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Prelat

Decrets

DECRET 04/11 - Barcelona, 11 de març de 2011.

Pel present decret concedim al Rvd. Dr. Francesc X. Bastida Canal, prevere d’aquest Ar-
quebisbat, delegació general, per un any, d’acord amb el cànon 1.111 § 2, per assistir ma-
trimonis a l’església romànica del Poble Espanyol de Barcelona, pertanyent al terme par-
roquial de la parròquia de Santa Dorotea de Barcelona, amb expressa facultat de subdelegar
per a matrimonis determinats, a preveres o diaques, mentre no disposem el contrari.

El Rvd. Dr. Bastida, en compliment del cànon 1.121 § 1 portarà un registre matrimo-
nial propi de l’esmentada església, independent del de la parròquia de santa Dorotea.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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DECRET 05/11 - Barcelona, 28 de febrer de 2011.

Transcorregut el termini establert pel decret 18/10 de 7 de novembre de 2010, que
prorrogava els decrets: 35/09 de 7 de novembre de 2009, 31/08 de 7 de novembre de
2008, 42/07 de 7 de novembre de 2007 i el del 26/06 de 7 de novembre de 2006,
pel qual es nomenaven els membres del Tribunal Eclesiàstic de l’Arxidiòcesi de Bar-
celona;

Havent constatat amb els senyors bisbes de les diòcesis sufragànies de Sant Feliu
de Llobregat i de Terrassa que encara no és possible constituir a les diòcesis esmen-
tades el seu propi Tribunal Eclesiàstic.

Atès el que disposen els decrets 4707/1/05 SAT i 4717/1/05 SAT de 13 d’agost de
2005 del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica;

PEL PRESENT DECRET, prorroguem fins que es constitueixin els tribunals de les
diòcesis sufragànies de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, tot allò que es disposa
en l’esmentat decret 26/06 de 7 de novembre de 2006, pel qual es nomenaven els
membres del Tribunal Eclesiàstic.

Perquè així vigeixi des d’avui mateix, ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Carde-
nal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 06/11 - Barcelona, 14 de març de 2011.

Per tal d’ajudar al bon funcionament dels Consells Pastorals Arxiprestals de l’Arxi-
diòcesi de Barcelona, pel que fa la seva constitució, finalitats, composició i activitats,

PEL PRESENT decret aprovem l’Estatut Marc dels Consells Pastorals Arxiprestals
que s’haurà de seguir en l’elaboració dels Estatuts dels respectius Consell Pastorals
Arxiprestals —els constituïts i els que es constitueixin— i que s’hauran de presentar
a la Secretaria General de l’Arquebisbat de Barcelona per a la seva deguda aprovació.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Estatut Marc dels Consells Pastorals Arxiprestals

Títol I. Naturalesa, constitució i funcions

1. El Consell pastoral arxiprestal (d’ara endavant CPA) és un òrgan consultiu i re-
presentatiu de la porció del poble de Déu que viu en l’arxiprestat, i té per objec-
te estudiar i valorar el que es refereix a les activitats pastorals de I’arxiprestat i
suggerir-ne les conclusions pràctiques (cf. Can. 511).

2. En formen part:
a) Com a membres nats, l’arxiprest i els rectors i administradors parroquials de les

parròquies o un prevere d’aquestes. 
b) Un representant elegit pel Consell pastoral de cada parròquia, el qual no ha de ser

necessàriament un membre de l’esmentat Consell pastoral parroquial.
c) Un o diversos representants de les entitats pastorals bàsiques de l’arxiprestat que

participen habitualment en la pastoral de conjunt de l’arxiprestat: diaques, comu-
nitats de vida consagrada, moviments, etc.

d) (Si es considera convenient) Representants dels sectors funcionals de la pastoral
que es realitza a nivell arxiprestal.

3. El nombre de membres elegits serà de ...
(El nombre es determinarà en funció de la representativitat que es desitja, però
també de l’operativitat i eficàcia que són necessàries tenint en compte les lleis de
la dinàmica de grups).

4. El CPA serà presidit per l’arxiprest. Quan el Vicari episcopal assisteixi a la reu-
nió del CPA serà ell qui el presidirà.

5. Les funcions del CPA són:
a) Vetllar perquè s’assoleixi la pastoral de conjunt arxiprestal, es fomenti la comu-

nió eclesial i es compleixin en l’arxiprestat les orientacions i normatives de l’Es-
glésia Universal i diocesana.

b) Assenyalar unes actuacions pastorals conjuntes d’àmbit arxiprestal tenint també
en compte l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà.

c) Participar en la consulta que demana el Sr. Arquebisbe per al nomenament de l’ar-
xiprest.

d) Determinar la celebració de trobades de cristians de la demarcació arxiprestal per
tal d’afavorir l’intercanvi d’experiències i viure la comunió.

e) Respondre les consultes d’àmbit diocesà dirigides als arxiprestats.
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Títol II. Òrgans del Consell Pastoral Arxiprestal

LA PLENÀRIA DEL CPA
6. La plenària del CPA és composta per la totalitat dels seus membres i li corres-

pon d’aprovar els acords referents a la pastoral de conjunt de l’arxiprestat.

LES COMISSIONS DEL CPA
7. Quan alguna tasca concreta demani un estudi previ més aprofundit, es podran for-

mar comissions, amb caràcter estable o transitori. A la plenària li pertoca de de-
signar o acceptar els membres que han d’integrar les diverses comissions.

L’ARXIPREST
8. Serà missió de l’arxiprest:
a) Presidir el CPA.
b) Presidir el secretariat del CPA si està constituït.
c) Aprovar l’ordre del dia de les reunions plenàries amb la col·laboració del secre-

tari del CPA i del secretariat del CPA si està constituït.
d) Rebre les mocions, suggeriments i preguntes que li adrecin els consellers.
e) Tractar i resoldre les qüestions urgents que es presentin, informant-ne després la

plenària, si la importància ho reclama, amb la col·laboració del secretari del CPA
i del secretariat del CPA si està constituït.

EL SECRETARI DEL CPA
9. Al secretari del CPA li correspon:
a) Redactar i guardar les actes de les reunions de la plenària i del secretariat del CPA

si està constituït, juntament amb l’altra documentació del CPA.
b) Rebre i respondre la correspondència ordinària.
c) Oferir a l’arxiprest la deguda informació del treball del CPA i rebre’n els sugge-

riments i preguntes. 
d) Per encàrrec de l’arxiprest, convocar les reunions plenàries i del secretariat del

CPA si està constituït, amb l’oportuna tramesa de la documentació corresponent.

EL SECRETARIAT DEL CPA (si es considera convenient constituir-lo)
10. El secretariat del CPA estarà format per l’arxiprest, el secretari del CPA i dos

membres designats per la plenària.

11. Serà missió del secretariat del CPA:
a) Vetllar pel bon funcionament del CPA (plenària i comissions) i pel compliment

dels acords presos. 
b) Preparar l’ordre del dia de les reunions plenàries i, en el seu cas, designar els

ponents i moderadors. 
c) Oferir a l’arxiprest la deguda informació del treball del CPA i rebre’n els sugge-

riments i preguntes.

DURADA DEL MANDAT I RENOVACIÓ DELS MEMBRES
12. Els consellers elegits ho seran per un període de tres anys, i poden ser reelegits,

però només per un altre període consecutiu.
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CESSACIÓ DELS CONSELLERS. SUBSTITUCIÓ
13. Els consellers podran cessar en el seu càrrec per renúncia voluntària, per cessa-

ment o per deixar la tasca pastoral que tenien a l’arxiprestat.

14. El cessament dels membres elegits es produirà per faltar repetidament i sense
motiu a les reunions del CPA o per alguna causa greu a tenor de la normativa ca-
nònica vigent. 

15. El membre que hagi causat baixa serà substituït com més aviat millor per un
altre designat per l’entitat pastoral que representava. El mandat del substitut tin-
drà la durada que li faltava de complir al substituït.

PERIODICITAT DE LES REUNIONS
16. El CPA es reunirà en sessió ordinària amb aquella periodicitat que es consideri

convenient per al bon treball pastoral de conjunt, almenys dos cops l’any.

17. En sessió extraordinària es reunirà sempre que es cregui oportú, a judici de
l’arxiprest o quan ho demani un terç dels membres.

18. El secretariat del CPA (en el cas que estigui constituït) es reunirà amb la freqüèn-
cia que es determini. També ho farà amb caràcter extraordinari sempre que ho
convoqui l’arxiprest.

Barcelona, 14 de març de 2011.

DECRET - Barcelona, 16 de març de 2011.

En ordre a la realització del procediment administratiu respecte del Rvd. Sr. Ma-
nuel Pousa Engroñat i en aplicació del c. 1341 del Codi de Dret Canònic,

PEL PRESENT, nomenem com a delegat al Rvd. Dr. Francesc Xavier Bastida Canal
i com assessors al Rvd. Llic. Joan Benito Tolsau i al Rvd. Llic. Ramon Batlle Tomàs.
Així mateix designem com a notari per donar fe de les actuacions de l’esmentat pro-
cediment administratiu al Rvd. Llic. Sergi Gordo Rodríguez. Comuniqui’s a aquells
a qui interessa.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del  Sr. Cardenal Arquebisbe 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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El dia 24 de març de 2011, s’ha comunicat personalment el contingut d’aquest de-
cret a Mn. Manuel Pousa Engroñat. Es va comunicar també prèviament el contin-
gut d’aquest decret al delegat i als dos assessors designats, de la qual cosa com a no-
tari en dono fe.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

Carta del Secretari d’Estat de la Santa Seu al Cardenal Arque-
bisbe

Secretaría de Estado.
Primera Sección – Asuntos Generales
N. 169.900

Señor Cardenal:

Con motivo del onomástico del Santo Padre, ha tenido la gentileza de enviar una
amable felicitación para expresarle sus sentimientos de comunión eclesial y filial
afecto.

El Papa Benedicto XVI agradece esta delicada atención, a la que corresponde pidien-
do al Señor que le colme de la abundancia de sus dones divinos, a la vez que le im-
parte la implorada Bendición Apostólica, que complacido extiende a cuantos están
confiados a su solicitud pastoral.

Aprovecho la oportunidad para expresarle, Señor Cardenal, el sentimiento de mi fra-
terna consideración y estima en Cristo.

Cardenal Tarcisio Bertone
Secretario de Estado de Su Santidad

Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona
Barcelona

Vaticano, 24 de marzo de 2011
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Carta invitant a la Missa Crismal

Benvolguts,

Amb aquestes lletres us invito a participar en la celebració de la Missa Crismal a la Ca-
tedral de Barcelona, el dia 19 d’abril, a les 11 h del matí. Aquesta celebració posa en
relleu la comunió i la íntima fraternitat entre tots els membres del presbiteri diocesà.

La Missa Crismal és un moment significatiu en la preparació per a la celebració de
la Pasqua. Perquè en les festes pasquals tot sigui nou, en la Missa Crismal es bene-
eixen aquells olis (dels malalts, dels catecúmens, el Sant Crisma) que es faran ser-
vir a partir de la Vetlla Pasqual, en totes les celebracions en què les diverses un-
cions formen part del seu ritual. Us prego que vulgueu convidar a participar-hi les
religioses i els laics de les vostres comunitats.

En la celebració de la Missa Crismal els preveres renovareu les promeses sacerdotals
que en el dia de la vostra ordenació presbiteral vareu fer i que, amb l’ajut del Se-
nyor i la vostra col·laboració, heu anat portant a terme amb fidelitat i generositat.
Al final de la celebració es retrà homenatge als sacerdots diocesans i religiosos de
l’arxidiòcesi que celebrem enguany els 50 i 25 anys d’ordenació i també als dia-
ques que celebren els 25 anys d’ordenació.

Després de la celebració ens aplegarem al Seminari Diocesà per compartir amb joia
la taula del dinar, la fraternitat i l’amistat.

Amb el desig de poder trobar-nos a la taula de l’Eucaristia i del dinar, us saludo molt
cordialment,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 28 de març de 2011

Carta als sacerdots sobre la Jornada Mundial de la Joventut

Molt estimats sacerdots,

Aquest estiu celebrarem dos esdeveniments que són molt importants per la pastoral
de joventut. Són la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) els dies 16-
21 d’agost a Madrid i els dies previs a les diòcesis, els dies 12-15 d’agost. Ja n’esteu
assabentats per les informacions que ha anat donant Mn. Antoni Roman, delegat dio-
cesà de Pastoral de Joventut.

Em plau lliurar-vos aquestes lletres a tots els sacerdots de la diòcesi per invitar-vos
i animar-vos a treballar en el lloc on exerciu el vostre ministeri per tal que els joves
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que acompanyeu es preparin i participin a la Jornada Mundial de la Joventut presidi-
da pel Sant Pare Benet XVI, on es trobaran amb ell i amb una munió de joves d’ar-
reu del món per pregar, per reflexionar, per conèixer una mica més Jesús, per cele-
brar la fe i per animar-se a ser més bons cristians. Sovint no sabem com animar els
joves de la parròquia. La participació en la JMJ els anima molt. La meva invitació va
dirigida també a vosaltres, sacerdots, perquè acompanyeu els joves a la celebració de
la JMJ. Encara que no tinguéssiu la possibilitat d’acompanyar joves de la vostra co-
munitat, us animo a participar-hi per estar al costat dels molts joves de la diòcesi i
d’arreu.

La nostra arxidiòcesi rebrà 16.000 joves de trenta diòcesis del món que fan camí cap
a la JMJ i que passaran aquí quatre dies (12-15 d’agost). Ens han demanat que els
acollim i ho fem amb gust. Sabem que els dies no són bons, però som hospitalaris i
ens hi esforçarem. Us demano la vostra col·laboració a acollir els joves que vin-
dran, per posar a disposició, si és possible, infraestructures de la parròquia i per de-
manar a les famílies de la comunitat si poden acollir alguns joves. Penso que aquest
esforç donarà els seus fruits, ja que la comunitat, i els joves especialment, s’anima-
ran amb la presència de joves cristians d’altres diòcesis del món.

La Delegació diocesana de Pastoral de Joventut us tindrà constantment informats.
Compta també amb la vostra col·laboració. Jo us agraeixo aquesta col·laboració
que prestareu al contingut d’aquesta carta que us lliuro amb afecte a tots vosaltres
pastors que voleu imitar el Bon Pastor,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 30 de març de 2011

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’Eucaristia del Dimecres de Cendra. S.E. Catedral, 9 de març de
2011

Ens hem aplegat en la nostra estimada Catedral de Barcelona conscients que som pe-
cadors i que necessitem el do de Déu de la conversió i del perdó dels nostres pecats.
Comencem avui amb tota l’Església el temps litúrgic de la Quaresma que ens prepa-
ra per a la celebració de la Pasqua.

Amb la imposició de la cendra al nostre cap se’ns recordarà que som pols i a la pols
retornarem, i se’ns dirà «convertiu-vos i creieu en l’Evangeli». Serà un ritus ple de
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sentit que ens ha d’ajudar a iniciar amb coratge i confiança aquest temps quaresmal
de conversió i d’acostament més radical a Jesucrist.

Un nexe particular vincula el baptisme amb la Quaresma com un moment favorable
per a experimentar la gràcia de Déu que ens salva. El Baptisme ens uneix sacra-
mentalment amb Jesucrist, esdevenint els batejats un altre Crist amb la joiosa exigèn-
cia de viure sempre com a fills i filles de Déu, imitant a Jesucrist el Fill Unigènit
del Pare del cel. El baptisme és un do que el rebem gratuïtament de Déu. El fet que
en la majoria dels casos el baptisme es rebi en la infantesa posa en relleu que es trac-
ta d’un do de Déu: ningú no mereix la vida eterna amb les seves forces. El Sant Pa-
re Benet XVI ens diu que «el baptisme no és un ritus del passat sinó el trobament
amb Crist que conforma tota l’existència del batejat, li dóna la vida divina i el crida
a una conversió sincera, iniciada i sostinguda per la gràcia, que el porti a aconse-
guir la talla adulta de Crist». Això ens demana a tots una autèntica iniciació cristia-
na comptant amb la gràcia dels sagraments del baptisme, confirmació i eucaristia. La
Quaresma és un temps fort catecumenal, que pels cristians de l’Església antiga, així
com pels catecúmens d’avui, és una escola insubstituïble de fe i de vida cristiana:
viuen realment el baptisme com un acte decisiu per a tota la seva existència.

La Quaresma que iniciem ens vol ajudar a la conversió, la qual consisteix en anar més
i més cap a Déu que expressarem en la gran Vetlla de la nit santa de Pasqua, renovant
les promeses baptismals tot reafirmant que Crist és el Senyor de la nostra vida, la vi-
da que Déu ens va comunicar quan vam renéixer «de l’aigua i de l’Esperit Sant».

En el fragment de l’Evangeli que hem escoltat, Jesús ens parla de tres pràctiques cris-
tianes que són molt pròpies de la Quaresma: la pregària, el dejuni i l’almoina. Totes
aquestes pràctiques són expressió del nostre amor a Déu i als germans, que és el
que constitueix el nucli central de l’espiritualitat de la vida cristiana: estimar Déu i
estimar els germans. Com ens diu el Sant Pare Benet XVI, «mitjançant les pràctiques
tradicionals del dejuni, l’almoina i l’oració, expressions del compromís de conver-
sió, la Quaresma adreça a viure de manera cada cop més radical l’amor de Crist».

La Quaresma ens invita a pregar. Els cristians hem de trobar uns moments de silen-
ci cada dia per estar amb el Senyor, per viure el do de la pietat que ens dóna l’Espe-
rit Sant. Déu parla en el silenci. Si fem silenci podrem escoltar més fàcilment la Pa-
raula de Déu que és sobretot Jesucrist.

Aquesta Quaresma de l’any de gràcia de 2011 invita especialment a donar el seu
valor a la celebració de la Paraula de Déu en les assemblees litúrgiques i en la vida
dels cristians, com ens demana Benet XVI en la seva recent exhortació apostòlica
titulada «La Paraula del Senyor» (Verbum Domini). En aquest document que hau-
ríem de poder llegir durant aquest temps quaresmal, es demana a tota l’Església que
s’esforci a fer de la Paraula de Déu la seva referència vital i en anunciar-la al món
d’avui.

L’Església ens ofereix amb abundància particular la Paraula de Déu. Meditant-la i in-
terioritzant-la per viure-la diàriament, aprenem una forma preciosa i insubstituïble
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de pregària, perquè l’escolta atenta de Déu, que continua parlant al nostre cor, ali-
menta el camí de fe que iniciem el dia del baptisme.

El papa Benet XVI, en la seva exhortació esmentada, dóna molta importància a la
lectura orant de la Sagrada Escriptura, i concretament ens diu que «la lectio divina
és capaç d’obrir al fidel no només al tresor de la Paraula de Déu, sinó també de crear
el trobament amb Crist, Paraula divina i vivent» (N. 87). El Papa assenyala els pas-
sos d’aquesta pregària bíblica: es comença amb la lectura del text per saber què diu
el text bíblic en si mateix i què ens diu a nosaltres. S’arriba al moment de la pregària
que suposa la pregunta: Què diem nosaltres al Senyor com a resposta a la seva Pa-
raula? Finalment, la lectio divina conclou amb la contemplació durant la qual accep-
tem com a do de Déu la seva mirada en jutjar la realitat, i ens preguntem ¿quina con-
versió de pensament, del cor i de la vida ens demana el Senyor? Convé recordar
que aquesta pregària no acaba el seu procés fins que no s’arriba a l’acció que mou
la vida del creient a convertir-se en do per als altres per la caritat (n. 87).

El dejuni té un significat profundament religiós: fent més pobre la nostra taula apre-
nem a superar l’egoisme per viure en la lògica del do i de l’amor. «Pel cristià —ens
diu el Sant Pare— el dejuni no té res d’intimista, sinó que obre majorment a Déu i a
les necessitats dels homes, i fa que l’amor a Déu sigui també amor al proïsme».

Avui vivim immersos en una cultura del tenir més que no pas del ser. L’avidesa de
diners traeix la primacia de Déu en la nostra vida. Jesús ens ha dit en el sermó de la
muntanya que no podem servir a dos senyors. Per això, l’Església, especialment en
el temps quaresmal, recorda la pràctica de l’almoina, és a dir, la capacitat de compar-
tir. La pràctica de l’almoina ens recorda la primacia de Déu en la nostra vida i ens
obre als germans, especialment als pobres i necessitats. La caritat cristiana, canalit-
zada també per mitjà de Càritas i altres institucions d’ajut social, és especialment ur-
gent en aquests moments de greu i perllongada crisi econòmica que produeix molt
sofriment en moltes persones, sobretot les que es troben a l’atur. La Paraula de Déu
ens diu que partir el pa amb el necessitat és una forma superior de viure el temps pe-
nitencial de Quaresma.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Llum del món: una conversa amb Benet XVI
Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe en la presentació dels llibres
del Papa, Benet XVI. Pia Almoina, 10 de març de 2011

La tarda del dia 19 d’abril de 2005 va ser elegit Papa el Cardenal Joseph Ratzinger.
El Cardenal acceptà l’elecció del Col·legi Cardenalici «en esperit d’obediència» i pre-
nia el nom de Benet XVI, no sense sorpresa per molts dels observadors. El nom de
Benet li evocava «no anteposar res a Crist», que és la quintaessència de la espiritua-
litat benedictina, contingut que havia conformat no només el monacat llatí sinó tam-
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bé el sentit més profund de l’experiència cristiana de la vida, sobretot a Occident. El
nom el vinculava al gran «leitmotiv» de la pau, que havia caracteritzat la trajectòria
de l’última Papa «Benet», Benet XV.

En la seva primera aparició en la «lògia» de «Sant Pere» , el Papa es va presentar al
món com «un senzill i humil treballador en la vinya del Senyor». Molts recordaven
la figura modesta i gairebé imperceptible del Cardenal Ratzinger, creuant la plaça de
Sant Pere des del Borgo Pio fins al vell «Palazzo» del Sant Ofici, amb una dolleta i
boina negra i la cartera de documents a la mà. Sempre havia estat un senzill i humil
treballador en la vinya del Senyor. 

Cal posar en relleu que el seu gran missatge, el seu magisteri —les tres encícli-
ques i les seves dues exhortacions postsinodals sobre l’Eucaristia i la Paraula de
Déu— s’han situat en la perspectiva espiritual i pastoral de les virtuts teologals de la
caritat i de l’esperança. Aquesta és una perspectiva en la qual es troben els més pro-
funds i crucials interrogants de l’home amb la resposta lluminosa i joiosa de la Pa-
raula de Déu, que és Crist, el Fill de Déu fet home, mort i ressuscitat per nosaltres,
per tal que tinguem vida abundant, feliç i eterna.

La concessió d’una entrevista per part del Sant Pare al periodista Peter Seewald, ve
a coincidir amb els cinc anys de pontificat del nostre estimat Sant Pare Benet XVI.
Els catòlics de tot el món estimem el successor de Pere, però els de la nostra esti-
mada arxidiòcesi encara més perquè Benet XVI ens ha visitat recentment per dedi-
car la Basílica de la Sagrada Família i visitar l’Obra Benèfico Social del Nen Déu. 

Aquesta visita apostòlica ha estat un autèntic esdeveniment històric per a la ciutat,
per a l’arxidiòcesi i per Catalunya. El Papa ha vingut, s’ha acostat a tots nosaltres.
L’hem vist proper, senzill i afectuós. Va trencar en diverses ocasions el protocol per
acostar-se als infants, als ancians i als discapacitats. 

Llegint el llibre «Llum del món», hom té la sensació de tenir el papa Benet XVI al
nostre costat, com si fóssim cadascun de nosaltres els qui li haguéssim fet l’entrevis-
ta. El Papa contesta totes les preguntes amb un llenguatge clar que vol fer-se enten-
dre per tots. S’ha dit del Papa que és un intel·lectual que l’entenen els senzills. No és
freqüent que un Papa concedeixi entrevistes i aquest cop, Benet XVI ho ha fet mani-
festant-se com un comunicador de primer ordre. Assoleix ser ell mateix, profund i
transparent com apareix també en els seus discursos i en les seves homilies. 

Benet XVI va contestar les preguntes de Seewald els dies 26-31 de juliol de 2010, a
Castellgandolfo. El Papa va fer poquíssimes correccions al text que li presentà l’en-
trevistador en alemany per precisar el seu pensament amb més exactitud, sobre el
riquíssim i variat contingut de la conversa mantinguda i publicada. Concretament els
temes són aquests: el canvi radical i no cercat de l’últim període de la seva vida; el
terrible escàndol dels abusos sexuals comesos per eclesiàstics; la crisi econòmica glo-
bal i ambiental; la dolorosa realitat causada per la droga i el turisme sexual; la irre-
versibilitat del compromís ecumènic assumit per l’Església Catòlica i la seva relació
amb l’hebraisme; la relació de conflicte i amistat amb l’Islam i les altres religions;
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els viatges; la sexualitat; els problemes del govern; les realitats últimes oblidades pe-
rò que marquen el destí final de tots els éssers humans i del món. 

Benet XVI parla d’ell mateix, del seu ministeri i del seu pensament. Per conèixer mi-
llor la personalitat del Papa és bo escoltar el que ell mateix diu: «No us preocupeu de
demà, cada dia té el seu propi afany. L’afany d’un dia és suficient per a l’home, no
pot suportar-ne més. Per tant, procuro concentrar-me a treballar l’afany d’avui i
deixar l’altre per demà» (p. 81). I ens diu, «Jo em vaig dir, simplement, sóc qui sóc.
No intento ser un altre. El que puc donar, ho dono, i el que no puc donar, tampoc no
intento donar-ho. No procuro fer de mi allò que no sóc. He estat escollit i faig el
que puc» (p. 122-123).

Els temes de la conversa mantinguda pel Sant Pare amb el periodista que li féu l’en-
trevista són molts i diversos. Tanmateix podem descobrir fàcilment que el tema
central i de fons és el de Déu. És ben conegut que la primera prioritat del Papa en el
seu pontificat és portar els homes d’avui a l’accés a Déu. Aquest fou el tema central
de les paraules de Benet XVI a Santiago i a Barcelona. El tema de Déu és d’una
importància cabdal en les nostres societats de l’occident europeu, en les quals un gran
nombre de persones viuen com si Déu no existís, amb totes les conseqüències ne-
gatives i doloroses que això té per al bé de les persones i de la societat.

En les respostes dóna contingut i claus que permetin a l’home d’avui reconèixer i as-
saborir la presència de Déu que es manifesta de moltes maneres. I alhora Benet
XVI posa en relleu també en el llibre «Llum del món» la importància que té l’home
i la seva realització integral per a l’Església, és a dir, l’home com a tal i l’home en
la seva relació amb Déu, tema que va tractar també el Papa en el seu recent viatge
al nostre país.

El Papa ens ha dit que «és una tragèdia que Europa, sobretot en el segle XIX, s’afer-
més i divulgués la convicció que Déu és l’antagonista de l’home i l’enemic de la
seva llibertat». No és pas així, ja que la glòria de Déu és també la glòria de l’home. 

Un capítol molt important està dedicat a la dictadura del relativisme. El periodista fa
referència a un llibre de Huxley, «Un món feliç», que pronosticava l’any 1932 que
l’aspecte característic de la modernitat seria la falsedat. El Papa manifesta que el con-
cepte de veritat ha caigut avui sota sospita. Una gran part de la filosofia actual in-
sisteix a afirmar que l’home no té la capacitat de la veritat, i per tant de l’ètica. Tan-
mateix això no és pas així: l’home és capaç de la veritat. S’està estenent una nova
intolerància que vol imposar a tothom criteris interioritzats de pensament. En reali-
tat aquest procés condueix a una nova religió que fingeix ser universal perquè és ra-
cional, més encara, perquè és la raó en si mateixa, que ho sap tot i, per tant, estableix
l’espai que a partir d’ara ha de ser determinat per a tothom. 

El Papa ens diu que ser cristià no ha d’esdevenir una mena d’estrat arcaic paral·le-
lament a la modernitat. És important que intentem viure i pensar el cristianisme de
tal manera que integri la modernitat bona i correcta i se separi i distingeixi d’allò que
esdevé una contrareligió. Mirant tot el món, s’aprecia que el cristianisme en aquests
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moments està desplegant alhora una creativitat completament nova. No ocupa pas el
primer lloc dins l’opinió mundial, però representa la força vital, sense la qual tam-
bé les altres coses no romandrien. El Papa conclou dient que «em sento molt opti-
mista que el cristianisme estigui davant d’una dinàmica renovada» (p. 72).

El Papa ens invita «a tots els cristians a reviure la trobada personal i comunitària amb
Crist, Paraula de la Vida que s’ha fet visible... Participar de la vida de Déu és l’ale-
gria completa i comunicar aquesta alegria és un do i un treball imprescindible per a
l’Església». 

Un dels esdeveniments més destacats del pontificat del nostre Papa, li diu el perio-
dista, és el seu llibre sobre Jesús de Natzaret. Acaba de sortir el segon volum d’aques-
ta obra sobre Jesús. I el Papa contesta que «no és cap llibre de Magisteri... sinó un
llibre que m’havia proposat des de fa molt de temps com la meva última gran obra...
Conscientment no he volgut fer-ne cap acte de Magisteri, sinó entrar en la discussió
teològica i intentar presentar una exegesi, que no segueixi cap historicisme positivis-
ta, sinó que incorpori també la fe com a element de la interpretació» (p. 175). I ens
diu que «jo vaig voler escriure el llibre per ajudar els homes» (p. 175).

Quan el cardenal Ratzinger a ser elegit Papa pocs potser es podien pensar que havia
d’interessar-li tant la doctrina social de l’Església. Tanmateix el temps social de
Benet XVI ha coincidit amb la gestió neoliberal de la globalització capitalista i els
dolorosos efectes que ha produït. El Papa dirà que «és el ser humà com a tal el qui
està en joc als nostres dies». En aquest sentit no és estrany que alguns diguin que la
«Caritas in veritate» ha de ser interpretada com una encíclica teològica més que so-
cial. És ben plausible perquè és el mateix. En el pensament de Benet XVI és el ma-
teix; per a ell, dir antropologia és dir Déu i dir Déu, és dir veritat, justícia i llibertat:
dir, humanitat en fraternitat.

Ell mateix ens diu que el Papa té l’obligació de defensar per tot arreu els drets hu-
mans com a conseqüència interior de la seva fe en la condició de l’home com a imat-
ge i semblança de Déu, i de la seva vocació divina. «Té l’obligació de lluitar per la
pau, en contra de la violència i de les amenaces de guerra. Té l’obligació de treballar
per la conservació de la naturalesa, d’oposar-se a la destrucció de la creació» (p. 34).

Benet XVI ha advertit a la societat que el relativisme, l’individualisme i una certa
modalitat de positivisme són el resultat d’una equivocada noció de la veritat i que les
conseqüències personals, socials, polítiques, econòmiques i medioambientals d’a-
quest posicionament epistemològic són imprevisibles. Aquesta reiterada crida del Pa-
pa advertint sobre tot això d’una manera rigorosa amb la seva argumentació, ha fet
que el papa Benet XVI sigui reconegut, en tots els foros de pensament, com un dels
intel·lectuals més importants del nostre temps.

La dictadura del relativisme que mencionà el Cardenal en la seva homilia en la mis-
sa Pro eligendo Pontifice, constitueix l’escenari en el que resulta necessària pel se-
gle XXI una empresa equivalent a la que realitzà la tradició benedictina quan s’hagué
de reconstruir una civilització cristiana sobre les runes de la cultura clàssica.
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És molt significativa una sorprenent novetat respecte a la tradició dels documents pa-
pals: les primeres cites de la seva primera encíclica fan referència a la Il·lustració, a
Descartes i a Nietzsche, a Plató i a Aristòtil. D’aquesta manera, la veritat, paraula
condemnada pel nihilisme, recupera la seva dignitat. Aquest projecte és fa més con-
cret en l’encíclica Spe salvi. El cristianisme no aconsegueix que el seu missatge si-
gui performatiu perquè ha viscut l’esperança de manera individualista i, per això, re-
duccionista. Com a reacció la cultura moderna posà la seva esperança en el progrés,
en la democràcia, en la llibertat política. El cristià ha d’aportar quelcom propi i in-
substituïble, solidari amb el seu temps, però convençut de la pròpia identitat: l’am-
pliació de la raó, un diàleg obert i constructiu, la dignitat de la persona humana, la
lògica del do, el servei desinteressat a la llum d’un Déu Trinitat que és també el Crea-
dor; és freqüent en l’encíclica sobre l’esperança l’al·lusió al goig de ser cristià i a la
fe com «servei a l’alegria», així com la presència del Ressuscitat. 

La conversa acaba amb una penúltima pregunta sobre si podem salvar encara aquest
planeta, el nostre, amb les nostres pròpies forces. El Papa respon que l’home «només
pot ser salvat si en el seu cor creixen les forces morals; forces que només poden pro-
venir de l’encontre amb Déu...: En aquest sentit necessitem d’Ell que ens ajuda a ser
el que nosaltres mateixos no podem; i necessitem a Crist, que ens reuneix en una co-
munitat la qual anomenem Església» (p. 189).

I el periodista acaba la conversa amb Benet XVI fent-li la gran pregunta sobre per-
què vingué Jesús al món. El Papa contesta: «Ell va venir perquè coneguem la veritat.
Perquè puguem tocar Déu. Perquè trobem la vida, la vida real, la que ja no està sot-
mesa a la mort» (p. 189).

Heus ací la gran veritat que la fe ofereix a la raó i que dóna ple sentit a la nostra vi-
da. Gràcies Sant Pare Benet XVI per totes les respostes que trobem a «Llum del
món» i el vostre lúcid i sòlid magisteri. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa de la Solemnitat de Sant Josep i ordenació de preveres
a la Basílica de la Sagrada Família. Barcelona 19 de març de 2011

Ens hem aplegat en la bellíssima Basílica de la Sagrada Família per celebrar l’Eu-
caristia en la solemnitat de Sant Josep. Amb aquesta celebració volem venerar la fi-
gura del patriarca sant Josep unit íntimament a Jesús i Maria, formant amb ells la Sa-
grada Família de Natzaret. Amb aquesta celebració desitgem fer un merescut
reconeixement i agraïment a aquella estimada Associació de Devots de sant Josep
—a Josep Bocabella el qual fou el seu president i a tots els seus membres—, que va
promoure la construcció d’aquesta joia de bellíssima arquitectura i de riquíssima sim-
bologia iniciada pel Servent de Déu, Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià exem-
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plar. I en aquesta celebració de la solemnitat de Sant Josep en què celebrem el Dia
del Seminari ordenaré a tres sacerdots per a la nostra Església diocesana formats de-
gudament pel nostre estimat Seminari diocesà.

En aquesta solemnitat, cal recordar unes paraules del Sant Pare Benet XVI en la se-
va homilia de la dedicació d’aquesta Basílica que tots recordem amb el goig inoblida-
ble d’aquella celebració presidida pel Papa. Ell ens va dir: «L’alegria que sento de po-
der presidir aquesta cerimònia s’ha vist incrementada quan he sabut que aquest temple,
des dels seus orígens, ha estat molt vinculat a la figura de sant Josep. M’ha commo-
gut especialment la seguretat amb la que Gaudí davant de les innombrables dificultats
que hagué de superar, manifestava ple de confiança en la divina Providència: “Sant
Josep acabarà aquest temple”. Per això ara no deixa de ser significatiu que sigui dedi-
cat per un Papa que el seu nom de pila és Josep». Avui, aquí, tindrem una intenció
especial pel Sant Pare i pel seu ministeri de successor de Pere, en agraïment a la seva
afectuosa visita que ens va fer. Pregarem també pel poble germà del Japó i pels pobles
germans del nord d’Àfrica en aquests moments que estan presents en tots nosaltres.

La Paraula de Déu que hem escoltat ens ha parlat de la figura de sant Josep i del
servei que Déu li confià ben a prop de Jesús en l’obra de la seva salvació. Fou com
tots podem comprendre un servei no pas gens fàcil, tanmateix va rebre sempre l’ajut
de Déu. Recordem com enmig dels seus dubtes, se li aparegué en somni un àngel del
Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva
Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant; ha de te-
nir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats al seu po-
ble». I també apareix la docilitat de Josep a la voluntat de Déu: «Josep es despertà i
complí el que l’àngel del Senyor li havia manat».

Déu entrà plenament en la vida real i quotidiana de Josep, com ho va fer en la de Ma-
ria, escollits per col·laborar íntimament en l’obra de salvar dels pecats al seu poble,
a la humanitat. Aquesta petició de Déu els hi va crear dubtes, però amb l’ajut de Déu
i la confiança plena en Ell es lliuraren plenament a les seves mans. És també, en grau
inferior el que succeeix a les nostres vides i hem de respondre com ho va fer Maria
i Josep. És també el que succeeix en grau inferior a la crida que Déu fa als joves a ser
sacerdots, com ho va fer un dia a José Fernando, Josep i Ramon, una crida que inci-
dí plenament en les seves vides perquè respongueren com la Mare de Déu i sant Jo-
sep, i per això avui seran ordenats sacerdots.

Aquest any el lema del Dia del Seminari ens diu «el sacerdot és un do de Déu per al
món». Aquest és una gran veritat que ve confirmada per una munió de sacerdots lliu-
rats en cos i ànima, estimant i servint els germans arreu del món. Sant Joan Maria
Vianney deia que «un bon pastor, un pastor segons el cor de Déu, és el tresor més
gran que el bon Déu pot concedir a una parròquia, i un dels dons més preciosos de la
misericòrdia divina» (Le sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jésus, a Le curé d’Ars.
La Paroise, Son coeur, presentat per B. Nodet, Foi Vivant 1966, 98).

Malgrat que la societat de l’Europa occidental no estigui gaire disposada a acceptar
aquest do, el Sant Pare Benet XVI, a l’inici de la seva carta als seminaristes, diu
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que «també en l’època del domini tecnològic del món i de la globalització, les per-
sones continuaran tenint necessitat de Déu, del Déu manifestat en Jesucrist i que ens
reuneix en l’Església universal, per aprendre amb ell i per mitjà d’ell la vida verita-
ble». El sacerdot té futur perquè ens ofereix la Paraula de Déu i els sagraments,
perquè ens porta Jesucrist, la seva gràcia, el seu perdó, i amb això un sentit superior
a la vida i una esperança ferma de vida eterna en Déu.

Cal remarcar que avui cal en l’Església, per part de tots i especialment dels sacerdots,
fer una pastoral entusiasmada per suscitar vocacions sacerdotals. Això demana fer
als joves i adults una proposta vocacional sacerdotal ben convençuda, però alhora res-
pectuosa amb la seva llibertat.

Tota la comunitat cristiana és responsable de demanar al Senyor vocacions sacerdo-
tals. Jesús ens ha dit que «la collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu,
doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors» (Mt 9,38). Hem de pren-
dre consciència que quan diem en la pregària del Parenostre «el nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui», estem demanant, també, que el Senyor ens doni
sacerdots per presidir la taula de l’Eucaristia i donar el pa del Cos de Crist. I quan en
la mateixa pregària que ens va ensenyar Jesús diem «perdoneu-nos les nostres cul-
pes...», pensem que estem demanant al nostre Pare del cel sacerdots que transmetin
el seu perdó en la celebració dels sagraments del baptisme i de la penitència.

La preocupació del Sant Pare Benet XVI pel foment de les vocacions va aparèixer en
les paraules que ens va dirigir en la seva visita apostòlica. Ens va dir: «Que l’ale-
gria de sentir-nos fills estimats de Déu us porti també a un amor cada vegada més en-
tranyable a l’Església, cooperant amb ella en la seva tasca de portar el Crist a tots els
homes. Preguem a l’amo dels sembrats, perquè molts joves es dediquin a aquesta
missió en el ministeri sacerdotal». Ja palpem un dels fruits d’aquesta visita del Pa-
pa en les diverses peticions de joves que desitgen entrar al Seminari per ser sacerdots.

Una pastoral vocacional fecunda ha de comptar amb el treball de les famílies cristia-
nes que són llavor de vocacions, famílies que —com ens va dir el Sant Pare aquí ma-
teix— han d’imitar «la llar formada per Jesús, Maria i Josep que sempre ha estat con-
siderada com escola d’amor, d’oració i de treball».

No oblideu pares cristians que tota vocació que Déu concedeix a un fill és una be-
nedicció del Senyor, especialment la vocació sacerdotal, no només per qui la rep,
sinó també per als pares i per a tota la família. Per això, us invito, pares cristians, a
demanar al Senyor que, si és la seva voluntat, cridi un fill vostre per ser sacerdot. El
Senyor escolta la pregària confiada i generosa dels pares.

Molt estimats diaques Josep, Ramon i José Fernando que sereu ordenats sacerdots:
agraïu sempre aquest do que avui rebreu i poseu-lo plenament al servei de l’Església
i del món a imitació de Jesús Bon Pastor. Heu estat cridats per estar amb Jesús amb
la pregària personal i litúrgica, especialment presidint l’Eucaristia. Com l’apòstol
Joan, recolzeu-vos sempre en Jesús i trobeu en ell la força, el coratge, la il·lusió i la
joia per al vostre treball ministerial i pastoral, ben units amb els vostres germans
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sacerdots amb els quals a partir d’avui formareu un únic presbiteri diocesà presidit
pel Pastor de la Diòcesi. La vostra vida i el vostre ministeri sacerdotal són per a evan-
gelitzar, i per tant, lliureu-vos-hi radicalment i amb plena generositat. Els homes i les
dones d’avui necessiten sacerdots sants que els portin cap a l’encontre personal
amb Jesús.

Benvolguts joves que participeu en aquesta ordenació dels vostres amics: ells escol-
taren la crida de Jesús i respongueren amb un sí generós. Escolteu, també, vosaltres
si Jesús us crida a ser sacerdots com ells i si us hi crida, respongueu com ells amb un
sí generós. Sereu plenament feliços.

Acabo amb aquestes paraules de l’homilia de Benet XVI en la dedicació d’aquesta
Basílica: «Demano Déu que en aquesta terra catalana es multipliquin i consolidin
nous testimonis de santedat, que prestin al món el gran servei que l’Església pot i deu
prestar a la humanitat: ser icona de la bellesa divina, flama ardent de caritat, canal
per tal que el món cregui en Aquell que Déu ens ha enviat».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa del Centenari de la Institució Teresiana. Basílica de la
Mercè, 25 de març de 2011

Celebrem l’Eucaristia amb el cor ple de goig aquí a la Basílica de la Mare de Déu de
la Mercè, patrona de Barcelona, perquè commemorem el centenari de la fundació
de la Institució Teresiana per sant Pedro Poveda, l’any 1911. Dels nostres cors bro-
lla una acció de gràcies a Déu per aquest esdeveniment i per això ho fem amb la ce-
lebració de l’Eucaristia que és l’acció de gràcies per excel·lència. Li agraïm molt al
Senyor de la Glòria la figura i el carisma que concedí al nostre estimat Sant funda-
dor d’aquesta institució. A Covadonga inicià el seu projecte pedagògic, aquest sacer-
dot de la diòcesi de Guadix que nasqué a Linares l’any 1874 i que esmerçà els 61
anys de la seva vida a Déu i als germans.

El nostre agraïment a Déu ve motivat per tot el treball realitzat per la munió dels
membres, col·laboradors i simpatitzants de la Institució Teresiana que actualment es-
tà present en 30 països de quatre continents. El Senyor va atorgar al nostre estimat
sant fundador el carisma de la transformació justa de les realitats temporals, des dels
valors evangèlics, mitjançant l’educació i la cultura. Aquest carisma actual i neces-
sari l’any 1911, és molt necessari i actual l’any 2011, i és el que ha rebut i viu amb
intensitat i generositat aquesta associació canònica internacional de laiques. I ho fa
en una diversitat de camps que són propis dels fidels laics, de les dones i dels ho-
mes cristians que han d’estar molt presents en el món. I ho realitza amb aquest espe-
rit: el diàleg de la fe i les diverses cultures, l’estudi i la pregària, l’exemple de la vi-
da dels primers cristians i la referència a l’humanisme i santedat de santa Teresa de
Jesús.
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La celebració del primer centenari és un esdeveniment històric per a una institució.
I el motiu de satisfacció ve motivat fonamentalment per tot el bé que la institució i
els seus membres han fet i fan a tantes i tantes persones, famílies, institucions, po-
bles i ciutats del món i a l’Església d’aquí i d’arreu. Heu realitzat tantes coses bo-
nes i boniques, tantes meravelles, que ni la institució ni els membres i col·laboradors,
no en podeu tenir plena consciència. És Déu qui ha fet aquestes meravelles a través
vostre. Pensem només en les centres d’iniciativa pròpia de la Institució Teresiana:
col·legis, residències, col·legis majors, empreses del camp editorial, llibreries i pu-
blicacions periòdiques que tenen l’objectiu d’elaborar i difondre el pensament cris-
tià, i fomentar el diàleg al voltant de les qüestions més candents del moment.

Aquesta joiosa commemoració s’escau amb la solemnitat de l’Anunciació del Se-
nyor. És una escaiença providencial, molt adequada amb el que és el vostre carisma
de presència cristiana en el món. El Fill de Déu es va encarnar en les entranyes vir-
ginals de Maria de Natzaret. Déu es va fer home i plantà el seu tabernacle enmig
del món. Aquest és un misteri cabdal de la nostra salvació que ha de marcar la nos-
tra vida cristiana, d’homes i de dones que vivim en el món durant el nostre pelegri-
natge cap a la Jerusalem celestial.

En l’Anunciació de l’àngel a Maria que hem escoltat en l’Evangeli d’avui, veiem
com Maria es lliurà plenament a l’obra redemptora del Fill de Déu. Malgrat la difi-
cultat que havia presentat a l’àngel perquè «jo no tinc marit», a la resposta d’aquest
dient-li que «l’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb
la seva ombra», Maria respon amb aquestes paraules: «que es compleixin en mi les
teves paraules».

En l’Anunciació Maria s’ha abandonat en Déu completament, tot manifestant l’obe-
diència de la fe a aquell que li parlava a través del seu missatger i prestant l’home-
natge de l’enteniment i de la voluntat. Ha respost, per tant, amb tot el seu «jo» humà,
femení, i aquesta resposta de fe contenia una cooperació perfecta amb la gràcia de
Déu que prevé i ajuda i una disponibilitat perfecta a l’acció de l’Esperit Sant. La fe
de Maria pot ser comparada a la fe d’Abraham. Així, Maria, a l’instant de l’Anun-
ciació, va creure que pel poder de l’Altíssim el nadó serà sant, serà anomenat Fill
de Déu (cf. Lc 1,35).

Vosaltres, estimades teresianes, teniu en la fe i el lliurament de Maria un exemple exi-
mi per a la vostra resposta a Déu, resposta que un dia en la flor de la joventut vareu
donar-li i que heu de renovar constantment. Vosaltres, benvolgudes teresianes, que
viviu el carisma de sant Pedro Poveda enmig del món, com Maria, la mare del Fill
de Déu, va viure a Natzaret i va tastar el dolor de l’exili a Egipte, feu present amb
la vostra vida i el vostre treball eclesial l’amor redemptor del Senyor. La santedat del
vostre fundador i de Victoria Díez i Josefa Segovia us encoratgen en la realització
del vostre carisma.

Com Maria, que es lliurà radicalment a Déu, ella que era la plena de gràcia, conce-
buda sense pecat original, immaculada, també vosaltres us heu consagrat a Déu pel
baptisme i per el vostre seguiment de Jesús pobre, cast i obedient. I això ho viviu amb
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la joia de l’amor al vostre espòs, Crist, i als germans, a l’Església i al món. Així
participeu intensament en l’obra de la Salvació de Jesús que realitza en l’Església i
per l’Església i treballeu en la tasca de la nova evangelització dels homes i dones que
teniu al vostre costat. És el vostre amor al Senyor i als homes i dones d’avui, que fa
que us lliureu —vosaltres i les vostres obres amb una munió de persones que en
formen part— a la joiosa feina d’anunciar Jesús arreu per tal de facilitar un encontre
personal amb la persona de Jesucrist. En això consisteix l’evangelització. I l’evange-
lització és una conseqüència i exigència del nostre baptisme i l’Església existeix
per evangelitzar. Com recordeu, en la meva carta pastoral de 24 de setembre de 2009
titulada «Anuncieu a tothom l’evangeli», us vaig demanar intensament a tots els dio-
cesans que us lliuréssiu amb tot el cor i totes les forces a l’evangelització allà on vi-
viu, on us moveu i on actueu. Us encoratjo a totes les teresianes de sant Pedro Po-
veda i a tots els vinculats a les realitats de la Institució Teresiana a lliurar-vos amb
radicalitat, generositat i confiança amb un sí com el de Maria al treball joiós de l’e-
vangelització.

Tots portem en el nostre cor la joia de la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI
a Barcelona els proppassats dies 6 i 7 de novembre per dedicar la Basílica de la Sa-
grada Família i per visitar l’Obra Social del «Nen Déu». El Papa ens va manifestar
el seu afecte a tots nosaltres acceptant la invitació que li vaig fer per visitar-nos i es
va apropar moltíssim a la vida de cadascú de nosaltres amb la seva sol·licitud apos-
tòlica i amb el seu missatge. El tema central de les seves paraules ha estat el de Déu
i el de l’home en sí mateix i en les seves relacions amb Déu. Temes summament cab-
dals en unes societats com les nostres de l’occident europeu on moltes persones viuen
com si Déu no existís, amb totes les conseqüències negatives i doloroses que això
té per les persones i la societat.

Als peus de la Mare de Déu de la Mercè posem en les seves mans tota la realitat ecle-
sial de l’estimada Institució Teresiana en aquesta commemoració del seu primer cen-
tenari i tot el que farà en l’inici del nou centenari que comencem.

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa per la vida. Basílica de la Sagrada Família. Barcelona,
27 de març de 2011

Ens hem reunit en aquesta entranyable i bellíssima Basílica de la Sagrada Família per
celebrar l’Eucaristia del tercer diumenge de Quaresma i pregar Déu pel do inestima-
ble de la vida humana des de la seva concepció fins a la mort natural, tot celebrant el
Dia Internacional de la vida.

Us he convocat com a Cardenal de Barcelona, amb la col·laboració de la Delegació
diocesana de la Família i dels moviments que treballen a favor de la vida humana des
de la seva concepció fins a la seva mort natural. Us he convocat perquè som cristians
i l’Església ha defensat sempre la vida com un do de Déu, el més preuat ja que l’ho-
me i la dona són les criatures més excelses que Déu ha creat i ha posat tota la crea-
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ció al servei de la seva realització integral. I us he convocat aquí en aquesta Basílica
de la Sagrada Família perquè la família és el niu natural i adient per engendrar, rebre
i educar el meravellós fruit de l’amor dels esposos col·laborant en l’obra creadora de
Déu, rebent la vida humana, la vida d’un nou ésser que té la dignitat de persona hu-
mana creada, estimada i salvada per Déu creador i salvador.

L’Eucaristia és pels cristians l’acció de gràcies més excel·lent a Déu i avui amb
aquesta celebració volem donar gràcies a Déu pel do de la vida. Ell és el Senyor de
la vida, ell ens confia aquest do que ens arriba per l’amor dels nostres pares per tal
que nosaltres l’agraïm, el protegim, el conservem i l’esmercem al servei de Déu i dels
germans. La vida humana no és nostre, és de Déu, és sagrada, és inviolable. I ho és
tota vida humana, especialment la vida dels encara no nascuts que en el si de la ma-
re necessiten i demanen sense parlar l’ajut i la protecció dels pares, de la societat i de
l’Església per poder néixer i gaudir de la vida com en gaudim nosaltres. Ressona for-
tament la prohibició bíblica: «No mataràs». L’evangeli de Jesús és l’evangeli de la
vida. El dret a la vida és anterior a l’Estat, per això, aquest no pot manipular la vida
de la persona humana.

L’Església ha defensat sempre la vida humana i ens ha ensenyat la gravetat de l’avor-
tament voluntari i de l’eutanàsia. Amb aquesta veu profètica, l’Església presta un ser-
vei molt important a la mateixa vida, a les famílies i a la societat, encara que no sem-
pre ni per a tothom sigui ben acceptada i compresa aquesta veu.

El siervo de Dios Juan Pablo II, que será beatificado el próximo primero de mayo, en
su encíclica «Centessimus annus» afirma que una parte integrante del derecho a la
vida es «el derecho a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido en-
gendrado, como lo es también el derecho a vivir en una familia unida y en un am-
biente moral favorable al desarrollo de la propia personalidad de cada niño».

El aumento de las cifras de abortos también en España, hace muy vigente el fomen-
to de la cultura a favor de la vida. Actuar así es ser de verdad progresista. El aborto
provocado no es progresista. Porque corresponde a la sociedad y a sus dirigentes, co-
mo afirma la encíclica de Juan Pablo II «Evangelium vitae», crear las condiciones
necesarias para que no sólo se respete, sino que se estime la vida. No es posible cons-
truir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida. Sobre este derecho se
fundamentan los demás. La sociedad no puede tener una sólida base si se contradi-
ce aceptando las fuentes más diversas de desprecio y violación de la vida humana.

Ante el hecho de unas disposiciones legales que permiten una mayor extensión de
los abortos, hemos de afirmar que este hecho compromete gravemente la concien-
cia de todos los ciudadanos y en especial la de los legisladores. Ante situaciones
como ésta, en que están implicadas exigencias morales fundamentales e irrenuncia-
bles, el testimonio cristiano de defensa y promoción de la vida que ha de nacer y de
la nacida es irrenunciable. De manera especial, tenemos que recordar que los cristia-
nos comprometidos en la vida política han de trabajar para que su actuación esté
siempre al servicio de la promoción integral de la vida, de la persona y del bien co-
mún.
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Pero en una cuestión de tanta trascendencia social como es el respeto a la vida, no
podemos descargar toda la responsabilidad sobre los políticos. Ante opciones legis-
lativas que afectan al sentido y a las garantías de los derechos fundamentales, es to-
da la sociedad la que ha de poder manifestarse recurriendo a los mecanismos de re-
flexión y de decisión que tiene una sociedad libre y democrática para tomar sus
decisiones más importantes, como sucede sin duda en el caso de las disposiciones le-
gales que afectan a la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.

Una sociedad que no valora y defiende toda vida humana y especialmente la de los
inocentes y débiles, no construye una cultura de la vida, sino de la muerte y el gra-
do de humanización y de humanismo de una sociedad se comprueba en su actitud an-
te la vida humana. En la tradición cristiana fundamentada en la Biblia, toda la vida
creada por Dios inferior a la vida humana está al servicio del hombre y de la mujer,
lo que exige que se respete la vida humana mucho más que el respeto que merece la
vida que forma parte del cosmos creado por Dios.

Hoy y los próximos domingos leeremos tres páginas sublimes del Evangelio de san
Juan. Tres pasos de una catequesis bautismal: la meditación del Agua, de la Luz i
de la Vida. La Cuaresma ha de ser la primavera del espíritu, y, por tanto, es necesa-
rio que florezca en nuestra vida la alegría de haber recibido la vida humana y de ha-
ber sido bautizados recibiendo la vida de hijos e hijas de Dios.

La primera lectura que hemos escuchado nos recuerda la peregrinación de Israel
por el desierto, como una imagen de la vida humana. Sin el agua de aquella roca, que
era símbolo de Dios, los israelitas hubieran muerto de sed. El Evangelio que nos ha
hablado del diálogo de Jesús con la samaritana es una meditación sobre el Agua de
Dios, el Agua de la Vida. Dios nos ha dado la vida natural y nos quiere dar la vida so-
brenatural. Esto aparece claramente en este diálogo evangelizador del Señor con
aquella mujer que se acercó al pozo de Jacob.

En primer lloc, Jesús inicia el diàleg amb una dona que a més era samaritana. És l’ac-
titud de Jesús d’apropar-se a tothom. Ell que era jueu va voler parlar amb una sa-
maritana, quelcom inusual. Perquè Jesús ofereix la Salvació a tot home i tota dona
sense distincions. Aquesta actitud de Jesús ens demana que l’imitem. Hem d’apro-
par-nos a tothom sense distincions per parlar de Jesús, del seu evangeli, del seu Reg-
ne, del seu amor salvador. Tots els homes i dones tenim problemes i dificultats,
com també els tenia la samaritana i Jesús que l’estimava i ens estima a tots ha vingut
per donar-nos el que més necessitem per tenir pau, per ser feliços i trobar l’autènti-
ca solució als problemes que sovint ens angoixen. Hem d’evangelitzar, hem de pro-
piciar un encontre personal de Jesús amb cada persona que estimem i que tractem.
Avui, com en temps de Jesús, hi ha moltes persones que directe o indirectament ens
diuen: «Volem veure Jesús», com li digueren uns jueus a l’apòstol Felip.

En segon lloc, Jesús demana aigua a la samaritana, però el que volia oferir-li no
era l’aigua del pou de Jacob, sinó l’aigua que es converteix en una font que brolla-
rà sempre dintre seu per donar-li la vida eterna. Per això li diu a la samaritana aques-
tes paraules importantíssimes: «Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui et
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demana que li donis aigua, ets tu qui li hauries demanat aigua viva i ell te l’hauria
donada».

Tots nosaltres en aquest temps de Quaresma hem de demanar la conversió per tal que
no oblidem ni infravalorem el que Déu us vol anar donant i perquè li demanem l’ai-
gua viva de la seva presència, de la seva Paraula, del seu Cos i Sang, dels sagra-
ments. És així com valorarem plenament i degudament el do de la vida humana que
hem rebut i la posarem al servei de Déu i dels germans, compartint-la amb els més
necessitats. I estarem al costat de les dones que esperen un fill i es troben en situa-
cions difícils per l’edat, la soledat, l’economia, el treball, el futur, etc., i així poder
ajudar-les perquè puguin gaudir de la joia de la maternitat.

Paraula i vida

El silenci i la Paraula de Déu (6/03/2011)

El proper 9 de març l’Església ens invitarà a entrar en el temps de Quaresma amb la
celebració del Dimecres de Cendra. Com diu el Catecisme de l’Església catòlica,
«l’Església s’uneix cada any, durant els quaranta dies de la Quaresma, al misteri de
Jesús al desert».

Crist, en les temptacions del desert, es revela com el Servidor de Déu, totalment obe-
dient a la voluntat del Pare. I per això la victòria de Jesús sobre el temptador al de-
sert anticipa la victòria de la passió, obediència suprema del seu amor filial al Pare.

Tanmateix, com diu també el Catecisme de l’Església catòlica, «Crist va vèncer el
temptador per nosaltres». I per això l’Església, especialment en aquest temps de Qua-
resma, ens invita a reviure l’estada de Jesús al desert i les temptacions en l’avui de la
seva litúrgia i de la vida dels cristians.

En aquest sentit, hi ha tres accions ben pròpies del temps penitencial de la Quaresma
que l’Església ha proposat sempre i que també ens proposa avui, invitant-nos a fer-
ne l’actualització que les circumstàncies de cada moment aconselli. Són aquestes
tres: la pregària, el dejuni i l’almoina.

La Quaresma ens invita a pregar. Els cristians, especialment en aquest temps, hem
de trobar cada dia uns moments de silenci, d’estar amb el Senyor, per poder viure el
do de la pietat que ens dóna l’Esperit Sant. Déu parla en el silenci. Si fem silenci,
és per escoltar la Paraula de Déu, que és sobretot Jesucrist, i per escoltar i interiorit-
zar les paraules de les Sagrades Escriptures.

Aquesta Quaresma de l’any de gràcia de 2011 ens invita especialment a donar el seu
valor a la celebració de la Paraula de Déu en les celebracions de la Sagrada Litúrgia
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i en la vida dels cristians, com ens demana Benet XVI en l’exhortació apostòlica ti-
tulada La Paraula del Senyor (Verbum Domini), amb la qual demana a tota l’Esglé-
sia que s’esforci a fer de la Paraula de Déu la seva referència vital i a anunciar-la al
món d’avui.

El nostre temps no afavoreix el recolliment i, com diu el Sant Pare en aquest docu-
ment, «es té de vegades la impressió que hi ha gairebé temor d’allunyar-se dels ins-
truments de comunicació de massa, encara que només sigui per un moment». Per
això, els cristians hem de fer un esforç per redescobrir el valor del silenci, perquè
«només en ell —diu també Benet XVI— la Paraula pot trobar estada en nosal-
tres, com va ocórrer en Maria, dona de la Paraula i del silenci inseparablement»
(VD, n. 66).

La penitència sobretot interior a la qual ens crida el temps de Quaresma es manifes-
ta també en el dejuni i en l’almoina. Les privacions voluntàries han de ser ocasió per
a assolir l’autodomini i per fer obres de solidaritat amb les persones que passen
per moments d’especial necessitat. Aquesta solidaritat cristiana, canalitzada sobretot per
mitjà de Càritas i altres institucions d’ajut social, és especialment urgent en aquests
moments de greu i perllongada crisi econòmica que produeix molt sofriment en mol-
tes persones, sobretot les que es troben a l’atur. La Paraula de Déu ens diu que par-
tir el pa amb el necessitat és una forma superior de viure el temps penitencial de la
Quaresma. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Respondre a la necessitat d’espiritualitat (13/03/2011)

Un dels nostres teòlegs, el doctor Josep M. Rovira Belloso, ha escrit que «cal una teo-
logia espiritual de cara al cristià comú; que cal contemplar de nou la teologia per po-
der-la comunicar com a espiritualitat». I afegeix que «aquesta mena de teologia es-
piritual és ben necessària avui per tal que qualsevol persona pugui experimentar que
Déu se’ns dóna com a Amor». 

Em sembla que, per respondre a la necessitat d’espiritualitat que senten els cris-
tians d’avui, se’ns demana que se’ls ajudi a disposar d’una exposició fidel, senzi-
lla i transparent de les Sagrades Escriptures. Aquest hauria de ser l’aliment per l’es-
perit dels homes i les dones d’avui. Això és el que ens demana Benet XVI en la
seva exhortació Verbum Domini, (La Paraula del Senyor), publicada a finals de
l’any passat, precisament en la festa de Sant Jeroni, un  servidor  excepcional de l’Es-
criptura Santa.

És un document que subratlla amb força el valor de la Paraula de Déu en la vida de
l’Església i en la vida de cada cristià. Per això, insisteix molt a dir que convé que
tot el Poble de Déu conegui la Bíblia, l’escolti de tot cor en la litúrgia, que és el lloc
privilegiat per acollir aquesta Paraula; i també en recomana la lectura personal. 
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De manera molt rellevant, el Sant Pare presenta la necessitat de fer una «lectura
orant» de la Bíblia. És la lectura coneguda com a lectio divina, que fou sens dubte el
tema estrella del Sínode episcopal de l’any 2008 i que ara el Sant Pare, en el docu-
ment que comento, proposa amb detall a tota l’Església i també al món d’avui. «El
Sínode —diu el Sant Pare— insistí més d’una vegada en l’exigència d’una aproxi-
mació orant al text sagrat com a factor fonamental de la vida espiritual  de tot creient,
en els diferents ministeris i estats de vida».

Amb aquestes paraules, Benet XVI surt al pas de qui pogués pensar que la lectio
divina, que és una pràctica nascuda en la tradició monàstica, seria necessària no-
més per a persones que viuen en el claustre. En canvi aquesta pràctica, que en subs-
tància és una aproximació sapiencial i saborosa al text sagrat, té present que Déu ens
parla mentre llegim el text inspirat per ell. Per això, té com a finalitat posar la Parau-
la de Déu en la base de l’espiritualitat de tots els cristians.

El Sant Pare concedeix molta importància a aquesta aproximació orant a la Bíblia i
recorda que ja el Concili Vaticà II en la seva constitució Dei Verbum, un text amb pro-
funda sintonia amb el que ha publicat ara Benet XVI, va voler reprendre la gran tra-
dició dels Pares de l’Església, que ha recomanat sempre acostar-se a l’Escriptura en
un context de diàleg amb Déu. I cita aquest pensament de sant Agustí: «La teva pre-
gària és un col·loqui amb Déu. Quan llegeixes, Déu et parla; quan pregues, parles
tu a Déu».

El mètode de la lectio divina té diversos moments: parteix de la lectura, passa pels
moments de la meditació, oració i contemplació, als quals s’afegeix com a conclu-
sió el moment de l’acció, que «mou la vida del creient a esdevenir do per als altres
en la caritat».

En aquest primer diumenge de Quaresma, el text llegit de l’Evangeli ens recorda que
Crist respon a la primera de les temptacions del Maligne citant aquestes paraules de
l’Escriptura: «L’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca
de Déu». Una lectura de la Bíblia, unida a la pregària, ens pot portar a la trobada amb
Jesucrist, que és la Paraula divina i vivent.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Una vocació amb futur (20/03/2011)

En coincidència amb la festa de Sant Josep, aquest dissabte i aquest diumenge cele-
brem el Dia del Seminari, marcat aquest any per una ordenació de preveres a la ba-
sílica de la Sagrada Família. El lema del Dia del Seminari d’aquest any és «El sacer-
dot, do de Déu per al món».

Però sembla que el món d’avui, sobretot als països de l’Europa Occidental, no esti-
gui gaire disposat a acceptar aquest do. El Sant Pare, amb motiu de la celebració de
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l’Any Sacerdotal, va decidir, l’octubre de l’any passat, escriure una carta a tots els
seminaristes de l’Església catòlica. 

Benet XVI inicia aquesta carta amb una anècdota de la seva joventut. Quan el des-
embre de 1944, el jove Joseph Ratzinger fou cridat al servei militar, el comandant de
la companyia els va preguntar a cadascú què volien ser en el futur. Ell va respondre
que volia ser sacerdot catòlic. El subtinent va replicar: «Doncs heu de triar una altra
cosa. A la nova Alemanya ja no calen capellans».

«Jo sabia —diu el Sant Pare— que aquesta nova Alemanya estava arribant a la fi, i
que després de les devastacions tan enormes que aquella bogeria havia portat al país,
hi hauria més que mai necessitat de sacerdots». Benet XVI afegeix que «també ara hi
ha molta gent que, d’una manera o d’una altra, pensa que el sacerdoci catòlic no és
una professió amb futur, sinó que pertany més aviat al passat».

Malgrat aquest sentiment d’avui, la realitat és que el sacerdoci té futur perquè —com
diu el mateix Sant Pare en l’inici de la seva carta als seminaristes— «també en l’è-
poca del domini tecnològic del món i de la globalització, les persones continuaran
tenint necessitat de Déu, del Déu manifestat en Jesucrist i que ens reuneix en l’Es-
glésia universal, per aprendre amb ell i per mitjà d’ell la vida veritable, i tenir pre-
sents i operatius els criteris d’una humanitat vertadera».

Déu és vivent i necessita homes que visquin per a ell i que el portin als altres. El sa-
cerdot té futur perquè ens ofereix la Paraula i els sagraments, perquè ens porta Je-
sucrist, la seva gràcia, el seu perdó, i amb això un sentit superior a la vida i una es-
perança ferma de vida eterna en Déu.

Per això, dirigint-me als preveres ordenats amb motiu d’aquest Dia del Seminari, i pen-
sant en els nostres seminaristes i en els sacerdots que els acompanyen en la seva forma-
ció humana, intel·lectual, espiritual i pastoral, els dic les mateixes paraules de Benet
XVI: «Vosaltres, benvolguts amics, heu decidit entrar al Seminari i, per tant, us heu po-
sat en camí cap al ministeri sacerdotal a l’Església catòlica. Heu fet bé. Sí, té sentit ser
sacerdot: el món, mentre existeixi, necessita sacerdots i pastors, avui, demà i sempre».

Dono les gràcies als joves del nostre Seminari, que es preparen per esdevenir un do
de Déu al servei de les nostres comunitats cristianes. Dono les gràcies als sacerdots
ordenats en aquesta festa de Sant Josep. El nostre Seminari és una institució ben vi-
va que compleix amb fidelitat a l’Església la funció de formar els sacerdots del pre-
sent i del futur. Per això, amb motiu del Dia del Seminari, us demano per al Semina-
ri el recolzament humà i espiritual, i també l’ajut material que necessita perquè pugui
continuar complint la seva missió al servei de tota la diòcesi. I invito els esposos cris-
tians que preguin demanant al Senyor que, si és la seva voluntat, cridi a algun dels
seus fills per a aquesta vocació. I als nostres joves cristians que es preguntin si aquest
pot ser el seu camí en la seva vida.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Meditació de Quaresma (27/03/2011)

El pecat és una realitat ben actual, i el temps de Quaresma és un moment per a recor-
dar-ho i per prendre’n consciència. Jesús ha vingut a perdonar els pecats. Aquesta ha
estat la principal missió del Fill de Déu fet home. L’àngel així ho va anunciar a Jo-
sep abans del primer Nadal de la història: «Li has de posar per nom Jesús, perquè ell
salvarà el seu poble dels pecats».

Com més coneixem Déu, més sabem què és el pecat. L’home, pel pecat, rebutja l’a-
mor de Déu o mira de construir el seu jo i el seu món al marge de Déu, com si no
existís. El concepte de pecat només pot ser interpretat adequadament en el context de
les relacions amb Déu. En el context de l’amor de Déu dut fins al final és on desco-
brim la veritat dels nostres pecats i ens reconeixem com a veritablement pecadors.

Llegint la Bíblia hom s’adona de com, en cada una de les seves pàgines, es parla de
l’existència del pecat, allí s’explica la seva naturalesa i malícia. Però a la Bíblia tam-
bé es descriu l’amor constant i la misericòrdia indefectible de Déu. La història de la
salvació és la història de les temptatives repetides per Déu creador per arrencar l’ho-
me del seu pecat.

Ningú no s’escapa de la tendència al pecat, perquè aquest es troba en tothom i en ca-
dascú. La universalitat i radicalitat del pecat és tan gran que la Sagrada Escriptura
parla del pecat del món, estat de pecat original i de caiguda universal preexistent que
es realitza en els pecats personals, pels quals cadascú s’apropa a aquest estat i peca
dintre seu.

El pecat té una dimensió personal i social. El pecat, en el seu sentit propi, és un ac-
te lliure de la persona individual; té un origen personal i unes conseqüències en el pe-
cador mateix. Tot pecat, tanmateix, fins i tot el més estrictament individual, íntim i
secret, repercuteix d’alguna manera en els altres, ja que té un caràcter social.

No s’ha de confondre la consciència de pecat i el complex de culpa. Són dues coses
distintes. La primera brolla d’un cor conscient de la primacia de l’amor en l’existèn-
cia cristiana i implica un acte de responsabilitat. A la persona que té aquesta cons-
ciència la fe cristiana li ofereix el perdó i la misericòrdia de Déu. Tenir consciència
del pecat és necessari per sentir un desig operatiu de conversió i de canvi de vida, ja
que només qui reconeix la malaltia es posa en camí de trobar el remei oportú.

El complex de culpabilitat, en canvi, brolla de la por, destrueix la joia, submergeix
en la tristesa i genera angoixa i menyspreu d’un mateix. Potser el mal del nostre
temps és que manca molta consciència de pecat i sobra molt complex de culpa,
com es posa en relleu en la literatura, en l’art i en la psicologia.

Déu és Pare i no ens vol tancats en un complex de culpabilitat que ens tanca en nos-
altres mateixos i en una angoixa estèril. Joan Pau II, en una de les seves encícli-
ques, ens va recordar que Déu és «ric en misericòrdia» i que manifesta constantment
la seva omnipotència perdonant els nostres pecats. Per això, Joan Pau II va voler que
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el segon diumenge de Pasqua, s’anomenés també «Diumenge de la Divina misericòr-
dia». És ben significatiu que sigui en aquesta festa —que aquest any s’escau el pro-
per dia 1 de maig— quan el primer Papa polonès de la història serà beatificat. 

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de Premsa

El cardenal Martínez Sistch ha estat elegit president de la Comissió
de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola

El bisbe auxiliar de Barcelona, ha estat elegit president de la Comissió Episcopal de
Pastoral 

Nota de la Delegació de Mitjans de comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona

En la renovació de càrrecs de la Conferència de bisbes d’Espanya, que aquests dies se
celebra a Madrid, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha
estat elegit president de la Comissió Episcopal de Litúrgia i el bisbe auxiliar, Mons. Se-
bastià Taltavull, president de la Comissió Episcopal de Pastoral, dos organismes de la
Conferència Episcopal dedicats a aspectes molts rellevants per a la celebració de
la fe, el creixement de la vida cristiana i el testimoni evangèlic en la nostra societat.

En l’elecció del cardenal Martínez Sistach per presidir la Comissió de Litúrgia, els
membres de la Conferència Episcopal han tingut en compte la tradició del cultiu de
la litúrgia a les diòcesis de Catalunya, que des de fa molts anys, s’evidencia en per-
sones dedicades a la renovació litúrgica, sobretot després del Concili Vaticà II, i tam-
bé en institucions com l’Institut Superior de Litúrgia, vinculat a la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya, i el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, el qual, entre altres
publicacions, edita «Missa Dominical», amb orientacions per a la celebració de cada
diumenge i dels altres dies festius, i la revista «Phase», revista de litúrgia publicada
en llengua castellana i que aquests dies passats ha celebrant el seu cinquantenari.

En l’elecció de Mons. Sebastià Taltavull per a presidir la Comissió Episcopal de Pas-
toral, els membres de la Conferència Episcopal han tingut en compte el fet d’haver
estat director del Secretariat de la Comissió Episcopal de Pastoral.

Tant el cardenal Martínez Sistach com Mons. Sebastià Taltavull, per raó d’aquests
càrrecs, formaran part de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal, que
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es reuneix cada tres mesos i que té com a missió especial preparar les assembles ple-
nàries de la Conferencia Episcopal.

Barcelona, 2 de març de 2011

Nota de l’Arquebisbat sobre el llibre Pare Manel, més a prop de la
terra que del cel

Davant la publicació, el passat 28 de febrer, del llibre Pare Manel, més a prop de la
terra que del cel, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha
cridat Mn. Manuel Pousa per parlar personalment amb ell sobre diversos continguts
d’aquest llibre i prendre les decisions pertinents.

Barcelona, 8 de març de 2011

BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Eucaristia amb motiu de la Jornada Pro Vida

Diumenge 27 de març de 2011, 17 h

Amb motiu de la Jornada Pro Vida, que se celebra a tota l’Església el 25 de març,
Solemnitat de l’Anunciació del Senyor, l’Emm. Sr. cardenal arquebisbe de Barcelo-
na, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidirà l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Fa-
mília, el diumenge 27 de març de 2011, a les 17 h.

Com es pot accedir a la Basílica?

Per poder assistir a la celebració de l’eucaristia, és imprescindible la presentació d’u-
na INVITACIÓ GRATUÏTA, sense la qual no es podrà accedir al temple, atès que
l’aforament és limitat per les exigències establertes per les normes de seguretat.

On es poden obtenir les invitacions?

Les invitacions es lliuraran gratuïtament a la sala de visites de l’edifici del Seminari
Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació, 231.

Quan es poden obtenir les invitacions?

Les invitacions s’han d’obtenir només la setmana abans de la celebració de l’euca-
ristia.
Concretament, per a la celebració amb motiu de la Jornada Pro Vida, es poden ob-
tenir les invitacions els dies i horaris següents:

• dies: de dilluns 21 de març a divendres 25 de març de 2011
• horari: matins: de 10 a 14 hores / tardes: de 16 a 20 hores
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Avís important!!

Per participar en les eucaristies que se celebraran a la Basílica de la Sagrada Famí-
lia, es procedirà de la mateixa manera que s’indica en aquest comunicat. És a dir, cal-
drà obtenir una invitació gratuïta, obtenir-la al Seminari Conciliar de Barcelona,
una setmana abans de la celebració de l’Eucaristia.

Barcelona, 11 de març de 2011

NOTA PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Es prega als mitjans de comunicació que desitgin fer informació sobre aquest ac-
te a la Sagrada Família, del dia 27 de març, que vulguin inscriure’s per correu
electrònic a la Delegació de mitjans de l’Arquebisbat de Barcelona. El nostre
mail és: encarna@arqbcn.cat.

Els mitjans que prèviament s’hagin inscrit tindran un lloc reservat per a aquest
acte a la Basílica de la Sagrada Família i no necessitaran la invitació que s’ha
preparat per als assistents a l’acte. Uns dies abans els comunicarem la porta
per la qual podran accedir a la Basílica.

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de Premsa

El Cardenal de Barcelona ha visitat el President de la Generalitat
de Catalunya

El passat dijous 10 març de 2011, a les sis de la tarda, el cardenal arquebisbe de Bar-
celona, Dr. Lluís Martínez Sistach, es va traslladar al Palau de la Generalitat on fou
rebut pel Molt Honorable president de la Generalitat Sr. Artur Mas i Gavarró. 

L’entrevista, que va tenir més d’una hora de duració, fou l’ocasió —per part del Carde-
nal de Barcelona— de realitzar la primera visita de cortesia al President de Catalunya.

En el decurs de l’entrevista es va conversar sobre diversos temes d’interès comú per
a la l’Església i per el país, amb especial insistència en l’aportació de l’Església al bé
de la nostra societat sobretot en els camps de la cultura, l’assistència als més des-
afavorits, l’educació, l’espiritualitat i religió.

En el curs de l’entrevista tant el President com el Cardenal varen comentar la recent visi-
ta del Sant Pare, Benet XVI, a Barcelona per dedicar la Basílica de la Sagrada Família i
visitar l’Obra Benèfico Social del Nen Déu. Ambdós van coincidir en la constatació del
efectes positius que aquesta visita ha tingut tant per a l’Església com per a Catalunya.

Barcelona, 11 de març de 2011
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Nota de l’Arquebisbat de Barcelona

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, el bisbe auxiliar i vicari
general, Dr. Sebastià Taltavull, i el canceller secretari general de l’Arquebisbat, Mn. Sergi
Gordo, s’han reunit ahir amb Mn. Manuel Pousa i Engroñat, arrel d’unes declaracions d’a-
quest sacerdot respecte d’un avortament publicades en un llibre sobre la seva persona.

Donat que en el Codi de Dret Canònic el fet de cooperar en un avortament compor-
ta en virtut del mateix dret la pena d’excomunió latae sententiae, el mateix Codi
estableix que s’han de realitzar unes diligències per tal de verificar la realitat dels fets,
i, per tant, es procedeix a fer aquest procediment administratiu.

Aquestes diligències preceptuades per la normativa canònica, no impedeixen reco-
nèixer el treball social que des de fa molts anys està realitzant aquest sacerdot al ser-
vei dels grups més necessitats de la nostra societat.

Barcelona, 15 de març de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de Premsa

El 19 de maig l’Arquebisbat de Barcelona presentarà el llibre del
Papa sobre Jesucrist en català i en castellà

El proper dijous 19 de maig de 2011, a les vuit del vespre, al Seminari Conciliar de
Barcelona (c/ Diputació, 231), tindrà lloc l’acte de presentació de les edicions en ca-
talà i en castellà del llibre de Benet XVI «Jesús de Natzaret. Des de l’entrada a Je-
rusalem fins la resurrecció». 

L’edició catalana està ultimant-se a l’Editorial Claret de Barcelona que ja va publicar el
primer volum en català. En aquest acte de presentació, que presidirà el cardenal arque-
bisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, es presentarà també la versió castellana
d’aquest llibre preparada per l’editorial Encuentro. En el curs de l’acte, a més del car-
denal arquebisbe de Barcelona, intervindran el representants d’aquestes dues editorials.

Barcelona, 25 de març de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de Premsa

Un espai públic portarà el nom de Rosa Deulofeu a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ret homenatge a Rosa Deulofeu, en reconeixement de la
seva tasca social amb la joventut, per la qual cosa insta a la Ponència de Nomenclà-
tor a iniciar el procediment per posar el seu nom a un espai públic, interior d’illa o
equipament de la ciutat
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D’aquesta manera l’Ajuntament de Barcelona retrà homenatge públic a una fidel ca-
tòlica abocada al bé de la joventut tant de la ciutat com de tot el país. El consistori de
Barcelona reconeix així que «Rosa Deulofeu va fer un gran servei a la ciutat de Bar-
celona, des de la seva intensa tasca de dedicació a la joventut barcelonina, a través de
la desinteressada feina feta als esplais de tota la ciutat».

Rosa Deulofeu fou delegada de Pastoral de joventut de l’Arquebisbat de Barcelona i
va morir el 4 de gener de 2004 víctima d’un càncer. El procés de beatificació d’a-
questa jove del nostre temps, que va viure entregada als demés, va iniciar-se el 5 de
gener de 2009.

La documentació que s’ha presentat en aquesta sol·licitud al Plenari del Consell Mu-
nicipal, resum i expressa la trajectòria vital i de servei a l’Església de Barcelona, al
jovent i a la ciutat. I es manifesten, entre altres, el següents aspectes: «En una deci-
dida aposta per la presència femenina i laica dins l’Església, va ser nomenada dele-
gada diocesana de Pastoral de joventut de l’Arxidiòcesi de Barcelona, servei que va
exercir durant més de 10 anys. La seva feina en aquesta delegació, la va convertir
en una de les seglars més conegudes i estimades de Catalunya».

«Va contribuir de forma determinant en la integració de joves discapacitats a l’Esglé-
sia, a través de l’Escola de Pregària de Joves de la Catedral. Des de la delegació, va
fer una gran tasca social a tots els barris de Barcelona i va organitzar des de Barce-
lona les jornades Mundials de la Joventut.»

«Va portar també la coordinació i organització de la “Peregrinació de confiança so-
bre la Terra”, trobada de Taizé celebrada a Barcelona l’any 2000, més de 100.000 jo-
ves es reuniren a la nostra ciutat provinents de tots els indrets d’Europa, donant mos-
tra ecumènica de la fortalesa de la joventut. Va ser presidenta del Consell Directiu del
Moviment de Centres d’Esplai Cristians (MCEC). Durant tots aquests anys s’esfor-
çarà a donar un gran impuls a la preparació i formació social del col·lectiu de moni-
tors, directors i educadors de lleure dels esplais de Barcelona.»

«Des de la Fundació Pere Tarres i des de l’Escola de l’Esplai de Barcelona, va par-
ticipar com a formadora de directors de lleure, jornades de formació, monogràfics,
diades de tallers, etc. Un bon nombre de monitors i monitores dels esplais de la ciu-
tat passaren pels seus cursos, sessions de formació i xerrades. Ja en aquell moment
es començà a requerir la seva presència en les parròquies de la ciutat i del conjunt de
les diòcesis per tal de fer conferències, taules redones i col·loquis sobre temes que
feien referència sobretot al món dels infants, adolescents i joves i al lleure.»

«Creiem que la Rosa és un bon referent pel jovent en una època en què la nostra so-
cietat pateix una forta crisi de valors, on falten sovint exemples de dedicació desin-
teressada.»

Segur que tots els que la van conèixer i van compartir la fe amb ella, esperem la re-
solució efectiva d’aquesta decisió i el dia joiós en que una placa portarà el nom de
l’estimada Rosa Deulofeu a la nostra ciutat.
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Secretaria general

Ordes Sagrats
Confereix l’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Bar-
celona, el 19 de març de 2011, a les 17 hores, a la Basílica de la Sagrada Família,
de Barcelona.

Presbiterat

JOSÉ FERNANDO CAMPOVERDE CAMPOVERDE
JOSEP RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

RAMON SANTOS IRIARTE

Nomenaments parroquials

08.03.11—Rvd. Sr. Emilio Gil Batllori, vicari de la parròquia de l’Esperit Sant, de
Barcelona.

19.03.11—Mn. José Fernando Campoverde Campoverde, adscrit a la parròquia de
Sant Ignasi de Loiola, de Barcelona.

19.03.11—Mn. Josep Rodríguez Fernández, vicari de la parròquia de Sant Josep,
de Badalona.

19.03.11—Mn. Ramon Santos Iriarte, vicari de la parròquia de la Mare de Déu dels
Desemparats, de l’Hospitalet de Llobregat.

Nomenaments no parroquials

10.03.11—Sr. Javier M.ª Ferrero Jordi, president del Patronat de la fundació Orga-
nisme Benèfico-assistencial —OBA—.

10.03.11—Fundació ORGANISME BENEFICO-ASSISTENCIAL —OBA—. Con-
firmació dels membres del patronat: Sr. Javier M. Ferrero Jordi, Sr. Mateu Martínez
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Guarro, Sra. Glòria Pujol Llopart, Mn. Manuel Claret Nonell, Gna. Isabel Buges Ba-
llesteros, Sra. Esperança Comas Casas, Sr. Josep M. Guerra Fàbregas, Sra. Carmen
Manich Tobeck, Sra. Isabel Manresa Presas, Sra. Pilar Pujol-Xicoy Barba, Sra. Ma-
ria Rosa Serra Jorba, Gna. Paula Tomé Valle.

10.03.11—Fundació AGRUPACIO CULTURAL I SOCIAL —ACIS—. Nomena-
ment de dos patrons i renovació resta patronat: Sr. Joan Millán Serra, Sra. Carme Bol-
dú Tomàs, Sr. Ramon Bossa Faig, Sra. Montserrat Coy Robert, Sr. Antoni Dolader
Pereira, Sr. Jaume Hortal Devesa, Sra. Mercè Molina Paniello, Sr. Miquel Verdaguer
Montés, Sra. Maria Dolors Villas Ventura. 

17.03.11—Fundació HOSPITAL ESPERIT SANT. Renovació per quatre anys més
de dos membres: Sr. Antoni Millet Abbad i Sra. Àngels Valls Valls.

17.03.11—Gmà. Josep Maria Sanz Esteve, superior general de l’Associació de GER-
MANS MISSIONERS DELS MALALTS POBRES SOTA L’ADVOCACIÓ DE
SANT CAMIL I DE LA SANTA CREU per un trienni.

19.03.11—Mn. José Fernando Campoverde Campoverde, formador del Seminari
Menor de Barcelona.

24.03.11—Sra. Montserrat Sardà Brotons, presidenta del moviment Cristià de mes-
tres i Professors de Barcelona, per tres anys.

28.03.11—Fundació FORMACIÓ CRISTIANA PERMAMENT. Renovació del
patronat, per quatre anys: Rvd. Sr. Jesús Sanz Garcia, Rvd. Sr. Enric Termes Ferré,
Sra. Núria Bosch Costa, Sr. Enric Crous Millet, Sr. Eduard Llorens Soldoña, Rvd. Sr.
Aureli Ortín Maynou, diaca, Sr. Jaume Reguant Ribera.

28.03.11—FUNDACIÓ SANT PIUS X; composició del patronat: Mons. Lluís Mar-
tínez Sistach, cardenal arquebisbe metropolità de Barcelona, president; Mons. Pere
Tena, bisbe, auxiliar emèrit de Barcelona, representant de l’Arquebisbat; Rvd. Sr.
Francesc Lladós Pastallé, rector de la parròquia de Sant Pius X, vicepresident; Sr. Car-
les Perapoch Tauler i Sr. Eduard Ràfols Viloca, representants de la parròquia de Sant
Pius X, per quatre anys.

31.03.11—INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, fundació inscrita al Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya; vistiplau a la composició del patronat: Sr.
Joaquim Triadú i Vila-Abadal, president; Sr. Jordi Cortada Passola, Sra. Anna Bor-
das Baliu, Sr. Aleix Carrió Millà, Sr. Jordi Conejos Sancho, Sr. Ignasi Garcia Clavel,
Sra. Montserrat Oliveras Bagués, Sr. Francesc Pedró Garcia, Sr. Enric Puig Jofra, Sr.
Xavier Queralt Blanch, Sr. Manuel Raventós Negre, Sr. Jordi Riera Romaní, Sr. En-
ric Roca Casas, Sr. Pere Viñolas Serra.
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Cartes

Carta del secretari general i canceller sobre la Missa Crismal

Als preveres, diaques i pares provincials religiosos de l’Arquebisbat

Benvolguts, Déu vos guard.

El Sr. Cardenal Arquebisbe envia una carta a tot el presbiteri convocant a la missa
crismal el dimarts, 19 d’abril de 2011 a la Catedral Basílica de Barcelona, i en aques-
ta mateixa carta invita a compartir un àpat fratern. 

L’Arquebisbat ens obsequia, amb molt de gust, amb aquest dinar i us prego de tenir
presents les indicacions següents, amb vista a l’organització:

—El dinar serà a les dues del migdia del dimarts, 19 d’abril al Seminari Conciliar;
—És del tot necessari fer la inscripció a la Secretaria General de l’Arquebisbat tru-

cant al telèfon 93 270 10 10 (ext. 273) o bé enviant un comunicat per correu elec-
trònic, abans del divendres 15 d’abril a.e.: esampera@arqbcn.cat).

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 28 de març de 2011

Notes:
—Els preveres que celebren noces d’or i de plata sacerdotals així com tots els pares provincials reli-

giosos han d’anar a revestir-se a la sala capitular i només cal que portin la seva pròpia alba. Us pre-
guem que confirmeu la vostra assistència a la concelebració eucarística a la Secretaria General.

—La resta de preveres cal que portin l’alba i l’estola blanca i han d’anar a revestir-se a la capella del
Santíssim, no més tard de les 10.45 h.

In pace Christi

Mn. Frederic Ràfols Vidal

Va morir el dia 9 de març de 2011, en la pau de Crist. Havia nascut a Vilanova i la
Geltrú el 22 de maig de 1929. Va fer els estudis d’Humanitats, Filosofia i dos anys
de Teologia al Seminari Menor i Major de Barcelona i completà els estudis de Teo-
logia a Roma, a la Pontifícia Universitat Gregoriana, on obtingué la llicenciatura en
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Teologia l’any 1953. Fou ordenat prevere el 25 de juliol del mateix any 1953, a
Olesa de Montserrat.

La seva llarga dedicació al ministeri parroquial el portà als següents destins: vicari de
La Garriga (1953), de Sant Miquel dels Sants (1958), regent de Sant Pau d’Ordal
(1962), ecònom de la Santíssima Trinitat de Vilafranca del Penedès. Al Penedès va exer-
cir durant molts anys el seu ministeri; fou primer regent i després ecònom de Santa Ma-
ria de Vilafranca, i encarregat de comunitats de Sant Marçal de Castellet, Santa Maria
de La Múnia, Sant Pere de Lavern, Sant Pere de Castellet i Sant Marçal de Castellet.

L’any 1986 fou nomenat rector de Santa Maria de Capellades, i també va atendre la
parròquia de Sant Joan Baptista de la Torre de Claramunt.

L’any 1965 fou nomenat prefecte d’alumnes de la Secció de Filosofia del Seminari
Conciliar. Fou, en diverses etapes, membre de la Comissió de Litúrgia o de Pastoral
Sacramental i Litúrgia i vicari episcopal de la Zona Pastoral del Penedès (des de l’any
1974), membre del Consell Presbiteral de la diòcesi (1977) i arxiprest de Vilafranca
del Penedès, durant diversos triennis.

Pel seu delicat estat de salut, l’any 2001, demanà de residir a la parròquia de Sant Vi-
cenç de Sarrià. En aquesta parròquia es va celebrar la missa exequial en sufragi de la
seva ànima el divendres 11 de març de 2011, a les 10 hores del matí. La presidí el Sr.
cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, amb el qual varen concelebrar els
bisbes Mons. Francesc Pardo, de Girona, i Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de
Barcelona, i prop de 80 preveres, amb una gran participació de fidels que ompliren
el temple de gom a gom.

A l’homilia, el cardenal Martínez Sistach va fer referència a la llarga dedicació minis-
terial de Mn. Ràfols, al seu profund agraïment a Déu per haver rebut el do de la voca-
ció sacerdotal i haver pogut celebrar durant tants anys la santa missa. També recordà la
seva profunda fe i la humilitat amb què acceptà les seves malalties que l’obligaren a re-
duir les seves activitats, però no li varen treure mai la seva profunda alegria cristiana.

Al final de l’eucaristia, pronuncià unes paraules el rector de Sant Vicenç de Sarrià,
Mn. Manuel Valls, que va acollir el mossèn a la parròquia. Mn. Manuel Valls va es-
criure un article en el Full Parroquial de Sarrià del 13 de març de 20011, en què, en-
tre altres coses, deia el que segueix: «Donem gràcies a Déu per la vida sacerdotal de
Mn. Frederic. Amb senzillesa, amb humilitat franciscana, amb intel·ligència, amb una
disponibilitat exemplar, ha servit aquesta comunitat durant més de nou anys. L’hem es-
timat i s’ha fet estimar. Agraïm les mostres de consol, però sobretot la companyia,
l’ajut i la pregària de tanta bona gent d’aquí i d’arreu. Després de celebrar l’eucaris-
tia, el comiat fou a la Plaça, cantant tots el Credo. Mn. Frederic ha deixat una emprem-
ta en els cors dels sarrianencs que l’han tractat i conegut per la seva bondat, la seva
delicadesa. Les seves homilies eren les d’un autèntic mestre: senzilles, amb exem-
ples, amb saviesa, mirant sempre a la vida, a la bellesa, i sempre atent al sofriment de
les persones. Ens ha fet somriure molt sovint amb les seves fines ironies i amb el seu
proverbial bon humor, carregat d’agudeses i sortides imprevistes. Que al Cel sigui!».
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Mn. Jordi Moya Ródenas

La basílica de Santa Maria de Mataró es va omplir de familiars, amics i fidels de les
parròquies on ha servit com a ministre de l’Església, per acomiadar a Mn. Jordi Mo-
ya Ródenas, prevere, de 32 anys, que morí el dia 19 de març, solemnitat de Sant Jo-
sep, advocació tant estimada pel difunt. Afectat d’un vessament cerebral fou internat
a l’Hospital Clínic de Barcelona on el visità el cardenal arquebisbe.

Havia nascut a Mataró el 22 d’abril de 1978. Rebé l’ordenació sacerdotal el dia 22
de febrer de 2009 a la Catedral Basílica de Barcelona. Va ser diaca adscrit de la par-
ròquia de Sant Pacià de Barcelona, de Sant Genís de Vilassar de Dalt, de la parròquia
de Santa Teresa del Nen Jesús de Barcelona i de la Mare de Déu del Roser de Barce-
lona, on ara exercia el seu ministeri com a vicari.

L’emotiva eucaristia de comiat fou presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, essent els concelebrants els vicaris episcopals Mn. Joan
Galtés, Mn. Jesús Sanz i Mn. Segimon Garcia. També varen concelebrar Mn. Joan Ba-
rat, rector de Santa Maria, Mn. Jordi Espí, arxiprest de Mataró i Mn. Joan Costa, rec-
tor de la Mare de Déu del Roser. Més de cent preveres —molts d’ells joves companys
d’estudi i tasques pastorals de Mn. Jordi— i diaques, s’aplegaren per pregar per el
repòs etern del jove finat, membre del presbiteri diocesà.

El cardenal en la seva homilia agrair els familiars de Mn. Jordi el do del seu fill en el
sacerdoci fet a l’Església de Barcelona i els recorda la pau i la serenor amb que Mn.
Jordi havia viscut la seva curta, però fatal, malaltia. «Aquests dies en visitar-lo —di-
gué el cardenal— el vaig trobar serè, coneixedor de la gravetat de la seva afecció, pe-
rò sabent-se en mans de Déu i confiant plenament en el Senyor. L’Església de Bar-
celona us agraeix de tot cor la donació que heu fet com a família, especialment a la
mare, del vostre fill al presbiteri diocesà. Que Déu us ho pagui».

El Sr. Cardenal manifestà que amb la mort de Mn. Jordi, ha quedat una torxa que cal que
hi hagi un jove que generosament es disposi a agafar-la en la vocació i ministeri sacer-
dotal. Aquesta és la pregària que hem de fer constantment per les vocacions sacerdotals.

El Sr. Cardenal va agrair a Mn. Jordi Moya, el seu testimoni de vida i el seu ministe-
ri sacerdotal al servei de l’arxidiòcesi i de moltes persones.

Religiós difunt

P. Jesús (Joaquim) Arbolí Desvalls, cartoixà

Nasqué a Barcelona el 5 de març de 1932. Cursà la carrera de Ciències Químiques
a l’Institut Químic de Sarrià. Mentre feia el servei militar a Burgos entrà en contac-
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te amb la Cartoixa de Miraflores i quedà impressionat per la vocació i vida dels mon-
jos. De retorn a Barcelona, ingressà a la Cartoixa de Montalegre el 18 de setembre
de 1958, als 26 anys. Va fer la professió solemne el dia 1 de gener de 1964 i fou or-
denat prevere el 5 d’octubre de 1966. A la Cartoixa de la nostra diòcesi va ser mes-
tre de novicis, procurador i prior. També fou visitador de la província d’Espanya i
membre del Consell del Pare General de l’Orde. L’any 2008 li fou acceptada la re-
núncia al càrrec de prior, a causa del seu delicat estat de salut.

Lliurà la seva ànima a Déu el dijous 17 de febrer de 2011, als 78 anys. La missa exe-
quial i l’enterrament es va celebrar a la Cartoixa de Montalegre el dissabte 19 de
febrer. El P. Jesús Arbolí, de nom civil Joaquim, ha deixat un gran testimoni de ca-
ritat, d’amor a la Paraula de Déu i de fidelitat a l’espiritualitat de la Cartoixa. Ha
estat molt estimat pels seus germans de vida cartoixana i pels diversos prelats de la
nostra diòcesi. Servent bo i fidel, que descansi ara en la pau de Déu.

Religioses difuntes

03.03.11—La Gna. Maria Caritat Anglada Pujol (Montserrat), de la Congregació
de la Gnes. Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Ntra. Sra. (Darderes), de la
comunitat del carrer Hospital, 69 de Barcelona, va morir el 3 de març de 2011 als 99
anys d’edat i 78 de vida religiosa. 

05.03.11—La Gna. Teresa López López, de la Congregació de les Carmelites de Sant
Josep, de la comunitat de carrer Lloret, 66, de Barcelona va morir el dia 5 de març
de 2011 als 72 anys d’edat i 54 de vida religiosa.

10.03.11—La Gna. Maria Sara Azpilicueta Goñi (Maria Jesús), de la Congregació
de la Gnes. Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Ntra. Sra. (Darderes), de la
comunitat del carrer Major de Sarrià, 238 de Barcelona, va morir el 10 de març als
79 anys d’edat i 59 de vida religiosa.
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Els bisbes de Catalunya

Document «Al servei del nostre poble»

[1] La commemoració dels vint-i-cinc anys del document de l’episcopat català
Arrels cristianes de Catalunya és una ocasió especialment idònia per reafirmar la va-
lidesa i l’actualitat del seu missatge, i alhora renovar el nostre compromís i el de to-
ta l’Església Catòlica a Catalunya envers el nostre poble.

Fou una proposta valenta i oportuna, amb unes reflexions ofertes «als cristians de les
nostres diòcesis en primer lloc, com a punts d’orientació, i a tot el nostre poble com
a contribució, des del nostre ministeri episcopal, al bé comú del país». També avui,
com aleshores, hem de «revisar si som prou generosos i creatius per assolir una
presència activa i comunicativa de la nostra fe, en tot el teixit social, cultural i insti-
tucional de la societat catalana»1. 

Per mitjà d’aquell document, els bisbes volgueren transmetre essencialment un
triple anunci. En primer lloc, l’afirmació i el reconeixement dels elements que
identifiquen Catalunya; en segon lloc, la constatació de la presència fecunda de
la fe cristiana i de l’Església al llarg de tota la història catalana, contribuint de-
cisivament a la configuració de la seva realitat; en tercer lloc, la formulació del
compromís de l’Església a seguir servint la societat catalana, tot reconeixent-ne
els canvis profunds, socials i culturals, que s’hi havien produït en els últims anys.
És sobretot aquest darrer missatge el que avui adquireix nova actualitat ja que
comprovem com aquelles transformacions s’han anat aprofundint i també han
aparegut nous factors que cal tenir en compte, especialment un nou clima cultu-
ral en el qual Déu desapareix de l’horitzó de l’home, que així intenta esdevenir el
centre de tot.

[2] No ens proposem, ni de bon tros, examinar exhaustivament les llums i les om-
bres que han planat sobre el nostre país durant aquest darrer quart de segle, però sí
identificar aquells canvis substancials que configuren una situació nova i que exigei-
xen, també, noves formes d’evangelització i de creixement de la presència i l’acció
pastoral de l’Església en les nostres terres. En aquest sentit, valorant l’herència
cristiana que ens ha configurat, caldrà obrir-se de nou a l’encontre de la persona i el
missatge de Jesucrist.
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2 BENET XVI, Homilia a la Sagrada Família, Barcelona 7 de novembre de 2010.
3 BENET XVI, Paraules durant la visita a l’Obra Benèfico Social del Nen Déu, Barcelona 7 de no-
vembre de 2010.
4 Assemblea especial per a Europa del Sínode dels Bisbes, Declaració final, 13 de desembre de
1991, n. 3.
5 Cf. Mt 13,44-46.

La Providència ha volgut que aquest aniversari assenyalat s’escaigués poques setma-
nes després de l’estada entre nosaltres del successor de l’apòstol Pere, el papa Be-
net XVI, els dies 6 i 7 de novembre de 2010, quan ha vingut a Barcelona per dedicar
la basílica de la Sagrada Família i visitar l’Obra Benèfico Social del Nen Déu.

Els nostres cors tenen ben present encara, amb agraïment, aquella memorable jorna-
da, que en paraules del mateix estimat visitant representava «el cimal i la desembo-
cadura d’una història d’aquesta terra catalana que, sobretot des del final del segle XIX,
va donar una plèiade de sants i de fundadors, de màrtirs i de poetes cristians»2 .Feia
referència, així, a aquelles arrels cristianes que havien ocupat l’atenció dels bisbes
ara fa 25 anys. La basílica de la Sagrada Família i l’Obra del Nen Déu són, en efec-
te, fruits de persones que volgueren arrelar-se en la fe cristiana per orientar les se-
ves vides al servei de Déu i del proïsme. En donem moltes gràcies a Déu!

[3] Aquesta feliç coincidència —i el ric magisteri que Benet XVI va pronunciar
entre nosaltres, utilitzant amb normalitat la nostra llengua— ens mena vers la mi-
llor manera de commemorar les noces d’argent del document Arrels cristianes de Ca-
talunya. Havent estat confirmats en la fe pel Sant Pare, ens proposem i volem propo-
sar a tot el poble cristià que peregrina a Catalunya de servir la nostra societat, guiats
per la llum de l’Evangeli, amb un nou impuls i coratge, tot multiplicant «els gestos
concrets de solidaritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat és el distin-
tiu de la nostra condició cristiana»3. Una realitat que és una oportunitat per a una no-
va proposta de la fe cristiana que, des de la llibertat i la proximitat a totes les perso-
nes, proclama: «Déu t’estima. Crist ha vingut per tu. Sí, l’Església predica aquest
Déu, no parla d’un Déu desconegut sinó del Déu que ens ha estimat fins a tal punt,
que el seu Fill s’ha fet home per nosaltres»4. Un fet que, al mateix temps que ens obre
a una esperança que supera totes les nostres expectatives, ens impulsa a treballar
per un món més just i fratern.

1. Valoració de la nostra identitat col·lectiva

[4] Havent transcorregut vint-i-cinc anys del document Arrels Cristianes de Cata-
lunya, els bisbes avui ratifiquem i continuem el que aleshores els nostres germans en
el ministeri oferien a la comunitat catòlica i a tota la societat catalana. Com a pastors
de l’Església, manifestem el nostre profund amor pel país i ens posem al seu servei
perquè sentim la urgència d’anunciar-li la persona de Jesucrist i el seu Regne, que
són per a nosaltres el tresor més gran que tenim5. Reiterem la crida a projectar aquest
amor social en els deures cívics envers les institucions i organismes de govern, així
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6 Els Bisbes de Catalunya afirmaven: «Com a bisbes de l’Església a Catalunya, encarnada en aquest
poble, donem fe de la realitat nacional de Catalunya, afaiçonada al llarg de mil anys d’història i tam-
bé reclamem per a ella l’aplicació de la doctrina del magisteri eclesial: els drets i els valors culturals
de les minories ètniques dins d’un Estat, dels pobles i de les nacions o nacionalitats, han de ser
respectats i, fins i tot, promoguts pels Estats, els quals de cap manera no poden, segons dret i justí-
cia perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a una altra cultura majoritària. L’existència de la nació
catalana exigeix una adequada estructura jurídico-política que faci viable l’exercici dels drets es-
mentats. La forma concreta més apta per al reconeixement de la nacionalitat, amb els seus valors i
prerrogatives, pertoca directament a l’ordenament civil.» Arrels Cristianes de Catalunya, 27 de des-
embre de 1985, apartat 3: El fet de la nacionalitat catalana, n. 8.
7 JOAN PAU II, Discurs al Parlament Europeu, Estrasburg, 11 d’octubre de 1988, n. 4.
8 JOAN PAU II, Discurs a la UNESCO, París 2 de juny de 1980, n. 14.
9 Íbidem, n. 15.

10 Cf. JOAN PAU II, Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, 1987, nn. 38-40.

com en el compromís d’impregnar d’esperit cristià tota acció amb projecció social.
Igualment, en continuïtat amb els nostres predecessors, reconeixem la personalitat i
els trets nacionals propis de Catalunya, en el sentit genuí de l’expressió, i defensem
el dret a reivindicar i promoure tot el que això comporta, d’acord amb la doctrina so-
cial de l’Església6. 

Joan Pau II, parlant el 1988 al Parlament Europeu a Estrasburg sobre la Unió Euro-
pea, que es preparava per a una major integració política dels seus Estats membres,
afirmava que «els pobles europeus units no acceptaran la dominació d’una nació o
d’una cultura sobre les altres, sinó que sostindran el dret igual per a tots d’enriquir
els altres amb la seva diversitat»7. En el context europeu i mundial actual, el poble
català vol i pot oferir la seva contribució des de la seva especificitat, arrelat en la se-
va història, la seva cultura i la seva llengua mil·lenàries.

[5] Els drets propis de Catalunya, així com de tots els pobles de la terra, estan fo-
namentats primàriament en la seva mateixa identitat com a poble. L’Església, a Ca-
talunya i arreu, moguda pel seu amor a la persona humana i a la seva dignitat, con-
sidera que «hi ha una sobirania fonamental de la societat que es manifesta en la
cultura de la nació. Es tracta de la sobirania per la qual l’home és, al mateix temps,
sobirà suprem»8, i per això no vol que «aquesta sobirania fonamental es converteixi
en presa d’interessos polítics o econòmics»9.

Avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma política concre-
ta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres
pobles germans d’Espanya en el context europeu actual. Com a pastors de l’Esglé-
sia, no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests rep-
tes nous, però defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es ba-
sin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que
recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’en-
tesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que
fomentin la solidaritat, exigència directa de la fraternitat humana i cristiana10. El fu-
tur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per integrar la
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11 BENET XVI, Homilia de les primeres vespres de la solemnitat de St. Pere i St. Pau, 28 de juny de
2010. Veure també Benet XVI, Carta Apostòlica en forma de Motu proprio Ubicumque et semper,
21 de setembre de 2010.

diversitat que la configura. Un procés que caldrà teixir amb la participació de tots,
tenint en compte els drets i deures que es deriven de la dignitat personal, i que ha
de restar obert als valors transcendents, a aquell plus d’ànima que ennobleix i fona-
menta l’acció política i social al servei de l’home i de tot l’home.

2. La contribució del cristianisme i de l’Església

[6] Com feren els bisbes de Catalunya en el document esmentat, tornem a pensar en
la nostra Església, inserida en la història i en el present del poble català. Ens hi esti-
mula el papa Benet XVI quan ens convoca a una «nova evangelització»: «Hi ha re-
gions del món que encara esperen una primera evangelització, altres que l’han rebu-
da, però que necessiten d’un treball més profund, altres finalment, en les quals
l’Evangeli ha arrelat des de fa molt de temps, donant lloc a una veritable tradició cris-
tiana, però on en els últims segles —per dinàmiques complexes— el procés de secu-
larització ha produït una greu crisi del sentit de la fe cristiana i de la pertinença a l’Es-
glésia [...] (Caldrà) promoure una renovada evangelització en els països on ja ha
ressonat el primer anunci de la fe i on estan presents Esglésies d’antiga fundació, pe-
rò que estan vivint una progressiva secularització de la societat i una mena d’eclipsi
del sentit de Déu que constitueix un desafiament de cara a trobar mitjans adequats
per tornar a proposar la perenne veritat de l’Evangeli de Crist»11. 

Els estudis històrics i sociològics ens confirmen que Catalunya, la seva cultura i la
seva identitat, no es poden entendre sense la presència de la fe cristiana, que ha es-
tat veritablement fecunda i positiva, fins al punt d’haver contribuït decisivament a
la configuració de la identitat catalana. Aquesta contribució consisteix, en primer lloc,
en la quantitat considerable de personalitats i d’obres socials, culturals, assistencials
o educatives, nascudes de la fe cristiana o il·luminades per ella. Però també ens refe-
rim a l’àmbit més profund del sentit de la vida, de la concepció de la persona hu-
mana i de la societat, dels drets humans, de la idea de treball, de progrés, de lliber-
tat, de compromís, d’economia, de creació artística, entre d’altres. La fe cristiana
ha aportat en aquesta dimensió essencial per a tota persona el que creu que és la ve-
ritat sobre l’ésser humà, manifestada plenament en la persona de Jesucrist. Per tant,
la fe cristiana no ha estat per a la nostra història, ni podrà ser-ho mai, un pur senti-
ment, ni tampoc una ideologia o un mite, sinó una veritable força transformadora
de la persona humana, de la cultura i de la societat.

[7] En efecte, cal dir que la configuració de Catalunya en l’àmbit de les tradicions,
dels costums i de les lleis, també és hereva d’aquells principis objectius que fona-
menten l’ètica i el dret, més enllà de tot pragmatisme polític i de tot positivisme ju-
rídic: l’afirmació de la dignitat inviolable de la persona i la vida humana amb el seu
destí transcendent, la responsabilitat personal, el bé comú, el destí social de tots els
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béns, el principi de subsidiarietat, etc. Deixant ben clar que l’Església no es predica
a si mateixa ni busca privilegis, ella ha transmès aquests principis per mitjà d’un «hu-
manisme», fruit d’una síntesi fecunda entre fe i cultura, que amb el temps ha ama-
rat més i més la nostra societat. Com diu Benet XVI, «el món de la raó i el món de
la fe —el món de la racionalitat secular i el món de les creences religioses— neces-
siten l’un de l’altre i no haurien de tenir por a mantenir un diàleg profund i continuat,
pel bé de la nostra civilització»12.

Actualment hi ha qui sosté que es poden defensar i viure els valors heretats sense fer
cap referència a la fe cristiana. Creiem que això, tot i ser possible en un primer mo-
ment com per força d’inèrcia, difícilment es podrà mantenir en el temps si s’exclou
explícitament de la societat l’esperit humanitzador de l’Evangeli de Jesucrist, que
l’Església anuncia. De mica en mica se n’esvairia el vigor, com un arbre que se sos-
té només per un breu temps quan té les arrels seques, o com un llac que, tot i estar
encara ple, ha perdut la font o el riu que li renova l’aigua. Al contrari, la recupera-
ció vital de les arrels cristianes suposarà sens dubte un veritable revifament de l’hu-
manisme en totes les seves dimensions, ja que la religió «no és mai un problema que
els legisladors hagin de solucionar, sinó una contribució vital al debat nacional»13.

3. El testimoni d’Antoni Gaudí i «La Sagrada Família»

[8] La recent visita del Sant Pare a Barcelona amb la dedicació de la basílica de la
Sagrada Família, ens ha permès de redescobrir un gran testimoni contemporani de
la fecunditat de les arrels cristianes a la nostra societat catalana.

Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) va ser, a la vegada, un artista genial i un cristià
exemplar. Visqué la seva professió d’artista com una missió encomanada per Déu.
Igual que el servent fidel de la paràbola de l’Evangeli, va saber fer rendir els molts
talents que havia rebut14. Mentre construïa els seus edificis per a Déu i per als homes,
ell mateix s’anava construint plenament com a home. Tal com ha explicat Benet XVI,
«Gaudí va voler unir la inspiració que li arribava dels tres grans llibres en els quals s’a-
limentava com a home, com a creient i com a arquitecte: el llibre de la natura, el llibre
de la Sagrada Escriptura i el llibre de la Litúrgia. Així va unir la realitat del món i la his-
tòria de la salvació, tal com ens és narrada a la Bíblia i actualitzada en la Litúrgia. Va
introduir pedres, arbres i vida humana dins del temple, perquè tota la creació conver-
gís en la lloança divina, però a la vegada va posar els retaules fora, per situar davant els
homes el misteri de Déu revelat en el naixement, passió, mort i resurrecció de Jesucrist.
D’aquesta manera, va col·laborar genialment a l’edificació de la consciència humana
ancorada en el món, oberta a Déu, il·luminada i santificada per Crist»15. D’aquesta ma-



BAB 151 (2011) - març [43] 205

16 Íbidem.
17 Jo 14,6.
18 Ap 21,10.
19 BENET XVI, Homilia a la Sagrada Família, Barcelona 7 de novembre de 2010.
20 He 13,8.
21 Cf. Mt 5,14; Jo 8,12; Jo 9,5.
22 Mt 28,20.

nera, ens ensenya el Papa, Gaudí va superar «l’escissió entre consciència humana i
consciència cristiana, entre existència en aquest món temporal i obertura a la vida
eterna, entre bellesa de les coses i Déu com a Bellesa»16.

Tal com succeeix en l’Escriptura vista amb ulls de fe, també en la basílica de la Sa-
grada Família, la centralitat és per a Jesucrist, el Verb fet carn, Déu fet home, que és «el
camí, la veritat i la vida»17. Resseguint els textos bíblics, les façanes del Naixement, de
la Passió i —quan estigui acabada— de la Glòria, posen a la vista de tothom la vida del
nostre Redemptor. En la primera, mostra l’entrada de Déu en la nostra història: el Fill
unigènit de Déu es fa home en les entranyes virginals de Maria. És una explosió exu-
berant de la creació, que esclata de goig per la vinguda del Crist. Després, aquest Jesús
que neix en Goig morirà a la Passió per nosaltres (segona façana) i ressuscitarà, allibe-
rant-nos del poder del Mal i obrint-nos les portes de la Glòria, que quedarà representa-
da en la façana principal. L’interior, grandiós i fascinant, està tot ell inspirat en el llibre
de l’Apocalipsi, el darrer dels llibres de la Bíblia, i està concebut com la ciutat santa, la
nova Jerusalem, «que baixava del cel, venint de Déu, i envoltada de la seva glòria»18.

[9] Estem profundament agraïts al papa Benet XVI que, tot explicant la simbolo-
gia de l’obra mestra de Gaudí, ens hagi recordat de nou la centralitat de Jesucrist en
la vida de l’Església i del món: «El Senyor Jesús és la pedra que suporta el pes del
món, que manté la cohesió de l’Església i que recull en unitat final totes les conques-
tes de la humanitat. En Ell tenim la Paraula i la presència de Déu, i d’Ell rep l’Esglé-
sia la seva vida, la seva doctrina i la seva missió. L’Església no té consistència per
si mateixa, està cridada a ser signe i instrument de Crist, en pura docilitat a la seva
autoritat i en total servei al seu mandat. L’únic Crist funda l’única Església, Ell és
la roca sobre la qual es fonamenta la nostra fe»19.

Professem fermament que «Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles»20, i al mateix
temps ens adonem que, com a Església de Jesucrist cridada a ser amb Ell «llum del
món»21, hem de trobar nous camins i llenguatges per anunciar-lo de forma entenedora i
atraient al món d’avui. En aquesta tasca apassionant, l’exemple i l’obra d’Antoni Gaudí
ens encoratgen i ens estimulen; i sabem que és el mateix Crist qui ens guia en aquesta re-
cerca, ja que Ell ha promès d’estar amb nosaltres «dia rere dia fins a la fi del món»22.

4. La fe cristiana i alguns reptes actuals

[10] Pensem i desitgem que la fe cristiana pugui continuar essent per a Catalunya
una veritable font de vida, però som conscients que, si volem que la fe cristiana fe-
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cundi amb nou vigor la societat catalana en el context cultural i socioeconòmic ac-
tual, ens cal reflexionar a la llum de l’Evangeli sobre alguns grans temes que la
condicionen i configuren en aquests inicis del segle XXI. 

a) Consolidació de la democràcia participativa

Durant aquests últims decennis, observem que la democràcia representativa i les institu-
cions del nostre país s’han consolidat. Valorem molt positivament aquest període de pau i
d’entesa social que ha permès grans progressos en l’ordre social, econòmic i cultural.

Tanmateix, ens preocupen dos factors. Per una banda, observem una certa fatiga i
desencís, tant envers l’estament polític i els governants, com respecte de les institu-
cions. Aquest desànim condueix, sovint, a la indiferència respecte la cosa pública, a
la no participació i a la deixadesa. Per l’altra, detectem un greu oblit i una desvin-
culació dels fonaments ètics que fan possible una democràcia viva i estable.

Aquest oblit es fa ben palès ocasionalment, amb motiu del descobriment de casos de
corrupció o en les anàlisis profundes de la mateixa crisi econòmica. Però també és
efectiu d’una manera subtil i invisible quan es legisla i es governa només amb crite-
ris positivistes i pragmàtics.

Entenem que una societat arrelada en la fe cristiana ha de beure constantment de la font
inesgotable dels principis ètics i dels seus fonaments. Vindrà d’aquí la revaloració de
la democràcia, del sistema legal, de les institucions i de la tasca política. Avui, un ver-
tader desafiament per a la democràcia, el constitueixen els principis ètics que han de
regular les lleis i les decisions. En aquest sentit, la fe cristiana pot oferir elements per a
purificar la raó, que sempre ha de promoure la dignitat de la persona humana23.

b) Per una laïcitat positiva

[11] En els darrers decennis, el procés de secularització de moltes societats a Euro-
pa s’ha afermat, i Catalunya, en continuïtat amb la resta del continent, no ha quedat
al marge d’aquest procés. També a casa nostra, l’encaix de l’Església i de la fe cris-
tiana en la societat i en la cultura contemporànies, és una qüestió tothora oberta i de-
batuda sobre la qual les posicions a vegades, dissortadament, encara es polaritzen
massa. D’acord amb el nostre tarannà català més genuí, conciliador i dialogant, con-
videm tothom a superar definitivament actituds bel·ligerants i a promoure una sana
laïcitat que, tot i deixant ben clara la distinció entre l’esfera política i l’esfera religio-
sa, reconegui suficientment la llibertat religiosa i la funció positiva de la religió i de
les institucions religioses en la vida pública.

Som ben conscients que la secularitat i la laïcitat positiva, en el sentit com és afirma-
da per l’Església, ha passat a la cultura democràtica d’Occident gràcies precisa-
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ment a l’herència cristiana, que beu de la fe en Déu creador i acull les paraules del
mateix Jesucrist: «Doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu»24.
Aquesta laïcitat positiva i oberta comporta: la independència mútua del poder polí-
tic i de l’Església, el reconeixement del fet religiós com a humanitzador i com a mo-
tor de progrés, la valoració de la tradició cultural que li és pròpia i l’acceptació del
relleu públic de la fe, tant pel que fa a la seva manifestació exterior (litúrgia, evange-
lització), com pel que fa a la seva projecció ètica en la configuració de la societat. En
tot cas, una sana laïcitat demanarà almenys el reconeixement del dret de ciutadania
als cristians com a tals, considerats tant individualment com en grup, amb els drets
i els deures que es reconeixen a tots els ciutadans.

Tal com afirmà Benet XVI a París davant les màximes autoritats de l’estat francès ara
fa dos anys, «és fonamental, d’una banda, insistir en la distinció entre l’àmbit polític
i el religiós per tutelar la llibertat religiosa dels ciutadans així com la responsabili-
tat de l’Estat envers ells, i d’una altra, adquirir una consciència més clara de les
funcions insubstituïbles de la religió per a la formació de les consciències i de la
contribució que pot aportar, juntament amb altres instàncies, per a la creació d’un
consens ètic de fons a la societat»25.

c) La diversitat de valors, d’estils de vida i de creences

[12] Com s’indicava a Arrels cristianes de Catalunya, la nostra societat és plural,
també des del punt de vista religiós. Durant aquest quart de segle, la pluralitat entre
nosaltres ha crescut significativament. Fruit de les llibertats conquerides, s’hi expres-
sen maneres de viure i de creure molt diferents, i l’arribada de nombrosos immigrats
procedents d’altres àrees culturals ha fet de Catalunya una societat multicultural i plu-
rireligiosa. Tot plegat és un signe de la vitalitat del poble català i de la vida interior
que hi ha en ell. Però aquesta constatació ens exigeix un doble compromís. Per una
banda, el deure d’evitar el relativisme i el sincretisme mitjançant un correcte exer-
cici de discerniment; per l’altra, superar la temptació de confrontació, mitjançant la
col·laboració i el diàleg franc i obert. Tots dos compromisos són deures cristians i cí-
vics, que contribueixen a bastir una societat desenvolupada i en pau, que inclou, com
diu Benet XVI a la seva Encíclica Caritas in Veritate, la seva dimensió espiritual26.

Ens estimula a un diàleg fecund amb la societat catalana contemporània la iniciati-
va cultural que proposa el mateix Sant Pare Benet XVI amb el que ha anomenat
l’atri dels gentils: «Crec que l’Església hauria d’obrir també avui una espècie d’atri
dels gentils on els homes puguin entrar en contacte d’alguna manera amb Déu sen-
se conèixer-lo i abans que hagin trobat l’accés al seu misteri, al servei del qual està
la vida interna de l’Església. Al diàleg amb les religions s’ha d’afegir avui sobretot
el diàleg amb aquells per a qui la religió és quelcom d’estrany, per a qui Déu és
desconegut i que, malgrat això, no voldrien estar simplement sense Déu, sinó acos-
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tar-s’hi almenys com a Desconegut»27. Probablement, els desafiaments que ens pre-
senta una cultura que es vol construir sense Déu són avui el repte cultural més im-
portant que haurem d’afrontar en el futur immediat, i ja ens hi vam referir en el
nostre anterior Document Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor28.

d) El fenomen polièdric de la globalització

[13] També Catalunya s’ha vist afectada per l’extensió i l’aprofundiment del feno-
men de la globalització. Tal com explica Benet XVI a la seva Encíclica poc abans ci-
tada, aquest és un fenomen ambivalent i complex del qual es pot fer un ús construc-
tiu i alliberador per a l’ésser humà i els pobles o bé un ús negatiu29.

En efecte, la globalització de les comunicacions i de la cultura no sempre va acom-
panyada d’una globalització dels drets elementals de la persona, del reconeixement
de la seva dignitat. Per altra banda, pensant sobretot en el nostre poble, alhora que la
globalització dóna la possibilitat d’accedir a la xarxa mundial des del que cadascú
és, també constitueix un perill de dissolució de la pròpia identitat en categories i es-
tils uniformadors i despersonalitzadors, imposats per una cultura dominant transver-
sal que no coneix fronteres.

El missatge de l’Evangeli és un missatge amb vocació universal i l’Església, per la
seva catolicitat intrínseca, aspira a aquesta universalitat i a irradiar el tresor que hi ha
en el seu interior a tots els pobles de la terra, tot respectant i valorant la singularitat
de totes les cultures. La catolicitat de l’Església es caracteritza, precisament, per viu-
re la universalitat sense anul·lar les identitats particulars.

e) Els fluxos migratoris

[14] Catalunya ha integrat des dels anys seixanta una quantitat considerable de
persones immigrades procedents d’altres territoris d’Espanya. Arrels cristianes de
Catalunya se’n feia ressò, considerant aquest fenomen beneficiós per a tots.

Avui Catalunya ha de fer front a un nou repte, més exigent en un cert sentit. És el flux
migratori de persones procedents de països extracomunitaris, que introdueixen entre
nosaltres categories culturals i costums molt diferents dels nostres. Això ocasiona un
cert distanciament i una marginació social, sovint agreujada per la situació de preca-
rietat i pobresa, provocada per la crisi econòmica. Cal tenir en compte el que Benet
XVI afirma sobre això, que «cap país per ell mateix no pot ser capaç de fer front als
problemes migratoris actuals. Tots podem veure el sofriment, el disgust i les aspira-
cions que comporten els fluxos migratoris. Com se sap, és un fenomen complex de
gestionar; això no obstant, està comprovat que els treballadors estrangers, malgrat les
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dificultats inherents a la seva integració, contribueixen de manera significativa amb
el seu treball al desenvolupament econòmic del país que els acull, així com al seu
país d’origen a través de les trameses de diners. Òbviament, aquests treballadors no
poden ser considerats una mercaderia o una mera força laboral. Per tant, no han de
ser tractats com qualsevol altre factor de producció. Qualsevol emigrant és una per-
sona humana que, com a tal, té drets fonamentals inalienables que han de ser respec-
tats per tots i en qualsevol situació»30.

L’Església, animada per la tradició moral envers els forasters —heretada de l’Antic
Testament que mana no oprimir l’immigrant31, i segellada amb el Nou Testament, que
revela que Jesús també va ser emigrant i que s’identifica amb el foraster que és aco-
llit—32, convida a l’amor generós envers l’immigrant, i el practica a través de tots els
seus organismes de servei social i caritatiu. 

L’objectiu ha de ser doble. Cal fer un esforç per garantir els drets dels nouvinguts, a
fi que siguin tractats sempre amb la dignitat que correspon a tota persona humana,
especialment si pateixen formes de vulnerabilitat social i econòmica. I alhora tam-
bé cal ajudar-los a integrar-se en la nostra cultura i en la nostra societat, sense que
perdin les seves peculiaritats pròpies i legítimes. Això resultarà més urgent, tractant-
se de drets i deures regulats per la llei. I d’aquesta integració en sortirà també una re-
novació de les nostres comunitats cristianes, ja que molts són catòlics, però també
una renovada societat catalana, tal com la llarga tradició de la nostra cultura palesa
àmpliament amb les aportacions de les diverses emigracions, realitzant-se així un no-
ble intercanvi de dons recíprocs. Sobretot en referència al dret a emigrar i a l’acolli-
ment dels emigrants, tenint present el bé comú universal, que comprèn tota la famí-
lia dels pobles, cal superar tot egoisme nacionalista33 per part dels pobles que acullen,
i alhora «els immigrants tenen el deure d’integrar-se al país d’acollida, respectant-ne
les lleis i la identitat nacional»34.

f) La crisi econòmica tan greu que patim 

[15] La greu crisi econòmica que travessa el món i colpeja persones i poblacions ha fet
més palesa la precarietat de la nostra societat globalitzada, que sembla escapar al con-
trol dels estats i d’altres institucions internacionals. Les mesures per pal·liar-la que s’es-
tan prenent i que poden acabar afectant sobretot els més febles i necessitats, reclamen
que sigui exemplar la lluita contra el frau, el fre a l’enriquiment fàcil i injust, i que es
promogui la creació de nous llocs de treball i que la solidaritat continuï augmentant. 

No podem deixar de dir que aquests són moments de reflexió i d’anàlisi de com es-
tem construint la nostra societat, no només els governants, sinó tots els ciutadans; i
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no podem defugir aquesta responsabilitat. Precisament, el papa Benet XVI amb la
seva Encíclica Caritas in Veritate proporciona una anàlisi valenta de quines són les
arrels de les nostres veritables carències i quines han de ser, per tant, les vies per a un
autèntic desenvolupament integral de les persones. Si el rerefons de la crisi econòmi-
ca és una crisi moral profunda, ens caldrà aprofundir —també a casa nostra—, per
damunt de les necessàries solucions tècniques, la gran «vocació»a la qual està cridat
l’home, tot home i dona, que és la vocació a la felicitat benaurada, a la vida en l’Es-
perit, feta de caritat divina i de solidaritat35.

[16] Comptant amb l’ajuda de Déu, podem creure en la capacitat de reacció i rege-
neració de la nostra societat catalana per afrontar la crisi. Serà des d’una vida «vir-
tuosa» i en especial amb l’austeritat, la justícia i la solidaritat, que trobarem camins
de sortida i d’esperança per als més afectats per la crisi econòmica, amb una redis-
tribució més justa de la riquesa i un exercici de «les virtuts humanes que faci sentir
la bellesa i l’atracció de les bones disposicions per al bé»36, així com promovent ac-
tivitats econòmiques veritablement productives i respectuoses amb la dignitat de la
persona, que facin realitat que la persona humana sigui el centre de tota l’econo-
mia. L’esforç de concebre i realitzar projectes econòmicosocials capaços d’afavorir
una societat més justa i un món més humà representa un repte dur, però també un
deure estimulant, per a tots els agents econòmics i per als qui conreen les ciències
econòmiques37.

Cal que valorem i agraïm tot el que s’està fent des de les comunitats parroquials i les
institucions solidàries, especialment des de Càritas i altres institucions d’ajuda,
amb tants voluntaris mobilitzats i tantes persones, que estan posant els recursos
pastorals i d’assistència que l’Església té al seu abast, al servei dels afectats per
aquesta crisi. I demanem que es mantingui i creixi aquest treball caritatiu, amb no-
ves iniciatives que promoguin la solidaritat i la justícia, i alhora s’incentivin les acti-
vitats empresarials responsables per tal de mantenir i ampliar els llocs de treball. Tots
hem de continuar en el camí del servei i l’entrega generosa envers els qui més ho ne-
cessiten.

És hora, també, de mirar endavant i de treballar més esforçadament pensant en les
generacions futures. Els bisbes fem una crida a tots els agents socials —autoritats,
empresaris, dirigents, treballadors— a no decaure en l’esforç, malgrat la duresa de
les circumstàncies, i a treballar amb esperança, fent-ho d’acord amb els grans va-
lors humans i cristians. En aquest punt, constatem més que mai la vigència i actua-
litat plenes dels principis de la Doctrina Social de l’Església, dels quals és hora de
fer-ne un nou descobriment i una nova difusió38.
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g) La família i l’educació

[17] Un dels àmbits més sensibles de la profunda crisi social que patim, és el de la
família i de l’educació. Mirant-ho des del punt de vista de les arrels cristianes, hem
de dir que, si les noves generacions no viuen prou bé els valors que fins ara han
configurat la nostra cultura, és precisament perquè no s’ha produït correctament la
transmissió d’aquests valors en els dos àmbits primaris de socialització, que són
la família i l’escola.

Els avenços socials són en aquest terreny evidents, sobretot pel que fa a l’assimila-
ció d’un tracte més personalista en la família i pel que fa a l’accés a l’educació de to-
thom, així com l’augment considerable de mitjans pedagògics. Però, tant la família
com l’escola, com a institucions socialitzants i educadores de la persona en la seva
integritat, pateixen una profunda crisi. Ambdues tenen en comú la missió d’educar,
però sembla que la seva tasca educativa global hagi quedat desdibuixada i hagi per-
dut el seu sentit profund, el seu fonament, el seu contingut i la seva finalitat.

La visió cristiana reconeix la família com el nucli primari i fonamental de la socie-
tat: una comunitat de vida i d’amor, que està al servei de la vida humana. La família
és l’àmbit en el qual la vida és rebuda com a do de Déu i fruit de l’amor dels espo-
sos. Per això donem gràcies a Déu pels esposos que amb generositat viuen la «pater-
nitat responsable» i fem una crida als esposos cristians a una major fecunditat ge-
nerosa, ja que el futur d’un poble són els seus fills. Com ens ha recordat Benet XVI,
durant la seva estada entre nosaltres, «l’amor generós i indissoluble d’un home i d’u-
na dona és el marc eficaç i el fonament de la vida humana en la seva gestació, en el
seu infantament, en el seu creixement i en el seu terme natural. Només on hi ha amor
i fidelitat neix i perdura la veritable llibertat. Per això, l’Església advoca per mesu-
res econòmiques i socials adequades per tal que la dona trobi a la llar i en el treball
la plena realització; perquè l’home i la dona que contrauen matrimoni i formen una
família estiguin decididament recolzats per l’Estat; perquè es defensi la vida dels fills
com a sagrada i inviolable des del moment de la seva concepció; perquè la natalitat
sigui dignificada, valorada i recolzada jurídicament, socialment i legislativament. Per
això, l’Església s’oposa a totes les formes de negació de la vida humana i dóna su-
port a tot allò que promogui l’ordre natural en l’àmbit de la institució familiar»39.

A la família pertanyen originàriament la missió, el dret i el deure de l’educació. La so-
cietat en general i l’escola en particular també eduquen, però a manera de prolongació
d’aquell dret originari i inalienable dels propis pares. Els problemes apareixen quan la
família només està al servei dels interessos individuals i la societat al servei d’una de-
terminada ideologia. Sobretot, quan la mateixa educació no recupera el seu objectiu
últim i no el clarifica. En efecte, superant la mera instrucció, l’educació té per finalitat
ajudar a conformar un subjecte humà amb les qualitats morals i espirituals que haurien
de caracteritzar una persona plenament madura40. De fet, no hi ha cap pedagogia o sis-
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tema educatiu que no contribueixi a crear un model d’ésser humà determinat. En el
cas de l’educació cristiana, el model és Jesús mateix, amb totes les seves dimensions
plenament humanes. L’Església, en proposar el model humà de Jesucrist, ho fa des del
convenciment que està oferint un servei decisiu a la humanització de la societat.

[18] En aquesta hora cal també afirmar el valor fonamental de l’escola com a insti-
tució al servei de la transmissió de la cultura i de l’educació en la llibertat. Dintre
de la seva proposta, l’ensenyament de la religió es presenta com un element fona-
mental per a promoure el coneixement i la llibertat dels alumnes davant les grans pre-
guntes que sempre estan presents a la seva vida. La classe de religió transmet el pa-
trimoni cultural, les nostres arrels cristianes, i al mateix temps ajuda a afrontar les
grans preguntes sobre el sentit de la vida i els grans valors que l’orienten. La insti-
tució escolar és un element decisiu per a promoure la participació en la construcció
de la societat: «Amb raó podem pensar que el destí de la humanitat futura es troba
en mans d’aquells que sabran donar, a les noves generacions que han de venir, raons
per a viure i raons per a esperar»41.

h) Equilibri ecològic amenaçat

[19] La constatació que ja feia Arrels cristianes de Catalunya que el creixement de
mitjans i l’enterboliment de les consciències envers la protecció de la natura ens
posa en perill d’autodestrucció, avui encara és més palesa, tot i haver augmentat la
intensitat i el nombre de veus que criden a una més clara sensibilitat ecològica.

Ja el Sant Pare Joan Pau II advertia que «els greus problemes ecològics reclamen
un canvi efectiu de mentalitat que porti a adoptar nous estils de vida»42. Les decisions
sobre les relacions amb el nostre medi ambient —consum, estalvi i inversions—, han
de respondre a la recerca de la veritat, la bellesa, la bondat i la comunió amb els al-
tres homes, i han de referir-se sempre a estils de vida inspirats en la sobrietat, la tem-
prança, l’autodisciplina, tant en l’àmbit personal com social. Cal escapar a la lògica
del mer consum i promoure formes de producció agrícola i industrial que respectin
l’ordre de la creació i satisfacin les necessitats primàries de tots, basant-se en una
consciència renovada per la interdependència que vincula entre ells tots els habitants
del planeta. «La qüestió ecològica no s’ha d’afrontar tan sols per les perspectives ter-
ribles que la degradació ambiental perfila: s’ha de traduir, sobretot, en una forta mo-
tivació per a una autèntica solidaritat a escala mundial»43.

Celebrem aquesta cura i atenció envers allò natural, i creiem, com diu el papa Be-
net XVI44, que la fe en un Déu creador ens permet assumir el deure de respectar la
natura i les seves lleis, com a veritable do seu, i alhora fer-ne un ús responsable cre-
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ant cultura al servei de tots, en solidaritat també amb les generacions futures. Amb tot,
volem igualment subratllar que aquest amor a la naturalesa ha de començar, especial-
ment, per l’estima i la cura de tota forma de vida, de manera particular per la persona
humana —feta a imatge i semblança de Déu, com ensenya el llibre del Gènesi—45, i que
és portadora d’un destí etern i això des del mateix inici fins a la seva fi natural.

5. Crida a viure i practicar l’evangeli de l’esperança

[20] Anunciar, celebrar, servir i viure concretament l’Evangeli de l’esperança és el
programa fonamental que proposà Joan Pau II a l’Exhortació Apostòlica postsinodal
L’Església a Europa, amb la qual donava una resposta a una societat europea en pe-
rill d’arraconar i menystenir la seva herència cristiana46 i Benet XVI ens ha donat
un bell mestratge sobre la grandesa de l’esperança cristiana en la seva Carta Encícli-
ca Spe salvi47. El document episcopal Arrels cristianes de Catalunya i el més re-
cent, signat també pels Bisbes de Catalunya el febrer del 2007, Creure en l’Evange-
li i anunciar-lo amb nou ardor, ja feien una crida a l’evangelització de Catalunya
amb la seva realitat històrica, cultural i nacional, i a la reactivació de la fe dins la
societat i la cultura actuals. Els Bisbes de Catalunya volien amb això oferir el mi-
llor i més positiu servei que la fe dóna al món secular. Els cristians, en tots els àm-
bits d’aquest món, estem cridats a viure i proclamar l’Evangeli de l’esperança. Les
resolucions i el missatge del nostre Concili Provincial Tarraconense, celebrat l’any
1995, són punts de referència segurs i lluminosos, també avui, per a posar en pràc-
tica concretament aquesta nostra tasca d’anunciar Crist a tots els homes i dones48. 

En moments de crisi econòmica, moral i política ben preocupants, ens cal anunciar
l’esperança. Això vol dir que un dels espais on més urgentment cal que els cristians
visquin, testimoniïn i practiquin l’Evangeli de l’esperança és el de la política i de les
institucions responsables de l’elaboració de les lleis reguladores de la nostra vida so-
cial i econòmica. La nostra crida es dirigeix molt especialment als laics i laiques cris-
tians que, com a presència de l’Església en el món secular, tenen el deure i el dret
de participar en la vida pública segons els criteris ètics que dimanen de la seva fe i
amb l’esperit que l’Església assenyala per a moments de grans canvis socials i polí-
tics, a l’inici d’un nou mil·lenni49.

Igualment veiem necessari el compromís laïcal en el doble repte de la inculturació
de l’Evangeli i de l’evangelització de la cultura actual, així com en la tasca de formar
la consciència social segons els criteris de la Doctrina Social de l’Església. És preci-
sament en aquest camp de la realitat social i econòmica, on avui els cristians hem d’a-
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portar la riquesa de la doctrina evangèlica i el nostre compromís moral, atesa la greu si-
tuació de crisi actual. En aquest sentit, el compromís dels cristians i la veu profètica de
l’Església a Catalunya en favor dels més febles i necessitats de la societat no faltarà. 

Precisament recordant les arrels cristianes de Catalunya i els fruits que ja han donat,
ens ho ha reclamat el sant Pare Benet XVI en la seva recent visita a l’Obra Benèfico-So-
cial del Nen Déu de manera ben emotiva, escoltant i fent-se molt proper als infants i jo-
ves discapacitats: «En aquests moments, en els quals moltes llars passen serioses dificul-
tats econòmiques, els deixebles de Crist hem de multiplicar els gestos concrets de
solidaritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat és el distintiu de la nostra
condició cristiana [...] “Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi
m’ho fèieu” (Mt 25,40). En aquesta terra, aquestes paraules de Crist han impulsat molts
fills de l’Església a dedicar les seves vides a l’ensenyament, la beneficència o la cura dels
malalts i discapacitats. Inspirats en el seu exemple, us demano que continueu socorrent
els més petits i necessitats, donant-los el millor de vosaltres mateixos»50.

Conclusió

[21] Fa vint-i-cinc anys, els nostres predecessors es van sentir cridats a posar en relleu
les arrels cristianes de Catalunya i renovaren el compromís de l’Església en favor del
nostre poble. Ara els pastors de les diòcesis amb seu a Catalunya sentim la urgència de
revifar aquestes arrels, i d’impulsar noves iniciatives evangelitzadores, amb esperit
de servei, per al bé del país, de la seva cultura, i sobretot de totes les persones que hi
viuen. La recent visita del Sant Pare a Barcelona ens encoratja en aquest sentit mis-
sioner i ens indica nous camins per on progressar confiadament en aquest nostre intent. 

La societat contemporània, com ens indicava ja el Papa Pau VI51, vol testimonis més que
no pas mestres, i si accepta els mestres ho fa en la mesura que són autèntics testimo-
nis. És per això que proposem a tots els cristians un compromís renovat en la vivència
de la fe i en la seva adhesió amorosa a l’Església, i demanem de no cansar-nos mai de
predicar la Paraula de Jesucrist, en tota circumstància, anant a l’essencial del seu mis-
satge d’amor. Tots necessitem viure amb més radicalitat i coherència el que prediquem,
a fi que molts dels nostres coetanis puguin sentir-se atrets novament per Jesucrist i es
descobreixin convidats a formar part activa de la comunitat dels seus deixebles. 

[22] Som conscients de les mancances i els errors que, com a membres de l’Esglé-
sia, hàgim pogut cometre en un passat més o menys llunyà, i humilment en dema-
nem perdó; però alhora som també conscients del paper insubstituïble que ha tingut
l’Església i el cristianisme en la història mil·lenària de Catalunya, i estem convençuts
que els cristians, guiats per la llum sempre actual de la Bona Nova del Senyor Res-
suscitat, podem continuar contribuint-hi decisivament en el present i en el futur. Som
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fills d’una gloriosa tradició i ens sabem col·laboradors d’un apassionant projecte de
Déu mateix, pel bé de tota la humanitat, en el present i en el futur. Som hereus d’una
gloriosa tradició que ha arrelat en «una terra que, amb tota probabilitat, va acollir la
predicació de Pau i que, posteriorment, fou regada per la sang del protomàrtir Fruc-
tuós, bisbe, i dels seus dos diaques, Auguri i Eulogi»52. És el Senyor qui ens obre els
camins i és fidel a les seves promeses, que es realitzen en la feblesa de la nostra vida.
Així ho proclamà sant Fructuós, inspirat per l’Esperit Sant, al moment de lliurar la se-
va vida: «No us mancarà pastor, i l’amor i la promesa del Senyor ja no podran fallir,
ni en aquest món ni en l’altre. Perquè això que esteu veient és feblesa d’una hora»53.

Per això sentim la necessitat de recórrer amb fe i confiança a l’omnipotència de Déu
en la pregària personal i comunitària, i de refermar els nostres llaços fraternals de co-
munió en el Senyor, en les nostres diòcesis i parròquies, en les nostres comunitats i
en les nostres famílies, en les associacions i moviments. Només així podrem oferir
respostes adequades perquè l’Església sencera es presenti al món contemporani amb
una empenta missionera capaç de promoure i dur a terme amb goig i encert la nova
evangelització que el Senyor ens encomana als inicis d’aquest tercer mil·lenni de l’e-
ra cristiana54. Ens proposem i proposem a tot el poble cristià que peregrina a Catalu-
nya, una nova primavera de l’esperit, una nova embranzida evangelitzadora al servei
de tota la societat i una generosa entrega als més petits i necessitats: que cadascú en
el seu entorn sigui flama ardent de fe i de caritat.

Que el Senyor beneeixi els nostres propòsits i la Mare de Déu, venerada a la nostra
muntanya santa de Montserrat i als innombrables santuaris de la nostra terra catala-
na, ens acompanyi i ens sostingui en el camí del servei al nostre poble!

Els bisbes de Catalunya
21 de gener de 2011
Festa dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi 
Mons. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona i Primat, president de la
Conferència Episcopal Tarraconense;
Cardenal Lluís Martínez i Sistach, arquebisbe de Barcelona;
Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, arquebisbe-bisbe d’Urgell;
Mons. Xavier Salinas i Viñals, bisbe de Tortosa;
Mons. Agustí Cortés i Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat;
Mons. Joan Piris i Frígola, bisbe de Lleida;
Mons. Josep Àngel Saiz i Meneses, bisbe de Terrassa;
Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic;
Mons. Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona;
Mons. Xavier Novell i Gomà, bisbe de Solsona;
Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe auxiliar de Barcelona i
Mons. Salvador Cristau i Coll, bisbe auxiliar de Terrassa.



Arxiprestos

Crònica de la 12a reunió dels arxiprestos
(Barcelona, 14/03/11)

El dilluns 14 de març de 2011, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, té lloc la
12a reunió dels arxiprestos, de les 10.30 hores fins havent dinat. Presideix la reunió
el Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat pel Sr. bisbe au-
xiliar, Mons. Sebastià Taltavull, Mn. Jesús Sanz, Vicari episcopal —que actua com a
moderador— i Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller —que actua com a se-
cretari de la reunió—. 

1. Pregària i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

Després de la pregària de Tèrcia, el Sr. Cardenal dóna la benvinguda als arxipres-
tos, i els dóna les gràcies per la seva feina, que és una col·laboració a la pastoral dio-
cesana i un ajut al pastor de l’arxidiòcesi. Diu que ens cal valorar la nostra autoesti-
ma i que desitja que la reunió els ajudi en la realització de la seva missió com a
arxiprestos.

2. La Jornada Mundial de la Joventut (JMJ)

2.1. Intervenció de Mn. Antoni Roman, Delegat diocesà de Pastoral de Joventut

Mn. Antoni Roman, delegat diocesà de Pastoral de Joventut, s’incorpora a la reunió
per informar de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que tindrà lloc a Madrid del
17 al 21 d’agost. Prèviament, del 12 al 15 d’agost, tindrà lloc a l’arxidiòcesi de
Barcelona l’acolliment de molts joves provinents de diversos països en el que s’ano-
mena els DED («dies en les diòcesis»).

En síntesi exposa que:

• Des de fa mesos ens estem preparant a l’arxidiòcesi.
• Es va celebrar una vetlla de pregària acollint la Creu de la JMJ (que està recor-

rent totes les diòcesis d’Espanya).
• La JMJ va començar com una iniciativa del papa Joan Pau II: trobada de fe, de pre-

gària, de catequesi, de formació, de vivència eclesial, de manifestació de l’Esglé-
sia universal.
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• La proposta de treball es fa coordinada des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral
de Joventut de Catalunya, Andorra i les Illes Balears (SIJ).

• Programa: 12-15, DED o dies d’acollida a les diòcesis; 16, descans; 17-21, JMJ a
Madrid.

• El dissabte dia 13 d’agost tindrà lloc una celebració de l’Eucaristia preparada pel SIJ
a l’espai del Fòrum de les Cultures, a la qual es calcula que hi assistiran de 40.000
a 60.000 joves, corresponents a tots els joves acollits a les diòcesis catalanes.

• El diumenge 14 d’agost tindran lloc dues celebracions eucarístiques a la Basílica
de la Sagrada Família amb els joves acollits a l’arxidiòcesi de Barcelona: una al
matí i l’altra a la tarda.

• El 15 d’agost al vespre tindrà lloc una eucaristia i una vetlla nocturna de pregària
a la Basílica de la Sagrada Família amb els joves acollits a Barcelona provinents
de l’arxidiòcesi de París.

• Els joves inscrits de Catalunya s’hostatjaran a San Lorenzo del Escorial, acollits
a dues escoles. El Papa serà a l’Escorial el divendres 19 d’agost al matí.

• Programa d’actes: hi ha informació al web del SIJ i al Facebook: www.jovesij.com.
Preu total: 185 euros.

• El SIJ edita 7 catequesis preparatòries, penjades al web esmentat, amb les actituds
bàsiques del que significa la preparació, la celebració i la postcelebració de la JMJ.
Ja estan penjades tres catequesis: «Acollir», «Visitar», «Ser Església».

• A Barcelona hi ha molta demanda per acollir joves a parròquies, escoles, entitats
eclesials (d’uns 60 països de tot el món!).

• Es preveu acollir uns 15.000 joves a l’arxidiòcesi de Barcelona. S’han fet contac-
tes amb l’Ajuntament. S’ha reservat el Palau Sant Jordi.

• S’ha editat un cartell amb el lema «Som parròquia acollidora» per penjar als can-
cells de les parròquies, animant les famílies a acollir.

• S’està duent a terme un treball amb voluntaris i s’ha connectat amb joves de tota la
diòcesi, fet que porta a una vivència eclesial diocesana. Es necessiten uns 500 volun-
taris. El delegat invita a animar els joves dels arxiprestats a participar-hi i també de-
mana que els mossens hi participin a tots els actes, tant a Barcelona com a Madrid.

• Al web del SIJ hi ha un DVD pensat per animar els joves a assistir-hi i un altre
DVD sobre totes les JMJ. 

2.2. Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

• El Sr. Cardenal anima molt els arxiprestos a col·laborar en l’acolliment dels joves,
a viure l’hospitalitat, malgrat que aquells dies no són fàcils per acollir degut a les
vacances del mes d’agost.

• Van molt bé les JMJ pel sentit eclesial, per la presència del Papa entre els joves.
Per a molts d’ells és un bon punt de partença en la seva entrega a Déu i als ger-
mans; per a d’altres els enfortirà en la seva vida cristiana 

• És una ocasió que hem de saber aprofitar, encara que ja sabem que això no ho és
tot en la pastoral de joventut. És un signe del temps i també un «kairós». Mirem de
col·laborar-hi al màxim. Tant en els dies en les diòcesis com als actes que tindran
lloc a Madrid.

• Tot això pot ajudar a la pastoral de joventut a casa nostra, a les nostres parrò-
quies, moviments, etc.
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• Hem de tenir consciència que som tots els qui acollim, no només el delegat de Pas-
toral de Joventut, no només el bisbe, sinó tots... També amb disponibilitat per als
actes religiosos que farem per aquests joves.

2.3. Diàleg

• Es plantegen els aspectes concrets de l’acollida: llocs per a dormir, l’esmorzar, etc.
• Vindran a Barcelona uns 3.300 joves de països pobres. Es proposa que joves im-

migrants d’aquí col·laborin en l’acolliment dels joves que vindran.
• El Sr. Cardenal té previst fer dues cartes: una a tots els diocesans animant-los a

col·laborar en l’acollida, i una altra donant la benvinguda a tots els que vin-
dran.

• Es demana que es pensi en la coordinació amb els joves que vindran acollits pels
seus propis moviments o per congregacions religioses, en esperit de col·laboració
entre tots.

3. Visita del Sant Pare: aplicació dels missatges que ens ha deixat

3.1. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

• El Sr. Cardenal Arquebisbe destaca que la visita del Sant Pare, el dia 7 de novem-
bre de 2010, per dedicar el temple de la Sagrada Família i proclamar-la Basílica,
va ser un esdeveniment històric que el propi Benet XVI va reconèixer haver viscut
com «un record inoblidable». Una mostra d’aquesta satisfacció va ser el fet de triar,
per il·lustrar la seva Nadala, un detall de la façana del naixement de la Sagrada Fa-
mília.

• També destaca la bona organització, elogiada per tothom, amb gran importància
del voluntariat. Parla de la preparació i del desenvolupament positiu de la visita del
Sant Pare. «Ha estat un do de Déu per a la diòcesi».

• Cal subratllar la gran participació a tots els actes, destacant-hi la dels joves la nit
de l’arribada, l’elecció de l’itinerari i el fet de celebrar l’acte de la tarda a l’Hospi-
tal del Nen Déu va fer que el Sant Pare afirmés que se sentia «com a casa».

• Ja s’han publicat els missatges i les homilies del Sant Pare, així com l’exhortació
pastoral del Sr. Cardenal Arquebisbe Preparem amb el Papa els camins del Senyor,
amb un qüestionari per a la reflexió. Recorda que el resum de les reflexions fetes
a les parròquies, arxiprestats i moviments serviran per a la preparació del nou Pla
Pastoral Diocesà.

3.2. Diàleg

• Es demana que s’enviï un qüestionari breu per tal de fer aportacions per preparar
el nou Pla Pastoral Diocesà.

• I que el nou Pla Pastoral tingui molt en compte el temps de crisi econòmica que
estem vivint i es proclami una paraula crítica des de la Doctrina Social de l’Es-
glésia.
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4. Celebracions de l’eucaristia a la Sagrada Família

• El Sr. Cardenal explica els projectes i les mesures preses sobre la Basílica de la Sa-
grada Família un cop ja ha estat dedicada pel Sant Pare per tal que s’obri al culte.

• Recorda els actes ja celebrats: la missa del 18/12/2010, amb motiu de la Jornada
de la Família, els 4 dissabtes de portes obertes, l’ordenació de tres preveres el pro-
per 19 de març i les eucaristies previstes per als propers mesos. 

• Aquest és un any de rodatge i és el Consell Episcopal qui durant aquest curs té cu-
ra de les celebracions a la Basílica.

• Es vol dinamitzar la dimensió pastoral i catequètica de la Basílica.

5. Aprovació de l’Estatut Marc sobre els Consells Pastorals Arxi-
prestals (CPA)

Per tal d’ajudar al bon funcionament dels consells pastorals arxiprestals de l’arxidiò-
cesi de Barcelona, pel que fa a la seva constitució, finalitats, composició i activitats,
es presenta als arxiprestos i queda aprovat l’Estatut Marc que s’haurà de seguir en
l’elaboració dels estatuts dels respectius consells pastorals arxiprestals —els ja cons-
tituïts i els que es constitueixin en el futur— i que s’hauran de presentar a la Secre-
taria General de l’Arquebisbat per a la seva deguda aprovació.

6. Informacions diocesanes i precs i preguntes

• El Sr. Cardenal informa dels seus viatges a Santo Domingo i a Milà.
• També comenta la darrera assemblea plenària dels bisbes de la CEE. Tant el Sr.

Cardenal com el Sr. Bisbe auxiliar han estat elegits respectivament presidents de
les comissions episcopals de litúrgia i de pastoral, fet que comporta que tots dos
siguin alhora membres de la Comissió Permanent de la CEE.

• El Sr. Cardenal comunica la recent defunció de Mn. Frederic Ràfols alhora que co-
menta la situació d’alguns preveres delicats de salut.

• Mons. Sebastià Taltavull informa que, des de la Residència Sacerdotal Sant Josep
Oriol, s’està plantejant com atendre els preveres que viuen sols en pisos i que te-
nen diverses necessitats.

• Es parla sobre el problema de l’envelliment del clergat i es constata en aquest sen-
tit el bon testimoni de fraternitat sacerdotal que es viu en algunes rectories entre
capellans de diferents generacions.

• Finalment, es demana que es prepari des de l’arquebisbat uns criteris pastorals so-
bre el fet dels casaments de contraents estrangers immigrants que no disposen del
permís de residència.

A les dues la tarda es clou la reunió amb la pregària de l’àngelus. Posteriorment, al
menjador del Seminari, té lloc un dinar de tots els arxiprestos amb el Sr. Cardenal i
els membres del Consell Episcopal.
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Organismes diocesans

Delegació diocesana de Pastoral familiar

Jornades de reflexió sobre la Violència Familiar i Conjugal

Tres entitats cristianes que treballen en l’àmbit de l’acolliment a les persones i de la
salut mental: la Fundació Vidal i Barraquer, la delegació de Pastoral Familiar de l’Ar-
quebisbat de Barcelona i Càritas, promouen les Jornades de Reflexió sobre la Vio-
lència a casa, que han tingut lloc a Barcelona, els passats dijous 17 i 24 de febrer i 3
de març, al Centre d’Estudis Pastorals.

Les tensions i conflictes derivats de la convivència i de la defensa dels legítims in-
teressos personals no sempre es canalitzen a través del diàleg. La violència física o
moral, les humiliacions, el menyspreu, les pressions psicològiques poden aparèixer
i instal·lar-se en la dinàmica de les relacions de parella i familiars, sovint amb con-
seqüències molt greus o irreparables per als qui majoritàriament les pateixen: la do-
na i els infants. Però són només els casos més dramàtics, els que la societat arriba a
conèixer. Els altres solen quedar ocults en el context familiar o, com a molt, són co-
neguts o intuïts, per l’entorn més immediat.

El contacte amb la societat europea on la dona té un nivell més alt de llibertat fa
que en determinades situacions dones procedents d’altres països reivindiquin i fa-
cin valdre els seus drets. Això pot ser causa de nous conflictes familiars, en un altre
context, impensables. Però cap sector social o cultural no està exclòs d’aquesta vio-
lència silenciosa, i silenciada.

Delegació de Pastoral Familiar

Els mitjans de comunicació informen constantment sobre la violència de gènere.
En cercles més especialitzats prefereixen parlar de violència familiar. Per aquest mo-
tiu va semblar que des d’instàncies eclesials s’havia de fer alguna acció de denúncia,
de defensa, principalment del col·lectiu femení, el més perjudicat i indefens.

La Delegació diocesana de Pastoral familiar va convocar la Fundació Vidal i Barra-
quer, que té un servei d’ajuda psicològica per a dones maltractades, i Càritas Dio-
cesana, que a través dels serveis socials atén, orienta i ofereix recursos a les dones
maltractades, a organitzar unes jornades per aprofundir en les causes, conèixer els
recursos socials al servei de les dones maltractades i la possibilitat d’una acció pas-
toral.
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La Dra. Montserrat Davins, psicòloga i responsable de la unitat UNADOM (unitat
d’ajut psicològic a dones maltractades), va parlar de la psicologia i del procés de pèr-
dua d’autoestima de la dona que, si no denuncia, cau fàcilment en una subjecció a
la persona maltractadora, o en un procés autodestructiu. Per altra banda el maltrac-
tador acostuma a tenir un perfil d’inseguretat personal, de dificultat de comunicació,
d’immaduresa, de ser incapaç d’establir vincles profunds amb els altres i també de
ser un manipulador de la realitat.

Les dones silencien les situacions de violència física o psíquica per inseguretat, por
a ser abandonades, manca de recursos econòmics, manca de consciència dels seus
drets, tenir sentiments de culpa i de respecte humà, així com tenir por a perdre els
fills amb les conseqüents represàlies.

L’ajut i els recursos socials per a les persones que pateixen violència va ser exposa-
da per Maria Moreu i Josep Bastús, responsables dels programes d’Infància i Famí-
lia de Càritas diocesana de Barcelona, que ofereix un servei no tan sols de diagnòs-
tic sinó de llocs d’acollida i de protecció, tant per a les dones com per als seus fills,
per acompanyar-les en el procés vers una plena reinserció social.

Finalment el Dr. Gaspar Mora, professor de Moral de la Facultat de Teologia de Bar-
celona, va parlar sobre la possibilitat d’una pastoral a favor de les persones maltrac-
tades i dels maltractadors. 

Va aprofundir en el sentit exacte de la llei del talió «ull per ull, dent per dent» com a pas
d’una mentalitat venjativa a una de més justa, que exclou la venjança, i que té el com-
plement sorprenent del manament del Senyor que demana fins i tot estimar els enemics.

La paraula de Jesús és profètica, però cal concretar-la de manera sapiencial. Cal sa-
ber concretar i descobrir l’esperit del missatge en les concretes situacions complexes
de la vida, vers la construcció d’una societat que ha de fer justícia. 

Per això cal allunyar el castigador, el maltractador, el que fa el mal. A la vegada cal
promocionar els valors de fraternitat, amor, justícia, veritat, pau. Cal treballar perquè
en el món hi hagi una actitud de servei als altres.

L’Església, a la vegada, presenta el matrimoni com a lloc d’amor. Intenta promoure
l’autèntic amor conjugal, aquell que es posa al servei de l’altre, al bé de l’altre, que
troba en el perdó i comprensió una oposició a la violència.

Què fer amb les víctimes de la violència? Acompanyar-les, ajudar-les, donar-los su-
port, animar-les a  aprendre a estimar amb dignitat. Emprar tots els mitjans jurídics
a l’abast perquè puguin retrobar la seguretat i dignitat que necessiten. Cal que es tro-
bin acompanyades, que no se sentin soles en aquest camí de reconstrucció personal.

Mn. Manuel Claret
Delegat Diocesà de Pastoral Familiar
Arquebisbat de Barcelona
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Seminari Conciliar

Carta del Sr. Rector amb motiu del Dia del Seminari

Benvolguts,

1. Enguany el Dia del Seminari té per lema «El sacerdot, do de Déu per al món».
Amb ell es vol expressar el que el ministeri presbiteral té de regal per al mateix
que és cridat, però també el que té de regal gratuït i profitós tant per a l’Església
com per al món sencer. 

2. Aquest Dia del Seminari també s’emmarca en el curs pastoral actual, impregnat
tot ell del ressò de la visita del papa Benet XVI a Barcelona per dedicar la basí-
lica de la Sagrada Família. Signe d’això en seran les ordenacions presbiterals que
hi haurà amb motiu del Dia del Seminari, i del seu patró, sant Josep, a la Sagra-
da Família. També ho serà el fet que la trobada d’escolans serà aquesta vegada a
la mateixa Sagrada Família.

3. En aquesta tramesa us enviem el material necessari per a la celebració del Dia
del Seminari:

—Estampa amb l’oració del Dia del Seminari en català i castellà.
—Cartell de la celebració de la solemnitat de Sant Josep a la Sagrada Família, amb

l’ordenació de tres preveres diocesans.
—Cartell de la trobada d’escolans, que també tindrà lloc a la Sagrada Família.
—Cartell vocacional a partir de la foto dels seminaristes amb el Papa.

4. Aquest cartell vocacional us l’enviem perquè el pugueu posar de manera estable
a les cartelleres de la parròquia o centre eclesial com a proposta engrescadora per
als joves de cara a plantejar-se la seva vocació sacerdotal.

5. Us oferim també la possibilitat que un seminarista o un formador de l’equip pu-
guin fer un testimoni vocacional a la vostra comunitat o en algun grup de joves
o en alguna escola de la vostra demarcació. Només cal que ens ho demaneu.

6. Com que el dissabte 19 de març se celebrarà enguany l’ordenació de tres preve-
res, no hi haurà ni «Jornada de portes obertes» al Seminari ni Vetlla vocacional.

7. Us fem arribar també la llista de suggeriments d’actuacions vocacionals que el carde-
nal Lluís Martínez Sistach va proposar en la seva carta pastoral sobre les vocacions
amb motiu de la beatificació d’en Josep Casas Ros, seminarista màrtir del nostre Se-
minari. Repassar-les ens pot donar idees per dur a terme arrel del Dia del Seminari.

Ben cordialment,

Mn. Josep M. Turull
Rector del Seminari Conciliar de Barcelona

Barcelona, 25 de febrer de 2011
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Càritas diocesana

La situació dels immigrants acompanyats per Càritas

L’informe «La situació social dels immigrants acompanyats per Càritas» cons-
tata serioses restriccions en l’accés als seus drets socials bàsics, com ara treball, ha-
bitatge, salut, educació i situació legal.

Càritas. 17 de març de 2011. La confederació Càritas Espanyola ha fet públic aquest
matí, a Madrid, un informe sobre «La situació social dels immigrants acompanyats
per Càritas». L’informe ha estat elaborat per l’Observatori de la Realitat Social de
Càritas a partir de dades aportades pel 80 per cent de les Càritas diocesanes d’Espa-
nya (54 d’un total de 68), entre les quals, Càritas de Barcelona, Sant Feliu de Llobre-
gat i Terrassa. En ell s’analitzen quins estan essent els efectes socials de la crisi en
les persones immigrants, ateses pels diferents programes i serveis de la Confedera-
ció a tota Espanya.

L’Informe aborda qüestions, com l’abast de les situacions que estan limitant les
persones immigrants ateses per Càritas en l’accés i exercici de drets bàsics (treball,
habitatge, salut, educació i entorn), així com les circumstàncies i dificultats jurídi-
ques amb les quals es troben a l’hora de fer front a qüestions com la reagrupació fa-
miliar, l’arrelament i les autoritzacions de residència i treball. Així mateix, en l’In-
forme s’analitzen les actituds i percepcions de la societat davant la immigració, i la
política social pública en matèria d’immigració.

Enduriment del discurs públic en l’àmbit polític

El secretari general de Càritas Espanyola, Sebastián Mora ha dit que «conside-
rem molt oportú aquest informe per diversos motius: l’entrada en vigor fa poc més
d’un any de la Llei Orgànica d’Estrangeria (LOEX), que ha tingut conseqüències
pràctiques sobre la vida dels migrants, sobre la intervenció de Càritas i sobre la
pròpia construcció social, així com el context econòmic i social d’ajust enfront
de la crisi, que ha convertit la immigració en un assumpte de discrepància i con-
flicte».

Mora s’ha referit a un «clar enduriment del discurs públic en l’àmbit polític, tant en
l’àmbit nacional com en l’autonòmic i local, al costat d’una retallada considerable
en els últims anys en les partides assignades a temes d’integració». També a «la con-
solidació d’una percepció social cada vegada més negativa sobre el fenomen de la
immigració, que reforça una imatge de l’immigrant com a competidor». 

L’Informe constata la presència important d’immigrants en els serveis d’Acolli-
ment i Atenció primària de Càritas; en el 2009, de les 786.273 persones ateses, una
mica més de la meitat, uns 407.000, eren immigrants. I un terç d’ells, aproximada-
ment 150.000, es troben en situació administrativa irregular.
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Constatacions de l’Informe

Entre les constatacions que recull l’Informe —exposades per Ana Abril, directora de
l’Àrea de Desenvolupament Social i Institucional— s’assenyalen les barreres amb
les quals es troben a l’hora d’accedir al Padró Municipal, en la seva majoria moti-
vades per una dubtosa interpretació de la legislació vigent, que desvirtua la pròpia
naturalesa del Padró. «Limitar l’empadronament als immigrants —s’afirma en l’In-
forme— suposa, de fet, restringir-los l’accés a la resta de drets socials (salut, edu-
cació, habitatge i ocupació), i impedir-los la integració econòmica, política i social
en la nostra societat».

La desocupació i els problemes de precarització i explotació laboral són una altra
de les «sagnies» de la situació social dels immigrants atesos per Càritas. De fet,
el 60 per cent dels immigrants que s’adrecen a Càritas estan a l’atur. I els
que tenen un lloc de treball ho fan en ocupacions amb una major taxa de tempo-
ralitat, en sectors d’activitat més precaris i mal remunerats. A més, s’estan multi-
plicant les situacions d’explotació laboral, sense contracte ni seguretat social que
sofreixen els immigrants que recorren a l’economia submergida com a única via
per sobreviure.

En el capítol de l’habitatge, l’informe recull les greus dificultats amb les quals es tro-
ben els immigrants davant el pagament d’hipoteques, a més de l’augment de situa-
cions d’amuntegament i la seva elevada mobilitat residencial. Tot i així, aquestes per-
sones no mostren unes taxes de morositat majors que les dels ciutadans autòctons,
com tampoc es detecten dificultats significatives de convivència amb la població
local.

Irregularitat sobrevinguda

L’apartat dedicat a abordar la situació jurídica dels immigrants acompanyats per Cà-
ritas se centra en el problema de l’increment de les situacions d’irregularitat sobre-
vinguda. 

Els referents de les diferents Càritas Diocesanes assenyalen que un terç del total de
persones immigrants acompanyades es troben en situació administrativa irregular, i
expressen la seva alarma sobre el preocupant increment de les situacions d’irregu-
laritat sobrevinguda en no poder renovar les seves autoritzacions de residència i tre-
ball. La causa principal d’això ha estat la rigidesa de les condicions exigides per a
la renovació. 

Per Càritas, com assenyala l’Informe, aquest fet «evidencia els riscos i les possibles
fractures socials d’una política migratòria que únicament es configura entorn del mer-
cat laboral i que no pren en consideració els immigrants com a persones, amb vin-
cles i relacions familiars». «Aquestes situacions —s’afegeix— són més greus del que
han estat mai, perquè no només afecten l’immigrant, sinó  tots els reagrupats vincu-
lats a ell. Són persones i famílies que, per falta de previsió, es veuen condemnades
a viure en la clandestinitat i abocades a treballar en l’economia submergida». 
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Dins d’aquest mateix capítol, l’Informe apunta també a l’absència de contracte de
treball com la major dificultat a la qual s’enfronten els immigrants a l’hora de ges-
tionar l’arrelament, conseqüència directa de l’impacte de la crisi en aquestes perso-
nes. Així mateix, quant a la reagrupació familiar, s’adverteix que les majors barreres
estan en les condicions econòmiques del reagrupant, les de l’habitatge i els obstacles
en la gestió amb els consolats.

Suplir a l’Estat

L’informe revela que en més de la meitat del territori de l’Estat, s’han eliminat, so-
bretot, serveis orientats a la integració dels immigrants, seguits d’aquells dirigits cap
a l’atenció primària i l’acolliment, i, en menor mesura, els serveis de mediació, as-
sessorament i acompanyament jurídic. Aquesta situació està provocant que Càritas
estigui suplint l’Estat a l’hora d’atendre les persones immigrants. 

El tancament d’aquests serveis ve motivat per les successives retallades pressupostà-
ries en temes d’integració, que tenen com a cas més paradigmàtic el Fons per a l’A-
colliment, Integració i Reforç Educatiu dels Immigrants, que ha sofert una retallada
d’un 70 %, en passar d’una dotació de 200 milions d’euros (2008) als amb prou fei-
nes 61 milions (2011).

Al costat d’això, l’Informe de Càritas denuncia les incoherències i contradiccions en-
tre el que alguns representants públics diuen en els seus discursos sobre integració i
convivència, i les mesures pràctiques que les diverses administracions apliquen en
l’acció social pública. A més, algunes Càritas assenyalen que alguns d’aquests repre-
sentants «estan aprofitant la conjuntura actual per treure rèdit electoral, amb uns dis-
cursos que clarament suposen un obstacle per a la convivència i la cohesió social».

«Les preocupants declaracions llançades per alguns responsables polítics durant tot
l’any (negativa a empadronar estrangers en situació irregular, la problemàtica con-
cernent a la discussió sobre els mínims d’habitabilitat dels habitatges, la sanció als
propietaris que permetin o promoguin l’amuntegament, la qüestió del vel o el tan es-
mentat contracte d’integració) s’insereixen en una dialèctica electoral en la qual el
migrant es converteix en un arma llancívola», es llegeix en l’Informe. 

Un altre aspecte que es recull és l’augment dels controls d’identificació als immi-
grants en locutoris, parcs i bescanviadors de transport públic; unes pràctiques que
s’han fet extensives també als propis recursos i dispositius que Càritas té per a l’aco-
lliment d’immigrants, als quals els cossos i forces de seguretat de l’Estat accedeixen
amb diferent periodicitat per sol·licitar informació de caràcter personal sobre els im-
migrants acollits en aquests centres. 

Percepció social i actituds davant la immigració

Es detecta, en un altre dels apartats, un augment en la percepció negativa de la immi-
gració per part la societat, induïda, sobretot, per la situació econòmica dels últims
tres anys. Es constata un augment de prejudicis racistes i xenòfobs als nostres bar-
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ris i ciutats, i que, en l’actual situació de crisi, es culpa els immigrants de molta de la
precarietat econòmica i social que sofrim. L’«altre» es percep com a amenaça en l’ac-
cés a recursos socials (prestacions socials —beques o suposats avantatges fiscals—
i sanitàries) i laborals (ocupació). 

Propostes

El capítol final de l’Informe inclou una sèrie de propostes dirigides a garantir l’accés
dels immigrants als drets socials bàsics. Entre elles:

—Garantir l’accés al Padró Municipal.

—Elaborar un Pla Integral de Lluita contra el tràfec d’éssers humans amb fi-
nalitats d’explotació laboral, en el qual es reconeguin les mesures de protecció i
els supòsits de persones que en són víctimes, l’àmbit d’aplicació de les quals s’es-
tengui tant a persones estrangeres com a espanyoles o comunitàries.

—Ratificar la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre la protecció
dels drets de tots els treballadors migrants i les seves famílies.

—Modificar la normativa per solucionar el problema de les hipoteques impaga-
des, mitjançant una reforma legislativa urgent del nostre sistema hipotecari que
protegeixi les famílies, les d’aquí i les que han vingut de fora, de les greus situa-
cions que estan sofrint en aquest tema. Càritas proposa que s’adopti el sistema an-
glosaxó de dació en pagament. 

—Habilitar solucions per als immigrants en situació administrativa irregular.
El Govern ha d’articular mesures que permetin eradicar les situacions de vulne-
rabilitat i indefensió que sofreixen aquestes persones com a conseqüència de la se-
va situació administrativa, promovent uns drets bàsics de ciutadania social que els
garanteixi l’accés en igualtat de condicions a aquests drets.

—Detenir les situacions d’irregularitat sobrevinguda. S’haurien de retirar algu-
nes de les exigències documentals que s’inclouen en l’esborrany de Reglament
d’estrangeria pel que fa a la renovació d’algunes autoritzacions (com la de reagru-
pació familiar).

—Vetllar pel compliment estricte de la llei en els controls selectius. Hem de preve-
nir sobre un dels missatges implícits que aquestes pràctiques porten amb si i que
posen en perill la convivència en associar immigració a delicte. És urgent que tots
recordem, una vegada més, que trobar-se en situació irregular NO és un delicte. 

—Limitar l’accés de les forces de seguretat als nostres centres i serveis. Càritas
suposa per a molts ciutadans, migrants o no, un lloc d’acolliment, de refugi, d’es-
colta, de seguretat. No podem posar en risc aquest principi d’intervenció. Per tant,
demanem que les forces i cossos de seguretat de l’Estat accedeixin als disposi-
tius de Càritas per sol·licitar informació sobre les dades personals dels residents
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únicament en aquells casos en els quals intervingui una situació de perill real
(excepcional, per tant) o per intervenir davant una infracció penal (situació indivi-
dual). 

—Incrementar la dotació pressupostària per als serveis destinats a la Integra-
ció. 

—De cara a les properes eleccions municipals i autonòmiques, sol·licitem a tots els
nostres representants que treballin per impulsar un Acord marc per a la Immi-
gració sobre el qual cimentar una societat d’acolliment més plural i cohesionada.

—Detenir les actituds racistes i xenòfobes mitjançant campanyes i accions que
combatin els estereotips que alimenten accions de discriminació, racisme i xeno-
fòbia, i contribueixin a convertir els barris de les nostres ciutats en comunitats més
acollidores.

Tribunal Eclesiàstic

Edicte

Causa: Núñez-Schlecht III

Decret. Barcelona, 14 de març de 2011.

Pel present Edicte, hom fa saber al Sr. Neil-Edward SCHLECHT, en parador igno-
rat, demandat en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni instat per la Sra.
Victoria-Eugenia NUÑEZ BRUGUERAS, que ha estat dictada Sentència definitiva
en aquesta instancia en la que CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

Dels fidels en general, i de les Autoritats civils i eclesiàstiques en particular, esperem
que, si rebessin notícia certa del lloc de residència de l’esmentat, procuraran que li
sigui comunicat l’avís d’aquesta publicació de Sentència.

Ho decretà i signa el M.I. Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe

Signat: Ignasi Salvat S.I.

Firma il·legible i segell del Tribunal Eclesiàstic 

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per
tal de ser enretirat el proper dia 15 de maig de 2011. Consti.
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Crònica

II Jornades internacionals sobre Filosofia
i Cultura amb el tema «Fenomenologia i

Ontologia avui: ésser, amor, do»

El dimecres dia 9 de març, a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, es va-
ren celebrar les II Jornades Internacionals sobre Filosofia i Cultura amb el tema «Fe-
nomenologia i Ontologia avui: ésser, amor, do». Aquestes jornades s’emmarquen dins
de l’edició de «textos rellevants sobre Déu». Des de fa ja vint-i-dos anys que la Facul-
tat de Filosofia ofereix una reflexió al voltant de la qüestió de Déu en el món cultu-
ral contemporani. Així ha dut a terme en edicions passades el pensament de sant Agus-
tí, de Gazzalí, de Mounier, de Paul Ricoeur i d’altres tendències del pensament actual.

A dos quarts de deu del matí es varen inaugurar les jornades amb unes paraules del
cardenal Lluís Martínez Sistach i la presentació de les Jornades a càrrec del Dr. Joan
Martínez Porcell, degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL). A les 10 h,
Mons. Pascal Ide, de la Congregació per a l’Educació Catòlica, va presentar la ponèn-
cia «Essere come amore: Relacione o sostanza?», una brillant conferència que versà
sobre les distintes aproximacions metafísiques actuals al tema de Déu. La seva pro-
posta fou descobrir en tot discurs filosòfic sobre Déu una presència de l’amor de Déu. 

Després d’una pausa, a les 11.30 h, el Dr. Miguel García-Baró, catedràtic de Cièn-
cies Humanes i Socials, de la Universitat Pontifícia de Comillas, presentà la segona
ponència sobre «Teoría fenomenológica de los acontecimientos», que fou una mag-
nífica dissertació de quina manera podem obrir avui el pensament filosòfic a la trans-
cendència divina. 

Finalment, a les 12.30 h, es va celebrar una taula rodona moderada pel mateix degà
de la Facultat i en la qual varen intervenir els ponents juntament amb el Dr. Francesc
Torralba, catedràtic de la Facultat de Filosofia.

A la tarda, en un àmbit més íntim, el mateix Mons. Pascal Ide va tenir ocasió de com-
partir, amb el claustre de professors de la Facultat de Filosofia i també amb alguns
teòlegs convidats, un seguit de reflexions a l’entorn de l’aplicació del procés de Bo-
lonya, així com una breu presentació de l’imminent decret de la Congregació Roma-
na sobre la reestructuració dels estudis de filosofia eclesiàstica. Va ser una trobada
molt fecunda en un ambient carregat d’il·lusió a mantenir i difondre els aspectes fo-
namentals de la filosofia cristiana avui.
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Acte de presentació dels llibres del Sant Pare

El dia 10 de març, a dos quarts de vuit del vespre, a la Sala Gaudí, de l’edifici de la
Pia Almoina, va celebrar-se l’acte de presentació dels darrers llibres del sant Pare Be-
net XVI, amb una especial referència al llibre entrevista titulat «Llum del món», edi-
tat per Herder.

Varen formar la taula el cardenal Lluís Martínez Sistach, que pronuncià les parau-
les que es publiquen íntegrament en la secció del Prelat en aquest mateix BAB; el Dr.
Joan Guiteras, degà del Capítol de la catedral i professor de la Facultat de Teologia
de Catalunya; el Sr. Raimund Herder, editor de «Llum del món» i de vuit llibres més
del cardenal Joseph Ratzinger; i la Sra. María Paz López, excorresponsal de «La Van-
guardia» a Roma i redactora de temes religiosos d’aquest diari.

El Dr. Joan Guiteras explicà que Joseph Ratzinger és un professor i un escriptor no-
table, i un investigador de primera categoria. Va fer referència a una de les seves obres
més emblemàtiques com a teòleg, la seva «Introducción al cristianismo», reedita-
da en diverses ocasions. Sobre els seus llibres «Llum del món» i «Jesús de Natza-
ret» —del qual aquell mateix dia es va presentava el segon volum a Roma— va dir
que eren llibres de lectura obligada.

Referint-se al llibre «Llum del món», el Dr. Guiteras va fer referència als seus diver-
sos capítols, i va dir que «és una obra singular que permet una triple aproximació: a
la persona del Papa, a l’Església i al món actual». També va dir: «manifesta un pen-
sament d’una profunda unitat i coherència, un pensament molt ben articulat. Un
pensament centrat sobretot en Déu. La principal responsabilitat de l’Església, davant
de l’home i del món d’avui, és obrir l’accés a Déu. L’Església no té llum pròpia, si-
nó que ha de reflectir la llum de Déu». També va indicar que el pensament de Benet
XVI és molt matisat i permet una visió del món realista i crítica, però també esperan-
çada.

El Dr. Guiteras va cloure la seva exposició dient que el Sant Pare actual ens recor-
da: «la infinitud que l’home necessita només li pot venir de Déu» i que el tema cen-
tral del llibre «Llum del món» és sobretot recordar la rellevància de Déu en la his-
tòria del món i en les nostres vides.

El Sr. Raimund Herder va començar explicant la rica personalitat de Benet XVI, com
a Papa i com a intel·lectual, d’una profunda formació humanística. Va dir que en la
història del pontificat romà, un precedent del Papa actual podria ser la figura de Pius
II, en els temps del Renaixement. Va dir que el fet que un Papa escrigui llibres, al
marge del seu magisteri oficial, és un fet nou, i cità el precedent de Joan Pau II,
amb diversos llibres entrevista o llibres testimoni. Finalment, va explicar alguns de-
talls anecdòtics de les diverses edicions del llibre «Llum del món». I també va expli-
car que, quan li varen presentar a Benet XVI les diverses edicions, en veure l’edició
en català —el fet es produïa al Vaticà dues setmanes després de la seva visita apos-
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tòlica a Barcelona—, aquest va manifestar la seva alegria pel fet que el llibre també
aparegués en llengua catalana.

La periodista Maria Paz López va situar els llibres de Joseph Ratzinger, com a pro-
fessor i com a Sant Pare, en el desig de comunicar el seu pensament al món d’avui.
Va remarcar que el llibre entrevista té molts avantatges com a gènere literari perquè
té un estil directe i demana paràgrafs curts. A més, «la tensió» entre les preguntes i
les respostes fa que el lector visqui el diàleg entre l’entrevistador i l’entrevistat amb
un especial interès.

Explicà les seves principals experiències com a corresponsal de «La Vanguardia» a
Roma durant sis anys, i esmentà els fets principals viscuts en els darrera anys del pon-
tificat de Joan Pau II i els quatre primers anys del pontificat de Benet XVI. Refe-
rint-se concretament al llibre «Llum del món» va fer un repàs als principals temes
polèmics tractats per Benet XVI i va remarcar que Benet XVI, acceptant aquest lli-
bre entrevista, ha demostrat el seu desig d’arribar amb el seu missatge no només als
catòlics sinó també a la complexa societat actual i a l’opinió pública, més enllà dels
ambients de l’Església catòlica.

Inhumació de les restes de Mn. Gil Pares

El divendres 11 de març, a les 17.00 h, tingué lloc l’acte d’inhumació perpètua de les
restes del Servent de Déu Mn. Gil Parés Vilasau, a la Cripta de la basílica de la Sa-
grada Família, presidit pel Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. A l’ac-
te, hi assistiren molts fidels que ompliren la Cripta, entre ells els nebots (Maria Nú-
ria Parés Sellent i Lluís Parés Costa) de Mn. Gil (Barcelona 1880-1936), que fou
conseller i col·laborador d’Antoni Gaudí i vicepresident de la Junta Constructora
de la Sagrada Família. Mn. Gil fou capturat per una patrulla de control en iniciar-se
la Guerra Civil, al domicili on residia del carrer Mallorca, 325, el 26 de juliol de 1936
i mort, de matinada, darrera l’Hospital de Sant Pau al Guinardó. Les seves despu-
lles mortals reposen en pau a la Cripta del temple que tant va ajudar a construir, prop
de la tomba del seu bon amic Antoni Gaudí.

En la seva homilia el Sr. Cardenal va fer esment, tot recordant que per Antoni Gau-
di el «llibre de la natura» parlava i explicava clarament la creació, de com ens és de
fàcil entendre la lectura de l’evangeli que fou proclamat en aquest acte «si el gra de
blat quan cau a terra no mor, queda sol, però si mor, dóna molt de fruit». «Certament
—digué el Sr. Cardenal— aquells que, com Mn. Gil, i la Sra. Maria Consolació Puig
i el Sr. Clodomir Coll, que foren apressats i morts amb ell, i aquells que han donat la
vida per confessar la fe, donen molt de fruit en l’Església que des de sempre, ja des
dels primers temps, ha venerat els màrtirs com a testimonis de la fe. Recordeu —afe-
gí el Sr. Cardenal— que juntament amb les primeres pregàries i misses votives de
la Mare de Déu, neix, en l’Església, el culte i pregària als màrtirs.»

230 [68] març - BAB 151 (2011)



«Així mateix —continua el prelat— el presbiteri de Barcelona, que ara veieu en part
reunit al meu voltant, té les seves arrels en tots aquells que han donat la seva vida per
la fe i en som hereus i continuadors. Tan de bo el seu testimoni doni fruits abundo-
sos en el nostre presbiteri diocesà.» «És en la Creu de Crist, on som glorificats, on es
pot entendre des de la fe, la donació de la pròpia vida per amor de Déu», conclogué
el Sr. Cardenal.

Assistiren a l’acte Mn. Francesc Xavier Bastida, jutge delegat de la Causa dels pre-
sumptes màrtirs; Mn. Homer Val, promotor de justícia; Mn. Bernat Gimeno Capin,
notari actuari. Hi eren també presents —entre altres—, Mn. Lluís Bonet, rector de la
parròquia de la Sagrada Família; Mn. Alex Marzo, delegat diocesà per les Causes dels
sants; Mn. Jordi Sanchez Bosch, Mn. Joan Rovira i Mn. Jaume Aymar.

Acabada la litúrgia de la paraula les despulles de Mn. Gil foren traslladades en pro-
cessó a la capella lateral on foren dipositades, després que el Sr. Antoni Oliva, pro-
motor de la causa dels màrtirs, donés lectura al pergamí que certificava la celebració
del dia i que fou dipositat juntament amb les despulles de Mn. Gil per a repòs etern.

Text del pergamí introduït a la sepultura perpètua de Mn. GIL PA-
RES VILASAU, a la Capella del Sant Crist de la Cripta de la Basí-
lica de la Sagrada Família. Dia 11 de març de 2011.

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén. 

Avui dia 11 de març de 2011 del pontificat del papa Benet XVI, davant l’Emm. i
Rvdm. Lluís Martínez Sistach, cardenal S.E.R, arquebisbe metropolità de Barcelo-
na, essent presents els Il.lms. Srs. que integren el Tribunal de la Causa: Dr. Fran-
cesc Xavier Bastida i Canal, canonge; Dr. Homer Val Pérez, prevere; Llic. Bernat Gi-
meno Capín, prevere; reverend Lluís Bonet Armengol, prevere, rector arxiprest de la
parròquia de la Sagrada Família; Rev. Alex Marzo Guarinos, delegat diocesà per a
les Causes dels Sants. Assistint l’Excm. Sr. Jordi Bonet Armengol, arquitecte direc-
tor de les obres de la Basílica; l’Il·lm. Sr. Xavier Puigdollers i Noblom, director ge-
neral d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Antoni Oliva Sala, pre-
sident de l’«Associació Veritat i Justícia», part actora en la Causa de Canonització
del Servent de Déu GIL PARÉS VILASAU i altres onze S.d.D. 

Acompanyats per les famílies de Lluís Maria Parés Costa i María Núria Parés Sallent,
familiars i fidels amb interès en la Causa, clergat secular i regular, religiosos i reli-
gioses. També prenen part en aquest acte els manobres Sr. Xavier Dou-Castella i Sr.
Julio Vilches en raó del seu ofici.

Es féu el reconeixement de les restes mortals del Servent de Déu GIL PARÉS VILA-
SAU, nascut el 3 d’octubre de 1880 a Barcelona i mort en acte martirial la nit del
27 de juliol de 1936 a Barcelona. Col·locades les restes mortals en una urna nova,
folrada interiorment de zenc, foren traslladades a la Cripta de la Basílica de la Sagra-
da Família de Barcelona el dia 8 de març de 2011.
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Avui són solemnement inhumades les restes mortals del S.d.D. en la seva sepultura
perpètua a la capella del Sant Crist de la Cripta de la Basílica de la Sagrada Familia.

Donat a Barcelona l’onze de març de 2011 

Amb les signatures i segells corresponents de:

Dr. Lluís Martínez Sisctach, cardenal arquebisbe de Barcelona 

Dr. Francesc Xavier Bastida i Canal, canonge. Jutge Delegat.
Dr. Homer Val Pérez, prevere. Promotor de Justícia 
Llic. Bernat Gimeno Capín, prevere. Notari.

Trobada interdiocesana de rectors i seglars
de santuaris de Catalunya i Balears

Els dies 14, 15 i 16 de març de 2011, es va celebrar la Trobada Interdiocesana de rec-
tors i seglars de santuaris de Catalunya i Balears, organitzada pel Secretariat Inter-
diocesà de Pastoral de Turisme, Santuaris i Pelegrinatges de Catalunya i Balears.
Aquesta trobada es va celebrar al Seminari Salesià Martí-Codolar, encara que alguns
actes es varen fer en els llocs que s’indica en aquesta informació.

Hi varen participar unes 50 persones, sacerdots i laics, de les diverses diòcesis. Per
part de la nostra diòcesi hi va assistir Mn. Ferran Lorda, delegat diocesà de Santua-
ris, Turisme i Pelegrinatges, i preveres com Mn. Lluís Bonet, Mn. Josep Colomer,
Mn. Jordi Farré i altres.

La primera jornada es va obrir amb unes paraules del delegat diocesà, Mn. Ferran
Lorda; del bisbe president del Secretariat, Mons. Agustí Cortés, que va estar pre-
sent a gairebé tots els actes de la Trobada, i del coordinador de la Trobada, Mn. Sal-
vador Batalla, que va presentar un balanç fet pel Secretariat en els tres decennis de
la seva existència.

Pronuncià la primera conferència sobre «Els reptes de la nova evangelització», Mons.
Agustí Cortés, a la qual seguí el treball per grups i la posterior posada en comú a la
tarda. A darrera hora de la tarda, els participants es varen traslladar al santuari de
la Mare de Déu de la Mercè, acollits pel rector, Mn. Jordi Farré. Allí es va celebrar la
pregària de vespres i l’eucaristia concelebrada, presidida per Mons. Agustí Cortés.

La segona jornada es va centrar en la conferència del doctor Xavier Morlans, profes-
sor de la Facultat de Teologia de Catalunya, sobre «El primer anunci dins la nova
evangelització», que es va completar amb un diàleg amb el ponent.
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Després d’una pausa, es va fer una taula rodona sobre «L’anunci de la fe des del san-
tuari, avui», amb la participació de Mn. Josep Colomer, del santuari de La Cisa; de
Mn. Elies Ferrer, del santuari de la Salut; de Mn. Joan Parera, del santuari de Núria;
del P. Xavier Poch, del santuari del Miracle, i del P. Jaume Reynés, del santuari de
Lluc. Actuà com a coordinador de la taula i moderador del diàleg, el P. Josep M. San-
romà, secretari del Secretariat.

La tarda d’aquesta segona jornada fou dedicada a la basílica de la Sagrada Família,
amb la visita i una molt bona conferència de Mn. Lluís Bonet i Armengol, rector de
la parròquia de la Sagrada Família, sobre «L’art com a eina d’evangelització». La vi-
sita es completà amb la pregària de Vespres i l’Eucaristia presidida pel cardenal ar-
quebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach.

La tercera jornada va estar centrada en la conferència a càrrec del P. Lluís Duch,
monjo de Montserrat, sobre «Evangelització i inculturació en el santuari». Des-
prés de mantenir un diàleg amb el conferenciant, es va sortir cap al santuari de
Puiggraciós, la història del qual fou presentada als assistents. També es va cele-
brar l‘assemblea ordinària del Secretariat. La jornada es va cloure amb la celebra-
ció de l’eucaristia al santuari, presidida per Mons. Salvador Cristau, bisbe auxi-
liar de la diòcesi de Terrassa, a la qual pertany aquest santuari, i amb el dinar de
cloenda de tota la Trobada. 

Ordenació de tres preveres diocesans en la
solemnitat de Sant Josep a la Sagrada Família

El dia 19 de març, solemnitat de Sant Josep, el cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, ordenà tres preveres diocesans a la basílica de la Sagrada Família: Mn.
José Fernando Campoverde, Mn. Josep Rodríguez Fernández i Mn. Ramon Santos
Iriarte. Es donava la circumstància que era la primera ordenació de preveres celebra-
da a la basílica, després de la seva dedicació pel Sant Pare Benet XVI el 7 de novem-
bre de 2010. El Sr. Cardenal, en les paraules d’introducció a la celebració, va fer re-
ferència al fet que «tots els presents tenim ben vius els records del dia de la dedicació
d’aquesta basílica presidida pel Sant Pare».

La celebració fou una veritable festa diocesana, en la vigília del Dia del Seminari,
que se celebra cada any en el dia, o a prop de la data, de la festa de Sant Josep, i que
aquest any es va celebrar el diumenge 20 de març. Amb el Sr. Cardenal varen conce-
lebrar el bisbe auxiliar i vicari general de la diòcesi, Mons. Sebastià Taltavull, i 120
preveres, entre els quals hi havia els vicaris episcopals, el secretari general i cance-
ller i el rector del Seminari, Mn. Josep M. Turull i els altres membres de l’equip de
formadors del Seminari Conciliar. També hi assistiren tant els diaques alumnes del
Seminari com una representació dels diaques permanents.
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Va tenir cura dels cants de la celebració el cor Francesc Valls, que habitualment in-
terpreta els cants a les celebracions de la catedral de Barcelona. La cerimònia fou re-
transmesa per Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb comentaris del periodista Oriol Ca-
sals. Abans de l’acte, el periodista Ignasi Miranda va fer una entrevista al rector del
Seminari, Mn. Josep M. Turull, i a un dels ordenants, Mn. Josep Rodríguez.

En les lectures de la celebració es va fer servir el català i el castellà, ja que un dels
ordenants, Mn. José Fernando Campoverde, és oriünd d’Equador, va venir fa anys a
treballar a Barcelona i aquí va sentir la seva vocació i s’ha format en el nostre Se-
minari Conciliar. El seu pare va estar present a l’ordenació; la seva mare morí a Equa-
dor poc després de l’ordenació del seu fill com a diaca. I els seus familiars, des
d’Equador, varen seguir la cerimònia per internet, pel sistema de vídeo conferència,
amb el so de Ràdio Estel i Ràdio Principat.

El text de l’homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe es publica a la secció del prelat d’a-
quest mateix BAB. Després de l’homilia, els ordenants varen fer la promesa d’obe-
diència al bisbe diocesà actual i als seus successors i després, amb ells prostrats a ter-
ra, es  pregà amb la lletania dels sants. Acabada aquesta, el Sr. Cardenal els imposà
les mans, com a signe de la transmissió de l’Esperit Sant, i a continuació els preve-
res assistents els varen imposar les mans, també com a signe d’acolliment en el pres-
biteri diocesà. 

El Sr. Cardenal resà després la pregària d’ordenació i tot seguit, mentre es cantava el
Veni Creator Spiritus, alguns dels preveres presents varen imposar l’estola, a la ma-
nera presbiteral, i la casulla als ordenats. Seguiren els ritus complementaris: la unció
de les mans i el lliurament del pa i el vi, en la patena i el calze ofert al Sr. Cardenal
pels pares dels ordenats. Finalment, el Sr. Cardenal els va donar el bes de pau, cosa
que també varen fer els preveres assistents.

Seguí la celebració de l’eucaristia, en la qual els ordenats varen concelebrar amb el
Sr. Cardenal i amb els altres preveres del col·legi presbiteral. El Sr. Cardenal dema-
nà als assistents que es pregués especialment per les víctimes i les destruccions del
terratrèmol i del tsunami del Japó, per la pau als pobles germans del Nord d’Àfrica
i per un jove sacerdot diocesà, Mn. Jordi Moya, de 32 anys, que es trobava hospita-
litzat en estat molt greu.

Al final de la cerimònia, en nom dels ordenats, pronuncià unes paraules finals Mn.
Ramon Santos, remarcant sobretot el seu agraïment al Sr. Cardenal per la confiança
que els manifestava en confiar-los el ministeri de preveres al servei de l’Església.
També donà les gràcies al rector i als altres formadors del Seminari, «que sempre ens
han ajudat amb un somriure als llavis». Posà en relleu la importància de la trobada
personal amb Jesucrist i acabà fent una invitació als joves presents perquè es pregun-
tin si el Senyor els crida al sacerdoci ministerial.

Els tres preveres ordenats han col·laborat com a diaques en diverses parròquies de la
diòcesi. Actualment, Mn. José Fernando Campoverde, de 30 anys, col·labora a la par-
ròquia de Sant Ignasi, de Barcelona, i és també formador del Seminari Menor; Mn.
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Josep M. Rodríguez, de 55 anys, col·labora a la parròquia de Sant Josep, de Bada-
lona; i Mn. Ramon Santos, de 54 anys, exerceix el seu ministeri a la parròquia de la
Mare de Déu dels Desemparats, a l’Hospitalet de Llobregat.

Celebració de la Festa de Sant Josep Oriol a la
Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol

El dimecres 23 de març de 2011, la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol va cele-
brar la seva festa patronal. L’eucaristia fou presidida pel cardenal arquebisbe de Bar-
celona, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe
auxiliar de Barcelona i president delegat del Patronat de la fundació Residència Sa-
cerdotal Sant Josep Oriol, i Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona. Fou
concelebrada per tots els preveres residents.

En la seva homilia, el Sr. Cardenal, va lloar la figura del venerat Sant Josep Oriol com
home plenament lliurat a Crist i al seu ministeri sacerdotal, destacant, també, la se-
va austeritat de vida, i posant-lo com a model a seguir, tant per els preveres ja en
edat madura, com per les noves generacions de sacerdots. «Necessitem sants sacer-
dots —comentà el cardenal— lliurats plenament i fidelment al seu ministeri, que se-
gueixin l’exemple i les petjades de sant Josep Oriol».

El Sr. Cardenal va animar també els preveres diocesans emèrits a viure encara el
seu sacerdoci lliurant-se amb joia als petits serveis que poden encara fer a les par-
ròquies i comunitats cristianes i no defallint mai en la pregària, especialment per
les vocacions.

Acabada l’eucaristia, tingué lloc l’acte d’inauguració de les obres de renovació del
jardí interior de la residència. 

Tot seguit fou el moment del dinar de germanor on  assistiren, també, els bisbes
Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses, bisbe de Terrassa i Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Ter-
rassa, car la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol acull preveres jubilats de tota
la Província Eclesiàstica de Barcelona. Acabat el dinar, Mn. Francesc Raventós, rec-
tor de la residència sacerdotal, agraí la presència del cardenal arquebisbe i dels
bisbes presents i glossà la vida i activitats de la Residència Sacerdotal Sant Josep
Oriol.

Fou un dia de joia i germanor sacerdotal viscuda amb intensitat i emoció per tots
els preveres que han donat la seva vida al servei de l’Església tot seguint l’exemple
de tants sants sacerdots, entre ells, Sant Josep Oriol.
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Celebració de l’eucaristia amb motiu del
centenari de la Institució Teresiana

El dia 25 de març, festa de l’Anunciació del Senyor, el Sr. cardenal arquebisbe de
Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí, a les vuit del vespre, la celebració
de l’eucaristia a la basílica de la Mare de Déu de la Mercè, amb motiu del centena-
ri de la fundació de la Institució Teresiana per Sant Pere Poveda, l’any 1911 i actual-
ment present en trenta països del món.

Amb el Sr. Cardenal de Barcelona, varen concelebrar Mons. Agustí Cortés, bisbe
de Sant Feliu de Llobregat; Mons. Carles Soler Perdó, bisbe emèrit de Girona; el
Rvdm. Pare Josep M. Soler, abat de Montserrat, i vint preveres, entre els quals hi ha-
via Mn. Francesc Prieto, delegat episcopal per a la vida consagrada activa, i Mn. Jor-
di Farré, rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè. Actuà com a diaca
Mn. Josep Vidal.

Hi havia també diverses autoritats, entre les quals, aquestes el director general d’A-
fers Religiosos de la Generalitat, Sr. Xavier Puigdollers, i un gran nombre de mem-
bres de la Institució Teresiana i de les diverses branques i moviments promoguts per
la Institució, que omplien totalment la basílica. L’acte fou retransmès en directe
per Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb comentaris del periodista Ignasi Miranda. 

Es va escollir el temple de la Mare de Déu de la Mercè per aquesta celebració pel fet
que la primera seu de la Institució Teresiana a la ciutat de Barcelona, oberta el 19
de setembre de 1918, estava al carrer Ample, número 23, molt a prop de la basílica
mercedària. Els cants de la celebració foren interpretats per tota l’assemblea i pels
alumnes de l’Escola Arrels, obra vinculada a la Institució Teresiana.

Les lectures i pregàries foren les de la festa de l’Anunciació del Senyor. La primera
lectura fou proclamada per la Sra. Anna Maria Almuni, delegada d’Apostolat Se-
glar de l’Arquebisbat. El Sr. Cardenal Arquebisbe pronuncià l’homilia que es publi-
ca a la secció del Prelat en aquest mateix número del BAB. 

En el moment de la pregària dels fidels, es va introduir cada una de les peticions amb
una breu frase de sant Pere Poveda, fundador de la Institució Teresiana, i les pregà-
ries foren fetes en les llengües dels principals països on són presents els membres
d’aquesta institució cristiana.

Al final de la celebració, fou llegit un telegrama del Sant Pare Benet XVI en el qual
s’uneix a l’acció de gràcies a Déu de la Institució Teresiana en complir-se el primer
centenari de la seva fundació i anima l’obra en les seves diverses rames i moviments
a viure una vida cristiana exigent per tal de poder fer una tasca evangelitzadora en
els diversos ambients en què està present. També invita tots els membres de l’obra a
demanar la intercessió de sant Pere Poveda, de la beata Victoria Díez —membre de la
Institució que morí com a màrtir de Crist durant la persecució religiosa de l’any
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1936— i de la venerable Josefa Segovia (1891-1957). Finalment, Benet XVI demana
a la Institució que, seguint l’exemple i el testimoni de santa Teresa de Jesús, treballi
per «il·luminar tots la vida humana amb la llum de Déu». La lectura del missatge del
Sant Pare fou rebuda amb un fort aplaudiment per tots els assistents a la celebració.

El centenari de la fundació d’aquesta associació internacional de fidels laics té com
a lema «de la memòria al compromís». Com va dir una de les membres de l’obra, en
unes breus paraules al final de la missa, «el nostre propòsit és passar de la memòria
agraïda pel treball fet en aquest cent anys al comprimís renovat per a l’evangelitza-
ció del món d’avui».

En nom dels bisbes de Catalunya, el Sr. Cardenal Arquebisbe donà les gràcies als
membres de l’obra i als seus col·laboradors per tot el treball fet a la nostra terra en
aquests cent anys de vida. La celebració es va cloure amb el cant dels goigs a la
Mare de Déu de la Mercè.

Missa per la Vida a la basílica de la
Sagrada Família

«La família és el niu natural i adient per engendrar, rebre i educar el meravellós fruit
de l’amor dels esposos, col·laborant en l’obra creadora de Déu, rebent la vida huma-
na, la vida d’un nou ésser que té la dignitat de persona humana, creada, estimada i
salvada per Déu creador i salvador». Aquestes foren les paraules del Sr. Cardenal Ar-
quebisbe de Barcelona, en la seva homilia el diumenge 27 de març de 2011, en l’eu-
caristia celebrada a la basílica de la Sagrada Família, en la Jornada Mundial per la
Vida, enguany, sota el lema «Sempre hi ha una raó per viure».

L’Eucaristia comença puntualment amb la basílica plena de gom a gom. La proces-
só d’entrada avança ceremonialment mentre s’entona el cant «Tots units als nostres
pastors», interpretat a l’orgue per Joan Trec i sent la directora de cant la senyora Pi-
lar Claret.

Més de quatre mil cinc-cents fidels, majoritàriament matrimonis acompanyats dels
seu fill, van omplir de nou el temple dedicat pel Sant Pare Benet XVI el proppassat
7 de novembre, convocats pel Sr. Cardenal Arquebisbe, la Delegació diocesana de la
Família —que va tenir perfecta cura de l’organització de l’acte— i els moviments
que treballen a favor de la vida humana, des de la seva concepció fins a la seva mort
natural. Si l’obra de Gaudí porta el nom de Sagrada Família, l’església de Barcelona
va voler, amb aquest acte, celebrar i reivindicar que la família és sagrada. L’arque-
bisbat va dir així, sí a la vida.

L’eucaristia fou presidida pel Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. Fo-
ren els concelebrants principals, Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelo-
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na i el Dr. Manuel Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar, juntament amb els vi-
caris episcopals Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Segimon García, Mn. Joan
Benito, vicari judicial i el Dr. Francesc Xavier Bastida, assessor jurídic, acompanyats
de trenta preves i diaques. Foren els diaques assistents Mn. Josep Vidal i Mn. Jordi
Albert, Mn. Xavier Rius i Mn. Carlos Barba; actuaren de mestres de cerimònia Mn.
Josep A. Arenas i Mn. Josep Vives, i acòlits del seminari diocesà exerciren les seves
funcions.

En la litúrgia de la Paraula es proclamaren les lectures del tercer diumenge de Qua-
resma: la Primera lectura, Ex 17,3-7, proclamada en castellà per la Sra. Montse Pich;
la Segona Lectura, Rm 5,1-2.5-8, a càrrec del Sr. Enrique Manzanila; l’Evangeli en
català de la Samaritana, Jo 4,5-42, a càrrec de Mn. Jordi Albert.

El Sr. Cardenal en la seva homilia va remarcar el sentit de la celebració: «L’Euca-
ristia és pels cristians l’acció de gràcies més excel·lent a Déu i avui amb aquesta ce-
lebració volem donar gràcies a Déu pel do de la vida. Ell és el Senyor de la vida, ell
ens confia aquest do que ens arriba per l’amor dels nostres pares per tal que nosal-
tres l’agraïm, el protegim, el conservem i l’esmercem al servei de Déu i dels germans.
La vida humana no és nostra, és de Déu, és sagrada, és inviolable. I ho és tota vida
humana, especialment la vida dels encara no nascuts que en el si de la mare neces-
siten i demanen sense parlar l’ajut i la protecció dels pares, de la societat i de l’Es-
glésia per poder néixer i gaudir de la vida com en gaudim nosaltres.» Destacà tam-
bé la «veu profètica de l’Església que presta un servei molt important a la mateixa
vida, a les famílies i a la societat, encara que no sempre ni per tothom sigui ben ac-
ceptada i compresa aquesta veu». També el prelat mostrà el lligam entre l’eucaristia
i el respecte a la vida humana i va afirmar que «tots nosaltres en aquest temps de
Quaresma hem de demanar la conversió per tal que no oblidem ni infravalorem el que
Déu ens vol anar donant i perquè li demanem l’aigua viva de la seva presència, de
la seva Paraula, del seu Cos i Sang, dels sagraments. És així com valorarem plena-
ment i degudament el do de la vida humana que hem rebut i la posarem al servei de
Déu i dels germans, compartint-la amb els més necessitats. I estarem al costat de les
dones que esperen un fill i es troben en situacions difícils per l’edat, la soledat, l’e-
conomia, el treball, el futur, etc, i així poder ajudar-les perquè puguin gaudir de la
joia de la maternitat».

En les pregàries dels fidels es pregà per l’Església i els seu membres per tal que do-
ni testimoni i servei per construir una societat més humana, segons l’amor de Déu;
pel papa Benet i l’arquebisbe Lluís per tal que serveixin al ministeri de la Unitat; per
totes les famílies que potser per distintes dificultes, afectives, econòmiques, socials
i culturals necessiten retrobar l’Amor de Déu.

De manera especial l’assembla litúrgica encomana als nostres governats «que en la
seva tasca de legisladors no tan sols siguin respectuosos, sinó que afavoreixin la vi-
da en tots els seus moments. Que la vida dels ancians sigui coronada d’honor i re-
coneixement pels llargs anys de treball sacrificat a favor dels altres. La dels no nats,
protegida en la seva debilitat i alimentada d’amor maternal, i la dels infants, amb la
de la solidesa i fermesa de la família»; també per tots aquells que des de la seva tas-
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ca mèdica «serveixin a la vida des del primer fins al darrer moment de la seva exis-
tència. Que sàpiguen descobrir en cada ésser humà, des dels seus inicis, la merave-
lla del do de la vida que ve de Déu i que s’adreça vers ell». També hi hagué una emo-
tiva pregària per als damnificats del tsumani del Japó. 

Les ofrenes foren portades per diversos matrimonis, alguns d’ells acompanyats dels
seus fills: el matrimoni Enrique Manzanilla i Marisa Bláqueza dels Equips de la Ma-
re de Déu; Pedro Ochoa i Anna Rodriguez d’E-Cristians, etc. Entre les autoritats hi
era present el senyor Jorge Fernández Díaz, vicepresident de la Mesa de Parlament.
La cerimònia va estar harmonitzada per la Barcelona Classic Acadeny.

Acabada la celebració es va llegir el manifest de les entitats convocants.

Manifest en el Dia Internacional de la Vida 2011
Estimar, defensar i protegir la Vida en un món més fratern

El dia 27 de març, les organitzacions defensores de la Vida i dels Drets Humans ce-
lebrem el Dia Internacional de la Vida 2011. I, les associacions catalanes catòli-
ques, a més de sumar-nos al gran acte unitari de Madrid, ens reunim en una Eucaris-
tia a les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família. 

Volem destacar que el Dia de la Vida és una commemoració que uneix creients i no
creients. A tots els que se senten compromesos amb la responsabilitat d’humanitzar
el món en què vivim. Per això, i davant aquest important esdeveniment, cridem tota
la societat a una reflexió sobre el valor de la vida humana, i a l’exigència de situar la
seva defensa i protecció al centre de l’ètica social i de l’acció política.

En aquest Dia Internacional de la Vida volem proclamar:
• Que progressar en la civilització és humanitzar el món
• Que el dret a la vida no és un dret a lliure disposició dels polítics
• Que estimar i defensar la vida és protegir els més febles i indefensos i fer avan-

çar els drets humans
• Que cal una nova cultura de la vida, en la qual Europa ha de ser protagonista
• Que el Dia de la Vida ens urgeix al compromís de construir un món més fra-

tern

Humanitzar el món, progressar en la civilització

Al llarg dels segles la Humanitat ha recorregut un camí que l’ha portat progressiva-
ment a trobar-se amb la veritat sobre l’ésser humà i a confrontar-se amb ella, avan-
çant en la comprensió de la realitat de l’home i de la seva dignitat com a persona, i
en el reconeixement dels drets que li són inherents. Per tant, avançar en la civilitza-
ció és humanitzar el món i no es pot parlar de progrés si no s’avança en un món més
humà. Per això, no hi té cabuda la indiferència davant el patiment i la injustícia, i da-
vant la vulneració de drets humans fonamentals, el primer dels quals és el dret a la
vida.
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La persona humana té una dignitat que ha de ser respectada i reconeguda

El dret a la vida, i a una vida digna, és conseqüència de la dignitat intrínseca de tota
persona, de la que sorgeixen drets fonamentals, i que implica efectes ètics, polítics i
socials, de manera que la societat i les institucions han de vetllar per la seva protec-
ció i promoció. Requereix el compromís de crear condicions de vida, estructures de
suport i mecanismes de tutela jurídica capaços de respondre a les necessitats de les
persones en els diferents estadis de la seva vida, i en especial en els de major vul-
nerabilitat. Tota la vida social, política, econòmica, cultural, mèdica, tècnica i edu-
cativa ha de reconèixer la persona com a punt de partida i buscar amb la seva activi-
tat la plenitud de tot ésser humà. 

Defensar la vida és valorar per igual tota vida humana, també la més petita, i
fer progressar els drets humans

La qualitat humana d’una societat es mesura essencialment pel tracte que dóna als més
febles i pel seu respecte a la dignitat d’homes i dones. Una societat a la mida dels
seus membres funcionals no pot ser considerada èticament digna i plenament humana,
la discriminació en base a l’eficiència és tan reprovable com la fundada en la raça,
el sexe o la religió. Tota persona amb independència de la seva capacitat i condicions
té una dignitat única i un valor propi des de l’inici de la seva existència fins a la mort. 

L’ésser humà en el seu procés de gènesis, desenvolupament i fi ha de ser respectat i
considerat com a persona, ja que des de la seva concepció té una estructura biològica
que així ho constitueix, com ens mostra la ciència. Per tant, resulta ja urgent avançar
en un concepte inclusiu de persona que superi la separació actual entre ésser humà
i persona, concepte aplicat als nascuts; una separació ja insostenible intel·lectualment
i que dóna lloc a una discriminació ètica i jurídica fent possible l’avortament legal. 

La persona, amb diferents graus de vulnerabilitat, és la mateixa al llarg de tota la seva
vida. Per això, l’abolició de l’avortament es planteja com un repte per al progrés dels
Drets Humans i com avenç de la civilització. Ha arribat el moment de fer extensiu el
dret a la vida reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans al primer esta-
di de la vida de l’home, i protegir-lo legalment des de la concepció fins a la seva mort. 

Assistir els més febles significa també atendre els que tenen cura d’ells (de nens, de-
pendents, ancians,...), i no fer recaure el cost de la crisi econòmica sobre els sectors
més vulnerables de la societat.

Tots som administradors del món natural que hem rebut. Respectar la dignitat de tots,
en particular dels més febles, és una condició del respecte per la natura que reivindi-
ca l’ecologisme. Si no respectem els homes no respectarem la resta de la natura.

Europa: cap a una nova sensibilitat i compromís amb la vida

Europa ha d’avançar cap a una nova cultura de la vida que ha de plasmar-se en les
lleis i en les polítiques públiques. Respectant la diversitat dels nostres països, ente-
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nem que la defensa de la dignitat i de la vida de l’ésser humà no pot reduir-se a
l’escala nacional i requereix treballar per fer emergir a Europa i a la resta del món
una nova sensibilitat per la vida.

Europa ha de rebutjar la vulneració del dret a la vida que suposa l’avortament, una
pràctica estesa a tota la Unió, una gravíssima ferida en les arrels antropològiques
del desenvolupament humà. Impulsat pel feminisme radical i legalitzat en el segle XX,
des del Dret s’han anat conformant les consciències individuals i una cultura favora-
ble que impregna bona part de la societat europea. No obstant això, el debat ha de
tornar a ocupar un lloc rellevant en l’agenda política: per la seva dimensió ètica i
també per raons pragmàtiques, perquè ja és impossible obviar que la baixa natalitat
porta a Europa a l’envelliment, a la decadència i a la insostenibilitat dels sistemes de
benestar. 

Europa ha de mirar des de la veritat la realitat de l’avortament i afrontar l’engany sis-
temàtic sobre la humanitat del fetus i la crueltat de les tècniques utilitzades que cap
ciutadà civilitzat aprovaria. La bella imatge d’un nadó no nascut de 10 setmanes,
menys del termini en què la majoria dels països permeten l’avortament lliure, crida
els ciutadans europeus a prendre consciència de la realitat que la ciència i la tècni-
ca ens mostren de l’ésser humà abans del seu naixement, i a rebutjar l’avortament
com a conclusió racional i amb independència de qualsevol credo religiós. La veritat
implica també reconèixer que l’avortament danya la mare i no suposa un alliberament
de la dona, sinó de l’home, en eximir-lo de responsabilitat per la seva conducta sexual. 

Una Europa respectuosa amb la vida ha de qüestionar sense demora la regulació «de
terminis» de l’avortament —l’avortament lliure fins determinat nombre de setma-
nes— i dirigir-se cap a una regulació que contempli essencialment la incompatibili-
tat vital entre la mare i el fill, i que suposi una autèntica abolició de l’avortament. 

Una nova cultura de la vida significa protegir la vida del no nat; recuperar l’estima
per la maternitat i la paternitat i reconèixer el seu valor social; donar suport a les
dones embarassades en dificultats; promoure en els joves el valor de l’amor, la res-
ponsabilitat i el compromís; i remoure les traves a la conciliació de vida laboral i
família. Estimar tota vida humana és protegir especialment  les persones discapaci-
tades, els ancians i els malalts terminals amb cures que facin possible una mort na-
tural i digna, rebutjant la promoció de l’eutanàsia.

Dia de la vida, dia de la fraternitat amb tots els éssers humans

En el Dia de la Vida afirmem la urgència de treballar per construir una autèntica ci-
vilització de l’amor a la Vida i a l’ésser humà, fonament d’una civilització plenament
humana i d’un món fratern.

El procés de globalització en què estem immersos és una realitat humana. Per això,
ha d’orientar-se en termes de fraternitat i solidaritat, i ser governat cap a un nou or-
dre mundial basat en un nucli de valors ètics fonamentats en la veritat, la llibertat i la
solidaritat. 
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En aquesta commemoració, cridem  tota la societat, els partits polítics i les ins-
titucions a un compromís sincer amb la Vida i a treballar per la construcció
d’un món autènticament fratern.

Presentació de l’edició popular de la BCI

Amb l’objectiu de posar la Bíblia a l’abast de tothom, de convertir-la en un llibre
de referència religiós i cultural imprescindible, sis entitats catalanes especialitzades
en edicions bíbliques —Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Happy Books, Cen-
tre de Pastoral Litúrgica, Editorial Claret, Societat Bíblica i Associació Bíblica de
Catalunya— n’han promogut una edició acurada i a un preu molt popular (9,95e),
que fou presentada el dimecres 30 de març de 2011, a la sala Petit Palau del Palau de
la Música Catalana. 

Intel·lectuals i personatges famosos, creients i agnòstics, participaren en l’acte de pre-
sentació de la nova edició de la Bíblia en llengua catalana, amb el text de la traduc-
ció interconfessional (BCI). 

L’objectiu d’aquesta edició de La Bíblia —que compta amb 95 il·lustracions interiors
i el dibuix de la coberta de l’artista Perico Pastor, i la col·laboració del grafista i crí-
tic d’art Daniel Giralt-Miracle— és divulgar la idea de la importància de conèixer
el text bíblic com un dels referents culturals imprescindibles. 

L’acte de presentació fou conduït pel periodista Josep Cuní, que donà pas a les di-
ferents persones representatives de la societat catalana, creients o agnòstics, que ex-
plicaren breument perquè els sembla important conèixer la Bíblia i quins són els ele-
ments que en destacarien. Aquestes personalitats foren: el cardenal arquebisbe de
Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, la periodista Pilar Rahola, el filòsof Rafael
Argullol, l’escriptor Màrius Serra, el pintor Perico Pastor, el president de l’Institut
d’Estudis Catalans, Salvador Giner, la periodista Núria Solé, la presidenta de l’Or-
feò Català Mariona Carulla, Joan Rigol, president del Patronat de la Sagrada Fami-
lia, el popular locutor radiofònic Justo Molinero, el pastor protestant Enric Capó, i el
poeta Joan Margarit. A la part final de l’acte hi hagué una intervenció musical a
càrrec del pianista Vicenç Prunés, durant la qual van ser projectades en una gran pan-
talla frases de trenta personalitats, que explicaren què és per a elles el text bíblic.

El cardenal Martínez Sistach digué: «la Bíblia és el nord de la meva vida. Els cris-
tians necessitem llegir-la perquè sense la Bíblia no seríem el que som»; la periodis-
ta Pilar Rahola va afirmar: «tot va néixer en aquest llibre. Llegir la Bíblia és una obli-
gació moral, però sobretot un acte d’intel·ligència»; i el popular escriptor d’enigmes
Marius Serra declarava; «és el relat de la humanitat i, per tant, una història plena
d’imperfecció. Un dels millors llibres que podem llegir»; per la seva banda el profes-
sor, escriptor i filòsof Rafael Argullol va afirmar: «la nostra història no seria abso-
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lutament res sense la Bíblia i la saviesa grega. Hi hauríem de recórrer»; mentre que
la periodista Núria Solé «recomanaria una lectura de la Bíblia com a llibre de cultu-
ra. No llegir-la és perdre una oportunitat de coneixement»; el pastor Enric Capó
manifestà: «és un llibre de tots, creients i no creients, un patrimoni comú, imprescin-
dible per comprendre’ns com a societat. Llegir i divulgar la Bíblia és un privilegi». 

El tiratge ha estat de 30.000 exemplars. El text bíblic —que es presenta a una sola
columna— és la traducció de la Bíblia Catalana Interconfessional (BCI) i conté un
centenar d’il·lustracions de Perico Pastor —el qual, a més, ha dissenyat la coberta en
col·laboració amb Daniel Giralt-Miracle. L’edició incorpora deu mapes històrics a
color de l’Orient Pròxim, Palestina, Jerusalem i de l’expansió del cristianisme i,
a més, un índex temàtic amb referències bíbliques a paraules clau —alegria, amistat,
amor, bellesa, consciència, diner, esperança, espiritualitat, generositat, guerra, humi-
litat, injustícia, llibertat, mal, mentida, mort, orgull, paciència, pau, perdó, reconci-
liació, sinceritat, sofriment, vellesa, veritat, vida...—. Aquesta nova edició també in-
clou tres textos d’introducció, a càrrec del Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de
Teologia de Catalunya; del Dr. Agustí Borrell, secretari de l’Associació Bíblica
de Catalunya; i del Dr. Rafael Argullol, professor de la Universitat Pompeu Fabra,
escriptor i filòsof.

La Bíblia és el best seller número u de la història. Arreu del món se’n venen 25 mi-
lions d’exemplars cada any, ha estat traduïda a 2.300 llengües. Sens dubte, és un re-
ferent necessari de les civilitzacions del segle XXI. Les seves traduccions n’han fet el
llibre més globalitzat, més difós, més present en les cultures del món. Com afirma
el Dr. Armand Puig en el pròleg, la Bíblia és «un text sense fronteres, ni físiques ni
mentals; és un llibre europeu, però també del Pròxim Orient asiàtic: en ell es forja
una síntesi extraordinària entre el món jueu i el món cristià, entre Orient i Occident,
entre Jerusalem i Atenes, i Roma, la seva prolongació natural». Cal destacar també
que, en el segle XV, la llengua catalana va ser la quarta llengua europea, després de
l’alemany, el neerlandès i l’italià, a tenir una Bíblia impresa. Va ser l’any 1478, i la
Bíblia es va imprimir a la ciutat de València.

El Dr. Armand Puig també afirma en la introducció d’aquesta nova edició que «lle-
gir la Bíblia és llegir el propi cor, els propis sentiments, la pròpia vida; la Bíblia és
un gran itinerari, que comença amb la creació del món i de l’home i s’acaba amb la
nova creació, amb el món nou i la terra nova; la Bíblia no és triomfalista sobre la con-
dició humana, però tampoc no fa un discurs catastrofista sobre el que som i el que po-
dem ser; la Bíblia no és un monòleg, ni per part de Déu ni per part de l’ésser humà: és
un diàleg entre l’un i l’altre; la diferència entre Déu i l’home no l’assenyala la dis-
tància que hi ha entre l’un i l’altre, sinó la capacitat de relacionar-se que sorgeix
d’un afecte que es dóna i es rep; la Bíblia presenta un Déu molt humà; l’home és amic
de Déu; la humanitat de Déu arriba al seu punt màxim en Jesús de Natzaret; el relat
bíblic no és una saviesa arcana ni un camí de felicitat consumista, ni un conjunt de
normes inflexibles; la Bíblia és, per damunt de tot, la història d’una relació de dos és-
sers personals, Déu i l’home; és un text íntim i expansiu, interior i exultant, directe i
eficaç; la Bíblia ha estat vehicle d’expressió i d’identitat del poble jueu, però també
del cristianisme, i per això s’ha convertit en un dels pilars de la cultura occidental».
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El coneixement de la Bíblia ha disminuït en el nostre entorn, com també ho ha fet tot
el que té a veure amb la religió i amb la tradició cristiana. La Bíblia és un llibre que
ha tingut una transcendència grandíssima en la història de la nostra cultura i la nos-
tra civilització, però actualment no hi ha prou consciència d’això. No obstant, en
els darrers temps han sorgit veus del món intel·lectual, cultural, universitari, dels mit-
jans de comunicació, lamentant d’alguna manera aquesta pèrdua de relació del nos-
tre país amb la Bíblia. Sovint, són persones que no estan vinculades a l’Església o
que ni tan sols són creients. Aquest va ser un dels motius pels quals es va plantejar la
necessitat de fer alguna acció perquè la Bíblia tornés a estar a l’abast de la gent i sus-
citar-ne un nou interès. Si amb aquesta Bíblia popular es pot arribar a posar el text
sagrat en mans de moltes persones, segurament molta gent s’identificarà amb el mis-
satge de la Bíblia i hi trobarà allò que està buscant, però que no sap on trobar.

La Bíblia no és només un text per als creients. Com també afirma el professor Rafael
Argullol —que es declara agnòstic— en el seu text d’Introducció d’aquesta nova edi-
ció: «la Bíblia és un document de cultura tan primordial que, sense la seva existèn-
cia, no tindria cap sentit parlar de l’art o de la literatura amb el significat actual d’a-
quests termes». I encara: «La Bíblia és un dels documents religiosos més decisius de
la història: la seva influència no només ha vertebrat grans comunitats de creients,
sinó que ha configurat poderosos corrents civilitzadors; Europa no és comprensible
sense la Bíblia», assegura el Dr. Argullol. «Per als creients, és un llibre imprescin-
dible, però també ho és per als no creients que volen comprendre el món i descobrir
la bellesa de la vida. La Bíblia és una llibre intel·lectualment fonamental, que actua
com a educador de la sensibilitat i com a introductor a la cultura». I conclou: «Hem
de tornar a la lectura de la Bíblia per entendre, en la seva complexitat, el nostre art i
la nostra literatura; per gaudir d’una fabulosa experiència estètica; per retornar als
nostres orígens culturals i espirituals; i, sobretot, per cercar de comprendre alguna
cosa del que som enmig de l’oceà de preguntes que és l’existència».

Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) i impulsor
principal del projecte, va cloure l’acte, agraint tant els esforços i la col·laboració
per dur a terme el projecte com la presència de tots els assistents.

Paraules del Dr. Armand Puig

Amigues i amics:

Aquest capvespre de març, tirant a primaveral, hem escoltat una polifonia harmòni-
ca i matisada, plena de riquesa contrapuntística, variada de tonalitats, càlida i ma-
jestuosa, construïda damunt un tema comú: la Bíblia. Les paraules profundes que
s’han pronunciat en aquesta sala, les frases que hem pogut llegir mentre es desgra-
nava la música única del mestre dels mestres, les il·lustracions d’un gran il·lumi-
nador que han anat desfilant davant els ulls dels presents, tot plegat ha forjat un sen-
timent coral que ha anat creixent i expressant-se: cal reforçar el camí cap al llibre
dels llibres, cal reconciliar-se definitivament amb el text més fonamental de la
nostra cultura. 
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La Bíblia és patrimoni de tots i de tothom. Ningú no pot quedar-se-la en exclusiva ni
se la pot foragitar del centre del pensament, personal i col·lectiu. La Bíblia té un lloc
propi, substantiu, en la història i en el present, en el símbol compartit i en el relat
arquetípic, en la mirada sobre la realitat i en el besllum de la transcendència, en la
pregunta sobre l’ésser humà i el seu anhel mai del tot satisfet. La Bíblia afaiçona un
poble que no ha caminat tot sol en la història, i explica una persona que ha anul·lat
la distància que separa el cel de la terra. La Bíblia és una gran èpica que comença
amb l’aparició d’un univers que porta dins d’ell la llavor del creixement i de l’expan-
sió, i finalitza amb la irrupció del cel nou i de la terra nova, en els quals, diu el text,
«regnarà la justícia» (Segona carta de Pere 3,13).

La nostra generació ha assistit a canvis insospitats, que sovint ens han deixat sense
resposta. Els canvis han precedit la reflexió, i ens hem acostumat a no comprendre
massa a fons allò que anava succeint. Hem saludat l’ensulsiada de les antigues ideo-
logies, i ens hem trobat que arribaven noves formes de vida, sense que potser ningú
les hagués demanades ni buscades. Mentrestant, se’ns fonien a les mans coses que
no volíem perdre i que malgrat tot se’ns escapaven. Potser hi ha hagut massa resig-
nació en els temps recents. S’ha escrit que qui perd els orígens perd la identitat. Po-
dríem afegir: Qui perd els referents, perd el seu lloc en la història. ¿I si la Bíblia fos
aquest plus d’ànima i de coratge, de bellesa i d’integritat moral que tot viatger neces-
sita per no quedar diluït en una terra sense sendes ni fronteres? ¿I si la Bíblia fos una
font constant d’humanitat i d’humanització, altament necessària per a mantenir la
dignitat de la persona i del món que l’envolta? Potser havíem passat de llarg d’un lli-
bre que, realment, mai no havíem conegut.

El repte és, doncs, entrar dins el text, recórrer una paraula, que és alhora de Déu i dels
homes i que, d’entrada, no posa condicions a cap lector. En el seu conjunt, la Bíblia
no és un llibre de normes ni sancions. És imaginativa però no resulta fantasiosa.
A voltes pot ser feixuga, però ni tan sols aleshores perd el sentit del diví. És directa
i creativa, lenta i ràpida, concreta i eficaç. No demana un tipus precís de lector, tan
sols demana algú que tingui desig de conèixer i de trobar-se, com Job, amb un Des-
conegut que es revela i s’amaga al mateix temps. O bé algú que no s’escandalitzi de
descobrir que aquest Desconegut parla a través del drama d’un crucificat. El lector
de la Bíblia no és algú pusil·lànime o mediatitzat, judicatiu o crèdul: és un lector ma-
dur, que accepta la presència personal i constant del Misteri. Entren dins el text bí-
blic els qui cerquen i desitgen trobar, els qui no tenen por de reconèixer els seus at-
zucacs, els qui no volen ser «correctes», els qui tenen set d’infinit.

No venim del no res. La Bíblia ha estat eix de la vida de moltes persones, font d’ins-
piració per a grans realitzacions de l’esperit humà, llibre obert d’on manllevar altes
dosis d’imaginari col·lectiu. Les Esglésies cristianes han procurat difondre-la i do-
nar-la a conèixer. Tanmateix, cal una sensibilitat renovada, una comprensió explíci-
ta del paper que la Bíblia és cridada a jugar en la vida i en la cultura dels pobles.
Aquest acte ha certificat l’interès que el text bíblic mereix per part de persones que
tenen posicions personals diverses i contrastades. S’ha establert, però, un diàleg ex-
pansiu que ha passat per les paraules de cadascú. La cultura d’aquest país ha de
deixar-se fecundar per uns textos que han estat un revulsiu en el passat, i que es
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desclouen un món on es combinen els elements més sagrats i més profans. La Bíblia
resta el far que il·lumina i assenyala el camí just per a entrar a port. Com diu el llibre
dels Proverbis (24,13-14):

«Menja mel, fill meu, que és bona,
la bresca et serà dolça al paladar.
Sàpigues què serà per a tu la saviesa:
si la trobes, tindràs un després
i la teva esperança no serà decebuda.»

El llançament d’aquesta edició de la Bíblia és fruit de l’esforç de sis editorials que
han fet front comú per tal que el text bíblic arribés arreu del país, des d’una botiga de
poble a una gran superfície de l’àrea metropolitana. Són: l’Associació Bíblica de Ca-
talunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l’Editorial Claret, Happy Books/La Formi-
ga d’Or, les Publicacions de l’Abadia de Montserrat i les Societats Bíbliques Unides.
D’altra banda, han col·laborat en l’edició de la Bíblia i en aquest acte la Direcció Ge-
neral d’Afers Religiosos, la Fundació Josefina Maresch, Miquel Costas & Miquel, el
Consorci del Palau de la Música Catalana i Catalunya Cristiana-Ràdio Estel, que ha
retransmès aquest acte en directe. A tots ells, el nostre agraïment. I a tots vosaltres,
moltes gràcies per ser aquí i per haver honorat, aquest capvespre, el llibre que més
ha contribuït a configurar-nos tal com som. Bona nit.

Armand Puig i Tàrrech

30 de març de 2011
Petit Palau (Palau de la Música Catalana)
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Els dies 11 i 12 de març de 2011, es va-
ren reunir a Roma trenta experts convo-
cats pel Consell Pontifici per a la Promo-
ció de la Nova Evangelització en la seva
primera sessió d’estudi sobre les seves
grans línies essencials.

Entre els experts hi havia dos teòlegs
barcelonins: els professors Salvador Pié
i Xavier Morlans, de la Facultat de Teo-
logia de Catalunya. Presidia la sessió un
gran cartell de la Sagrada Família, ja que
aquesta basílica és l’emblema d’aquest
dicasteri romà.

La reunió va estar conduïda pel seu pre-
sident, Mons. Rino Fisichella, i en ella es
varen estudiar tres ponències: una sobre

la història, feta per l’historiador italià
Elio Guerriero; una sobre teologia, presen-
tada pel biblista alemany Thomas Söding
i, finalment, una sobre pastoral de la Nova
Evangelització, a càrrec del professor Xa-
vier Morlans, en què explicà la seva expe-
riència entorn del primer anunci i de la ini-
ciativa anomenada «tornar a creure».

A partir d’aquestes tres ponències es va-
ren generar un diàleg i un intercanvi
molt positius i creatius. Aquestes refle-
xions conjuntes serviran com a pauta en
els inicis d’aquest nou organisme vaticà
que, com és sabut, és una novetat que el
papa Benet XVI ha creat a la Cúria Ro-
mana per a poder respondre als nous rep-
tes de l’evangelització avui.
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Informació

Dos teòlegs barcelonins a la primera sessió
d’estudi del Consell Pontifici per a la Nova

Evangelització

«Diàlegs íntims (amb el cor a la mà)», nou llibre
de Mn. Francesc Malgosa i Riera

Mn. Francesc Malgosa i Riera ens ha
donat diversos llibres fins al present.
Ara ens n’ofereix un altre en prosa ti-
tulat «Diàlegs íntims (amb el cor a la
mà)», un llibre de 456 pàgines, pulcra-
ment editat i que és distribuït per Edi-
torial Claret. L’obra inclou gairebé una

cinquantena de capítols en els quals
l’autor dialoga amb les persones i les
realitats que l’envolten, des del temps
i les flors, passant per Déu, l’home i la
dona, fins arribar a «l’espera esperan-
çada», que és el tema que clou el lli-
bre.



Té tota la raó, la periodista Teresa Pou,
quan escriu en el proemi del llibre que
per conèixer Francesc Malgosa cal llegir,
sens dubte, aquest llibre, que és «una
obra feta des de la llibertat, per algú que,
conscient que es troba a la recta final de
la seva vida, obre el cor sense por, pen-
sa en veu alta. L’autor es despulla sense
complexos, diu el que creu amb la sere-
nor d’un vell savi i, en més d’una oca-
sió, les seves reflexions aconsegueixen
arrencar-nos un somriure».

«Pàgina a pàgina —diu també Teresa
Pou—, hom va descobrint diferents ves-
sants de l’autor. Trobem un Francesc Mal-
gosa trist, autocrític, confident, quotidià,
compromesament solidari, agraït, esperan-
çat, un xic humorístic i sempre creient.»

En el pròleg, Mn. Malgosa diu als seus
lectors i lectores: «tots vosaltres, “amb el
cor a la mà”, podríeu escriure, potser mi-
llor que jo, els vostres diàlegs íntims sin-
cerament viscuts i vivenciats. Per què ho
he fet jo? L’hora tardoral de la vida
m’invita a la reflexió, la solitud i el silen-
ci de la vellesa m’empenyen a cercar la
calidesa del diàleg íntim amb vosaltres,
estimats lectors/es, que tan bona acollida
heu donar a altres llibres meus».

Hem d’agrair molt a Mn. Malgosa «a-
questes confessions» tan agustinianes
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—en el fons i en la forma— que sens
dubte poden fer un gran bé a les perso-
nes —també als sacerdots— que estan a
prop o en plena etapa tardoral de la vi-
da.

Mn. Malgosa diu que està d’acord amb
qui ha dit que els seus llibres de poemes
són llibres d’espiritualitat. D’aquesta
obra ens diu que són diàlegs humans, es-
crits des de l’home per a l’home. Tanma-
teix, és ben veritat que la fe es filtra en
aquestes reflexions per totes les escle-
txes.

Valgui, com a exemple, aquesta bellíssi-
ma confidència de l’autor: «He passat
èpoques com allunyat de Déu, patint una
mena d’anèmia espiritual, sol i mancat
de lideratge; en aquestes circumstàncies,
el meu diàleg amb Déu potser era des-
ordenat i queixós, però em va permetre
la petita esperança. Va ser aquella època
que trobava gran consol en dir: “Senyor,
tingueu pietat” i res més… Creure és
fiar-se d’allò que Déu ens ha dit i ens diu
de moltes maneres. És abandonar-se en
la infinita perfecció amorosa del seu És-
ser. Creure, amics, bàsicament és viure
estimant… En aquesta hora tardoral del
meu viure, quan s’apropa la nit del tràn-
sit, no em deixis estimada fe. La petita
flama del llantiol, esdevingui Llum eter-
na».—J.P.

El claretià P. Màxim Muñoz, nou president
de la URC

El P. Màxim Muñoz i Duran, provincial
dels PP. Claretians, fou elegit com a presi-
dent de la Unió de Religiosos de Catalu-
nya (URC) per un període de quatre anys.

L’elecció, en primera votació i gairebé per
unanimitat, es va fer durant l’assemblea
general de la URC, celebrada a Barcelona
el dimecres 16 de març de 2011.



Els darrers quatre anys, el P. Màxim Mu-
ñoz havia estat vicepresident i succeeix en
el càrrec la Germana Maria Cristina Mar-
tinez, teresiana, que ha culminat els seus
quatre anys en la presidència d’aquesta
institució, fundada fa més de 30 anys i
que aglutina més de 6.000 religioses i re-
ligiosos de les deu diòcesis catalanes.
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En la mateixa assemblea, la provincial
de les Concepcionistes, la Germana Ma-
ria Eulàlia Freixa, fou elegida com a no-
va vicepresidenta. El P. Agustí Borrell,
Carmelita descalç, i la Germana Lourdes
Ruiz de Gauna, Salesiana, també foren
elegits com a vocals de la junta directi-
va de la URC.

L’Ajuntament de Barcelona dedicarà un carrer
a Rosa Deulofeu

En el plenari del Consell Municipal, ce-
lebrat el divendres dia 25 de març de
2011, es va aprovar aquesta declaració
institucional: «L’Ajuntament de Barce-
lona rendeix homenatge a Rosa Deulo-
feu, en reconeixement de la seva tasca
social amb la joventut. Per la qual cosa
instem la Ponència de Nomenclàtor a
iniciar el procediment per posar el seu
nom a un espai públic, interior d’illa o
equipament de la ciutat».

Aquesta petició fou promoguda pel grup
municipal del Partit Popular, liderat per
Alberto Fernández Díaz, el qual declarà
que «davant l’actual crisi de valors, Bar-
celona necessita referents com Rosa
Deulofeu, la intensa vida de la qual va
estar dedicada de forma desinteressada a
la joventut de Barcelona, i per això me-
reix un reconeixement de la ciutat».

Rosa Deulofeu González va néixer a
Barcelona el 19 d’abril de 1959, filla
d’una coneguda família barcelonina de-
dicada al comerç tèxtil. El cardenal Ri-
card M. Carles la va nomenar delegada
diocesana de Pastoral de Joventut de

l’arxidiòcesi de Barcelona, servei que va
exercir durant més de 10 anys.

Va ser presidenta del Consell Directiu
del Moviment de Centres d’Esplai Cris-
tians (MCEC) i des d’aquest càrrec es va
esforçar per donar un gran impuls a la
preparació i formació social del col·lec-
tiu de monitors, directors i educadors de
lleure dels esplais de Barcelona. Des
de la Fundació Pere Tarrés i des de l’Es-
cola de l’Esplai de Barcelona va partici-
par com a formadora de directors de
lleure, jornades de formació, cursets mo-
nogràfics, tallers, etc. Un bon nombre de
monitors i monitores dels esplais de la
ciutat passaren pels seus cursos, sessions
de formació i conferències.

Víctima d’una greu malaltia, morí a
Barcelona el 5 de gener de 2004. El 5 de
gener de 2009, el cardenal arquebisbe
de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach va comunicar que s’iniciava a la
diòcesi el procés de beatificació de Ro-
sa Deulofeu, molt estimada i recordada
sobretot pels joves cristians de les diò-
cesis catalanes.
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