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Si Déu vol (4-9-2016)

A mitjan mes de juliol passat vam poder 
llegir a Catalunya Cristiana la recensió i 
crítica cinematogràfica de la pel·lícula Si 
Déu vol, del director I. Falcone. El seu au-
tor, Peio Sánchez, ja ens té acostumats a 
la seva mirada precisa i autoritzada sobre 
la producció cinematogràfica en general i 
cada pel·lícula en particular. Ell, bon conei-
xedor del món del cinema i de la cultura 
actual, mira d’ajudar-nos a descobrir el 
relleu que cada producció cinematogràfica 
té per a la nostra vivència de fe i, en con-
seqüència, per a la nostra acció pastoral.

Pel que sembla, aquesta pel·lícula té 
el valor de presentar-se com una comèdia 
entorn de la vida quotidiana, però que, 
sense deixar el to d’humor i proximitat, 
acaba destapant grans qüestions sobre 
el sentit de la vida. Concretament sobre 
l’acceptació o no de la realitat d’un Déu, 
el Déu cristià, que canvia radicalment les 
decisions concretes i compromet tota una 
vida (una vocació). En el fons es tracta del 
contrast entre un món secularitzat, tancat 
a la fe en un Déu personal, i el món creient 
cristià. És sabut que en això de tractar les 
grans qüestions sense sortir del que és cò-
mic i quotidià els italians són uns mestres.

L’expressió “si Déu vol” formava part 
del llenguatge habitual dels nostres ma-
jors, quan es referien a projectes futurs. El 

“fins demà, si Déu vol” significa tota una 
professió de fe en el Déu de la providència, 
senyor de la història, alhora que implícita-
ment manifesta una voluntat d’acceptació 
confiada del que ens portarà el demà.

El retorn al treball i, d’alguna manera, 
l’inici d’un nou curs, amb el sobreafegit 
d’una nova etapa política, és un context 
que suscita en el creient molts moments 
del “si Déu vol” i, en oració, “si vós, Se-
nyor, ho voleu”.

Reconeixem que no podem deixar de 
discernir i prendre decisions respecte del 
futur. Els més madurs en la fe, reconeixen 
també que aquestes decisions, en tots els 
àmbits de la vida, han de ser ajustades a la 
voluntat de Déu.

No obstant això el llibre de la Saviesa 
ens recorda:

“Quin home podria conèixer els desig-
nis de Déu? Qui podria saber què vol el 
Senyor? Els nostres pensaments són inse-
gurs, són precàries les nostres reflexions.” 
(Sv 9,13-14)

El profeta Isaïes encara anava més enllà 
quan proclamava:

“Estan tan lluny els meus camins dels 
vostres, les vostres intencions de les me-
ves, com el cel és lluny de la terra.” (Is 
55,9)

L’Escriptura no ha deixat sense respos-
ta aquest gran interrogant: la conversa 
amb Déu no acaba en el silenci. Però de 
moment, quan comencem tantes coses, 
com qui s’ofereix a prestar un nou servei, 
qui accepta un treball una mica arriscat, 
o qui assumeix un tractament mèdic que 
pot retornar-li la salut, sabem que és propi 
d’una fe madura reviure sincerament allò 
que fa brollar la paraula “si Déu vol”.

No podem dominar el futur, perquè no 
som Déu, sinó pobres criatures. Molts, des 

[ ]Escrits
dominicals
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1de la descreença, troben difícil acceptar 
que els seus plans fracassin o que sor-
geixin imprevistos fora de control. Llavors 
s’indignen i busquen: “Això no pot passar 
en una societat tan avançada com la nos-
tra”, “quelcom o algú ha fallat”.

Està bé que es pensi així, però un cre-
ient no s’hi conforma. Se sent responsable 
del futur, però reconeix que no és ell el 
senyor. Hi ha unes altres mans, uns altres 
ulls, i una altra voluntat, que condueix a 
fi de bé, fins i tot allò que avui ens causa 
sofriment.

El que Déu vol (11-9-2016)

El “si Déu vol” del creient, quan fa plans 
per al futur immediat, en efecte, té un gran 
valor. I, posat en diàleg amb Déu, sembla 
lògic que formuli la pregunta: “Però, pots 
dir-me el que vols per a mi, per als meus, 
per a l’Església, per al món?”. I a més, el 
creient estarà disposat a assumir la dis-
tància entre els pensaments i els plans de 
Déu i els nostres...

Però, com diem, Déu no ha callat, no ha 
deixat sense resposta aquest gran interro-
gant: encara que alguns, amb la intenció 
d’assolir la unitat de totes les religions, 
subratllin que ens hem de trobar en un 
Déu sense nom, sense rostre, sense oïdes 
i sense boca, els cristians sabem que la 
conversa amb Déu no va acabar ni acaba 
en el silenci.

El mateix profeta Isaïes, que afirmava 
que els pensaments de Déu són lluny dels 
nostres com el cel de la terra, també va 
proclamar:

“Tal com la pluja i la neu cauen del cel i 
no hi tornen, sinó que amaren la terra i la 
fecunden, i la fan germinar fins que dóna 
llavor als sembradors i pa per a aliment, 

així serà la paraula que surt dels meus 
llavis”(Is 55,10-11)

És veritat que entre Déu i nosaltres, 
entre el que Ell vol i volem nosaltres, pot 
haver-hi una distància infinita, un abisme 
que per nosaltres mateixos no podem 
salvar. Però sí que ho pot travessar Déu. 
I així ho ha volgut i ho vol: comunicar-nos 
la seva Paraula, manifestar-nos la seva vo-
luntat. És el que fan els amics que s’esti-
men de debò: entre ells no hi ha distància 
que impedeixi la seva comunicació.

Recordem que això mateix forma part 
d’una de les conviccions més fonamentals 
de la nostra fe: que la Paraula de Déu, Déu 
mateix, es va fer carn, es va fer món, histò-
ria humana en Jesús de Natzaret, per amor. 
Volia aconseguir, entre altres finalitats, 
que nosaltres coneguéssim els secrets de 
la seva voluntat. I va ser el propi Jesús qui 
va dir:

“La voluntat del meu Pare és que tot 
aquell que veu el Fill de Déu i creu en ell, 
tingui vida eterna” (Jn 6,40)

Aquestes paraules, que hem escoltat 
tantes vegades, no es van dir pensant en 
grans elevacions místiques, ni s’han de 
recordar solament en moments de gran 
transcendència en la vida, com quan hom 
considera la mort i el més enllà. També il-
luminen, per exemple, un començament 
de curs.

Fer plans i projectes té molt a veure 
amb “la voluntat de Déu i la vida eterna”. 
Per tant té molt a veure amb la fe en el Fill 
de Déu, Jesús.

Si no som autòmats i no renunciem a la 
nostra llibertat, a l’inici de curs es plante-
gen objectius i s’enllesteixen estratègies 
per aconseguir-los. El creient, que desitja 
abandonar-se a la voluntat de Déu, perquè 
sap que hi va la seva felicitat, i pregunta 
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1 a Déu, què és el que vol, sempre obtindrà 

de Jesús una resposta semblant: “Creu en 
mi”.

Aquesta resposta, tan breu i tan senzi-
lla, inclou molts missatges:

- Compta amb mi per al proper curs. 
Tingues confiança.

- Aplica les teves forces al treball, però 
sol no pots ser feliç.

- Arrisca’t a estimar com jo ho vaig fer.
- No pensis només en tu i els teus plans, 

sinó també en el futur dels altres i de 
la societat.

- No tinguis por al que pugui passar.
- No et refiïs d’èxits cridaners, cerca 

sempre la humilitat i la senzillesa.
... I un llarg etcètera. Perquè el que Déu 

vol i la vida eterna que se’ns ha promès, 
es comença a bastir també en el dia a dia 
d’aquest curs. El nostre Déu és el Déu de 
la història.

Les nostres aspiracions (18-9-2016)

Sempre hem mantingut viu l’interès per 
saber què pensen els joves, què senten, 
quina mentalitat els guia. I gaudim quan 
l’empatia és possible entre ells i nosaltres.

No és fàcil la comunicació amb els jo-
ves. Però hi ha un terreny, en el qual l’in-
tercanvi resulta relativament fàcil: la mi-
rada i l’actitud davant el futur. El jove és 
precisament això, futur, aspiració, somni, 
desig, projecte. Per aquest camí pensava 
que l’inici d’un curs convidava a despertar 
la nostra vena més jove, a fi de superar la 
carrincloneria i el derrotisme que sempre 
ens amenacen.

Fa uns dies vaig tenir l’ocasió de con-
viure, una jornada, amb matrimonis joves, 
fills de la més pura modernitat. Les seves 
actituds davant la vida eren molt diverses, 

però tenien en comú aquella seguretat ad-
mirable en les seves conviccions i aquell 
no menys admirable optimisme davant el 
demà. Vaig observar que un d’ells es mos-
trava molt estricte, dominador fins i tot, 
amb els seus fills en el terreny moral. No 
segons una moral, podríem dir “establer-
ta, global, sistemàtica”, sinó obeint una 
moral de la modernitat, la que segueix 
unes pautes i uns valors que avui, i des de 
fa unes dècades, gaudeixen de gran plau-
sibilitat: ecologia, solidaritat, igualtat, 
llibertat, defensa de drets, transparència, 
progrés, etc. La conversa va derivar cap a 
la constatació d’un sentiment de frustració 
generalitzat en la societat, especialment 
entre els joves. Posats a interpretar per 
què es produïa aquest fet, ell feia una anà-
lisi hereva de l’esquema marxista, segons 
el qual, el sistema capitalista, en fomentar 
el triomf del més poderós i afavorir un estil 
de vida consumista, impedeix l’exercici de 
la llibertat creadora de les persones. Partia 
del fet que sense igualtat no hi ha llibertat 
i, per tant, no seria possible la satisfacció 
dels desitjos i projectes. En definitiva, la 
insatisfacció era un efecte necessari del 
sistema capitalista i consumista que re-
geix avui a la societat.

No era el moment de posar en evidèn-
cia les contradiccions internes d’aquesta 
manera de pensar, contradiccions no so-
lament teòriques, sinó també pràctiques 
i històriques, que es podien verificar en 
el passat i fins i tot en l’actualitat. Però la 
conversa sí que va permetre deixar clares 
dues veritats: una, que amb la nostra lli-
bertat podem i hem de fer front i canviar 
les coses, fins i tot en situacions extremes 
d’opressió i sofriment; una altra, que les 
frustracions depenen de les nostres aspi-
racions convertides en projectes.
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1Quan el jove va fer la pregunta retòrica 
de quines eren aquestes aspiracions, per 
immediatament mostrar que no eren sinó 
les que el sistema ens imposava, es va 
sorprendre que la font de les nostres ex-
pectatives era de fet molt diversa: algunes 
procedeixen de necessitats naturals, unes 
altres de sentiments, unes altres d’opci-
ons lliures, unes altres són fruit del conta-
gi, unes altres obeeixen a causes culturals. 
Però no totes ens fan créixer. N’hi ha algu-
nes de negatives. Negatives? En efecte. La 
nostra màxima i més comuna aspiració és 
ser feliços i la felicitat consisteix a estimar 
i sentir-se estimat. Alguns no ho saben i 
uns altres equivoquen el camí per a acon-
seguir-ho.

Notava que aquestes observacions so-
naven com a novetats en la seva reflexió. 
No necessàriament i en tot som fruit del 
sistema! No només cal denunciar el que el 
sistema pretén imposar-nos, sinó també 
revisar les nostres aspiracions i projectes 
personals, per a actuar en conseqüència!

Fou una llàstima que la conversa no 
pogués seguir endavant, perquè estàvem 
a un pas de plantejar la qüestió crucial: a 
l’hora de planificar, optar, afrontar el futur, 
encara que sigui allò més quotidià, hom ha 
de preguntar-se pel sentit de la seva vida, 
què és el que desitja ser i viure, què el fa 
créixer i fa avançar el món. Està en joc la 
felicitat pròpia i aliena.

Amb els ulls del “dron”

Ens arriba la notícia de la proliferació de 
l’ús dels drons en múltiples usos, comer-
cials, productius, militars, artístics, etc. 
Potser es podrà parlar d’una certa revo-
lució tecnològica de nombrosos i variats 
beneficis.

El secret de l’èxit d’aquestes màquines 
radica en la capacitat de visió panoràmica, 
global, d’altura, sobre una realitat física, 
assolida d’una manera senzilla, i amb una 
gran versatilitat amb el maneig a distància.

La visió panoràmica d’una zona geogrà-
fica, naturalment, no és nova. N’hi ha prou 
amb pujar en un edifici alt, una muntanya, 
un helicòpter o un avió. La novetat rau en 
la senzillesa, la comoditat i en l’absència 
de risc personal, que aconsegueix aquesta 
nova tecnologia.

La nostra reflexió no es fixa solament en 
els resultats de l’avenç tecnològic, sinó en 
el seu significat “espiritual”, com prenent 
el fet a manera de paràbola. Perquè sen-
tim cansament i una certa claustrofòbia, 
quan verifiquem mirades curtes, tancades 
en els nostres mons ideològics, polítics, 
afectius i culturals. Paradoxalment la fa-
mosa globalització no ha aconseguit tren-
car les barreres del jo individual egoista, o 
de l’egoisme col·lectiu cultural o ideològic. 
Anhelem, per això, la riquesa i la llibertat, 
la bellesa, fins i tot,  de la mirada àmplia 
i generosa sobre el món, sense més límit 
que l’horitzó inabastable.

Recordem que precisament és propi de 
la mirada espiritual l’elevació (ben entès 
que no tota “elevació” espiritual és real-
ment cristiana). Fa uns anys, J. Ratzinger, 
per tal d’il·lustrar l’ampliació de la mirada 
sobre el món que aportava la fe, va esmen-
tar un fet històric interessant. El papa sant 
Gregori el Gran descrivia en la seva obra 
Diàlegs els últims dies de la vida de sant 
Benet. El sant s’havia retirat a dormir en el 
pis superior d’una torre, al qual s’accedia 
per una escala amb un fort pendent i es-
carpada. S’havia llevat per pregar, abans 
de l’oració litúrgica nocturna. “Des de la 
finestra estant suplicava Déu omnipotent. 
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1 sentir-se “més pares”. S’han d’enfrontar al 

repte de l’educació.
Tanmateix, per a molts pares, aquest 

repte no consisteix sinó a matricular el fill 
en un col·legi on li ensenyin moltes habi-
litats, moltes matemàtiques, informàtica, 
anglès i esport; si, a més, és un col·legi 
que dóna prestigi i en el qual el fill s’ho 
passa bé i està content, encara millor.

¿Seria massa demanar als pares que, 
abans de gestionar l’assumpte del col·legi 
dels fills, entre l’aclaparament de tantes 
coses “urgents”, dediquessin una estona 
a reflexionar sobre qüestions més fona-
mentals, com ara què entenen per edu-
car, què esperen del fill, a qui correspon 
aquesta tasca, etc.?

Fa un temps que comentàvem en comu-
nitat, entre preocupats i irònics, que cada 
vegada es veien més persones, fins i tot 
parelles, que tractaven les seves mascotes 
com si fossin fills. Es va donar la casualitat 
que al cap de pocs dies va aparèixer en el 
diari un article de la periodista Pilar Raho-
la, titulat “Adverbi de negació”, en el qual 
tractava la qüestió de l’educació dels fills, 
concretament, el problema de la responsa-
bilitat que hi tenen els pares i l’escola. En 
un moment donat esmentava l’observació 
que li havia fet una amiga: “alguns pares 
no tenen fills, sinó mascotes”.

Una observació i una intuïció genials. 
Perquè aquest és un dels problemes fona-
mentals: què és, què significa el meu fill, la 
meva filla, per a mi? En conseqüència, què 
és i què significa per a mi la paternitat i la 
maternitat?

La decisió de tenir un fill, per a la ma-
joria és resultat de dos factors. Un és el 
càlcul racional sobre possibilitats econò-
miques, professionals, socials, etc. Un al-
tre factor és la necessitat, podríem dir, ins-

Mentre mirava cap enfora en la foscor de 
la nit, de sobte va veure una llum que es 
difonia des dalt i dissipava tota la tenebra 
nocturna... Quelcom absolutament mera-
vellós s’acomplia en aquesta visió. El món 
sencer se li va presentar davant els seus 
ulls com dins d’un únic raig de sol”. L’in-
terlocutor de Gregori li objecta que això 
de veure el món sencer no era possible. El 
papa va respondre:

“Quan ell va veure davant els seus ulls 
el món sencer com a unitat en la seva to-
talitat, no es van fer petits el cel i la terra, 
sinó que es va fer gran l’ànima de qui els 
contemplava” (Diàlegs, II,35)

Prosseguia J. Ratzinger: en aquesta 
imatge tot és simbòlic, la nit, l’escala es-
carpada, el pis superior, el fet de romandre 
despert, la finestra... Sant Benet, al llarg 
de la seva vida, no havia fet sinó pujar, en-
grandir l’esperit, per a esdevenir capaç de 
veure el món sencer en la seva globalitat i 
la seva veritat, com ho veu Déu.

Això, naturalment, és molt més que la 
visió geogràfica facilitada per un dron. 
També és més costós i requereix tot un 
camí vital. Però també és molt més va-
luós. I molt més necessari avui. Podrem 
prescindir dels drons, però no de la mira-
da oberta al món, més enllà de les nostres 
estretors culturals, ideològiques o políti-
ques. El problema és que aquesta mira-
da, nova per a una gran majoria, només 
s’assoleix després d’un camí de virtut. I, 
tal com sabem, la virtut no s’improvisa, ni 
es pot comprar, ni fabricar mitjançant una 
màquina.

El repte de ser pares (2-10-2016)

El començament de curs és uns d’aquells 
moments en què els pares són forçats a 



B i s b e  d i o c e s à 3 0 5

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 7

1tintiva, d’arrel psicològica i fisiològica, de 
tenir un fill. Hem sentit l’al·lusió a aquest 
segon factor en gent acomodada, famosa 
i admirada en la societat: “ara per ara no 
sento necessitat de tenir un fill”; “alesho-
res em vaig adonar que tenia necessitat 
d’un fill”; “no estàvem preparats per a te-
nir un fill”.

Certament és instintiva la necessitat de 
tenir cura d’algú i rebre’n afecte. Els ani-
mals també viuen aquest instint. Potser és 
un bon suport a la paternitat o maternitat 
humana. Però, no és aquesta paternitat 
quelcom més, o ja ens està bé amb el que 
ens proporcionen les mascotes?

Recordo un bell poema de la poetessa 
de la Rioja, Begoña Abad de la Parte:

“No necesito un hijo que me quiera, ni 
que sea feliz, ni hermoso, ni que triunfe 
y me sonría, ni un hijo que me cuide, me 
proteja, me tutele. Necesito, simplemente, 
un hijo que me sobreviva y al que poder 
amar hasta el final. Si me faltara, ¿qué ha-
ría yo con tanto amor como me crece para 
él cada mañana?”

Aquestes paraules, en la seva bellesa, 
mostren que la maternitat humana és més 
que un instint o una necessitat psicològica. 
Dóna a entendre, en el marc d’una menta-
litat humanista, que tenir un fill obeeix a 
la necessitat d’algú sobre el qual abocar la 
capacitat i la força d’estimar, almenys d’un 
determinat tipus d’amor.

En aquest punt, certament, hauríem 
d’aclarir el que significa aquest amor ma-
tern (o patern) generat per una necessitat 
interior. Els cristians encara anem més 
enllà. Arriscant-nos al fet que no tots ens 
entenguin, per a nosaltres tenir un fill i 
educar-lo, no és una necessitat: és un do 
i una missió. Com tot el que procedeix de 
l’Esperit, amor gratuït de Déu.

Un fill, es té? (9-10-2016)

Tenir un fill no pot ser senzillament una 
necessitat. Més que una necessitat, és un 
do i una missió. Però no acabo d’explicar-
me com això es pot entendre, si hom no 
viu vinculat a Déu, almenys al Déu de Jesu-
crist. És a dir, si un no rep la vida de mans 
d’algú que l’estima absolutament i el con-
vida a col·laborar, donant més vida al món.

Ja l’expressió “tenir un fill” (com tenir 
un marit, una esposa, un amic) és molt 
ambigua. Perquè “tenir” també es té un 
cotxe, una casa, un compte corrent, una 
afició, un treball, etc.: coses que són pro-
pietat d’un mateix. Per nosaltres, però, el 
verb “tenir” no es pot entendre en aquest 
sentit quan ens referim a les relacions 
d’amistat o d’amor, per molt naturals que 
siguin.

És cert que l’avenç en el coneixement 
dels mecanismes de reproducció i el pro-
grés i ús de la tècnica aplicada han afavorit 
aquesta sensació de tenir el fill com a pro-
pi: el fill ha estat un objectiu buscat, treba-
llat, gairebé construït, gràcies al domini i 
el poder cada vegada més ampli de l’ésser 
humà sobre la vida.

Sens dubte cal reconèixer (i donar la 
benvinguda a) un creixent domini i poder 
sobre la vida física. Volem creure que això 
no significarà un creixent poder sobre tota 
la vida humana, que ha estat la pretensió 
de totes les grans dictadures. Però, tal com 
diem, l’ús d’un determinat llenguatge i l’ob-
servació de determinades conductes, no 
deixen de causar serioses preocupacions.

Aquestes preocupacions es poden re-
sumir en aquesta qüestió clau: fa por par-
lar així, però el fill pot ser tractat com una 
cosa que es pot obtenir (una “mascota”, 
dèiem), per tot seguit desentendre-se’n o 
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1 Jesucrist, quan es mostrava feliç parlant de 

“el meu Pare i el vostre Pare” i quan no va 
deixar d’abandonar-s’hi al moment de mà-
xim sofriment clamant “Pare meu”!

El benefici del fill i el suïcidi col·lectiu 
(16-10-2016)

Avui ens sembla d’un altre món, d’una al-
tra història, aquella mentalitat segons la 
qual els pares engendraven fills com si fos-
sin una inversió. A més fills, més mà d’obra 
per a la família i una assegurança per a la 
vellesa. Actualment perdura aquesta visió 
en cultures i societats que des d’occident 
qualifiquem de “poc desenvolupades”. Els 
qui estem “desenvolupats”,  en canvi, li-
mitem el nombre de fills fins a travessar el 
límit d’un impossible relleu generacional. 
Amb això, aquest títol de “desenvolupats” 
s’acabarà aviat, simplement perquè ani-
rem desapareixent.

L’enginyer en telecomunicacions, es-
pecialista en estratègia empresarial i fi-
nances corporatives, Alejandro Macarrón 
Larumbe, va publicar, fa quatre anys, un 
estudi que titulava El suïcidi demogràfic 
d’Espanya, on mostrava el greu problema 
demogràfic que pateix la nostra societat, 
qualificant-ho de veritable auto-anihilació. 
A Catalunya concretament la taxa de nai-
xements per dona en edat fèrtil és de 1’53 
% i, si neixen més nens que persones mor-
tes (3’4 més), és gràcies a la forta immigra-
ció estrangera, un col·lectiu bastant més 
fecund que la població autòctona (el 28% 
dels naixements és de mare estrangera). 
Si ens fixéssim solament en la població 
autòctona, cada any van morint més per-
sones que no pas en neixen (la diferència 
seria de – 0’5). En definitiva assistim a un 
inevitable i progressiu envelliment de la 

utilitzar-la, segons un en senti necessitat. 
I el fet és que disposem d’exemples con-
crets, tant d’abandó i desistiment, com de 
domini manipulador en la relació pares – 
fills.

La novel·lista italiana Susana Tamaro, 
en la seva obra més autobiogràfica “Qual-
sevol àngel és terrible”, reflecteix el que 
significa el buit d’una autèntica paternitat 
o maternitat; quin efecte produeix en una 
filla la presència (absència) d’un pare inac-
cessible que ve i va i d’una mare amb pro-
blemes afectius, capaç del millor i el pitjor.

“Tricotar era la manera (potser única) 
com la meva mare mostrava el seu afecte 
cap als seus fills. Aquesta butaca que era 
del meu pare, està marcada per la seva ab-
sència… Els fills no són una propietat: o ets 
maternal o no ho ets. I això és l’important: 
hi ha molta gent que fabrica fills, però des-
prés no és maternal… No poder comptar 
amb la presència d’autèntics pares genera 
una greu i profunda inseguretat.”

Inseguretat, por, ansietat patològica, 
és també el quadre que presenten no pocs 
fills atabalats per la pressió d’uns pares 
envoltants, dominadors, exigents, que no 
poden suportar que el fill se li escapi de 
les mans. No es tracta avui dels tradicio-
nals pares autoritaris, sinó d’aquells que, 
tant si són ideològicament moderns com 
antics, amb formes i llenguatge molt afec-
tiu pretenen controlar tots i cadascun dels 
moviments del fill. El fill és obra seva, pro-
jecció de les seves pròpies frustracions o 
objecte que satisfà la seva pròpia carència 
afectiva.

Si el fill o la filla m’ha estat donat, i sóc 
cridat a ser per ell o per ella pare o mare, 
l’he de rebre tal com és i caminar al seu 
costat, oferint-li el rostre patern i matern 
de Déu. Quin misteri amagava el rostre de 
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1major benestar, menys fills, i a menor des-
envolupament econòmic, més fecunditat. I 
no és veritat que el descens de la natalitat 
hagi propiciat el desenvolupament econò-
mic, sinó que la realitat ha estat la contrà-
ria. Les generacions que van fer possible 
el desenvolupament a Europa tenien tres 
o quatre vegades més fills que les actuals 
i van viure condicions socials i materials 
molt més difícils que les nostres. En això 
cadascú podria recordar els seus propis 
pares.

El fet de l’amenaça d’autodestrucció se-
ria encara més preocupant, si, com pensen 
alguns, el benestar o la cultura dominant 
ens ha fet tan egoistes, ens ha aburgesat 
tant, que ens veiem avui privats de capa-
citat per al sacrifici, per a l’aventura d’un 
amor esforçat i gratuït. El pitjor no seria la 
pèrdua d’una civilització, sinó la pèrdua de 
l’ésser humà com a tal. Ressona en nosal-
tres aquella crida insistent del papa Joan 
Pau II: “Església, sigues experta en huma-
nitat”.

Més enllà de la teva terra (23-10-2016)

Cada any la Jornada Mundial de les Missi-
ons ens suscita pensaments i sensibilitats 
que potser romanen adormits en la nostra 
inconsciència. Del seu estat letàrgic en 
som sovint responsables i hem d’agrair 
que els missioners ens desvetllin amb el 
seu crit profètic.

És el cas de la Jornada del Domund 
d’enguany, que du per lema aquell mandat 
de Déu a Abraham “Surt de la teva terra”. 
La cita completa és: “Vés-te’n del teu país, 
de la teva família i de la casa del teu pare, 
cap al país que jo t’indicaré” (Gn 12,1). 
Aquesta crida encaixa en la invitació a sor-
tir que el papa Francesc fa repetidament a 

població. El nostre pretès “estat del ben- 
estar”, el nostre estil de vida i la nostra 
cultura, almenys com les vivim ara, no te-
nen futur.

Ens preguntem per quin motiu hem ar-
ribat a aquesta situació. La pregunta s’im-
posa als mateixos pares, responsables im-
mediats de la reducció de la fecunditat (hi 
haurà potser també altres responsables 
remots). Les respostes són diverses, enca-
ra que totes conflueixen en un mateix fet: 
avui tenir un fill és una despesa enorme 
i, sobretot, un risc, una preocupació i un 
obstacle per a l’estat del benestar (casa, 
cotxe, vacances, relacions socials, esport, 
viatges, instruments de comunicació, 
etc.). En relació amb aquest fet s’adduei-
xen diverses altres causes:

- Els pares han de triar necessàriament 
entre dedicar-se a la cura dels fills i el 
treball remunerat fora de la llar.

- En aquesta elecció sol guanyar el tre-
ball fora de la llar, ja que, d’una ban-
da, les empreses no faciliten la com-
patibilitat entre ambdues tasques, i, 
per altra, la mentalitat dominant pre-
senta el treball remunerat fora de la 
llar com un alliberament i la dedicació 
a la llar com una esclavitud.

- L’Estat, a més, no promou polítiques 
suficientment favorables a la natali-
tat.

- Avui ser pares és una tasca difícil, no 
solament per la despesa econòmica, 
sinó també pels problemes que com-
porta l’educació, donat l’ambient i la 
cultura que ens envolta.

- No podem garantir l’estabilitat de la 
parella i, en cas de ruptura, la presèn-
cia dels fills sempre és un obstacle.

Alguna cosa no funciona en tota aques-
ta lògica. El fet inqüestionable és que a 
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1 “terra nostra”, protegint-la i preservant-

la de qualsevol agressió externa. A causa 
d’aquestes fronteres potser preservem 
el que és nostre, però tampoc no sortim 
nosaltres: estem malalts d’una por doble, 
por que ens prenguin el que és nostre, i 
por a perdre’ns nosaltres en la sortida. 
Aleshores, la crida de Déu esdevé un crit 
profètic contra una vida bastida a base de 
castells hermètics i inexpugnables.

La segona advertència és que, si el 
moviment de protegir i defensar “el que 
és nostre” és natural, la crida del Déu de 
Jesucrist va sempre més enllà d’allò me-
rament natural. En això consisteix la seva 
novetat revolucionaria. No només ens diu 
que enderrocar murs i sortir de la nostra 
terra és humanament bo, sinó també que 
hi ha una realitat i un motiu que fa d’allò 
humà i natural un bé relatiu. Aquesta reali-
tat i motiu més fort és l’amor de Déu viscut 
a la terra, tal com ens va mostrar Jesucrist.

Un veritable missioner és una persona 
sense fronteres. Sortint de la seva terra 
com a “seva”, ha superat tot mur i tota dis-
tància, podem dir que ha relativitzat tot lí-
mit, perquè en ell pesa molt més l’absolut 
de l’amor de Déu, que és universal i con-
cret. El missioner surt empès per aquest 
amor, cercant aquell que més necessita 
conèixer-lo i gaudir-ne.

No tots farem el mateix. Però tots hem 
de participar de la sortida missionera, 
també preferint l’amor universal de Déu a 
tot allò que tenim com a terra de la nostra 
propietat.

Maternitat contra solitud? (30-10-2016)

Quan parlem de “suïcidi col·lectiu” tot ob-
servant el descens imparable de la natali-
tat en el nostre món occidental no estem 

tota l’Església: ens diu que hem de ser una 
Església “cap enfora”. És una crida, per 
altra banda, ben oportuna pel fet que els 
missioners són aquells que efectivament 
han sortit, deixant la pròpia terra per anar 
lluny, portats pel que ells han discernit que 
era la voluntat de Déu. Ells són els qui han 
fet cas literalment a aquesta crida. Els hem 
d’agrair que, si més no, siguin ells l’Esglé-
sia mateixa que surt, tot obeint Déu.

Nosaltres, però, ens quedem aquí. Quin 
significat té aquesta invitació per a nosal-
tres? També nosaltres hem de sortir dei-
xant la nostra terra?

Sens dubte aquest mandat té un sig-
nificat important i profund. Pensem en el 
que vol dir “la teva terra”. Vol dir òbvia-
ment l’espai físic on vivim. Segons aquest 
significat la crida no tindria massa trans-
cendència, donada la gran mobilitat que hi 
ha avui a la societat: les fronteres físiques 
semblen dissoldre’s. Però en realitat no es 
dissolen tant com ho sembla, si tenim pre-
sent un significat espiritual o simbòlic del 
mandat de Déu.

Ens expliquem. “La nostra terra” és tot 
allò que considerem nostre, de la nostra 
propietat; tot allò que ens pertany per 
dret, que hem heretat o que hem conque-
rit amb el nostre poder; que ens dóna se-
guretat, tranquil·litat, benestar, categoria 
i, fins i tot, en sentit positiu, autoestima i 
identitat psicològica i social. Preservar tot 
això ens sembla natural. Però hem de fer 
dues observacions. 

La primera és que sovint preservar tot 
això que tenim esdevé un absolut i un 
moviment egoista. De fet es donen altres 
fronteres més importants, més pode-
roses, més consistents, que provoquen 
murs cada vegada més compactes i insal-
vables. Són les fronteres que envolten la 
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1“Jo defenso la solitud, però m’espanta la 
monotonia. No deixo de reivindicar aquest 
tipus de vida, que en els homes no és tan 
criticada”.

Encara sort que les nostres mares no 
van triar aquesta solitud. Triar i defensar 
la solitud per ella mateixa és antihumà, 
així com triar el celibat o la virginitat és 
plenitud humana, perquè és opció d’amor 
i, com a tal, sempre opció fecunda. En el 
fons ningú no tria la solitud per ella matei-
xa; però sí que es tria moltes vegades una 
forma de vida que comporta una solitud 
negativa. Allò més preocupant és que es 
tracti de justificar aquesta forma de vida 
en nom d’un dret a ser lliure i autònom, 
viure sense cap tipus de vincle comprome-
tedor. De manera que ser esposa o mare 
s’interpreta com una “convenció social”, 
una imposició social de la qual un s’ha 
d’alliberar en nom d’un dret personal.

No falta qui entén que aquesta apel-
lació a un dret personal és la tapadora 
d’una actitud egoista. Una actitud que 
fuig de tot compromís amb uns altres, si-
gui espòs, esposa o fills, ja que aquests 
altres sempre demanaran afecte, ajuda, 
servei, presència, etc.; en definitiva, re-
queriments que poden destorbar els pro-
pis plans i projectes.

Preferim reservar aquesta interpretació 
moral de la solitud / solteria per a les anà-
lisis més particulars de cada cas. Però no 
podem silenciar, més aviat hem de procla-
mar, que

- Tot home i tota dona estem fets per 
a l’amor i que aquest sempre inclou 
vincles de presència, ajuda, lliura-
ment, etc.

- I, a més, que el propi ser de l’home i de 
la dona, per la seva mateixa condició 
sexuada, posseeixen un camí, cadas-

exagerant. No estem utilitzant una figura 
literària (una hipèrbole), sinó que des-
crivim una realitat objectiva. El que pas-
sa és que les morts lentes són difícils de 
percebre. Només observant i interpretant 
signes que, més enllà de l’aparença, són 
realment de mort, hom s’adona que ens 
trobem abocats a la desaparició. Potser 
no a la desaparició numèrica (hi ha els im-
migrants, que segurament ens salvaran), 
però sí a la mort cultural, a la fi de la civilit-
zació que fins ara ens ha permès de viure 
com a humans.

Un d’aquests signes de mort és l’op-
ció conscient i deliberada per la solitud 
enfront dels compromisos que comporta 
la família. La cosa és seriosa, si tenim en 
compte el nombre creixent de persones 
que viuen soles, no només perquè la vida 
els ha deixat així, sinó per voluntat pròpia.

Fa un temps que em va cridar l’atenció 
el títol d’una pel·lícula: Viatjo sola. Vaig 
llegir-ne dues crítiques i ambdues coinci-
dien que es tractava d’una obra molt per-
sonal, on la directora, Maria Sole Tognazzi, 
s’havia projectat a si mateixa en l’argu-
ment. Una de les crítiques es titulava “La 
família optativa” i presentava la pel·lícula 
com un desafiament a la col·lectivitat, con-
trària als deures convencionals (familiars i 
reproductius) que s’atribueixen a la dona. 
La realitzadora italiana havia declarat: “En 
la frontera dels cinquanta, la meva decisió 
personal i la meva professió em fan viu-
re en un continu “baixador”; encara que 
sento nostàlgia quan veig la paternitat 
del meu ex-amant i la família de la meva 
germana. Encara avui existeix aquesta 
pressió social perquè la dona sigui dona i 
mare”. L’altra crítica adduïa una altra de-
claració de la directora, que matisava en 
certa manera el to reivindicatiu del film: 
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Carta al nou director de l’ISCREB, Mn. Ra-
mon Batlle 

Mn. Ramon Batlle
Director Iscreb
Carrer de la Diputació, 231
08007 – BARCELONA

Sant Feliu de Llobregat, 20-10-2016

Estimat mossèn:
He rebut la vostra notificació de nome-

nament com a nou director de l’Iscreb de 
Barcelona. Rebeu la nostra més cordial fe-
licitació, que inclou alhora l’agraïment per 
la vostra generositat en el servei.

La institució de l’Iscreb, com és ben sa-
but, ha esdevingut de la mà de Mn. Antoni 
Matabosch una eina formativa de la qual 
se’n beneficien, directament o indirecta-
ment totes les diòcesis més enllà de les 
fronteres de la diòcesi de Barcelona. És 
per això que agraïm tots els esforços que 
feu per al seu bon funcionament.

Si Déu vol tindrem ocasió de dialo-
gar i posar en pràctica tota mena de col-
laboració.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos 
ben cordialment.

† Agustí Cortés i Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

cun el seu, de realització d’aquest 
amor.

- I que aquesta via de realització de 
l’amor és font d’alegria i felicitat.

Sense sortir de l’àmbit cinematogràfic 
recordem aquella escena impressionant 
de Maduixes salvatges, d’Ingmar Berg-
man, on el metge, la vida sencera del qual 
va consistir a viure per a si mateix, veia en 
un somni representat el seu propi enter-
rament: la penitència de l’egoisme és la 
solitud.

[ ]Cartes i 
exhortacions 
pastorals
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1deix com la «Setmana de la Bíblia», aprofi-
tant l’inici d’un nou any litúrgic.

L’objectiu és que es facin actes al vol-
tant de la Bíblia en totes les diòcesis cata-
lanes, per tal que el Poble de Déu s’entusi-
asmi amb la Paraula de Déu, i que la Bíblia 
sigui el llibre per excel·lència de tots els 
fidels. Volem que sigui coneguda, llegida, 
meditada, estudiada, compartida i estima-
da per tothom, sense excepció.

Com afirma el Concili Vaticà II: «L’Esglé-
sia ha venerat sempre les divines Escrip-
tures com també ha venerat el cos mateix 
del Senyor. Per això, especialment en la 
sagrada litúrgia, no deixa mai de prendre 
el pa de vida de la taula, de nodrir-se’n i 
de distribuir-lo als fidels, tant el pa de la 
paraula de Déu com el cos de Crist» (Cons-
titució Dei Verbum, n. 21). Després de més 
de cinquanta anys de la cloenda del Con-
cili, encara es fa necessari insistir en la 
centralitat de la Bíblia en les nostres cele-
bracions, però també en les nostres cases, 
en les nostres vides, en la nostra pregària 
quotidiana.

I hem de començar pels nostres centres 
de culte. Per això al començament del nou 
any litúrgic, a la Catedral de Sant Feliu de 
Llobregat es farà una entronització solem-
ne de la Bíblia, on les Sagrades Escriptures 
seran portades en processó i dipositades 
en un lloc visible i permanent, com a signe 
que afavoreixi l’amor i la reverència dels fi-
dels per la Paraula de Déu. Convidem que 
aquest gest simbòlic es faci a tots els cen-
tres de culte del Bisbat. Ja el Sínode sobre 
La Paraula de Déu en la vida i en la missió 
de l’Església ho va recomanar, i l’Exhorta-
ció Apostòlica postsinodal Verbum Domi-
ni, de Benet XVI, se’n féu ressò: «Els Pares 
sinodals suggereixen que a les esglésies 
es destini un lloc de relleu on es col·loqui 

Carta a l’Arquebisbe de Madrid Carlos Oso-
ro pel seu nomenament com a cardenal 

Emmo. y Rvdmo. Mons.
Carlos Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid
Bailén, 8
28.071 – MADRID

Sant Feliu de Llobregat, 28-10-2016

Querido Carlos:
He recibido tu invitación a participar 

en los actos en torno al Consistorio para 
la creación de nuevos cardenales. Además 
de unirme a tantas felicitaciones como 
recibirás quiero dejar constancia de mi 
adhesión y congratulación por tu nombra-
miento.

Doy gracias a Dios por tu disponibili-
dad, por tu decisión de dar un paso más 
en tu servicio a la Iglesia. Que mi oración 
ante el Buen Pastor te acompañe.

No podré estar físicamente presente en 
los actos, pero sí te recordaré y pediré al 
Espíritu que tu servicio sea fecundo.

Un abrazo sincero y fraterno.

† Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Carta amb motiu de la Setmana de la Bíblia 

Sant Feliu de Llobregat, 20-10-2016

Benvolguts,
La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

s’afegeix a la iniciativa de l’Associació Bí-
blica de Catalunya, avalada i feta seva pels 
bisbes de la Tarraconense, de celebrar el 
primer diumenge d’Advent com el «Dia de 
la Paraula» i tota la setmana que el prece-
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1 de lloar Déu pel seus beneficis i assumir 

compromisos pel futur.
Com ens indiquen des de la Santa Seu, 

la cloenda oficial de l’Any Sant a Roma, 
tindrà lloc el diumenge de Jesucrist Rei de 
l’Univers, el proper 20 de novembre. A les 
esglésies particulars, tindrem aquesta clo-
enda el diumenge anterior, és a dir, el diu-
menge 13 de novembre a les 19.00 h, amb 
la celebració de l’Eucaristia, a la Catedral. 
Rebeu aquestes lletres com invitació a 
participar-hi amb el cor agraït i esperançat.

Serà, en efecte, l’ocasió de fer memò-
ria dels moments de gràcia que l’Esperit 
ens ha permès de viure al llarg de l’Any. 
Com és habitual a la litúrgia cristiana, en 
fer memòria d’esdeveniments de gràcia, 
actualitzem la Salvació, que ens ve per la 
Mort i Resurrecció de Jesucrist, i a la fi té 
la seva font pregona en l’amor immens 
i gratuït del Pare Déu. La celebració, per 
tant, significarà un cant de lloança sincera, 
perquè Ell no deixa d’estimar-nos i donar-
nos oportunitats de reconciliació i de crei-
xement en l’amor.

Així mateix, és propi de la nostra fe veu-
re en cada moment de gràcia una promesa 
per al futur. Perquè el Senyor vol de nosal-
tres que no ens aturem, que seguim enda-
vant cercant-lo sempre, construint amb Ell 
la història pròpia, de l’Església i del món. 
Celebrarem, per tant, també l’esperança 
en la promesa, el compromís de bastir el 
futur amb i des de la misericòrdia.

Encara que no podrem ser-hi tots a la 
celebració, sí que ens sentirem ben units a 
l’Eucaristia, memòria i profecia del sacrifici 
de l’amor misericordiós de Jesucrist.

Que Déu us beneeixi.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

la Sagrada Escriptura també fora de la ce-
lebració. En efecte, cal que el llibre que 
conté la Paraula de Déu tingui un lloc visi-
ble i d’honor en el temple cristià» (n. 68).

La resta d’actes que celebrarem al llarg 
de la Setmana Bíblica, coordinats pel Se-
cretariat d’Animació Bíblica de la Pastoral 
de la nostra diòcesi, se situen en la mateixa 
perspectiva d’apropar la Bíblia a tothom, 
de dinamitzar el coneixement i estima de 
les Sagrades Escriptures, de crear realitats 
noves de lectura compartida de la Bíblia, 
d’aconseguir que aquesta es converteixi 
en l’ànima de tota la pastoral de la diòcesi.

Esperem que aquestes iniciatives ser-
veixin per un augment del coneixement i 
una més profunda estimació de la Sagra-
da Escriptura i, sobretot, que redundin en 
un creixement en la fe i en la santedat del 
nostre poble.

L’Esperit Sant, que assistia els autors 
del text sagrat, us il·lumini quan el llegi-
reu, fins a trobar Jesucrist viu que us parla 
i espera la vostra resposta. Que Ell us be-
neeixi.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Carta per la cloenda diocesana de l’Any 
Sant de la Misericòrdia

Sant Feliu de Llobregat, 20-10-2016

Benvolguts germans:
Fa aproximadament un any que ens 

posàvem en contacte per fer-nos ressò, a 
la Diòcesi, de la crida que ens adreçava el 
papa a viure amb esperança “l’Any Sant 
de la Misericòrdia”. Ara és el moment de 
convocar a la celebració de la cloenda 
d’aquest temps especial de gràcia, per tal 
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1Carta als subscriptors de la diòcesi 

Sant Feliu de Llobregat, 20-10-2016

Estimats en el Senyor,
Rebeu amb aquestes breus lletres el 

nostre sincer agraïment, en nom de tota la 
comunitat diocesana, per la vostra gene-
rosa aportació al sosteniment de la nostra 
vida eclesial. És un gest que traspua soli-
daritat, generositat i sentit d’Església.

Volem descobrir en la vostra col-
laboració econòmica un testimoni d’allò 
que ens proposem viure enguany, seguint 
l’objectiu pastoral: “estimeu-vos els uns 
als altres”. No hi ha dubte que una de les 
proves més clares de l’estimació és com-
partir el que tenim amb els germans.

Recordem oportunament que, posant 
en comú béns materials, no només estem 
reconeixent com a pròpies les diverses tas-
ques diocesanes, sinó que també estem 
tractant com a germans tots aquells que 
les duen a terme o se’n beneficien. Amb la 
nostra col·laboració material tractem com 
a germans sobretot aquelles persones 
que reben de franc serveis i ajudes de tota 
mena per mitjà de l’Església Diocesana.

El fons comú diocesà, administrat amb 
transparència, sobrietat i equitat, és ga-
rantia de fidelitat d’una Església servidora.

Que Déu beneeixi la vostra generositat 
fidel.

Reiterant el nostre agraïment, rebeu la 
salutació més cordial en el Senyor,

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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1 Decret 12/16. Jubilació de Mn. Miquel Ra-

ventós Surià 

Sant Feliu de Llobregat, 2-9-2016

Rebuda la petició de Mn. Miquel Raventós 
Surià, en què sol·licita poder acollir-se a la 
jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs 
que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present acceptem la petició de jubi-
lació del Rev. Sr. Miquel Raventós Surià i 
la renúncia al càrrec de Rector de les Par-
ròquies de Santa Magdalena de Pontons, 
Santa Maria de Sant Martí Sarroca, Sant 
Genís i Santa Maria de Foix de Torrelles de 
Foix i el pas a la situació de prevere jubilat, 
per les raons adduïdes.

El present decret no entrarà en vigor 
fins a la presa de possessió del nou rector 
de les parròquies referides ut supra. 

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.

Secretari general i canceller

Decret 13/16. Jubilació de Mn. Rubén Da-
río Rivera Jiménez 

Sant Feliu de Llobregat, 2-9-2016

Rebuda la petició de Mn. Rubén Darío Ri-
vera Jiménez, en què sol·licita poder aco-
llir-se a la jubilació i fa renúncia explícita 
als càrrecs que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present acceptem la petició de 
jubilació del Rev. Sr. Rubén Darío Rivera 
Jiménez i la renúncia al càrrec de Rector 
de la Parròquia de La Mare de Déu de la 
Mercè del Prat de Llobregat i el pas a la 

Decret 11/16. Nomenament d’ecònom

Sant Feliu de Llobregat, 2-9-2016

Havent de procedir al nomenament d’Ecò-
nom de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,

Havent escoltat el parer del Col·legi de 
Consultors i Consell d’Assumptes Econòmics,

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de l’in-
teressat, nomenem el Sr. Rafael Galofré 
Casas per al càrrec d’Ecònom, com a col-
laborador del nostre ministeri en l’Església 
de Sant Feliu de Llobregat, al servei del 
Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes, des del 
moment de prendre’n possessió (c. 494).

Esperem que la seva personal dedica-
ció i que la seva generosa disponibilitat, 
esdevindran un bé per a la vida i el servei 
pastoral de la Diòcesi.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.

Secretari general i canceller

[ ]Decrets
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

situació de prevere jubilat, per les raons 
adduïdes.

El present decret no entrarà en vigor 
fins a la presa de possessió del nou rector 
de la parròquia referida ut supra. 

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan Pere Pulido Gutiérrez, Pvre.

Secretari general i canceller Comunicat de Nomenaments

Amb data 2 de setembre de 2016, l’Excm. i 
Rvdm. Mons. Agustí Cortés Soriano, Bisbe 
de Sant Feliu de Sant Feliu de Llobregat, 
ha realitzat els següents nomenaments 
parroquials:
	Mn. Joan Puig Mas, rector de la nova 
parròquia de la Mare de Déu de Montser-
rat de Viladecans.
	Mn. Francesc Tirado Lara, rector de les 
Parròquies de Santa Maria i Crist Salvador 
de Martorell.
	Mn. Rafael Vilaplana Moltó, rector de 
les Parròquies de Sant Mateu de Vallirana i 
Sant Esteve de Cervelló.
	Mn. Antoni Roca Roig, rector de la Parrò-
quia de Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts.
	Mn. Manuel Roig Cisteré, rector de la 
Parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà.
	Mn. Josep Torrente Bruna, rector de la 
Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè 
del Prat de Llobregat.
	Mn. Carles Muñiz Pérez, vicari de la Par-
ròquia de la Mare de Déu de la Mercè del 
Prat de Llobregat.
	Mn. Jaume Berdoy Alemany, rector de 
les Parròquies de Santa Magdalena de 
Pontons, Santa Maria de Sant Martí Sar-
roca, Sant Genís i Santa Maria de Foix de 
Torrelles de Foix.

[ ]Nomenaments
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Celebració d’inici de curs a la Cúria

Sant Feliu de Llobregat 26-9-2016

Divendres 23 de setembre va tenir lloc 
l’habitual celebració d’inici de curs amb 
els treballadors i col·laboradors que ofe-
reixen els seus serveis a la Casa de l’Esglé-
sia o cúria diocesana. 

A les 13.00 h va tenir lloc l’Eucaristia, 
a la capella de la Casa, presidida pel bis-
be Agustí i concelebrada pels vicaris i al-
guns preveres. A la seva homilia, el bisbe 
va reflexionar sobre el sentit de “tornar a 
començar un nou curs”, a la llum de la Pa-
raula de Déu proclamada. 

En el moment de les pregàries dels 
fidels, es va encomanar a Déu les ne-
cessitats de l’Església i de la humanitat, 
d’aquells que més sofreixen, de la comu-
nitat dels treballadors a la Cúria i el treball 
que s’engega en el segon any del Pla Pas-
toral Diocesà.

Posteriorment va tenir lloc un refrigeri 
per a tots al menjador de la Casa, moment 
en què es va aprofitar per fer un agraïment 
especial a Mn. Francesc Xavier Escolà, ecò-
nom diocesà des dels inicis fins ara, que 
serà rellevat per Rafael Galofré. En les pa-
raules d’agraïment de Francesc X. Escolà, 
a més de la sintonia manifestada amb el 

	Mn. Genís Sans Martínez, DP, diaca 
adscrit i encarregat de les Parròquies de 
Santa Magdalena de Pontons, Santa Maria 
de Sant Martí Sarroca, Sant Genís i Santa 
Maria de Foix de Torrelles de Foix.

S’informa també d’aquest nomenament 
no parroquial
	Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez, ha es-
tat nomenat formador del Seminari Con-
ciliar de Barcelona i vicerector per als se-
minaristes de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

Amb data 4 d’octubre de 2016, l’Excm. i 
Rvdm. Mons. Agustí Cortés Soriano, Bisbe 
de Sant Feliu de Sant Feliu de Llobregat, 
ha realitzat els següents nomenaments 
parroquials:
 Mn. Fermí Martín Fernández, rector de 
la Parròquia de Santa Magdalena, de Ca-
nyelles.
 Mn. Joan Lluís Salas Valle, DP, diaca 
adscrit, encarregat de la Parròquia de San-
ta Magdalena, de Canyelles.

[ ]Cúria
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

bisbe Agustí durant aquests anys, va ha-
ver-hi una menció especial a la seva espo-
sa, pel suport personal i professional per a 
la tasca desenvolupada. Es va homenatjar 
l’ecònom sortint amb uns exemplars de la 
Litúrgia de les Hores acabada de publicar 
per part del CPL, amb la renovació dels tex-
tos litúrgics.
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1 mateixa saba que vincula uns i altres entre 

si com a membres d’una mateixa comu-
nió: la unitat de la nostra Església és una 
mateixa vida i un mateix amor compartit, 
l’Esperit Sant que ens ha estat donat per 
Jesús.

Sentim un desig intensíssim d’acomplir 
aquesta crida de Jesucrist. Precisament 
perquè veiem cada dia com n’estem de 
lluny de viure una veritable comunió de 
germans fonamentada en l’amor de Crist. 
Enguany se’ns obre un nou camí, ampli i 
apassionant: el camí de trobar-nos i reco-
nèixer-nos en l’estimació mútua, segons 
aquella comunió que amara la diversitat 
de dons i ministeris.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Objectius curs 2016-2017

“Estimeu-vos els uns als altres”
L’Església comunió de germans que s’es-
timen

CRIDA A L’AUTENTICITAT DE VIDA
• Preveres i diaques: ministres de la co-

munió eclesial
Cal promoure un exercici del ministeri 

que afavoreixi la comunió entre tots els 
membres del poble de Déu que s’expressa 
en l’eucaristia compartida, i que es con-
creta en iniciatives pràctiques de comunió 
entre ministres ordenats, amb els laics i 
a través del bisbe diocesà amb l’Església 
universal.

• Família, església domèstica
És en la família on es desvetlla des del 

primer moment la dimensió religiosa dels 
infants i on aprenem a viure com a deixe-
bles de Crist. Cal promoure en el si de les 

Escrit del bisbe Agustí per a la segona 
etapa del Pla Pastoral
 
 “Estimeu-vos els uns als altres”
(Jn 15,12): l’Església, comunió de germans 
que s’estimen

Quan el curs passat ens fèiem ressò de 
la crida de Jesús “manteniu-vos en el meu 
amor”, ja sabíem que el camí ens portaria 
a aquesta altra paraula: “estimeu-vos els 
uns als altres”. Entre una paraula i l’altra, 
en efecte, hi ha una connexió necessària: 
si en complim una viurem l’altra. Per què?

Jesús va donar molta importància a 
aquest manament. En el gran discurs de co-
miat a l’Evangeli de Sant Joan el va repetir 
tres vegades (Jn 13,34; 15,12.17). Però les 
dues primeres –en el marc del lavatori dels 
peus als deixebles i en el de la paràbola 
del cep i les sarments  –va afegir oportuna-
ment: “com jo us he estimat”. Així doncs, 
l’amor amb el qual ens hem d’estimar els 
uns als altres no serà sinó una prolongació 
del seu mateix amor, en el qual ens hem 
volgut mantenir l’any passat.

“Estimeu-vos com jo us he estimat”, no 
serà només un manament d’imitar-lo a Ell, 
sinó sobretot una conseqüència de l’amor 
que Ell ens té: “estimeu-vos perquè jo us 
he estimat”. La saba, que manté vives les 
sarments unides a la soca del cep, és la 

[ ]Pla Pastoral
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V i d a  D i o c e s a n a

famílies el testimoni joiós, humil i creïble 
de la fe i l’alegria de l’amor, afavorint els 
espais per compartir-lo amb altres famí-
lies.

• Cura i acompanyament personal dels 
membres de la comunitat cristiana

La trobada personal de cada cristià 
amb Jesucrist comporta un itinerari únic 
i personal on poden aparèixer dificultats 
i miratges. Cal promoure una cultura de 
l’acompanyament que orienti l’experiència 
creient, formi en la unitat i en la comunió 
en un marc social i eclesial de pluralitat, 
adverteixi dels enganys i ajudi a descobrir 
les crides de Déu per a cadascú.

• Atenció i creixement de l’Itinerari dio-
cesà de renovació cristiana (II)

Promoure i animar l’experiència de pri-
mer anunci de la fe (Vine i veuràs) i facilitar 
i promoure grups de segon nivell (Vine a 
conèixer) que ajudin a créixer en l’expe-
riència eclesial de fe. Vetllar perquè a tot 
arreu hi hagi aquesta o altres experiènci-
es eclesials d’anunci del kerigma de la fe i 
agents formats per a acompanyar-les.

CRIDA A L’EVANGELITZACIÓ
• Projecte educatiu: la pastoral juvenil i 

familiar. L’educació afectiva i sexual
Com a part del repte educatiu global 

que té l’Església, parar atenció a l’afecti-
vitat i la seva expressió, com a dimensió 
constitutiva de la persona que ha de que-
dar configurada per la fe en Jesucrist. Cal 
vetllar perquè en tots els àmbits educatius 
(família, parròquia, escola) es presenti la 
proposta cristiana als infants, adolescents 
i joves de manera intel·ligible.

• Espais de diàleg fe-cultura
Cal promoure iniciatives que posin en 

diàleg la proposta evangèlica de l’Església 
i les fonts i els espais de transmissió de la 

cultura per tal que uns i altres s’enriquei-
xin i fecundin mútuament.

CRIDA A LA RENOVACIÓ D’ESTRUCTU-
RES

• Directori de l’arxiprestat. Configuració 
del mapa pastoral

Cal articular mecanismes perquè les 
parròquies properes coordinin les seves 
estructures pastorals a fi que puguin ser 
ateses adequadament les necessitats del 
poble de Déu pels ministres i agents de 
pastoral.

• Estructures de comunió-comunicació 
arxiprestals

Cal aprofundir i concretar elements 
pràctics de comunicació interparroquial 
que afavoreixin la comunió eclesial res-
pectant la pluralitat, la reflexió conjunta i 
l’acompanyament atent de la vida del po-
ble de Déu.

• Estructures d’acolliment dels pobres, 
discerniment i accions a plantejar. Càritas 
parroquials i interparroquials (II)

Continuar la reflexió i concreció d’es-
tructures de servei als més febles en les 
parròquies i arxiprestats que treballin per 
la dignitat de les persones, siguin un fac-
tor de promoció i integració, i ajudin les 
comunitats cristianes a avançar en la vi-
vència de l’espiritualitat de la pobresa.

• Secretariat de diàleg amb la cultura 
(ateneus/ràdios/centres parroquials)

Recollir i coordinar les entitats, instituci-
ons i persones de l’Església presents en el 
camp de la cultura per a promoure el diàleg 
i l’enriquiment mutu.
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1 13 de setembre. Reunió de la Delegació 

Diocesana de Pastoral Sacramental i Litúr-
gia, a la Casa de l’Església.

14 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
la reunió del Consell de Càritas Diocesana, 
a la Casa de l’Església.

16 de setembre. El bisbe Agustí es troba 
amb el delegat d’Evangelització i Aposto-
lat Seglar i coordinador del Pla pastoral, 
Mn. Josep Torrente, a la Casa de l’Església.

18 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a l’ermita de la Santa Creu a 
Tarrés (Tarragona) en la celebració del 40è 
aplec que hi organitza la Comunitat de Jesús.

19 de setembre. Trobada de treballadors 
de Càritas diocesana, a la Casa de l’Esglé-
sia.
El bisbe Agustí es reuneix amb els semi-
naristes de la Diòcesi i a continuació par-
ticipa en la inauguració del curs al Semi-
nari Conciliar de Barcelona. Enguany han 
entrat dos nous seminaristes de la Diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, i són vuit el to-
tal de seminaristes. També s’ha incorporat 
a l’equip de formadors, Mn. Joan Pere Pu-
lido, com a formador de la comunitat de 
Sant Josep de la Muntanya i vicerector pels 
seminaristes de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.
Reunió de la Delegació diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.

21 de setembre. Trobada dels membres 
dels Tribunals Eclesiàstics de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona a la Casa de 
l’Església. El Senyor Bisbe saluda els as-
sistents a la trobada i comparteix el dinar 
amb ells.

SETEMBRE 

1 de setembre. Reunió del Consell Episcopal. 

3 de setembre. El bisbe Agustí concelebra 
en l’ordenació episcopal de Mons. Arturo 
Ros, com a Bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi 
de València, a la Catedral de València. 

6 de setembre. Reunió del moviment de 
Vida Creixent, a la Casa de l’Església.

9 de setembre. Reunió del Consell Episco-
pal 

10 de setembre. El bisbe Agustí participa 
en la trobada de joves pelegrins que assis-
tiren a la Jornada Mundial de la Joventut a 
Cracòvia, a la parròquia de Sant Joan Bap-
tista de Sant Feliu de Llobregat.

11 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la capella Nord de Sant Feliu 
de Llobregat, amb motiu de les Festes en 
honor a la Mare de Déu de la Salut.

12 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Catedral de Sant Feliu de 
Llobregat amb motiu del 12è aniversari de 
l’inici del seu ministeri episcopal a la Diò-
cesi.

[ ]Crònica
diocesana
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V i d a  D i o c e s a n a

sell d’Assumptes Econòmics, a la Casa de 
l’Església.

29 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
la reunió del Col·legi de Consultors, a la 
Casa de l’Església.
El bisbe Agustí es reuneix, a la Casa de 
l’Església, amb els Delegats diocesans de 
Família i Vida, Catequesi, Ensenyament i 
Joventut, on es continua treballant sobre 
el tema de l’educació afectiva i sexual.
Trobada de l’equip de la Delegació de la 
Pastoral Vocacional, a la Casa de l’Esglé-
sia.

30 de setembre. El senyor bisbe presideix 
l’acte de jurament del nou ecònom del Bis-
bat, el Sr. Rafel Galofré Casas.
Reunió del Consell Episcopal.

OCTUBRE

1 d’octubre. El bisbe Agustí saluda els as-
sistents a la Trobada de coordinadors de 
les Càritas parroquials, organitzada per 
Càritas diocesana, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí participa en el Jubileu de 
professors de la Diòcesi, a les Esglésies de 
Sant Pere de Terrassa: presideix la missa 
jubilar a la Catedral del Sant Esperit amb el 
ritu de la Porta Santa i tot seguit compar-
teixen el dinar amb els assistents.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Antoni Abat de Corbera, 
on confereix el sagrament de la Confirma-
ció a un grups de joves.

2 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Martí Sarro-
ca, on Mn. Jaume Berdoy pren possessió 
com a nou rector i Mn. Genís Sans és pre-
sentat com a diaca adscrit i encarregat.

El bisbe Agustí es troba amb el delegat per 
a la Vida Consagrada, P. Josep M. Henrí-
quez, a la Casa de l’Església..

20 de setembre. El bisbe Agustí es troba 
amb l’equip del Secretariat d’animació bí-
blica i amb la delegada de Catequesi, Sra. 
Isabel Campmany, a la Casa de l’Església.

22 de setembre. El bisbe Agustí es troba 
amb els delegats de Família i Vida, Sr. Jo-
sep M. Guardiola i Sra. Dolors Ripollès.

23 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia d’ini-
ci de curs de la Cúria diocesana, a la Casa 
de l’Església on agraeix la disponibilitat de 
Mn. Francesc Xavier Escolà com Ecònom 
des de l’inici de la Diòcesi i la del Sr. Rafael 
Galofré com a nou Ecònom.
El bisbe Agustí beneeix les noves instal-
lacions del Highlands School Barcelona, a 
Esplugues de Llobregat, en el XV aniversa-
ri de la seva fundació.

24 de setembre. El bisbe Agustí concele-
bra en l’Eucaristia de la Festa de la Mare de 
Déu de la Mercè, a la Basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè de Barcelona. 
El bisbe Agustí participa en el 161è pelegri-
natge a Lourdes de l’Hospitalitat de Lour-
des.

25 de setembre. El bisbe Agustí concele-
bra en l’Eucaristia internacional al santuari 
de la Mare de Déu de Lourdes.

27 de setembre. Reunió de la Delegació de 
la Pastoral de la Salut, a la Casa de l’Es-
glésia.
El bisbe Agustí presideix la reunió del Con-
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1 amb la lliçó inaugural “De la comprensió 

a la contemplació. La teologia de Ramon 
Llull” a càrrec del Dr. Jordi Gayà de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya, a l’Aula Mag-
na del Seminari Conciliar de Barcelona. A 
continuació, comparteixen el dinar.
El bisbe Agustí assisteix als actes d’Inau-
guració del curs acadèmic de la Universitat 
Ramon Llull, amb motiu del 25è aniversari 
de la seva creació.
Reunió de l’equip de la Delegació diocesa-
na d’Ensenyament, a la Casa de l’Església.

7 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal.
El bisbe Agustí presideix l’Assemblea Gene-
ral anual de diaques, a la Casa de l’Església. 

8 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la parròquia de Sant Pere Apòs-
tol de Masquefa on administra el sagra-
ment de la Confirmació a un grup de joves.
Jornada de la Delegació diocesana de Pas-
toral Vocacional, a Vilafranca del Penedès.
Recés dels seminaristes de Sant Feliu de 
Llobregat i Barcelona al Noviciat de Pallejà.
Reunió de la Delegació diocesana de Pas-
toral vocacional amb els preveres i diaques 
de l’Arxiprestat de Vilafranca del Penedès.

9 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia de creació de la nova Parròquia de 
Santa Maria de Montserrat, de Viladecans, 
i la presa de possessió de Mn. Joan Puig, 
com a nou rector.

11 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia de la Festa de la Mare de Déu del 
Pilar, a la Caserna de la Guardia Civil de 
Sant Andreu de la Barca. Són presents a 
la celebració, entre altres personalitats, el 
Ministre de l’Interior i la Delegada del Go-
vern a Catalunya.

El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Genís de Torrelles de 
Foix, on Mn. Jaume Berdoy pren posses-
sió com a nou rector i Mn. Genís Sans és 
presentat com a diaca adscrit i encarregat, 
també de les parròquies de Santa Maria de 
Foix i de Santa Magdalena de Pontons.
X Trobada d’inici de curs de la Delegació 
diocesana de Catequesi i Delegació dioce-
sana de Joventut, a la Casa de l’Església. 
Tot seguit, la celebració de l’Eucaristia pre-
sidida pel bisbe Agustí amb l’enviament 
dels catequistes i animadors de grups de 
joves a la capella del Bon Salvador de Sant 
Feliu de Llobregat.

4 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
reunió d’arxiprestos de les dues vicaries, 
d’inici de curs, a la Casa de l’Església.

5 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia d’inici de curs de la Universitat 
Abat Oliba CEU, a Barcelona.
El bisbe Agustí acull la reunió de bisbes 
de la Província Eclesiàstica de Barcelona, 
a la Casa de l’Església, en la qual tracten 
qüestions referides als tres bisbats. Han 
assistit l’arquebisbe de Barcelona, Joan 
Josep Omella, el bisbe de Terrassa, Josep 
Àngel Saiz i el seu bisbe auxiliar, Salvador 
Cristau. No hi ha pogut ser present el bisbe 
auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, 
per altres compromisos. 
Trobada de la Delegació diocesana de Famí-
lia i Vida entorn a l’exhortació postsinodal 
“Amoris Laetitia”, a la Casa de l’Església.

6 d’octubre. El bisbe Agustí assisteix als 
actes d’Inauguració del curs acadèmic de 
l’Ateneu Sant Pacià, on concelebra en l’Eu-
caristia amb els altres bisbes de les diòce-
sis catalanes i participa en l’Acte acadèmic 
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Tenas a aquesta població com a rector de 
la parròquia. Tot seguit participa en l’acte 
d’homenatge a Mn. Antoní, al mateix tem-
ple parroquial.

17-20 d’octubre. XXII Jornades de Formació 
i Animació Pastoral de la Vicaria del Pene-
dès, Anoia i Garraf, a la Sala Mn. Vinyeta, 
de la parròquia de Santa Maria de Vilafran-
ca, i amb el tema: Fem camí en l’Any de la 
Misericòrdia.

18 d’octubre. El bisbe Agustí es reuneix 
amb els Consells pastorals de la Parròquia 
de Santa Maria Magdalena de Canyelles i 
de la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa 
Tecla de Sitges, a l’església de Sant Joan.

19 d’octubre. Reunió de la comissió per-
manent de la Delegació diocesana per al 
diaconat, a la Casa de l’Església.

20 d’octubre. El bisbe Agustí es reuneix 
amb els Secretariats del Consell Pastoral 
Diocesà i Consell del Presbiteri, a la Casa 
de l’Església.
El bisbe Agustí assisteix a la cloenda de les 
XXII Jornades de Formació i Animació Pas-
toral de la Vicaria del Penedès, Anoia i Gar-
raf, a la Sala Mn. Vinyeta de la parròquia 
de Santa Maria de Vilafranca.

21 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal 
Celebració de l’aniversari de naixement 
del bisbe Agustí, amb la Cúria, a la Casa 
de l’Església.

22 d’octubre. El bisbe Agustí participa en 
la Trobada de voluntaris de Càritas Catalu-
nya a Tarragona.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà amb 

Reunió de la Junta coordinadora del Movi-
ment Vida Creixent, a Gavà.

12 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, 
en la Festa de Sant Rarimi, compatró de 
Sant Feliu de Llobregat.

13 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
reunió d’inici de curs de delegats dioce-
sans, a la Casa de l’Església.

14 d’octubre. El bisbe Agustí assisteix al 
Simposi Homenatge a Pau VI, organitzat 
per la Conferència Episcopal Espanyola a 
Madrid, en el marc del 50è aniversari de 
la Conferència Episcopal Espanyola, amb 
l’assistència del Cardenal Pietro Parolin, 
Secretari d’Estat de la Santa Seu, i confe-
rència amb el títol: “Pablo VI y la Paz”.

15 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
trobada de delegats diocesans de Família i 
Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya, 
a la Casa de l’Església.
Primera reunió del grup de coordinació de 
les corals que participaran a la catedral en 
les celebracions diocesanes, a la Casa de 
l’Església.
El bisbe Agustí participa en la sessió d’es-
tudi de l’Exhortació Amoris Laetitia, orga-
nitzada per la Delegació diocesana de Fa-
mília i Vida, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
parròquia de Sant Josep de Sant Vicenç 
dels Horts, on Mn. Antoni Roca pren pos-
sessió com a nou rector.

16 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia dels Sants Just 
i Pastor, de Sant Just Desvern, recordant 
els 100 anys de l’arribada de Mn. Antoní 
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1 glésia on la Sra. Arcàdia Ruiz presenta els 

vots com a consagrada.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Santa Maria de Martorell 
amb la presa de possessió de Mn. Fran-
cesc Tirado, com a nou rector.

30 d’octubre, El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la Parròquia de Sant Antoni 
M. Claret, de Sant Boi de Llobregat, en la 
celebració patronal de la comunitat cris-
tiana.

la presa de possessió de Mn. Manel Roig, 
coma nou rector.

23 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’Eu-
caristia a la Parròquia de Sant Baldiri de 
Sant Boi de Llobregat on confereix el Sagra-
ment de la Confirmació.
El bisbe Agustí presideix l’Eucaristia a la 
Parròquia de Santa Magdalena de Canye-
lles amb la presa de possessió de Mn. 
Fermín Martín, com a nou rector i Mn. Joan 
Salas, com a diaca adscrit i encarregat.

24 d’octubre. Reunió de la Delegació dio-
cesana de Joventut, a la Casa de l’Església.

25 d’octubre. El bisbe Agustí saluda els 
assistents al Taller d’habilitats comunica-
tives per a preveres i diaques, organitzat 
per la Delegació diocesana de Mitjans de 
Comunicació, a la Casa de l’Església i en el 
context del Pla pastoral.
El bisbe Agustí participa en la reunió de 
bisbes de la Conferència Episcopal Tarra-
conense, al Seminari Conciliar de Barcelo-
na. També participa en la reunió del Con-
sell de l’Ateneu Sant Pacià.

26 d’octubre. Reunió de la Delegació dio-
cesana per a la Vida Consagrada, a la Casa 
de l’Església.

27 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
pregària vocacional a la capella de la Casa 
de l’Església, organitzada per la Delegació 
diocesana de Pastoral Vocacional i amb la 
presència dels seminaristes de la Diòcesi.

28 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal 

29 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’Eucaristia a la capella de la Casa de l’Es-
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Jornades de Formació i Animació Pastoral 
a Vilafranca

«Fent camí en l’Any Sant de la Misericòr-
dia»

Amb aquest lema van tenir lloc les Jor-
nades de Formació i Animació Pastoral a 
Vilafranca del Penedès, en la seva 12a edi-
ció, del 17 al 20 d’octubre. Com a línia de 
fons d’aquestes jornades s’ha pres la pre-
sentació de persones concretes que ens 
parlen de la misericòrdia de Déu, i així ho 
han fet els diversos ponents: Gaspar Mora 
va acostar els assistents a l’última exhor-
tació del papa Francesc, Amoris Laetitia; 
Daniel Palau va presentar la figura del bis-
be Torras i Bages; Xavier Morlans va trans-
metre pistes per esdevenir una parròquia 
“en sortida” i misericordiosa. Albert Soler 
va parlar de Ramon Llull. Cada dia van fer-
se presents al voltant d’un centenar de 
persones, entre les quals el bisbe Agustí, 
que va assistir a la jornada de cloenda.

Una parròquia més a Viladecans 

Després d’un procés de reflexió i con-
sulta amb el Consell Presbiteral, amb els 
mossens de Viladecans, de l’arxiprestat 
de Bruguers, i els membres del Consell 
Episcopal, i atenent a la fervent vida de la 
comunitat cristiana al voltant de l’església 
coneguda popularment a la població com 
«la Montserratina», el bisbe Agustí va cre-
ar la Parròquia de la Mare de Déu de Mont-
serrat, amb decret episcopal datat l’11 de 
juliol de 2016. Per tant, el temple, ja hi era; 
els fidels també; ara però es conforma una 
unitat pastoral pròpia, independent de la 
Parròquia de Sant Joan, i en comunió amb 
ella i les altres parròquies de l’arxiprestat 
i de la diòcesi. Aquest pas s’ha materialit-
zat i s’ha fet visible el passat 9 d’octubre, 
amb l’entrada del que serà el seu primer 
rector, Mn. Joan Puig, en una Eucaristia ce-
lebrada a les 12.00 h, amb la presència del 
bisbe Agustí que presidia, i concelebrada 
per altres capellans de Viladecans. El to 
festiu i joiós va caracteritzar la jornada, 
tant durant la litúrgia com durant el dinar 
posterior, amb la participació de nombro-
sos feligresos. Amb la nova parròquia de la 
Mare de Déu de Montserrat de Viladecans, 
són ja 123 les parròquies de la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat.

[ ] [ ]Vicaria del
Llobregat

Vicaria del 
Penedès-Anoia-
Garraf
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

ser-ho familiars ja que hi ha fets que per la 
seva naturalesa només són coneguts per 
parents pròxims. No obstant això, excepte 
molt rara excepció, s’exclouen per princi-
pi els fills comuns del matrimoni, ja que 
per lògica no poden testimoniar res sobre 
fets propers al consentiment matrimonial 
dels seus progenitors. Quan al Col·legi de 
Jutges li arriba el moment de deliberar al 
voltant del conflicte conjugal, el primer 
que analitzen és si les declaracions d’ell 
i d’ella han estat o no constatades per la 
prova testifical.

La rellevància del testimoni en els pro-
cessos matrimonials (I)

En aquesta publicació tractarem en línies 
generals d’aquest mitjà de prova. El testi-
moni és un factor primordial per aconse-
guir certesa del que va succeir en aquell 
matrimoni, la nul·litat del qual es demana. 
Per principi, és persona aliena a la conte-
sa i a les parts. La seva aportació principal 
consisteix a narrar de manera asèptica fets 
de rellevància per al consentiment matri-
monial. Declara sota jurament i ha de ma-
tisar sempre la seva font de coneixement: 
així, el que diu ho sap perquè ho ha cons-
tatat de forma directa o perquè li ho han 
explicat en el seu moment, o ara fa poc. En 
ser examinat, el tribunal ha de vigilar que 
la seva declaració no derivi en superficials 
judicis de valor: «el festeig va ser normal», 
«eren molt immadurs», «era un noi o una 
noia conflictiva», etc. La sentència es ba-
sarà primordialment en aquest mitjà de 
prova. Necessiten els jutges tenir a la vista 
fets concrets i amb preferència anteriors al 
matrimoni. La norma canònica no estableix 
un mínim i un màxim quan les parts, per 
mitjà dels seus advocats, elaboren la llis-
ta. S’ha creat un costum forense de propo-
sar de quatre a set testimonis. A diferència 
dels processos civils, cautelarment poden 

[ ]Vicaria Judicial – 
Tribunal 
eclesiàstic
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1 per tots. Ens agradaria poder establir un 

diàleg sobre totes les qüestions del tema 
econòmic parroquial i diocesà.

També informarem de l’estat econòmic 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat refe-
rent a l’any 2015.

Cordialment vostre,

Rafael Galofré i Casas
Ecònom

Carta de l’Ecònom als consells parroqui-
als d’economia 

Sant Feliu de Llobregat, 17-10-2016

Benvolgut Sr. Rector,
Per parlar de la campanya de “Germa-

nor” d’enguany (diumenge 13 de novem-
bre), així com altres temes relacionats amb 
la gestió econòmica, us convoquem a la re-
unió que tenim cada any per aquest motiu.

A la reunió, que serà presidida pel Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. 
Agustí Cortés i Soriano, convindria que 
vingués acompanyat d’alguns membres 
del Consell d’Economia parroquial. La re-
unió, que es farà conjuntament amb les 
dues vicaries, tindrà lloc a:

CASA DE L’ESGLÉSIA
C/ Armenteres, 35
SANT FELIU DE LLOBREGAT
dijous 3 de novembre, a les 21:00 hores
Tot i que ja ens hi referirem, us haig de 

dir que ens interessa molt a tots que la 
Diada de “Germanor” sigui realment reei-
xida. Per això cal la nostra motivació per 
fer-la extensiva a les nostres comunitats.

En aquesta reunió us lliurarem la docu-
mentació referent a l’administració parro-
quial, gran part és idèntica a la tramesa 
d’anys anteriors i per tant ja coneguda 

[ ]Administració
econòmica
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

l’Església i la societat. Al mateix temps, 
dibuixa noves vies per a treballar con-
juntament amb administracions o grups 
d’estudi i permet aprofitar sinergies per a 
fer pedagogia del paper de l’Església com 
a motor de dinamització cultural, de ver-
tebració i de cohesió social, durant molts 
segles. 

Arxiu històric diocesà 

L’Arxiu històric Diocesà, en el marc del seu 
procés de concentració, sanejament, cata-
logació i digitalització, continua avançant. 

Enguany, en la línia de bona entesa amb 
la Direcció General d’Afers Religiosos del 
Departament de Governació de la Gene-
ralitat de Catalunya, el Departament de 
Patrimoni del Bisbat ha sol·licitat la sub-
venció per a actuacions de conservació, 
preservació i difusió del patrimoni literari 
o documental de temàtica religiosa, gràci-
es a la qual ha pogut digitalitzar els arxius 
de la parròquia de Santa Maria del Bruc, 
Monistrol de Montserrat, Sant Pere de La-
vern i Sant Pere de Gelida, dipositats a la 
seu diocesana. 

Aquesta acció representa una millora 
excepcional en la custòdia i protecció de la 
documentació original ja que, un cop rea-
litzada la digitalització, permet la consulta 
presencial de les imatges sense manipular 
els originals i reverteix sobre la guarda del 
patrimoni documental cedit per a la seva 
protecció.  

La digitalització de les parròquies per-
met fer accessible un patrimoni documen-
tal excepcional a la societat civil, histori-
adors, genealogistes... i esdevé, alhora, 
una altra porta oberta per al diàleg entre 

[ ]Departament 
de Patrimoni
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X Trobada de Catequistes i Animadors 
d’Infants i Joves 

L’auditori de la Casa de l’Església era ple 
de gom a gom diumenge 2 d’octubre a la 
tarda, amb catequistes de tota la diòcesi. 
Acollint la proposta del segon any del Pla 
Pastoral Diocesà recollida a la cita «Esti-
meu-vos els uns als altres» i vivint l’Any 
Jubilar de la Misericòrdia, el prevere Carles 
Muñiz va fer una ponència que il·lustrava 
com viure les obres de misericòrdia amb 
els infants i joves a la catequesi. Per la 
seva banda, els animadors d’adolescents i 
joves van rebre una formació amb la psicò-
loga i missionera idente Mar Álvarez sobre 
la importància de la dimensió psicològica 
i emocional en el nostre creixement com a 
persones i creients. A partir d’aquest curs 
s’implanta el nou Catecisme per a nens i 
nenes dels 11 als 15 anys, que evidencia 
l’estreta relació dels sagraments de la ini-
ciació cristiana i el camí progressiu que 
s’inicia en la infantesa i continua en l’ado-
lescència i joventut, vers la plena i madu-
ra incorporació a la comunitat cristiana. 
La tarda va concloure amb la celebració 
de l’Eucaristia presidida pel bisbe Agus-
tí i concelebrada per molts dels preveres 
que acompanyen la catequesi a les seves 
respectives comunitats parroquials. Al fi-

Taller d’habilitats comunicatives per a 
preveres i diaques

Dimarts 25 d’octubre un grup de 14 preve-
res i diaques van participar en una matinal 
formativa, a la Casa de l’Església, sobre 
habilitats comunicatives en general i la 
lectura de les escriptures en les celebraci-
ons religiosos, organitzada per la Delega-
ció de Mitjans de Comunicació.

Els ponents van ser, respectivament, els 
professors Josep Maria Brugués, periodis-
ta i assessor de comunicació especialitzat 
en formació de portaveus, i Josep Maria 
Vila, logopeda especialitzat en educació 
de la veu, a més de formador i assessor en 
l’àmbit de la comunicació oral i el cant.

Amb una bona combinació teòrico-pràc-
tica, es van aprofundir aspectes com ara 
l’estructuració i preparació del guió per a 
una intervenció en públic, la importància del 
llenguatge no verbal, com organitzar reuni-
ons, la projecció i articulació de la veu, amb 
atenció al to, ritme, silencis i pauses, tècni-
ques de respiració, preparació de lectures. 

Tots els assistents han valorat molt posi-
tivament l’experiència i la qualitat i empatia 
dels professors, que sumat a la bona pre-
disposició dels participants, han donat un 
òptim resultat, que anima a edicions futures 
de cursos similars, adreçats també a laics. 

[ ] [ ]Mitjans de
Comunicació

Catequesi
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Carta del delegat del Servei diocesà del 
catecumenat a les parròquies 

Sant Feliu de Llobregat,  16-9-2016

Benvolguts/des,
Hem iniciat el nou curs 2016-2017. Dins 

de les activitats pròpies de les parròquies 
i comunitats religioses, cada vegada més 
ens trobem amb la realitat d’haver d’acollir 
adults que sol·liciten rebre el sagrament 
del baptisme. En aquest aspecte vull agra-
ir la vostra participació en aquest procés 
d’acolliment, per al qual podeu comptar 
amb un sòlid itinerari catecumenal. Per-
meteu-me que us recordi que la formació 
catequètica als catecúmens normalment 
es fa en la Parròquia. I és per aquest motiu 
que desitjaria estar informat per tal d’acor-
dar l’itinerari catecumenal a seguir, és a dir 
un període de formació cristiana. És bo i 
convenient que per aquest itinerari comp-
teu amb l’ajuda d’altres cristians batejats 
i compromesos que acompanyin aquest 
procés catequètic. Sóc conscient que per a 
alguns de vosaltres és nou i d’altres potser 
l’heu hagut d’aprendre en els diferents ca-
sos que heu anat preparant.

És per aquest motiu que voldria, mit-
jançant aquesta carta, posar-me a la vos-
tra total disposició. Permeteu-me que us 

nal de la celebració, el Bisbe va enviar els 
catequistes a la missió que l’Església els 
encomana. [ ]Servei diocesà 

per al 
catecumenat
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rari. Estic segur que puc comptar amb el 
vostre ajut sincer i fratern.

Us agrairia de tot cor que ens comuni-
queu, al Servei diocesà per al Catecume-
nat, la demanda dels diferents adults que 
seguiran aquest itinerari. Amb l’ajut de 
tots anirem decidint quin camí i etapes li 
són necessàries. 

Rebeu una cordial salutació.

Mn. Ricard Hernández Taulé, 
Delegat del Servei Diocesà per al Catecumenat

recordi el procés que segueix l’itinerari 
catecumenal.

1. Petició del baptisme al Rector de la 
Parròquia que acull la petició, notificació 
al Vicari Episcopal, i comunicació al Servei 
Diocesà per al Catecumenat.

2. Contacte amb el Delegat del Catecu-
menat, que juntament amb el Rector de la 
Parròquia, proposen el procés a seguir. 

3. Acordar una visita a la Parròquia, per 
part del nostre Servei diocesà, per tal de 
conèixer els candidats al catecumenat i 
acompanyar-los en el seu itinerari. 

4. El procés catequètico-litúrgic i la ce-
lebració dels sagraments de la Iniciació 
Cristiana depenen de la Parròquia. 

5. El Diumenge de Crist Rei, 20 de no-
vembre, se celebrarà a la capella de la 
Casa de l’Església el ritu d’Ingrés al cate-
cumenat. Prèviament hi haurà una trobada 
amb els candidats al catecumenat per co-
nèixer el seu itinerari i després es farà una 
catequesi sobre la Fe. 

6. El primer Diumenge de Quaresma, 5 
de març, se celebrarà a la Catedral el ritu 
d’elecció o inscripció del nom dels nous 
catecúmens. Prèviament hi haurà una 
trobada amb els catecúmens a la Casa de 
l’Església per una catequesi sobre el bap-
tisme i la incorporació a l’Església. 

7. La celebració dels sagraments de la 
iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació 
i Eucaristia s’administren en una mateixa 
celebració, en diumenge, durant el temps 
pasqual i preferentment a la Vetlla Pas-
qual.

Tingueu per cert que podeu comptar 
amb l’ajut del Servei diocesà per al Cate-
cumenat. Podeu trucar els dimecres i di-
vendres, de 10.00 h a 13.00 h, al Bisbat, i 
preguntar per Mn. Ricard, delegat. És im-
portant que hi puguem prendre part, com 
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Octubre, mes missioner

El Diumenge Mundial de les Missions, DO-
MUND, se celebra anualment a tot el món 
el penúltim diumenge d’octubre, amb la 
finalitat de recordar, resar, homenatjar i 
ajudar en l’activitat missionera de l’Esglé-
sia Catòlica.

Des que el 1926 el Papa Pius XI instau-
rés aquesta Jornada Mundial de les Missi-
ons, el DOMUND –acrònim de diumenge 
mundial– ha acompanyat la societat, con-
vertint el mes d’octubre en el mes missi-
oner per excel·lència. Obres Missionals 
Pontifícies (OMP), institució pionera en 
l’ús dels mitjans de comunicació de l’èpo-
ca, ha amarat de Missió la societat, i ha fo-
mentat la necessitat de conèixer i ajudar el 
treball dels missioners.

Coincidint amb el 90è aniversari del DO-
MUND, Tarragona ha estat escollida com a 
ciutat que visibilitza l’activitat missionera 
de l’Església, enguany sota el lema “Surt 
de la teva terra”. Són diversos els actes 
que s’han organitzat per a donar a conèi-
xer la tasca dels missioners enviats arreu 
del món per les seves esglésies locals. 
Concretament, del 3 al 12 d’octubre estarà 
oberta al centre El Seminari-Centre Tarra-
conense l’exposició “El DOMUND al des-
cobert”. Conferències, exposicions, vetlles 

Jubileu de mestres i professors a Terrassa

Una quarantena de persones, entre do-
cents i acompanyants familiars, de la Diò-
cesi de St. Feliu de Llobregat, van realitzar 
un pelegrinatge jubilar a Terrassa el pas-
sat 1 d’octubre. Per començar, van visitar 
el conjunt monumental preromànic de les 
esglésies de Sant Pere de Terrassa. Des-
prés els participants es van adreçar a la 
Catedral del Sant Esperit on es va sumar al 
pelegrinatge el bisbe Agustí. Mn. Fidel Ca-
talán, rector i encarregat de la Catedral, va 
explicar-los el significat de la Porta Santa, 
per la qual tots van passar. A l’interior, una 
breu explicació del temple, la interpretació 
de Rorate Coeli per part de la coral de cant 
gregorià de la Catedral, la proclamació 
del Credo dels Apòstols i la celebració de 
l’Eucaristia a la capella del Santíssim. El 
pelegrinatge va acabar compartint el dinar 
i una animada sobretaula.

[ ] [ ]Ensenyament Missions
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Després de la JMJ 

Els joves del pelegrinatge diocesà a Cracò-
via provinents de Vilafranca, Sant Feliu de 
Llobregat, Castelldefels i Sant Joan Despí 
van reunir-se, novament, el dissabte 10 de 
setembre al vespre, per recordar i reviure 
l’experiència feta i transmetre-la al bisbe 
Agustí, que no va viatjar a Polònia. Va ser a 
la Parròquia de Sant Joan Baptista, de Sant 
Feliu. En un primer moment, van celebrar 
una estona d’adoració eucarística i des-
prés van compartir la missa amb la comu-
nitat parroquial. Després als locals de la 
parròquia, va haver-hi temps per conversar 
amb el bisbe Agustí, projectar fotos i sopar 
en un clima de germanor. Com a obsequi i 
record de la JMJ els joves li van regalar una 
de les casulles que l’organització de la Jor-
nada va oferir als concelebrants.

de pregària o espais d’intercanvi d’experi-
ències seran alguns dels actes programats 
per aquests dies, amb participació de les 
diverses delegacions de missions de les 
diòcesis catalanes. Per exemple, dilluns 10 
d’octubre, la jornada es dedicarà a com-
partir la tasca dels missioners nascuts a 
Catalunya que han estat enviats per les 
seves esglésies particulars.

Segons el director de les Obres Missi-
onals Pontifícies a Espanya, D. Anastasio 
Gil, és important ressenyar el treball ocult, 
silenciós i gens cridaner que fan els mis-
sioners i missioneres al servei dels més 
pobres.

[ ]Joventut
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D e l e g a c i o n s  d i o c e s a n e s

Assemblea del Col·legi Diaconal

El passat divendres 7 d’octubre es va re-
unir per primera vegada en aquest curs el 
Col·legi Diaconal, que aplega tots els dia-
ques de la diòcesi, constituint un òrgan de 
diàleg, consulta i col·laboració amb el bis-
be Agustí, sobre matèries específiques del 
diaconat. Va començar a les 19.15 h amb 
la pregària de Vespres a la capella de la 
Casa de l’Església, i després va continuar 
tractant alguns temes propis de l’any que 
comença, com ara l’aplicació del lema per 
al segon any del Pla Pastoral, resumit en 
la cita evangèlica: «Estimeu-vos els uns als 
altres.»

Inici de curs al Seminari Conciliar

Va tenir lloc el passat 19 de setembre, per 
als seminaristes de Sant Feliu i Barcelona 
que comencen el curs 2016-2017, amb la 
presència de l’arquebisbe de Barcelona, 
Joan Josep Omella i del bisbe Agustí Cor-
tés. Aquest curs, s’incorpora com a nou 
formador –després de la jubilació de Mn. 
Josep Serra, amb 25 anys de presència al 
Seminari– Mn. Joan Pere Pulido, delegat 
de Pastoral Vocacional de Sant Feliu de 
Llobregat, que “enfortirà els lligams de 
fraternitat entre les dues diòcesis”, en 
paraules del rector del seminari Mn. Josep 
Maria Turull. 

Aquest any, de la nostra diòcesi s’hi han 
incorporat Josep Sellarés, de Vilanova i la 
Geltrú, i Mateu Gómez, de Vilafranca del 
Penedès, i són en total 8 els seminaristes 
diocesans: Joan Francesc Cortès, que col-
labora a la Parròquia de Santa Maria, d’Ole-
sa de Montserrat; Samuel Gutiérrez, a la de 
Sant Joan Baptista, de Sant Feliu de Llobre-
gat; Xavier Montané, a la de Sant Antoni 
Abat, de Vilanova i la Geltrú; Javier Ojeda, 
a la Catedral de Sant Llorenç; Jordi Mondra-
gón, a la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir, 
de Sant Vicenç dels Horts; Mario Pardo, que 
en la seva etapa pastoral es troba a la Par-
ròquia de Sant Joan, de Viladecans.

[ ] [ ]Pastoral
vocacional

Diaconat
permanent
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de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. 
Hi van assistir 15 persones, totes col-
laboradores dels tres tribunals eclesiàs-
tics. Van començar a les 10.30 h, amb unes 
paraules de salutació del bisbe Agustí i, 
després d’una reunió de treball en la qual 
es va parlar molt intensament del motu 
proprio del papa Francesc que reforma els 
processos matrimonials, i d’una visita a la 
Casa, van compartir el dinar, amb la pre-
sència també del senyor bisbe.

El proper any aquesta reunió es farà a la 
seu de Barcelona. 

161è pelegrinatge a Lourdes

Va tenir lloc del 22 al 26 de setembre, amb 
hospitalaris de les diòcesis de Barcelona, 
Sant Feliu i Terrassa. El bisbe Agustí s’hi 
va fer present durant el cap de setmana, 
participant amb els joves a la pregària 
del dissabte i a la missa internacional del 
diumenge. Després del dinar de germanor 
del pelegrinatge, es va fer un senzill ho-
menatge a algunes persones pels seus 50 
anys de participació als pelegrinatges a 
Lourdes. En aquest viatge, eren presents 
representants de les delegacions de Vi-
ladecans, Gavà, Sant Boi i Vilafranca del 
Penedès.

Reunió dels Tribunals Eclesiàstics de les 
diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llo-
bregat i Terrassa

Sant Feliu de Llobregat 21-9-2016

Els tribunals de la Província Eclesiàstica de 
Barcelona, que aplega les seus diocesanes 
de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Ter-
rassa, han mantingut el costum de fer una 
reunió de treball anual al voltant del Vicari 
Judicial del Tribunal Metropolità, Mn. San-
tiago Bueno, per intercanviar experiències 
de la praxi judicial i alhora unificar criteris.

[ ]Província 
Eclesiàstica de 
Barcelona
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D o c u m e n t s

ria del Secretariat Interdiocesà de Cate-
quesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC), 
que serà presidida per Mons. Sebastià Tal-
tavull, Bisbe auxiliar de Barcelona i Admi-
nistrador Apostòlic de Mallorca.  Duran a 
terme les seves sessions de treball intern 
a la Casa San Juan de Ávila, del Pontificio 
Colegio Español de Roma. 

També s’han previst encontres de tre-
ball amb D. Paolo Sartor, director de l’Uf-
ficcio Catechistico  de la Conferència Epis-
copal Italiana (CEI), amb Mons. Andrea Lo-
nardo, director de l’Ufficcio Catechistico e 
Servizio per il Catecumenato de la diòcesi 
de Roma i, finalment, amb Mons. Rino Fi-
sichella, president del Pontifici Consell per 
a la Nova Evangelització, organisme de la 
Santa Seu que vetlla per la catequesi. Tam-
bé participaran en algunes de les sessions 
de treball de les Jornades nacionals de di-
rectors i col·laboradors de les delegacions 
diocesanes de Catequesi d’Itàlia, organit-
zat pel Secretariat Catequístic de la CEI.

Posteriorment, la tarda del dia 23 de 
setembre, els membres de l’Assemblea del 
SIC, s’uniran a la setantena de catequistes, 
de diverses diòcesis catalanes i balears, que 
s’han inscrit per a participar en aquest Jubi-
leu. Tots junts participaran a les catequesis 
i els actes que ha programat la Santa Seu.

El Jubileu dels Catequistes finalitzarà el 
dia 25 de setembre amb la participació de 
tot el grup a la Missa del papa Francesc a 
la Plaça de Sant Pere, al Vaticà.

Inauguració del curs 2016-2017 de l’Ate-
neu Universitari Sant Pacià 

Barcelona, 6-10-2016

L’arquebisbe metropolità de Barcelona, 
Joan Josep Omella, Gran Canceller de l’Ate-

Mons. Sebastià Taltavull, nomenat Adminis-
trador Apostòlic de la Diòcesi de Mallorca

Barcelona, 8-9-2016

Al migdia del dijous 8 de setembre de 
2016, la Santa Seu ha fet públic que el 
papa Francesc ha nomenat Mons. Sebastià 
Taltavull i Anglada, bisbe auxiliar de Barce-
lona, com a administrador apostòlic de la 
diòcesi de Mallorca, per causa del trasllat 
de Mons. Xavier Salinas Viñals, a València, 
com a bisbe auxiliar.  En el Decret de no-
menament de Mons. Taltavull, es precisa 
que el papa Francesc li concedeix els drets, 
facultats i missió que, segons norma del 
dret, competeix als Bisbes diocesans.

Vuitanta catequistes de Catalunya i les 
Illes Balears participen en el Jubileu dels 
Catequistes a Roma

Barcelona, 21-9-2016

Catequistes de les diòcesis de Catalunya 
i de les Illes Balears participen en el Jubi-
leu dels Catequistes convocat a Roma amb 
motiu de l’Any de la Misericòrdia, del 23 al 
25 de setembre de 2016.

Abans dels actes propis del Jubileu, se 
celebra també a Roma l’Assemblea Plenà-

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 63 4 6
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 7
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tuts i un centre teològic. Totes elles han es-
tat erigides per la Santa Seu, en depenen 
i es regeixen per la Constitució Apostòlica 
Sapientia Christiana i altres instruccions 
pontifícies. El nom de l’Ateneu remet a 
Sant Pacià, el gran bisbe de Barcelona en 
la segona meitat del segle IV i un dels Pa-
res de l’Església llatina, autor de diversos 
tractats teològics.

Tot seguit, el Dr. Armand Puig, rector 
de l’Ateneu, ha pronunciat un parlament, 
en el qual ha agraït la labor de totes les 
persones que han contribuït a posar-lo en 
marxa durant el proppassat any acadèmic 
2015-2016. El Dr. Puig ha dit que l’Ateneu 
Sant Pacià és una realitat acadèmica es-
plèndida de l’Església catalana, integrada 
per dotze centres universitaris i uns 3.000 
alumnes de ciències eclesiàstiques. En el 
curs passat, s’ha tancat la intensa com-
memoració dels cinquanta anys del Conci-
li Vaticà II (1962-1965), al qual la Facultat 
de Teologia ha dedicat quatre Simposis. 
En els pròxims tres anys acadèmics, l’Ate-
neu tractarà el tema de la Reforma de l’Es-
glésia, coincidint amb els cinc-cents anys 
de l’inici de la Reforma protestant (1517). 
L’Ateneu manté una relació privilegiada 
amb la Universitat Ramon Llull i amb la 
Universitat de Barcelona i és un exemple 
concret del diàleg entre l’Església i el món 
de la cultura i de la Universitat. Així ma-
teix, el Dr. Puig ha agraït el treball de la 
Dra. M. Claustre Solé, de la Companyia de 
Maria, professora de Sagrada Escriptu-
ra a la Facultat de Teologia, que deixa la 
docència després de vint anys, motiu pel 
qual ha rebut la medalla de la Facultat de 
Teologia. El Dr. Puig ha conclòs el seu dis-
curs evocant el beat Ramon Llull, la més 
universal de les figures històriques que 

neu Universitari Sant Pacià, ha inaugurat 
oficialment el curs 2016-2017, el dijous 
6 d’octubre, a l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona.

A les deu del matí, l’arquebisbe Omella 
ha presidit una solemne Eucaristia, con-
celebrada amb el cardenal Lluís Martínez 
Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona, 
l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, 
vice-gran canceller de l’Ateneu, i els altres 
bisbes catalans. Després, ha presidit l’acte 
acadèmic, al qual han assistit també el rec-
tor de l’Ateneu, Armand Puig, els degans 
de la Facultat de Teologia de Catalunya, 
Joan Planellas, de la Facultat de Filosofia 
de Catalunya, Jaume Aymar, i de la Facultat 
Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts 
Cristianes, David Abadias, personalitats 
eclesiàstiques i civils i una nombrosa re-
presentació de professors i alumnes.

La memòria del curs 2015-2016 de l’Ate-
neu Universitari Sant Pacià, en el primer 
any de la seva existència, ha estat presen-
tada pel seu secretari general, el professor 
Sergi Gordo. L’Ateneu està constituït per 
tres facultats orientades, respectivament, 
a l’estudi de la teologia, la filosofia i la 
humanística cristianes, i queda configu-
rat com una institució universitària que 
promou la docència i la recerca sobre 
les àrees centrals del pensament cristià. 
L’Ateneu, mitjançant la Facultat de Teo-
logia, engloba nou institucions més, con-
nectades estretament amb ell: l’Institut de 
Teologia Fonamental, l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona, el Centre d’Estudis 
Teològics de Mallorca i els Instituts Supe-
riors de Ciències Religioses de Barcelona, 
Tarragona, Girona, Lleida, Vic i Mallorca. 
L’Ateneu articula, doncs, una xarxa de dot-
ze institucions eclesiàstiques de naturale-
sa universitària, radicades a Catalunya i a 
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D o c u m e n t s

Nota dels Bisbes de Catalunya sobre el 
Treball Decent

Barcelona, 6-10-2016

En el dia de la Jornada Mundial pel Treball 
Decent, 7 d’octubre, impulsada per l’Or-
ganització Internacional del Treball (OIT), 
els bisbes de Catalunya donant suport a 
les delegacions diocesanes de pastoral 
obrera i altres entitats cristianes, volem 
recordar el compromís que tota la comu-
nitat cristiana ha de tenir perquè tothom 
pugui aconseguir un treball decent en 
condicions de llibertat, equitat, seguretat 
i dignitat humana. 

1. La situació actual
Darrere l’argument de la recuperació 

econòmica i de la disminució de l’atur, 
a Catalunya continuen havent-hi més 
de 650.000 persones aturades (més de 
4.700.000 persones al conjunt de l’Estat 
Espanyol, segons dades del començament 
del 2016). En els darrers anys s’han aplicat 
algunes mesures en favor d’aquesta recu-
peració que han capgirat les condicions de 
treball de moltes persones treballadores 
pel que fa a la temporalitat, el tipus de jor-
nada i el seu nivell salarial. 

Avui, l’ocupació ja no garanteix sortir 
de la pobresa, com ho demostra el fet que 
el nombre de «treballadors pobres» vagi 
creixent de manera progressiva, ja que la 
taxa de risc de pobresa en el treball a Cata-
lunya ja es troba a l’11,7% de les persones 
treballadores. Cada vegada ens trobem 
més persones excloses del mercat de tre-
ball, d’altres amb unes condicions laborals 
indignes, moltes treballant en l’economia 
submergida i molts joves que segueixen 
patint una falta de perspectives laborals 
que els angoixen. 

ha donat la llengua catalana, el procés de 
canonització del qual i la seva declaració 
com a Doctor de l’Església es troben a la 
fase final. 

Precisament al beat Ramon Llull ha de-
dicat la lliçó inaugural el Dr. Jordi Gayà, 
professor de la Facultat de Teologia de 
Catalunya i del Centre d’Estudis Teològics 
de Mallorca, amb el títol “De la comprensió 
a la contemplació. La teologia del beat Ra-
mon Llull”. El Dr. Gayà ha exposat l’itinerari 
vital del beat mallorquí, que amb la seva 
vida i obra es va esforçar a comprendre, 
aprofundir, contemplar i anunciar la fe cris-
tiana, rebuda com un do de Déu que s’ha 
d’oferir a tothom.

L’arquebisbe de Barcelona i Gran Can-
celler de l’Ateneu, Joan Josep Omella, 
ha clos l’acte agraint al Dr. Gayà la lliçó 
inaugural i lloant el treball que duen a 
terme els professors i els alumnes, amb 
una salutació especial als alumnes pro-
vinents dels països d’Amèrica de llengua 
espanyola i també de l’Àfrica. Ha dit que 
el marc de l’Ateneu és la fe i la comunió 
de l’Església i que des de cadascun dels 
seus àmbits acadèmics s’ha de seguir 
aprofundint i exposant la fe cristiana. Ha 
fet també una referència especial a la cre-
ació, per part de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, de la Càtedra de Teologia 
Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol, en 
el si de la Facultat de Teologia, la qual des- 
envoluparà a partir d’ara la funció que 
durant més de cinquanta anys ha dut a 
terme el Centre d’Estudis Pastorals de les 
diòcesis catalanes. I en sintonia amb el 
papa Francesc, Mons. Omella ha dit que 
l’Església ha de seguir servint el nostre 
món dominat per la globalització i carre-
gat d’esperança, i ha declarat inaugurat 
el curs 2016-2017.
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1 envolupament, llocs de treball i formes de 

vida més sostenibles per a tothom. 
Benet XVI afirma «Què significa la pa-

raula decència aplicada al treball? Signifi-
ca un treball que, en qualsevol societat, si-
gui expressió de la dignitat essencial de tot 
home o dona: un treball lliurement elegit, 
que associï efectivament els treballadors, 
homes i dones, al desenvolupament de la 
seva comunitat; un treball que, d’aquesta 
manera, faci que els treballadors siguin 
respectats, evitant tota discriminació; un 
treball que permeti satisfer les necessitats 
de les famílies i escolaritzar els fills sense 
que es vegin obligats a treballar; un treball 
que consenti els treballadors d’organitzar-
se lliurement i fer sentir la seva veu; un 
treball que deixi espai per a retrobar-se 
adequadament amb les pròpies arrels en 
l’àmbit personal, familiar i espiritual; un 
treball que asseguri una condició digna 
als treballadors que arriben a la jubilació» 
(Caritas in Veritate 63).

Demanem als governants que exercei-
xin la seva responsabilitat de defensar els 
drets humans i socials més bàsics com el 
treball, l’habitatge, la sanitat, l’ensenya-
ment, i de controlar el desenvolupament 
de l’economia, perquè sigui un instrument 
al servei de les persones i no a l’inrevés. 
El camí cap al treball decent hauria de ser 
una prioritat en les polítiques i en els ob-
jectius dels agents socials i empresarials. 

Com a seguidors de Jesús volem col-
laborar a fer prendre consciència que l’eco-
nomia no pot ser mai un absolut i que ha 
d’estar sempre al servei de les persones. 
La rendibilitat econòmica i, per tant, el preu 
que tingui en el mercat no pot ser mai, ni 
l’únic ni el darrer criteri de valoració del tre-
ball. Reclamem que es doni la importància 
merescuda al treball digne per a tothom i 

2. La necessitat d’un treball decent per 
la persona i per la societat

A la nostra societat, el treball té un pa-
per fonamental i decisiu en la vida perso-
nal, familiar i social de la ciutadania. Quan 
el treball i les seves condicions es veuen 
profundament deteriorats, tota la vida 
personal, familiar i social es veu afectada 
negativament. El treball és un bé i un dret 
fonamental de tota persona, vinculat a la 
dignitat humana. Es tracta d’una activitat 
amb la qual les persones desenvolupem 
la nostra creativitat i les nostres capaci-
tats, majoritàriament adquirides amb es-
forç, així mateix ens relacionem amb els 
altres, ens sentim útils i compromesos 
amb la nostra societat, i potenciem la nos-
tra autoestima, tot contribuint al bé comú. 
Alhora, el fet de treballar suposa un reco-
neixement social que ens dignifica com a 
persones i membres de la societat, i que 
actua com la principal via d’integració so-
cial. Per als cristians i tots els qui compar-
tim la fe en Déu creador, el treball és un 
dret i un deure i constitueix una veritable 
col·laboració en el creixement i perfeccio-
nament del món creat (Joan Pau II, Labo-
rem exercens, 16).

3. L’Església pel treball decent
El Concili Vaticà II afirma que «el tre-

ball és un dret fonamental i un bé per a la 
persona humana» (Gaudium et Spes 26). 
Diferents entitats i associacions d’Església 
porten temps dedicant part dels seus es-
forços a la conscienciació sobre la situació 
laboral i el deteriorament en les condici-
ons de treball. Per aquest motiu, manifes-
tem la necessitat de posar com a objectiu 
de les nostres institucions i organitzacions 
la necessitat d’un treball decent per a tot-
hom, promovent una economia que generi 
oportunitats, iniciativa empresarial, des-
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mares soles amb fills. Consegüentment, 
els tres programes als quals totes les Càri-
tas estan dedicant més esforços són: cobrir 
les necessitats bàsiques (ajudes econòmi-
ques directes per fer front a les despeses 
de la llar, ajuts en espècie com aliments, 
roba o productes d’higiene…), ajudar la fa-
mília i els seus infants en tot allò necessari 
(centres oberts o de lleure per als infants, 
adolescents o joves; reforços educatius o 
suport a les mares soles amb fills…), i aju-
dar els pares a trobar feina. 

Una atenció on la persona és el centre
Les Càritas Diocesanes tenen estruc-

turada la seva acció social en nou progra-
mes d’atenció: Acollida i acompanyament, 
Cobertura de les necessitats bàsiques, 
Gent Gran, Sense Llar i Habitatge, Família 
i Infància, Salut, Educació i Formació per 
a Adults, Inserció Sociolaboral i Economia 
Social, i Assessoria Jurídica. Dins d’aquests 
programes, l’acció es desenvolupa a través 
de projectes agrupats per objectius, àmbits 
d’actuació, dinàmiques emprades, princi-
pals característiques i recursos invertits. 

Aquest 2015 hi ha hagut un increment 
important del nombre de projectes, un 
16%, passant de 1.488 a 1.729. El progra-
ma que més ha incrementat el nombre de 
projectes ha estat el d’Inserció Sociolabo-
ral i Economia Social, que ha doblat l’ofer-
ta respecte del 2014. A més, el programa 
de Cobertura de les necessitats bàsiques 
ha incrementat en un 87% les persones 
beneficiàries. 

Les famílies són les més afectades per 
la crisi

A través d’aquests projectes, s’ha arri-
bat a 343.513 persones ateses i les seves 
famílies. El 31% de les persones no tenen 
una llar digna, ja que viuen en una habita-
ció de relloguer (13%), no tenen habitatge 

als drets de les persones més empobrides. 
Si el sistema econòmic actual obliga a 

retallar els drets humans individuals i col-
lectius, és que aquest sistema va en contra 
seu. Com diu el papa Francesc «Així com el 
manament de ‘no matar’ posa un límit clar 
per assegurar el valor de la vida humana, 
avui hem de dir “no a una economia de 
l’exclusió i la desigualtat”. Aquesta econo-
mia mata» (Evangelii Gaudium 53).

Les generacions futures i la nostra casa 
comuna, que és tot el planeta, ens urgeixen 
a no ser passius ni insensibles davant de 
les qüestions que ens afecten a tots, entre 
les quals hi ha el dret al treball, i a un treball 
decent. Com posa en relleu el papa Fran-
cesc: «El treball és una necessitat, sorgeix 
del sentit de la vida en aquesta terra, camí 
de maduració, de desenvolupament humà i 
de realització personal» (Laudato Si’ 128).

 
Els Bisbes de Catalunya

Presentació de la memòria social 2015 de 
Càritas Catalunya

Barcelona 11-10-2016

•	El 64% de les llars ateses són famíli-
es amb fills

•	El nombre de projectes s’ha incre-
mentat un 16% respecte el 2014, a través 
dels quals s’ha arribat a 343.513 persones 
ateses i les seves famílies

Les Càritas Diocesanes amb seu a Cata-
lunya han presentat avui la seva memòria 
social de l’any 2015, que s’ha vist marcada 
per un augment dels projectes i per una 
atenció molt especial a les famílies amb 
fills. I és que el 64% de les llars ateses eren 
famílies amb nens, i d’aquestes un 47% són 
parelles amb fills mentre que el 17% són 
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1 participació de 1.900 voluntaris de les deu 

Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. 
La trobada va ser possible gràcies a la tas-
ca dels 140 voluntaris que van contribuir al 
bon funcionament de la jornada que tam-
bé es va poder seguir per les xarxes socials 
amb l’etiqueta #CaritasCatTrobadaTgn. 

Amb el lema «Transformem la societat 
des de la Misericòrdia» la jornada es va 
iniciar amb la pregària conduïda per Mn. 
Joan Àguila i els parlaments institucionals 
de benvinguda. El director de Càritas Di-
ocesana de Tarragona, Francesc Roig, va 
obrir el torn de paraula: «Hem volgut que 
el lema de la trobada d’avui sigui un crit 
d’esperança perquè des de la misericòrdia 
siguem capaços de transformar la societat 
que compartim». Roig va agrair la presèn-
cia de bona part dels bisbes de Catalunya, 
així com també d’autoritats representants 
de l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació 
i la Generalitat a través dels Serveis Ter-
ritorials de Cultura, entre d’altres. Per la 
seva part la presidenta de Càritas Catalu-
nya, Carme Borbonès, va definir la trobada 
com una oportunitat «per a compartir el 
que portem cadascú en la nostra motxilla 
d’experiències i per aprofundir en el conei-
xement i missatge de Jesús.» 

L’arquebisbe de Barcelona i bisbe dele-
gat de Càritas per la Conferència Episcopal 
Tarraconense, Mons. Joan Josep Omella, 
en la seva primera trobada d’aquest tipus 
des que és arquebisbe, va recordar que 
l’Església, en els seus orígens, es regia pel 
servei als més pobres, per la caritat, «un 
camí que porta a la santedat.» Finalment, 
el Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, i pre-
sident de Càritas Diocesana de Tarragona, 
va subratllar que «la pobresa i la desigual-
tat han de passar de l’ajuda discrecional 
al ple reconeixement dels drets i deures 

(8%), viuen acollides sense pagar (8%) 
o viuen en habitatges d’entitats socials 
(2%). A més, el 50% de les persones ate-
ses han nascut a l’Estat espanyol o a Euro-
pa, i el 31% són menors de 30 anys.

Respecte a la situació laboral, el 72% 
de les persones ateses en edat laboral es-
tan a l’atur. I hi ha un 12% que, tot i que 
treballen, no tenen una feina digna ni de-
cent per poder-ne viure, és a dir, que són 
treballadors pobres.

La despesa s’ha mantingut estable
La despesa total en l’acció social a 

Catalunya de les Càritas diocesanes s’ha 
mantingut estable aquests dos anys, una 
despesa que se situa al voltant dels 41 mi-
lions d’euros. 

Respecte als ingressos, la distribució 
econòmica, el 77,2% corresponen a apor-
tacions privades (donants, empreses, 
llegats i particulars), i un 22,8% de fons 
públics (ajuntaments, Generalitat de Cata-
lunya, Estat espanyol i Unió Europea). Les 
aportacions privades de l’any 2015 prove-
nen de 17.810 col·laboradors, dels quals 
16.093 eren particulars i 1.717 empreses.

Un equip humà compromès
Tota aquesta acció no seria possible 

sense els professionals i voluntaris que 
dediquen el seu temps i capacitats envers 
els més vulnerables de la nostra societat.  
En total han estat 12.809 persones: 12.333 
persones voluntàries i 476 contractades. 
Respecte l’any anterior s’ha incrementat 
el nombre de voluntaris en un 6,6%, amb 
769 voluntaris nous.

Crònica de la trobada de voluntaris de les 
Càritas de Catalunya 
 
Tarragona va acollir dissabte 22 d’octubre 
la 3a Trobada de Càritas Catalunya amb la 
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D o c u m e n t s

l’Església estalvia molts diners a l’erari pú-
blic», va afirmar amb contundència. 

La trobada va prosseguir amb un es-
pectacle de Pallassos sense fronteres, una 
ONG catalana d’àmbit internacional, que 
porta més de vint anys portant somriures 
i complicitats a països en situacions de di-
ficultat, i la mostra d’un castell de la colla 
jove Xiquets de Tarragona com a símbol de 
col·laboració i treball en equip. 

El dinar de germanor al Col·legi Sant 
Pau Apòstol de Tarragona i les visites cul-
turals per la ciutat van donar pas a la ce-
lebració de l’Eucaristia al mateix Camp de 
Mart, presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. 
Jaume Pujol. El Cor i Orquestra dels Amics 
de la Catedral van sostenir els cants de la 
celebració. 

«Sou més que voluntaris, sou apòstols 
de la misericòrdia»

El Sr. Arquebisbe, en la seva homilia, va 
recordar als voluntaris de Càritas que «és 
el Senyor qui ens envia a servir els ger-
mans que ho necessiten. La vostra missió 
és del Senyor. Quan rebeu els pobres a la 
Parròquia mireu-los sota la mirada de Déu. 
Penseu sempre: “Com els mira Déu?” I, so-
bretot, no doneu mai res sense mirar-lo als 
ulls i donar-li gràcies.» [...] Totes les nos-
tres estratègies i planificacions es queden 
buides, si no porten en nosaltres aquest 
amor.»

La trobada es va cloure amb la lectura 
d’un manifest per part de la presidenta de 
Càritas Catalunya, Carme Borbonès. 

Comunicat de la reunió n. 220

Barcelona, 25-10-2016

El dia 25 d’octubre de 2016 ha tingut lloc la 
reunió n. 220 de la Conferència Episcopal 

de cada persona. No podem deixar ningú 
enrere».

«Tenim un missatge d’esperança o de 
derrota?»

El Dr. Immanol Zubero, professor de 
Sociologia a la Universitat del País Basc, 
va ser l’encarregat d’impartir la primera 
ponència sobre el tema «Mirar amb miseri-
còrdia ens posiciona per a canviar el món». 
Zubero va interpel·lar els participants a 
valorar com és la nostra mirada davant 
els drames del nostre dia a dia. «Quina és 
l’última vegada que hem mirat un refugiat 
o una persona pobra als ulls? La mirada 
ètica només pot ser entre iguals», va dir. 
«Per mirar amb misericòrdia ens cal sortir 
de la seguretat, trencar amb la quotidiani-
tat i mirar amb el cor.» Immanol Zubero va 
animar a veure el present com una opor-
tunitat, identificant quins són els elements 
que poden transformar-lo. «Molta gent no 
creient ens mira i quin és el nostre missat-
ge, d’esperança o de derrota?»

La segona ponència, sota el títol «L’es-
perit de Càritas», va anar a càrrec del soci-
òleg i teòleg de l’arxidiòcesi Mons. Miquel 
Barbarà el qual va constatar els valors 
que donen sentit a les accions de Càritas 
com és l’acollida d’aquells que han que-
dat al marge de la societat, la denúncia 
de les situacions d’injustícia, la proposta 
de models alternatius i la important tasca 
dels voluntaris. «Càritas és l’expressió de 
l’amor preferencial pels pobres, seguint les 
orientacions dels papes Benet XVI i Fran-
cesc. [...] La misericòrdia no ha de servir 
per aigualir el compromís per la justícia», 
va dir. Mn. Barbarà va apuntar que Càritas 
no ha de ser una ONG més sinó que s’ha 
de caracteritzar pel sentit de pertinença a 
l’Església. «Els polítics i la societat haurien 
de reconèixer la tasca que fa Càritas ja que 
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1 amb el consiliari, Mn. Pepe Baena, prevere 

del bisbat de Terrassa, han informat els 
bisbes dels seus respectius moviments 
i han dialogat amb ells sobre la pastoral 
obrera a les nostres esglésies diocesanes. 
Han agraït la «nota sobre el treball decent» 
que els bisbes van publicar el passat dia 
7 d’octubre en ocasió de la «Jornada Mun-
dial pel Treball Decent», i han mostrat la 
seva disponibilitat de continuar essent 
evangelitzadors enmig del món del treball 
a la nostra terra.

5. Els bisbes recorden que el proper 27 
de novembre, primer diumenge d’Advent, 
dia d’inici de l’Any Litúrgic, han volgut que 
se celebri el «Diumenge de la Paraula», de 
tal manera que aquell dia es posi en relleu 
la centralitat de la Paraula de Déu en la 
vida, l’espiritualitat i l’acció de l’Església. 

Així mateix, exhorten les parròquies 
i comunitats a promoure iniciatives que 
destaquin el valor eclesial i espiritual de 
la Paraula de Déu, així com també a par-
ticipar en les diverses activitats que es 
portaran a terme durant la «Setmana de la 
Bíblia» del 21 al 26 de novembre. 

6. Els bisbes s’han fet ressò de les di-
verses iniciatives que s’estan portant a 
terme al voltant de l’exhortació del papa 
Francesc Amoris Laetitia i han expressat la 
necessitat de fer una recepció acurada a 
les nostres Esglésies diocesanes d’aquest 
valuós document magisterial del papa 
Francesc.

7. Han tractat també diverses qüestions 
relacionades amb la litúrgia, l’apostolat 
seglar i els mitjans de comunicació. 

8. Finalment, han nomenat Lorena Ca-
brera Pizarro com a presidenta nacional de 
la JOC i Mn. Jaume Fontbona i Missé com a 
consiliari nacional de la JOC de Catalunya 
per a un període de quatre anys.

Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar 
de Barcelona. La reunió ha estat presidida 
per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebis-
be de Tarragona, i hi han assistit tots els 
seus membres.

Els bisbes han felicitat Mons. Sebastià 
Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, pel 
seu nomenament com a Administrador 
Apostòlic del bisbat de Mallorca i li desit-
gen encert i saviesa en la seva missió. 

1. Els bisbes han valorat molt positiva-
ment la 3a Trobada de Càritas Catalunya, 
que, amb el lema «Transformem la societat 
des de la Misericòrdia», es va celebrar a 
Tarragona el dissabte 22 d’octubre amb la 
participació de 1.900 voluntaris de les deu 
Càritas diocesanes. Els bisbes han estudi-
at la proposta aprovada per l’Assemblea 
de Càritas del passat 14 de juliol, sobre 
la «missió i l’estructura de Càritas Catalu-
nya». 

2. Mons. Joan Enric Vives ha presentat 
els quatre volums de la nova versió de la 
Litúrgia de les Hores en català. Els bis-
bes han acollit amb satisfacció aquesta 
important publicació i amb aquest motiu 
fan pública la «nota» que s’adjunta al final 
d’aquest comunicat.

3. Els bisbes han rebut la visita del Dr. 
Antoni Matabosch, prevere de l’arquebis-
bat de Barcelona, representant de l’Esglé-
sia Catòlica al Grup de Treball Estable de 
Religions, que els ha informat de l’espe-
cificitat d’aquest grup, els seus objectius 
i els programes que porta a terme. Els ha 
comunicat també els principals reptes 
que el GTER té plantejats en aquest mo-
ment.

4. Un grup de responsables del Secre-
tariat Interdiocesà de Pastoral Obrera, que 
agrupa diversos moviments d’Acció Catò-
lica Obrera (ACO), de la HOAC i de la JOC, 
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da, que per la seva especial vocació i en 
fidelitat als seus propis carismes, s’han 
compromès a viure amb radicalitat les exi-
gències de la vida cristiana, entre elles la 
d’una intensa vida d’oració.

Aquesta edició de la Litúrgia de les Ho-
res, la quarta, conté unes novetats que 
cal remarcar. Entre d’altres, s’han revisat 
tots els textos, s’han afegit tots els sants 
i beats que en aquests darrers anys han 
enriquit el calendari romà, s’ha posat al 
costat dels textos llatins dels himnes les 
corresponents versions catalanes aptes 
per a ser cantades, i s’ha procurat millorar 
la distribució dels volums.

Finalment, volem recordar que aquesta 
edició nova de la Litúrgia de les Hores en 
llengua catalana és la versió oficial apro-
vada per la Conferència Episcopal Tarra-
conense i confirmada per la Congregació 
per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagra-
ments, tal com ho fa constar en la seva 
presentació l’Arquebisbe metropolità i 
primat Jaume Pujol: «Legitimem canònica-
ment aquesta nova edició en llengua cata-
lana de la Litúrgia de les Hores en tant que 
llibre litúrgic que és, i amb goig la fem a 
mans de tot el Poble de Déu de les nostres 
Esglésies diocesanes».

Que la pregària de tota l’Església res-
soni en els nostres temples, que vivifiqui 
les nostres comunitats i que penetri en els 
cors de tots, pastors i fidels. Serà un fruit 
més d’aquest Any Sant que ens ha fet pal-
par la misericòrdia del nostre Déu.

Els Bisbes de Catalunya

Acollim la nova edició de la litúrgia de les 
hores en català

«Que el meu prec pugi davant vostre, Se-
nyor, com l’encens» (Sl 140). 

És un gran goig pels bisbes de Catalu-
nya poder oferir a tot el poble cristià, que 
peregrina a les diòcesis de parla catala-
na, l’edició renovada de la Litúrgia de les 
Hores en la nostra llengua. Desitgem que 
el prec de tot el poble, que cal adreçar al 
bon Déu, com a pregària constant, per ser 
fidels al manament del Senyor que ens 
ensenya que hem de pregar sempre (cf. Lc 
18,1), sigui el de l’oració oficial de l’Esglé-
sia, l’Ofici Diví, que coneixem amb el nom 
de Litúrgia de les Hores.

En aquesta ocasió, després dels ja més 
de quaranta anys de vida de la traducció i 
edició de la Litúrgia de les Hores en català, 
ens plau de fer una crida a mantenir i aug-
mentar l’esperit d’oració de tot el Poble de 
Déu, i a ser fidels a la pregària de la Litúr-
gia de les Hores per al bé de l’Església i de 
tot el món.

La Litúrgia de les Hores és donada a 
tots els fidels, i per tant a tots exhortem a 
gaudir dels fruits que es deriven de la reci-
tació dels salms, que són Paraula de Déu 
i ens ajuden a penetrar en el sentit de la 
Sagrada Escriptura, unint-nos així a l’ora-
ció del mateix Jesús, que també durant la 
seva vida terrena els va utilitzar en la seva 
pregària confiada al Pare. Tant de bo, com 
ja ho esmentava l’Arquebisbe Pont i Gol en 
la presentació de la primera edició de la Li-
túrgia de les Hores, esdevingui el llibre de 
pregària de tota l’Església.

D’una manera particular, la Litúrgia de 
les Hores ha de ser l’aliment de tots els 
preveres i diaques, religiosos i religioses 
i membres d’instituts de vida consagra-
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1 empeñó los siguientes cargos: coadjutor 

de la parroquia San Jaime de Moncada 
(1974-1976); superior del seminario me-
nor (1976-1977); consiliario diocesano del 
Movimiento Junior (1977-1979); delegado 
episcopal de Catequesis (1982-1992); ca-
pellán y director espiritual en el colegio 
seminario Corpus Christi (1987-1992); y 
vicario episcopal (1990-1992). 

El 26 de mayo de 1992 fue nombrado 
obispo de Ibiza y recibió la ordenación 
episcopal el 6 de septiembre del mismo 
año. El 5 de octubre de 1997 recibía el nom-
bramiento como obispo de Tortosa, sede 
de la que estuvo al frente hasta 2012, cuan-
do fue promovido a la diócesis de Mallorca. 

En la Conferencia Episcopal Españo-
la ha sido presidente de la Subcomisión 
Episcopal de Catequesis desde 1999 hasta 
2014, cuando fue elegido presidente de la 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 

Mons. Sebastià Taltavull, obispo auxi-
liar de Barcelona desde 2009

Mons. Taltavull nació en Ciutadella de 
Menorca (Baleares) el 28 de enero de 1948. 
En 1959 ingresa en el seminario diocesano 
de Menorca y cursa los estudios de Hu-
manidades, Filosofía y Teología. El 23 de 
septiembre de 1972 recibe la ordenación 
sacerdotal, después de cursar estudios en 
la Facultad de Teología de Cataluña y obte-
ner la Licenciatura en Teología dogmática.

Sus años de ministerio sacerdotal los 
desarrolló en Menorca y en la CEE. En Me-
norca desempeñó los siguientes cargos: 
director de la casa diocesana de espiritua-
lidad de Monte-Toro (1972-1984); delega-
do diocesano de Juventud (1972-1989); se-
cretario del primer Consejo Diocesano de 
Pastoral (1973-1977); rector del santuario 
de la Virgen de Monte-Toro (1975-1984); 
formador (1977-1984) y profesor de Teolo-

Mons. Salinas, nombrado obispo auxiliar 
de Valencia y Mons. Taltavull, administra-
dor apostólico de Mallorca

Madrid, 8-9-2016

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 
h. de hoy, jueves 8 de septiembre, que el 
papa Francisco ha aceptado la renuncia 
presentada por Mons. Javier Salinas Vi-
ñals al gobierno pastoral de la diócesis de 
Mallorca y le ha nombrado obispo auxiliar 
de la archidiócesis de Valencia y titular de 
Monterano, Forum Clodii, Foroclodien (sis) 
–Italia–, en la Región Eclesiástica de Lazio. 

Al mismo tiempo, el Santo Padre ha 
nombrado al obispo auxiliar de Barcelona,  
Mons. Sebastià Taltavull Anglada, admi-
nistrador apostólico de la diócesis de Ma-
llorca. 

Mons. Javier Salinas, obispo de Mallor-
ca desde 2012

Mons. Salinas nació en Valencia el 23 
de enero de 1948. Cursó estudios eclesiás-
ticos en el seminario valenciano y recibió 
la ordenación sacerdotal el 23 de junio 
de 1974. Es Doctor en Catequesis por la 
Pontificia Universidad Salesiana de Roma 
(1979-1982). 

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló 
en la diócesis de Valencia, donde des-

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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que viven miles de migrantes que cada día 
se arriesgan tratando de alcanzar el terri-
torio europeo, cruzando el Mediterráneo 
en barcos en mal estado y el desierto en 
largas marchas de la muerte; en cambio 
son menos conocidas las historias de ge-
nerosidad, historias donde se comparte 
y se acoge genuinamente, historias que 
acompaña el fenómeno migratorio de los 
últimos tiempos. Después de la urgencia 
de acoger, la Iglesia Católica está en pri-
mera línea en la emergencia relacionada 
con la integración de miles de migrantes. 
En Madrid, los obispos y los delegados 
responsables de la pastoral de los mi-
grantes en Europa han dialogado sobre 
los “modelos” de integración, las buenas 
prácticas y los desafíos para la sociedad 
europea.

Después de haber afrontado la cues-
tión de la acogida en el año 2015, los di-
rectores nacionales de la pastoral de los 
migrantes se han focalizado en el Año de 
la Misericordia en el desafío de la integra-
ción. El encuentro tuvo lugar en Madrid 
desde el 26 al 27 de septiembre invitados 
por el obispo de Albacete, Mons. Ciriaco 
Benavente Mateos, Presidente de la Comi-
sión Episcopal de Migraciones de la Confe-
rencia Episcopal Española.

La integración de los migrantes y de los 
refugiados es un fenómeno complejo y de 
múltiples facetas donde no existe un mo-
delo único, sino diferentes experiencias 
relacionadas con las necesidades y las 
posibilidades del territorio que acoge. La 
Iglesia Católica, como han testimoniado 
los participantes, está comprometida en 
todos los países con diferentes activida-
des y programas. Sin embargo, ya sea la 
acogida como la integración no son prerro-
gativas de un sector particular de la socie-

gía dogmática (1977-1994) del seminario y 
del instituto diocesano de Teología; con-
siliario del Movimiento de Jóvenes Cris-
tianos, de grupos de Revisión de Vida del 
MUEC y de Escultismo (1977-1989); secre-
tario del Consejo del Presbiterio y del Co-
legio de Consultores (1983-1989); párroco 
de San Rafael de Ciutadella (1984-1992); 
delegado diocesano de Catequesis (1989-
1995); vicario general y moderador de 
curia (1989-2002); consiliario del centro 
catequístico de San Miguel (1992-2005); 
rector del seminario diocesano (1995-
2002); párroco de Ntra. Sra. del Rosario de 
la catedral y de San Francisco de Asís de 
Ciutadella (2002-2005); deán-presidente 
del Cabildo y penitenciario de la Catedral 
(2002-2005); delegado diocesano de Me-
dios de Comunicación Social y para las Re-
laciones Institucionales (2002-2005). 

En la Conferencia Episcopal Española 
fue director del secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral (2005-2009).  

Fue nombrado obispo auxiliar de Bar-
celona el 28 de enero de 2009 y recibió la 
ordenación episcopal el 21 de marzo del 
mismo año. 

Tras su nombramiento episcopal, en la 
CEE, quedó adscrito a la Comisión Episco-
pal de Pastoral, de la que ha sido miembro 
hasta 2011, año en el que fue elegido pre-
sidente, cargo que ocupa en la actualidad.

Comunicado Final del Encuentro de obis-
pos y delegados responsables de la pas-
toral de los migrantes de las Conferencias 
Episcopales de Europa

Madrid 28-9-2016

“Redescubrir el don de la hospitalidad”
La gente conoce cada vez más el drama 
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1 que alimentan cada vez más sentimientos 

xenófobos en Europa. 
Entre las distintas experiencias pre-

sentadas por los participantes, el medio 
pedagógico-pastoral privilegiado para 
promover una real integración parece ser 
“trabajar juntos”. Es en el hacer juntos, 
acciones y actividades concretas que el 
migrante y la comunidad que acoge se per-
ciben como una sóla cosa. En el espíritu 
del Año de la Misericordia, los directores 
nacionales luego han recordado la necesi-
dad de volver a descubrir el significado y 
el valor de la hospitalidad que ayuda a los 
cristianos a responder mejor al desafío de 
la integración. En esta óptica, la parroquia 
es, sin duda, el espacio privilegiado donde 
se puede realizar una verdadera pedago-
gía del diálogo y del encuentro. En sus dis-
tintas realidades, la comunidad parroquial 
puede convertirse en un gimnasio de la 
hospitalidad, el lugar donde se realiza el 
intercambio de experiencias y de dones, 
donde se forja la convivencia pacífica que 
todos aspiramos.

En Madrid, los directores nacionales 
también discutieron algunas cuestiones 
afrontadas anteriormente y que aún exis-
ten, como el tráfico de seres humanos (el 
trabajo que lleva adelante el Santa Marta 
Group), la presencia de los inmigrantes ca-
tólicos chinos en Europa y la dinámica de 
la evangelización de los chinos en Europa.

En la Parroquia “Santa María del Silen-
cio” junto a una delegación de la diócesis de 
la pastoral de los migrantes de Madrid, los 
participantes celebraron la Eucaristía, ani-
mada por un coro africano y presidida por 
el arzobispo de la ciudad, S. E. Mons. Car-
los Osoro Sierra. Más tarde, en el centro de 
acogida ‘San Ignacio’ de los padres Jesuitas 
de Madrid se reunió un numeroso grupo de 

dad civil y/o de instituciones de la iglesia, 
sino de toda la sociedad, porque es la 
persona en su totalidad -–es decir, es una 
persona que necesita un trabajo, una casa 
pero también necesita el afecto de una fa-
milia y un apoyo espiritual– que debe ser 
acogida. Tampoco es un asunto solamente 
del migrante o de quién pide asilo, sino 
que corre por un camino paralelo ponien-
do en juego también la responsabilidad y 
la capacidad de la comunidad que acoge, 
llamada a dar espacio a la diversidad.

Con su enfoque, la Iglesia siempre bus-
ca promover esta doble dimensión, con un 
trabajo que tenga en cuenta tanto las ne-
cesidades de los migrantes, en su integra-
lidad y en su dignidad de persona, como 
también las necesidades de la comunidad 
que acoge. Los muros, antes de ser reali-
dades físicas, son los muros que se elevan 
en los corazones humanos. La ignorancia y 
el miedo son, de hecho, los primeros obs-
táculos que hay que superar. Las personas 
tienen que comprender qué significa ser 
un refugiado, qué significa tener la propia 
vida contenida en una simple mochila. Por 
lo tanto, es claro que el verdadero desafío 
de la integración pasa antes que nada a 
través de un trabajo educativo de toda la 
sociedad. Es necesario educar a la gente 
al diálogo y al encuentro. De hecho, el en-
cuentro con los que son diferentes a noso-
tros, si se realiza con la disposición apro-
piada, es siempre enriquecedor y se inser-
ta en la óptica del intercambio de dones.

Este acompañamiento de la comunidad 
que acoge debe realizarse junto a todas 
las realidades sociales y eclesiales pre-
sentes en el territorio. Sólo una educación 
al encuentro y al diálogo permitirá erra-
dicar temores injustificados, sostenidos 
frecuentemente por estereotipos y cliché, 



3 5 7

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 7

1

D o c u m e n t s

El presidente de la Conferencia Episco-
pal Española, cardenal Ricardo Blázquez 
Pérez, iniciará las sesiones del sábado 15, 
a las 10.30 h., con la ponencia, Una Igle-
sia en Misión. De Evangelii Nuntiandi a 
Evangelii Gaudium. A las 12.00 h. está pre-
vista la intervención de la editorialista de 
L’Osservatore Romano Lucetta Scaraffia, 
encargada de rememorar la tormeta que 
supuso la Humanae Vitae.

Las dos últimas ponencias tendrán lu-
gar por la tarde, a cargo de los historia-
dores Juan María Laboa Gallego y Vicente 
Cárcel Ortí. Repasarán, respectivamen-
te, la figura de Pabo VI como el Papa del 
diálogo y Pablo VI y las relaciones Iglesia-
Estado en España. La sesión de clausura, 
el sábado a las 19.30 h., correrá a cargo 
del presidente de la Fundación Pablo VI, 
Mons. Ginés García Beltrán.

Nota de Prensa Final de la 239ª reunión 
de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE) ha celebrado 
en Madrid, los días 27 y 28 de octubre, su 
239ª reunión.

Mensaje ante la canonización de beato 
Manuel Gómez García

La Permanente ha aprobado un Mensa-
je con motivo de la canonización del obis-
po Manuel González García, que tendrá 
lugar en Roma el próximo 16 de octubre.

El beato sevillano, fundador de la Unión 
Eucarística Reparadora y de la congrega-
ción religiosa de las Misioneras Eucarís-
ticas de Nazaret, fue obispo de Málaga y 
de Palencia. En su ministerio sacerdotal 
destacó su empeño por abrir caminos para 
reavivar la vida cristiana de sus feligreses 
y su preocupación por la situación de las 

jóvenes africanos, donde fue posible apre-
ciar concretamente las distintas iniciativas 
que se realizan en el Centro Ignaciano para 
promover la integración, especialmente a 
través del trabajo y la educación.

Los trabajos se concluyeron encontran-
do el Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, el Cardenal Ricardo Bláz-
quez Pérez, en la sede de la Conferencia 
Episcopal en Madrid y un encuentro en To-
ledo –ciudad particularmente comprome-
tida en él trabaja con los migrantes– con el 
arzobispo local, Mons.  Braulio Rodríguez 
Plaza.

Simposio Homenaje a Pablo VI

La Conferencia Episcopal Española (CEE) y 
la Fundación Pablo VI rinden homenaje al 
papa Montini. Los días 14 y 15 de octubre 
se repasará la figura, labor conciliar, escri-
tos y la relación con España del Papa que 
erigió, hace 50 años, la CEE.

El Simposio Homenaje a Pablo VI se 
inaugura en la sede de la CEE con la con-
ferencia “Pablo VI y la paz”, a cargo del 
Secretario de Estado de la Santa Sede, 
cardenal Pietro Parolin.

La Fundación Pablo VI (P.º de Juan XXIII, 
3. 28040 Madrid), será la sede del resto de 
las sesiones. La entrada es libre y se po-
drán seguir las otras seis ponencias pro-
gramadas.

El viernes por la tarde, el Simposio Ho-
menaje se desplaza a la sede de la Fun-
dación Pablo VI donde se ofrecerán dos 
conferencias: a las 17.00 h., el director de 
L´Osservatore Romano, Giovanni Maria, 
recordará ¿Quién era Montini? y a las 18.30 
h., el cardenal Fernando Sebastián Aguilar, 
se centrará en Pablo VI, el Vaticano II y la 
renovación conciliar en España.
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1 Otros temas del orden del día

La Permanente ha aprobado la disolu-
ción de la oficina de Pastoral para los Católi-
cos Orientales. El trabajo que ha venido rea-
lizando esta oficina lo asume el Ordinariato 
para los fieles católicos orientales residen-
tes en España  que fue erigido por el papa 
Francisco el pasado 9 de junio. Ese mismo 
día fue nombrado Ordinario suyo el arzobis-
po de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra.

Los obispos presidentes de las Comi-
siones Episcopales han tenido la oportu-
nidad de informar sobre las actividades y 
proyectos que están llevando a cabo. En 
esta ocasión ha contado con un tiempo es-
pecial la Comisión Episcopal de Apostola-
do Seglar para informar sobre la Asamblea 
que está organizando la Acción Católica 
General en Santiago de Compostela del 
3 al 6 de agosto de 2017. Este encuentro 
quiere reunir a laicos de todas las diócesis 
españolas, sean o no sean de Acción Cató-
lica, y de todas las edades. El tema central 
será “Laicos vocacionados a santificar el 
mundo (LG 31) y el lema, “Salir, caminar 
y sembrar siempre de nuevo (EG 21). Para 
los días previos a la Asamblea se organiza 
una peregrinación que recorrerá el camino 
de Santiago, del 27 al 2 de agosto.

Como es habitual, se ha aprobado el te-
mario de la CVIII Asamblea Plenaria, que 
se celebrará del 21 al 25 de noviembre. 
Además, se ha recibido información sobre 
diversos asuntos de seguimiento.

Asuntos económicos
Los obispos han conocido la propuesta 

de constitución y distribución del Fondo 
Común Interdiocesano y los presupuestos 
de la Conferencia Episcopal Española y de 
los organismos que de ella dependen para 
el año 2017. Tras su aprobación, pasarán a 
la Asamblea Plenaria de noviembre.

familias más necesitadas y de los niños, 
para los que fundó escuelas.

Falleció en Madrid el 4 de enero de 
1940. Fue beatificado el 29 de abril de 
2001 por Juan Pablo II. (Se adjunta texto 
íntegro del Mensaje).

Situación del clero en España
Los obispos han seguido trabajando 

sobre el estudio de la situación del Clero 
en España, que ha elaborado la Comisión 
Episcopal del Clero. Ha hecho la presen-
tación Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, pre-
sidente de la Comisión. El estudio se pre-
sentará en la Plenaria de noviembre.

Por su parte, Mons. Ginés García Bel-
trán ha ofrecido una ponencia sobre el Mo-
vimiento Apostólico de la Divina Misericor-
dia, del que es obispo acompañante de la 
pastoral. Además ha informado sobre dos 
proyectos eclesiales que está organizando 
este Movimiento: el I Congreso Nacional 
de la Divina Misericordia, que se celebrará 
en Madrid el 22 y 23 de octubre con mo-
tivo del Año Jubilar de la Misericordia, y 
una peregrinación nacional al santuario de 
esta devoción en Cracovia (Polonia).

También se han presentado a la Perma-
nente cursos de formación para adaptar  
los procesos de nulidades matrimoniales a  
la Reforma de los Procesos de Nulidad Ma-
trimonial a la luz del “Motu Proprio” Mitis 
Iudex Dominus Iesus del papa Francisco.

Uno de estos estos cursos tendrá lugar 
los días 28 y 29 de noviembre, organizado 
por la CEE y la Facultad de Derecho Canóni-
co de la Universidad San Dámaso, en cola-
boración con la Rota Romana. Las aporta-
ciones del papa Francisco en el nuevo pro-
ceso de nulidad, el acompañamiento a los 
fieles que inician este proceso y el cuidado 
pastoral después del proceso, son algunos 
de los temas que se plantearán en el curso.
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D o c u m e n t s

Instrucció Ad resurgendum cum Christo 
sobre la sepultura dels difunts i la conser-
vació de les cendres en cas de cremació

Roma, 15-8-2016

1. Per ressuscitar amb Crist, cal morir amb 
Crist, cal «emigrar del cos i anar a viure 
amb el Senyor» (2 Co5, 8). Amb la Instruc-
ció Piam et constantem del 5 de juliol de 
1963, l’aleshores Sant Ofici, va establir 
que «l’Església aconsella vivament el pi-
adós costum de sepultar el cadàver dels 
difunts», però va agregar que la cremació 
no és «contrària a cap veritat natural o so-
brenatural» i que no se’ls neguessin els 
sagraments i els funerals als qui havien 
sol·licitat ser cremats, sempre que aques-
ta opció no obeeixi a la «negació dels dog-
mes cristians o per odi contra la religió 
catòlica i l’Església» [1]. Aquest canvi de la 
disciplina eclesiàstica ha estat incorporat 
al Codi de Dret Canònic (1983) i al Codi de 
Cànons de les Esglésies Orientals (1990).

Mentrestant, la pràctica de la cremació 
s’ha difós notablement en molts països, 
però al mateix temps també s’han pro-
pagat noves idees en desacord amb la fe 
de l’Església. Després d’haver escoltat 
degudament la Congregació per al Cul-
te Diví i la Disciplina dels Sagraments, el 

Además, se ha informado sobre el se-
guimiento del plan de transparencia, tras 
la creación, en la anterior reunión de la Per-
manente, de la Oficina de Transparencia y 
rendición de cuentas para Entidades Canó-
nicas. También hace unos meses se firmó 
un acuerdo con Transparencia Internacional 
España, en el que están implicadas tanto la 
CEE como las diócesis españolas.

Nombramientos
La Comisión Permanente ha nombrado 

al sacerdote de la diócesis de Valencia, D. 
Sergio Requena Hurtado, como director 
del secretariado de la Comisión Episcopal 
de Seminarios y Universidades. Sustituye 
a D. Alonso Morata Moya, quien ocupaba 
el cargo desde enero de 2014.

Otros nombramientos:
– D. Jaume González Padrós, sacerdo-

te de la archidiócesis de Barcelona, como 
presidente de la Asociación Española de 
Profesores de Liturgia.

– D. Manuel Ruiz Sierra, laico de la dió-
cesis de Cartagena, como presidente na-
cional de “Apostolado de Nuestra Señora 
de Fátima en España”.

– Dª. Rosario del Carmen Casés Alde-
guer, laica de la diócesis de Albacete, 
como presidente de la Asociación “Evan-
gelización Ekumene de la Obra Misionera 
Ekumene” y de la Asociación “Confedera-
ción Ekumene de la Obra Misionera Eku-
mene”.

– D. Juan Manuel Madrigal Arquero, 
sacerdote de la archidiócesis de Burgos, 
como asesor religioso de “DIDANIA-Fede-
ración de Entidades Cristianas de Tiempo 
libre”.

– D. Juan Ramiro Fauli Navarro, laico de 
la archidiócesis de Valencia, como presi-
dente de la “Obra de Cooperación Apostó-
lica Seglar Hispanoamericana” (OCASHA)

[ ]Santa Seu
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1 Units a Crist pel Baptisme, els creients par-

ticipen ja realment en la vida celestial de 
Crist ressuscitat (cf. Ef 2, 6).

Gràcies a Crist, la mort cristiana té un 
sentit positiu. La visió cristiana de la mort 
s’expressa de manera privilegiada en la li-
túrgia de l’Església: «La mort no destrueix 
la vida dels qui creuen en vós, tan sols la 
transforma, i quan se’ls desfà la casa de 
l’estada terrenal en troben una altra d’eter-
na al cel» [2]. Per la mort, l’ànima se separa 
del cos, però en la resurrecció Déu retornarà 
la vida incorruptible al nostre cos transfor-
mat, reunint-lo amb la nostra ànima. També 
en els nostres dies, l’Església està cridada 
a anunciar la fe en la resurrecció: «La resur-
recció dels morts és esperança dels cristi-
ans; som cristians per creure-hi» [3].

3. Seguint una antiquíssima tradició 
cristiana, l’Església recomana insistent-
ment que els cossos dels difunts siguin 
sepultats en els cementiris o altres llocs 
sagrats [4].

En la memòria de la mort, sepultura i 
Resurrecció del Senyor, misteri a la llum 
del qual es manifesta el sentit cristià de la 
mort  [5], la inhumació és en primer lloc la 
forma més adequada per a expressar la fe 
i l’esperança en la resurrecció corporal [6].

L’Església, com a mare, acompanya el 
cristià durant la seva peregrinació terrena, 
ofereix al Pare, en Crist, el fill de la seva 
gràcia, i lliurarà les seves restes mortals a 
la terra amb l’esperança que ressuscitarà 
en la glòria [7].

Enterrant els cossos dels fidels difunts, 
l’Església confirma la seva fe en la resur-
recció de la carn [8], i posa en relleu l’alta 
dignitat del cos humà com a part integrant 
de la persona amb la qual el cos compar-
teix la història [9]. No pot permetre, per 
tant, actituds i rituals que impliquin con-

Consell Pontifici per als Textos Legislatius 
i moltes Conferències Episcopals i Sínodes 
dels Bisbes de les Esglésies Orientals, la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe ha 
considerat convenient la publicació d’una 
nova Instrucció, per tal de reafirmar les ra-
ons doctrinals i pastorals per a la preferèn-
cia de la sepultura dels cossos i d’emanar 
normes relatives a la conservació de les 
cendres en el cas de la cremació.

2. La resurrecció de Jesús és la veritat 
culminant de la fe cristiana, predicada com 
una part essencial del Misteri pasqual des 
dels orígens del cristianisme: «Primer de 
tot us vaig transmetre el mateix ensenya-
ment que jo havia rebut: Crist morí pels 
nostres pecats, com deien ja les Escriptu-
res, i fou sepultat; ressuscità el tercer dia, 
com deien ja les Escriptures, i s’aparegué 
a Cefes i després als Dotze» (1 Co 15,3-5).

Per la seva mort i resurrecció, Crist ens 
allibera del pecat i ens dóna accés a una 
nova vida: «perquè, així com Crist (...) va 
ressuscitar d’entre els morts, també nosal-
tres emprenguem una vida nova» (Rm 6,4). 
A més, el Crist ressuscitat és principi i font 
de la nostra resurrecció futura: «Crist ha 
ressuscitat d’entre els morts, com a pri-
mícia de tots els qui han mort(…) així com 
per la seva unió amb Adam tots moren, així 
també per la seva unió amb Crist tots tor-
naran a la vida» (1 Co 15, 20-22).

Si és veritat que Crist ens ressuscitarà 
el darrer dia, també ho és, en certa mane-
ra, que nosaltres ja hem ressuscitat amb 
Crist. En el Baptisme, de fet, hem estat 
submergits en la mort i resurrecció de Crist 
i assimilats sacramentalment a ell: «Pel 
baptisme heu estat sepultats amb Crist, i 
amb ell també heu ressuscitat, gràcies a 
la fe en l’acció poderosa de Déu que el va 
ressuscitar d’entre els morts» (Col 2, 12). 
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sobre la immortalitat de l’ànima i la resur-
recció del cos [13].

L’Església continua preferint la sepultu-
ra dels cossos, perquè amb ella es demos-
tra una major estima pels difunts; però la 
cremació no està prohibida, «tret que hagi 
estat escollida per raons contràries a la 
doctrina cristiana» [14].

En absència de raons contràries a la 
doctrina cristiana, l’Església, després de la 
celebració de les exèquies, acompanya la 
cremació amb especials indicacions litúr-
giques i pastorals, tenint una cura particu-
lar per evitar qualsevol tipus d’escàndol o 
indiferència religiosa.

5. Si per raons legítimes s’opta per la 
cremació del cadàver, les cendres del di-
funt, per regla general, han de mantenir-se 
en un lloc sagrat, és a dir, al cementiri o, 
si és el cas, en una església o en una àrea 
especialment dedicada a aquesta finalitat 
per l’autoritat eclesiàstica competent.

Des del principi, els cristians han desit-
jat que els seus difunts fossin objecte de 
pregàries i record de part de la comunitat 
cristiana. Les seves tombes es van conver-
tir en llocs de pregària, record i reflexió. 
Els fidels difunts són part de l’Església, 
que creu en la comunió «d’aquells que són 
pelegrins sobre aquesta terra, dels difunts 
que compleixen la pròpia purificació i dels 
benaurats del cel, els quals tots conjunta-
ment formen una sola Església» [15].

La conservació de les cendres en un lloc 
sagrat pot ajudar a reduir el risc de sos-
treure els difunts de la pregària i el record 
dels familiars i de la comunitat cristiana. 
Així, a més, s’evita la possibilitat d’oblit i 
falta de respecte, que poden sobrevenir 
sobretot un cop passada la primera gene-
ració, així com pràctiques inconvenients o 
supersticioses.

ceptes erronis de la mort, considerada 
com anul·lació definitiva de la persona, o 
com a moment de fusió amb la Mare na-
turalesa o amb l’univers, o com una etapa 
en el procés de re-encarnació, o com l’alli-
berament definitiu de la «presó» del cos.

A més, la sepultura als cementiris o al-
tres llocs sagrats respon adequadament a 
la compassió i el respecte degut als cossos 
dels fidels difunts, que mitjançant el Bap-
tisme s’han convertit en temple de l’Espe-
rit Sant i dels quals, «com a eines i vasos, 
s’ha servit piadosament l’Esperit per dur a 
terme moltes obres bones» [10].

El just Tobit és elogiat pels mèrits ad-
quirits davant Déu per haver sepultat els 
morts [11], i l’Església considera la sepul-
tura dels morts com una obra de misericòr-
dia corporal [12].

Finalment, la sepultura dels cossos dels 
fidels difunts als cementiris o altres llocs 
sagrats afavoreix el record i la pregària 
pels difunts per part dels familiars i de tota 
la comunitat cristiana, i la veneració dels 
màrtirs i sants.

Mitjançant la sepultura dels cossos als 
cementiris, a les esglésies o a les àrees 
dedicades a ells, la tradició cristiana ha 
custodiat la comunió entre els vius i els 
morts, i s’ha oposat a la tendència a ama-
gar o privatitzar l’esdeveniment de la mort 
i el significat que té per als cristians.

4. Als llocs on raons de tipus higiènic, 
econòmic o social portin a optar per la 
cremació, aquesta no ha de ser contrària 
a la voluntat expressa o raonablement pre-
sumpta del fidel difunt, l’Església no veu 
raons doctrinals per evitar aquesta pràcti-
ca, ja que la cremació del cadàver no toca 
l’ànima i no impedeix a l’omnipotència di-
vina ressuscitar el cos i per tant no conté la 
negació objectiva de la doctrina cristiana 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 63 6 2
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 7
1 Gerhard Card. Müller, Prefecte

+Luis F. Ladaria, sj, Arquebisbe titular de Thibica,
Secretari

 
NOTES

[1] Suprema Sagrada Congregació del 
Sant Ofici, Instrucció Piam et cons-
tantem (5 de juliol de 1963): AAS 56 
(1964), 822-823.

[2] Missal Romà, Prefaci de difunts, I.
[3] Tertul·lià, De resurrectione carnis, 

1,1: CCL 2, 921.
[4] Cf. CIC, can. 1176, § 3; can. 

1205; CCEO, can. 876, § 3; can. 868.
[5] Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 

n. 1681.
[6] Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 

n. 2300.
[7] Cf. 1 Co 15,42-44; Catecisme de l’Es-

glésia Catòlica, n. 1683.
[8] Cf. Sant Agustí, De cura pro mortuis 

gerenda, 3, 5: CSEL 41, 628.
[9] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. 

past. Gaudium et spes, n. 14.
[10] Cf. Sant Agustí, De cura pro mortuis 

gerenda, 3, 5: CSEL 41, 627.
[11] Cf. Tb 2, 9; 12, 12.
[12] Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 

n. 2300.
[13] Cf. Suprema Sagrada Congrega-

ció del Sant Ofici, Instrucció Piam 
et constantem (5 de juliol de  1963): 
AAS 56 (1964), 822.

[14] CIC, can. 1176, § 3; cf. CCEO, can. 
876, § 3

[15] Catecisme de l’Església Catòlica, n. 
962.

[16] CIC, can. 1184; CCEO, can. 876, § 3.

6. Per les raons esmentades anterior-
ment, no està permesa la conservació de 
les cendres a la llar. Només en casos de 
circumstàncies greus i excepcionals, depe-
nent de les condicions culturals de caràcter 
local, l’Ordinari, d’acord amb la Conferèn-
cia Episcopal o amb el Sínode dels Bisbes 
de les Esglésies Orientals, pot concedir el 
permís per conservar les cendres a la llar. 
Les cendres, però, no poden ser dividides 
entre els diferents nuclis familiars i se’ls ha 
d’assegurar respecte i condicions adequa-
des de conservació.

7. Per evitar qualsevol malentès pan-
teista, naturalista o nihilista, no ha de ser 
permesa la dispersió de les cendres a l’ai-
re, a la terra o a l’aigua o en qualsevol altra 
forma, o la conversió de les cendres en re-
cords commemoratius, en peces de joieria 
o en altres articles, tenint en compte que 
per aquestes formes de procedir no es po-
den invocar raons higièniques, socials o 
econòmiques que poden motivar l’opció 
de la cremació.

8. En el cas que el difunt hagués dispo-
sat la cremació i la dispersió de les seves 
cendres a la naturalesa per raons contrà-
ries a la fe cristiana, se li han de negar les 
exèquies, d’acord amb la norma del dret 
[16].

El Summe Pontífex Francesc, en audi-
ència concedida a l’infrascrit Cardenal Pre-
fecte el 18 de març de 2016, ha aprovat la 
present Instrucció, decidida en la Sessió 
Ordinària d’aquesta Congregació el 2 de 
març de 2016, i ha ordenat la seva publi-
cació.

Roma, des de la seu de la Congrega-
ció per a la Doctrina de la Fe, 15 d’agost 
de 2016, Solemnitat de l’Assumpció de la 
Santíssima Mare de Déu.
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D o c u m e n t s

la prostitució o atrapats en la xarxa de la 
pornografia, esclavitzats pel treball de me-
nors o reclutats com a soldats, involucrats 
en el tràfic de drogues i en altres tipus de 
delinqüència, obligats a fugir de conflictes 
i persecucions, amb el risc d’acabar sols i 
abandonats?

Per això, amb motiu de la Jornada Mun-
dial de l’Emigrant i el Refugiat que se ce-
lebra cada any, vull cridar l’atenció sobre 
la realitat dels emigrants menors d’edat, 
especialment els qui estan sols, instant a 
tothom a fer-se càrrec dels nens, que es 
troben desprotegits per tres motius: per-
què són menors, estrangers i indefensos i 
per diverses raons són forçats a viure lluny 
de la seva terra natal i separats de l’afecte 
de la seva família.

Avui l’emigració no és un fenomen limi-
tat a algunes zones del planeta, sinó que 
afecta tots els continents i està adquirint 
cada vegada més la dimensió d’una qües-
tió mundial dramàtica. No es tracta només 
de persones que cerquen un treball dig-
ne o condicions de vida millor, sinó tam-
bé d’homes i dones, ancians i nens que 
es veuen obligats a abandonar casa seva 
amb l’esperança de salvar-se i de trobar en 
altres llocs pau i seguretat. Són principal-
ment els nens els qui pateixen les greus 
conseqüències de l’emigració, gairebé 
sempre causada per la violència, la misè-
ria i les condicions ambientals, factors als 
quals cal afegir la globalització en els as-
pectes negatius. La carrera desenfrenada 
cap a l’enriquiment ràpid i fàcil comporta 
també l’augment de plagues monstruoses 
de tràfic de nens, l’explotació i l’abús de 
menors i, en general, la privació dels drets 
propis de la infantesa sancionats per la 
Convenció Internacional sobre els Drets de 
la Infància.

Missatge del papa Francesc per a la 103 
Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refu-
giat 2017

Vaticà, 8-9-2016

«Emigrants menors d’edat, vulnerables i 
sense veu»

Benvolguts germans i germanes,
«Qui acull un d’aquests infants en nom 

meu, a mi m’acull, i qui m’acull a mi, no 
m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat» (Mc 
9,37; cf. Mt 18,5; Lc 9,48; Jn 13,20). Amb 
aquestes paraules els evangelistes recor-
den a la comunitat cristiana un ensenya-
ment de Jesús que apassiona i, al mateix 
temps, compromet. Aquestes paraules, 
en la dinàmica de l’acolliment, marquen 
el camí segur que condueix a Déu, partint 
dels més petits i passant pel Salvador. Pre-
cisament l’acolliment és condició neces-
sària perquè aquest itinerari es concreti: 
Déu s’ha fet un de nosaltres, en Jesús s’ha 
fet infant i l’obertura a Déu en la fe, que 
alimenta l’esperança, es manifesta en la 
proximitat afectuosa envers els més petits 
i dèbils. La caritat, la fe i l’esperança estan 
involucrades en les obres de misericòrdia, 
tant espirituals com corporals, que hem 
redescobert durant el recent Jubileu extra-
ordinari.

Però els evangelistes es fixen també 
en la responsabilitat de qui actua en con-
tra de la misericòrdia: «Al qui fa caure en 
pecat un d’aquests petits que creuen en 
mi, més li valdria que li pengessin al coll 
una mola de molí i l’enfonsessin al mig del 
mar» (Mt 18,6; cf. Mc 9,42; Lc 17,2). ¿Com 
no pensar en aquest advertiment sever 
quan es considera l’explotació exercida 
per gent sense escrúpols, provocant dany 
a tants nens i nenes, que són iniciats en 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 63 6 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 7
1 ria i en la comunitat humana amb vista a la 

comunió universal. Sense ignorar els pro-
blemes ni, tampoc, els drames i tragèdies 
de l’emigració, així com les dificultats que 
comporta l’acollida digna d’aquestes per-
sones, l’Església anima a reconèixer el pla 
de Déu, fins i tot en aquest fenomen, amb 
la certesa que ningú no és estranger dins 
la comunitat cristiana, que abraça «totes 
les nacions, tribus, pobles i llengües» (Ap 
7,9). Cadascú és valuós, les persones són 
més importants que les coses, i el valor de 
cada institució es mesura per la manera 
com tracta la vida i la dignitat de l’ésser 
humà, especialment en situacions de vul-
nerabilitat, com és el cas dels nens emi-
grants.

També cal centrar-se en la protecció, en 
la integració i en solucions estables.

Per damunt de tot, es tracta d’adoptar 
totes les mesures necessàries per tal que 
s’asseguri als infants emigrants protecció 
i defensa, ja que «aquests nois i noies 
acaben sovint al carrer, abandonats a ells 
mateixos i víctimes d’explotadors sen-
se escrúpols que, més d’una vegada, els 
transformen en objecte de violència física, 
moral i sexual» (Benet XVI, Missatge per a 
la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refu-
giat 2008).

Per altra part, la línia divisòria entre 
l’emigració i el tràfic pot ser de vegades 
molt subtil. Hi ha molts factors que con-
tribueixen a crear un estat de vulnerabili-
tat en els emigrants, especialment si són 
nens: la indigència i la manca de mitjans 
de supervivència —a les quals s’hi hauria 
d’afegir les expectatives irreals induïdes 
pels mitjans de comunicació—; el baix 
nivell d’alfabetització; el desconeixement 
de les lleis, la cultura i, sovint, la llengua 
dels països d’acollida. Això els fa depen-

L’edat infantil, per la seva fragilitat 
particular, té unes exigències úniques i ir-
renunciables. En primer lloc, el dret a un 
ambient familiar sa i segur on es pugui 
créixer sota la guia i l’exemple d’un pare 
i una mare; a més, el dret-deure de rebre 
una educació adequada, sobretot en la fa-
mília i també a l’escola, on els nens poden 
créixer com persones i ser protagonistes 
del futur propi i del país respectiu. De fet, 
a moltes parts del món, llegir, escriure i fer 
càlculs elementals continua sent privilegi 
d’uns pocs. Tots els nens tenen dret a ju-
gar i a realitzar activitats recreatives, te-
nen dret en definitiva a ser nens.

Això no obstant, els nens constitueixen 
el grup més vulnerable entre els emigrants, 
perquè, mentre treuen el cap a la vida, 
són invisibles i no tenen veu: la precari-
etat els priva de documents, ocultant-los 
als ulls del món; l’absència d’adults que 
els acompanyin impedeix que la seva veu 
s’alci i sigui escoltada. D’aquesta manera, 
els nens emigrants acaben fàcilment en el 
nivell més baix de la degradació humana, 
on la il·legalitat i la violència cremen en un 
instant el futur de molts innocents, mentre 
que la xarxa dels abusos als menors resul-
ta difícil de trencar.

Com respondre a aquesta realitat?
En primer lloc, sent conscients que el 

fenomen de l’emigració no està separat 
de la història de la salvació, encara més, 
en forma part. Està connectat a un mana-
ment de Déu: «No explotis ni oprimeixis 
l’immigrant, que també vosaltres vau ser 
immigrants al país d’Egipte» (Ex 22,20). 
«Estimeu, doncs, els immigrants, ja que 
també vosaltres vau ser immigrants en el 
país d’Egipte» (Dt 10,19). Aquest fenomen 
és un signe dels temps, un signe que parla 
de l’acció providencial de Déu en la histò-
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La situació dels emigrants menors 
d’edat s’agreuja encara més quan es tro-
ben en situació irregular o quan són cap-
tats pel crim organitzat. Llavors, se’ls des-
tina sovint a centres de detenció. No és 
estrany que siguin arrestats i, com que no 
tenen diners per a pagar la fiança o el viat-
ge de tornada, poden romandre llargs pe-
ríodes de temps reclosos, exposats a abu-
sos i violències de tota mena. En aquests 
casos, el dret dels Estats a gestionar els 
fluxos migratoris i a salvaguardar el bé 
comú nacional s’ha de conjugar amb l’obli-
gació de resoldre i regularitzar la situació 
dels emigrants menors d’edat, respectant-
ne plenament la dignitat i intentant res-
pondre a les seves necessitats, quan estan 
sols, però també a les dels seus pares, pel 
bé de tot el nucli familiar.

Continua sent crucial que s’adoptin 
procediments nacionals adequats i plans 
de cooperació acordats entre els països 
d’origen i els d’acollida, per a eliminar les 
causes de l’emigració forçada dels infants.

En tercer lloc, adreço a tots una crida 
vehement perquè es busquin i adoptin 
solucions permanents. Ja que aquest és 
un fenomen complex, la qüestió dels emi-
grants menors d’edat s’ha d’afrontar des 
de l’arrel. Les guerres, la violació dels drets 
humans, la corrupció, la pobresa, els des-
equilibris i desastres ambientals són part 
de les causes del problema. Els nens són 
els primers a sofrir-les, patint de vegades 
tortures i càstigs corporals, que s’uneixen 
a les de tipus moral i psíquic, deixant-los 
sovint petjades inesborrables.

Per tant, és absolutament necessari 
que s’afrontin en els països d’origen les 
causes que provoquen l’emigració. Això 
requereix, com a primer pas, el compro-
mís de tota la Comunitat internacional per 

dents físicament i psicològicament. Però 
l’impuls més fort cap a l’explotació i l’abús 
dels nens vénen a causa de la demanda. 
Si no es troba la manera d’intervenir amb 
més rigor i eficàcia davant els explotadors, 
no es podran aturar les nombroses formes 
d’esclavitud de les quals són víctimes els 
menors d’edat.

Cal, per tant, que els immigrants, pre-
cisament pel bé dels seus fills, cooperin 
cada vegada més estretament amb les 
comunitats que els acullen. Amb molta 
gratitud mirem els organismes i instituci-
ons, eclesials i civils, que amb gran esforç 
ofereixen temps i recursos per a protegir 
els infants de les diferents formes d’abús. 
És important que s’implementi una coope-
ració cada vegada més eficaç i eficient, ba-
sada no sols en l’intercanvi d’informació, 
sinó també en la intensificació d’unes xar-
xes capaces que puguin assegurar inter-
vencions tempestives i capil·lars. No s’ha 
de subestimar el fet que la força extraordi-
nària de les comunitats eclesials es revela 
sobretot quan hi ha unitat de pregària i co-
munió en la fraternitat.

En segon lloc, cal treballar per la in-
tegració dels nens i els joves emigrants. 
Ells depenen totalment de la comunitat 
d’adults i, molt sovint, la manca de recur-
sos econòmics és un obstacle per a l’adop-
ció de polítiques adequades d’acollida, 
assistència i inclusió. En conseqüència, 
en comptes d’afavorir la integració soci-
al dels nens emigrants, o programes de 
repatriació segura i assistida, es busca 
només impedir-ne l’entrada, beneficiant 
d’aquesta manera que es recorri a xarxes 
il·legals; o també són enviats de tornada al 
seu país d’origen sense assegurar-se que 
això correspongui realment al seu «interès 
superior».
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1 acabar amb els conflictes i la violència que 

obliguen les persones a fugir. A més, es re-
quereix una visió de futur, que sàpiga pro-
jectar programes adequats per a les zones 
afectades per la inestabilitat i per les in-
justícies més greus, per tal que a tots se’ls 
garanteixi l’accés a un desenvolupament 
autèntic que promogui el bé dels nens i 
nenes, esperança de la humanitat.

Per últim, vull adreçar una paraula a vos- 
altres, que camineu al costat dels nens i 
joves pels camins de l’emigració: ells ne-
cessiten el vostre ajut valuós, i l’Església 
també us necessita i us dóna suport en el 
servei generós que presteu. No us canseu 
de donar amb audàcia un bon testimoniat-
ge de l’Evangeli, que us crida a reconèixer 
i a acollir el Senyor Jesús, present en els 
més petits i vulnerables.

Encomano tots els nens emigrants, les 
seves famílies, les seves comunitats i a 
vosaltres, que sou a prop d’ells, a la pro-
tecció de la Sagrada Família de Natzaret, 
perquè vetlli sobre cada un i us acompanyi 
en el camí; i juntament amb la meva pregà-
ria us imparteixo la benedicció apostòlica.

Francesc, papa.
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