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La Conferència Episcopal Tarraconense emet un comunicat sobre els temes més
rellevants de la situació religiosa a Catalunya d’aquest mes
12 Maig, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Els dies 10 i 11 de maig de 2017 ha tingut lloc la reunió n. 222 de la Conferència Episcopal
Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha estat
presidida per Mons. Jaume Pujol i hi han assistit tots els seus membres.
1.- Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font i Mn. Josep Maria Riba, que els han presentat la
memòria anual de les activitats portades a terme per Catalonia Sacra i el balanç econòmic
del 2016. També els han presentat les activitats que s’estan realitzant durant l’any 2017 i el
corresponent pressupost que els bisbes han aprovat pel que fa a la difusió del patrimoni
sacre de les Diòcesis de la CET.

|1

Els bisbes catalans es reuneixen

2.- Mn. Joan Maria Amich i Mn. Enric Termes, director i administrador del Secretariat
Interdiocesà de Catequesi (SIC), respectivament, han presentat als bisbes el balanç econòmic
d’aquest Secretariat i els han informat de les diverses activitats projectades de cara a l’edició
de subsidis catequètics i a la formació dels catequistes, com ara les XVI Jornades
Interdiocesanes de Responsables de Catequesi que se celebraran a Barcelona els propers
dies 6 i 7 de juliol.
3.- Els bisbes també han atès la visita de Mn. Josep Taberner, el P. Josep Maria Rierola,
escolapi, i la Sra. Maria Gibert, que els han informat de la celebració del 29è Col·loqui
Europeu de Parròquies que enguany tindrà lloc a la ciutat de Barcelona els propers dies 9 al
14 de juliol. El Col·loqui aplega cristians de diversos països d’Europa que centren la seva
reﬂexió i acció pastoral i evangelitzadora en les parròquies. Cada dos anys i en un país
d’Europa diferent, es troben i comparteixen les seves experiències sobre qüestions d’Església
i de societat, partint del seu compromís cristià missioner.
4.- Així mateix, han escoltat el director de la Càtedra de Teologia Pastoral «Arquebisbe Josep
Pont i Gol», integrada a la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Daniel Palau, prevere del
bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que els ha presentat els objectius i els projectes que té
previst portar a terme aquesta Càtedra, recentment creada, així com també la constitució del
seu Consell assessor, que inclou preveres, laics i religiosos de les deu diòcesis amb seu a
Catalunya. Aquesta Càtedra reprèn el treball del Centre d’Estudis Pastorals de Catalunya i
donarà continuïtat a la Revista que aquest editava, “Quaderns de Pastoral”. Els bisbes han
agraït al Dr. Palau l’acceptació d’aquesta responsabilitat acadèmica i l’han encoratjat en
aquest servei que seguirà atent als nous temps per a l’Església i la societat.
5.- Mons. Francesc Pardo, responsable de l’acompanyament del Secretariat Interdiocesà de
Joventut (SIJ), ha informat dels treballs de preparació de l’Aplec de l’Esperit 2018, que se
celebrarà a Tortosa a la Pentecosta del proper any, que els delegats diocesans de joventut ja
han començat a posar en marxa.
6- Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a la litúrgia, els mitjans de
comunicació, la formació dels seminaristes i dels preveres joves, i també han dedicat una
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llarga reﬂexió sobre el moment present del nostre país, fruit de la qual fan pública la nota
que s’adjunta.
7.- A proposta de Mons. Pardo, han nomenat President del Moviment Infantil i Juvenil d’Acció
Catòlica (MIJAC) el Sr. Francisco Javier Palmer Padilla, i Consiliari Mn. Jordi Espí Vives, prevere
de l’Arquebisbat de Barcelona, per un període de dos anys.
8- En el decurs de la reunió els bisbes han lliurat a Mn. Aureli Ortín i Maynou, diaca de
l’Arquebisbat de Barcelona i vicesecretari de la CET durant vint-i-tres anys, l’alta distinció
pontifícia de la Creu Pro Ecclesia et Pontiﬁce, que li ha estat atorgada pel Sant Pare Francesc.
Aquesta condecoració, instituïda pel papa Lleó XIII el 1888, suposa un gran reconeixement a
la tasca de clergues i laics a favor de l’Església Catòlica. El Sant Pare, acollint la petició dels
bisbes de la Tarraconense, ha volgut palesar amb aquest reconeixement públic el valor que
té dedicar llargs anys de la pròpia vida al servei de l’Església i del testimoniatge de la fe i
l’amor enmig del món.
9.- Al ﬁnal de la reunió, els bisbes han acollit la visita de l’arquebisbe de Puebla de los
Ángeles (Mèxic), Mons. Víctor Valentín Sánchez Espinosa, antic Secretari general del Consell
Episcopal Llatinoamericà (CELAM), un dels artífexs de la renovació litúrgica a Mèxic i a
Llatinoamèrica, que el dia 10 de maig acabava de rebre el reconeixement del III Memorial
Pere Tena, atorgat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL), en un acte celebrat a
l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.
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