diòcesi.	 Però	 també	 es	 va	 constatar	 que	 l’aula	 sols	 responia	
d’una	forma	parcial	a	la	problemàtica	d’una	formació	teològica	assequible	i	
oberta	 a	 tots	 i	 es	 recollia	 	 tanmateix	 el	 “desideràtum”	 de	 poder	 oferir	 un	
ensenyament	 de	 tipus	 més	 divulgatiu,	 amb	menys	 pressió	 de	 dedicació	 i	
menys	cost	econòmic.		

	
4.-	 Presentat	 aquest	 desig	 al	 Sr	 Bisbe,	 D.	 Agustí	 Cortés,	 i	 al	 Consell	

Episcopal	 de	 la	 Diòcesi,	 va	 semblar	 oportú	 estudiar	 la	 	 possible	 creació	
d’una	Escola	Diocesana	de	Teologia	que	recollís	i	donés	resposta		a	aquesta	
necessitat	 de	 formació	 teològica	 dels	 fidels	 de	 la	 Diòcesi	 de	 Sant	 Feliu	 i	
s’acordà	estudiar	una	proposta	que	a	continuació	es	presenta.		
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I.-	Raons	 i	 finalitats	de	 l’Escola	D.	de	Teologia	del	Bisbat	
de	Sant	Feliu	

	
1.-	Des	del	Bisbat	i	les	diferents	delegacions	diocesanes	s’ofereixen	ja	als	

fidels	tot	un	seguit	propostes	formatives	encaminades	sigui	a	la	maduració	
global	 de	 l’esser	 cristià	 (itineraris	 d’iniciació	 cristiana,	 catequesi	 de	
preparació	 a	 la	 recepció	 dels	 sagraments,	 Itinerari	 Diocesà	 de	 Renovació,	
cursos...)	sigui	a	una	preparació	per	la	tasca	pastoral		(jornades	de	formació	
pastoral,	xerrades	de	pastoral	matrimonial,	de	pastoral	de	la	salut,	formació	
del	voluntariat	de	Càritas,...)	

	
2.-	 No	 obstant,	 els	 signes	 del	 temps	 (la	 societat	 en	 que	 vivim,	 una	

societat	 global,	 plural,	 materialista,	 hedonista,	 secularitzada,	 amb	
desinterès	o	reticències	enfront	al	fenomen	religiós,	acostumada,	mercès	als	
mitjans	de	comunicació	social,	a	posar	tota	fe	o	creença	a	debat	i	crítica,…)		
fan	palesa	 la	necessitat	 i	urgència	d’ajudar	als	cristians1	militants	a	passar	
d’una	 fe	 viscuda,	 però	 amb	 una	 manca	 de	 formació	 que	 posa	 en	 perill	
aquesta	mateixa	fe,	vers	una	maturitat,	segons	les	capacitats	i	possibilitats	
personals,	que	els	permeti	una	participació	més	plena	i	activa	en	l’ésser	i	la	
missió	de	l’Església.	

	

3.-	La	perspectiva	pròpia	de	 l’Escola	Diocesana	de	Teologia	voldria	 ser	
precisament,	ajudar	als	fidels	a	descobrir,	primer	personalment	per	a	poder	
viure	 i	donar	 testimoni	després,	 les	 raons	d’allò	en	que	 creuen,	 esperen,	 i	
d’allò	que	els	permet	estimar.	Ajudar-los	a	copsar	la	bellesa,	la	harmonia,	i	
la	raonabilitat	de	la	fe	cristiana,	tot	responent	als	dubtes	e	interrogants	que	
reben	de	la	societat	i		que,	moltes	vegades,	comparteixen	amb		ella.	

	
4.-	 Una	 finalitat	 subsidiària	 fora,	 mercès	 a	 aquest	 descobriment	 de	 la	

bellesa	i	raonabilitat	de	la	fe,	desvetllar	en	aquells	fidels	que	per	motivació,	
capacitat	 i	 oportunitat	 puguin,	 accedir	 a	 una	 formació	 teològica	 més	
sistemàtica	i	acadèmica.	

	
	

	
	

	
	 	

																																																								
1	.-	El	terme	“Cristians”	vol	subratllar	una	certa	apertura	ecumènica.	
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II.-	FINALITATS	DE	L’ESCOLA	DIOCESANA	DE	TEOLOGIA		
	

1.-	 Coordinació	 de	 les	 diferents	 propostes	 educatives	 de	 les	
delegacions	diocesanes	de	pastoral.	

.-	A	nivell	de	calendari	de	les	propostes.	

.-	A	nivell	de	contingut	de	les	propostes.	

.-	A	nivell	de	difusió	de	les	propostes.	

	
2.-	Disseny	i	organització	de	cursos.	
	 .-	 Responent	 a	 sol·licituds	 de	 diverses	 entitats	 	 diocesanes	 dins	

l’àmbit	territorial	o	dins	les	delegacions.	

	 .-	 Col·laborant	 amb	 el	 Secretariat	 del	 Consell	 Presbiteral	 en	 el	
disseny		de	les	trobades	i	jornades	de	formació	del	Clergat.	

	 .-	Col·laborant	amb	la	“Delegació	de	l’Apostolat	seglar”	en	el	disseny	i	
organització	de	les	“Jornades	Diocesanes	d’Animació	Pastoral”.	

	 .-	Oferint	propostes	concretes	de	jornades,	debats	o	cursos	de	temes	
d’actualitat	o	temes	de	formació	teològica	bàsica.	

	
3.-	Difondre	l’oferta	educativa	del	Bisbat	i	la	reflexió	teològica	a	nivell	

divulgatiu	(accessible	per	a	tots)	sobre	temes	d’interès	(actualitat	i	formació	
teològica	bàsica)	

.-	Mitjançant	els	mitjans	de	comunicació	del	Bisbat.	
	 .-	 On	 hi	 hagi	 informació,	 calendari	 i	 un	 arxiu	 de	 les	 activitats	

formatives	que	s’organitzen	no	sols	en	l’Escola,	sinó	en	tot	el	Bisbat.	

	 .-	On	s’hi	pugui	incloure,	a	nivell	divulgatiu)	aportacions	i	reflexions	
teològiques	d’interès	dels	professors	i	altres	agents	implicats	en	la	tasca	educativa	
del	Bisbat.	L’Escola	es	reserva	el	dret	de	publicació	d’aquestes	aportacions.					

.-	A	través	del	Blog	de	l’Escola,	del	Twitter	i	de	Facebook.	
	

4.-	 Coordinació	 amb	 l’Iscreb	 de	 la	 proposta	 de	 cursos	 amb	 valor	
acadèmic.	

.-	Sigui	continuant	amb	l’Aula	a	Sant	Boi.	

.-	Sigui	presentant	noves	propostes.	
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III.-	Estructura	i	organització	
	

1.-	El	Bisbe,	President	de	l’Escola	

El	 Sr	 Bisbe	 de	 la	 Diòcesi	 de	 Sant	 Feliu	 és	 el	 president	 nat	 de	 l’Escola	
Diocesana	de	Teologia	del	Bisbat	de	Sant	Feliu.	
Al	President	de	l’Escola	Diocesana	de	Teologia	li	pertoquen	les	següents	
funcions:	

- Aprovar	 els	 estatus	 de	 l’Escola	 Diocesana	 de	 Teologia	 del	
Bisbat	de	Sant	Feliu	que	regulen	la	seva	activitat	acadèmica,	a	proposta	
del	Consell	de	l’Escola	de	Teologia.	

- Supervisar	 l’oferta	acadèmica	de	 l’Escola	 i	vetllar	per	tal	que	
s’adeqüi	a	les	necessitats	de	la	diòcesi.	

- Donar	 el	 vistiplau	 als	 docents	 proposats	 pel	 director	 que	
assumiran	la	tasca	formativa	de	divulgació	de	l’escola.	

- Aprovar	 els	 balanços	 d’entrades	 i	 sortides,	 els	 pressupostos	
anuals	 i	els	actes	d’extraordinària	administració	de	 l’Escola	 tot	vetllant	
per	al	seu	sosteniment.		

- Nomenar	 el	 director	 de	 l’Escola	 d’entre	 una	 terna	 que	
presenta	el	Consell	de	 l’Escola	per	un	període	de	 cinc	anys	 renovables	
un	cop.	

- Donar	 el	 vistiplau	 a	 la	 composició	 del	 Consell	 de	 l’Escola	 a	
proposta	del	Director.	

- Actuar	 com	 a	 darrera	 instància	 del	 centre	 en	 possibles	
sancions	a	professors	i	alumnes.	

	

2.-	El	Director	
Correspon	al	director:	

- Representar	 l’Escola	 Diocesana	 de	 Teologia	 de	 Sant	 Feliu	
davant	el	Bisbe,	els	òrgans	diocesans	i	les	autoritats	civils.	

- Dirigir,	 coordinar	 i	 vetllar	 la	 seva	 activitat	 en	 els	 aspectes	
organitzatius	i	formatius.	

- Sotmetre	 l’activitat	de	 l’Escola	a	 la	 supervisió	del	Bisbe	 i	del	
Consell	Episcopal	a	petició	d’aquests	o	bé	quan	ho	aconselli	un	assumpte	
d’importància	rellevant.	

- Vetllar	pel	compliment	dels	presents	Estatuts	i	normatives	de	
l’Escola.	

- Proposar	al	Bisbe	la	composició	del	Consell	de	l’Escola.		

- Convocar	i	presidir	les	reunions	del	Consell	de	l’Escola.	
- Elaborar,	amb	el	Consell	de	l’Escola,	l’oferta	de	formació	anual	

amb	els	cursos	i	docents	implicats	per	presentar-la	al	Bisbe.	
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- Lliurar	els	certificats	corresponents	als	cursos	realitzats	pels	
alumnes.	

	
3.-	El	Consell	General	de	l’Escola	

	

3.1.-	El	Consell	General	està	format	per	les	persones	següents:	
	 .-	Director/a	

	 .-	Secretari/a	nomenat	a	proposta	del	Director	
	 .-	Un	assessor	teològic	nomenat	a	proposta	del	Director.	

	 .-	Un	representant	de	la	Vicaria	de	Garraf-Anoia-Penedès.	

	 .-	Un	representant	de	la	Vicaria	del	Llobregat.	
	 .-	El	delegat	de	Mitjans	de	Comunicació.	

	 .-	Els	delegat	d’Apostolat	seglar.		
.-	Un	representant	de	l’Iscreb.	

	 Els	càrrecs	de	Director,	Secretari	i	l’assessor	teològic	tindran	una	durada	de	
5	anys	i	podran	ser	renovats	per	l’òrgan	que	els	ha	nomenat.	

	

3.2.-	Funcions	del	Consell:	
- Elaborar	o	revisar	els	Estatuts	de	l’Escola	que	hauran	de	ser	aprovats	

pel	Bisbe.	
- Organitzar	 i	 dinamitzar,	 en	 coordinació	 amb	 els	 diversos	 òrgans	

diocesans	 i	 comunitats	 parroquials,	 les	 ofertes	 de	 formació	 del	 nivell	 divulgatiu	
l’Escola	que	seran	presentades	al	Bisbe	per	a	la	seva	aprovació.	

- Exercir	 el	 seguiment	 de	 la	 marxa	 del	 centre	 tot	 vetllant	 per	 la	
consecució	dels	seus	objectius	pel	que	fa	als	nivells	acadèmics.	

- Designar	 una	 terna	 de	 candidats	 a	 director	 de	 l’Escola	 que	
presentarà	al	Bisbe.	

- Proposar	 al	 Bisbe	 els	 docents	 que	 assumiran	 les	 activitats	 de	
formació.	

		

3.3.-	Ritme	de	reunions	i	presa	de	decisions	
El	Consell	 es	 reunirà	almenys	dues	vegades	a	 l’any	 (a	 l’inici	 i	 a	 la	 fi	del	

curs	pastoral)	i,	amb	caràcter	extraordinari,	a	sol•licitud	del	Director	o	d’almenys	
dos	dels	seus	membres.	

El	Consell	es	considerarà	constituït	quan	hi	hagi	la	meitat	més	u	dels	seus	
membres.	 Les	 qüestions	 es	decidiran	 per	 la	majoria	 dels	 presents	 i,	 en	 el	 cas	 de	
qüestions	relatives	a	persones,	amb	majoria	qualificada.	
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3.4.-	Consell	Permanent	de	l’Escola	

El	Consell	Permanent	de	l’Escola	està	format	per	
- El	Director	de	l’Escola	
- El	Secretari/a	de	l’Escola	
- L’assessor	teològic	de	l’Escola.	

	
Les	seves	funcions	són.	

- Preparar	las	reunions	del	Consell	Ordinari.	
- Rebre,	organitzar	i	coordinar	propostes	formatives	al	llarg	del	curs.	
- Vetllar	pel	manteniment	i	l’actualització	del	Blog,	Twit	i	Facebook.		
- Restar	 amb	 contacte	 i	 coordinació	 amb	 la	 Delegació	 de	 Mitjans	 de	

Comunicació	del	Bisbat.	

	
	 	



	 8	

	

V.-	Professorat	
	

1.-	Drets	i	deures	del	professorat	

	
Els	drets	principals	dels	professors	són:	ser	remunerats	dignament,	fruir	de	

la	 llibertat	 convenient	 de	 docència,	 d’acord	 amb	 el	 cànon	 218	 del	 Codi	 de	 Dret	
Canònic,	i	disposar	dels	mitjans	necessaris	per	a	exercir	la	seva	tasca.	

	
Els	deures	principals	dels	professors	són:	complir	satisfactòriament	la	seva	

tasca	 docent	 i	 assistir	 a	 les	 reunions.	 En	 tot	 moment	 mantindran	 una	 adhesió	
sincera	al	Magisteri	de	l'Església.	

	
VI.-	Alumnat	
	
Els	drets	dels	alumnes	són:	rebre	un	ensenyament	adequat	i	solvent,	assistir	

a	classe,	 i	als	altres	actes	de	 l’escola	que	es	puguin	organitzar	 i	adreçar	 les	seves	
aportacions,	suggeriments	i	reclamacions	a	la	direcció	de	l’Escola	i	el	seu	Consell.	

	
Els	deures	dels	 alumnes	 són:	 assistir	 a	 classe	 i	 als	 altres	 actes	 acadèmics.	

L'alumne	 que	 cometi	 una	 falta	 greu	 que	 vagi	 en	 contra	 d’aquests	 Estatuts,	 serà	
amonestat	 o	 sancionat	 pel	 Consell	 de	 l’Escola	 i,	 en	 cas	 de	 reiteració,	 pot	 ser	
expulsat.	
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VII.-	Secretaria	i	administració	
	

1.-	El	Secretari/a	

Les	funcions	del	Secretari/a:	
- Redactar les actes de les sessions del Consell de l’Escola 

- Inscriure els alumnes dels cursos acadèmics, elaborar les llistes i 
atendre les seves peticions. 

- Elaborar la planificació del curs d’acord amb el Director i el 
Consell de l’Escola. 

- Mantenir registre de les activitats educatives que es duguin a 
terme en el Bisbat, i l’arxiu de les activitats formatives de l’Escola.  

	

2.-	Administració	

	
2.1.-	Recursos	
L’Escola	 Diocesana	 de	 Teologia	 vol	 ser	 un	 servei	 gratuït	 en	 el	 seus	
aspectes	 dinamitzador	 i	 organitzatiu.	 Per	 tal	 de	 dur	 a	 terme	 les	 seves	
finalitats,	l’Escola	disposarà	dels	següents	recursos:	

	
a. Respecte	a	la	infraestructura	de	l’Escola:	

- La	Seu	física	de	l’Escola	és	la	Casa	de	l’Església	del	Bisbat	de	Sant	
Feliu.	 La	 seu	 electrònica	 es	 troba	 en	 un	 apartat	 dins	 la	 pàgina	
Web	del	Bisbat	

	
b. Respecte	a	les	activitats:	

- En	 el	 nivell	 acadèmic,	 la	 matriculació	 i	 el	 pagament	 del	
professorat	seran	gestionats	per	l’ISCREB.	

- En	el	nivell	divulgatiu	correspon	a	 l’organitzador	de	cada	curs	o	
debat	 (la	 mateixa	 Escola,	 Vicaria,	 Arxiprestat,	 Parròquia,	
Delegació,...),	 amb	 l’assessorament	 de	 l’Escola	 Diocesana	 de	
Teologia:	

• Decidir	 i	gestionar	la	 	recaptació	de	 fons	a	 fi	de	proveir	a	
l’esmentada	 dieta	 (fons	 propis	 de	 l’organització,	 petites	
matricules,	beques,...)	

• Proveir	 el	 local	 i	 la	 infraestructura	 necessàries	 per	
l’activitat.	

• Acordar	 la	 dieta	 del	 professor/s	 que	 dirigirà/n	 l’activitat	
en	funció	de	la	seva	dedicació	i	abonar	al	professor	la	dieta	
acordada.	
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VIII.-	Modificació	dels	estatuts	i	dissolució	de	l’Escola	
	

El	 Bisbe,	 per	 pròpia	 iniciativa	 o	 bé	 a	 proposta	 del	 Consell	 de	 l’Escola	 podrà	
modificar	els	presents	Estatuts	o,	si	s’escau,	la	dissolució	de	l’Escola.	

	
Sant	Feliu	de	Llobregat,	a		1	d’Octubre	de		2019	
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ANEXE:	COMPOSICIÓ	DEL	PRIMER	CONSELL	DE	L’ESCOLA	
DE	TEOLOGIA		
	
	
Director:	 	 Mn.	Joan	Peñafiel	i	Maireles.	
	
	
Secretaria:	 	 Sra.	Glòria	Vendrell	i	Balaguer.	
	
	
Representant	Vicaria	PGA:	 Mn.	 Ramón	 Mª	 Bosch	 i		

Vendrell.	
	
	
Representant	Vicaria	Llobregat:	 Mn.	Albert	Manich		
	
	
Conseller:	 	 Mn.	Gaspar	Mora	i	Bartrés.	
	 	
	

Conseller:	 	 Mn.	Joan	Pere	Pulido	Gutiérrez	 	
	

	
	

	

	


