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Prelat
Decret

DECRET - Barcelona, 3 d’octubre de 2016

Acceptada benignament la petició que ens ha estat presentada per a l’erecció d’un ora-
tori a la Residència i Centre de dia per a persones grans i amb dependència del Grup 
ORPEA, amb seu a la Ronda del Guinardó número 48-50, CP. 08025, de Barcelona, 
demarcació parroquial de la parròquia Crist Redemptor, de Barcelona, i havent-se 
reconegut conforme el local habilitat a tal objecte; 

PEL PRESENT DECRET erigim l’esmentat oratori, i autoritzem perquè s’hi pugui 
celebrar la Santa Missa, celebrar el Sagrament de la Reconciliació i s’hi pugui reser-
var i venerar la Santíssima Eucaristia, observades fidelment les disposicions canòni-
ques i les normes litúrgiques vigents, mentre no disposem el contrari.

Advertim que l’esmentat oratori no podrà ser destinat a usos profans sense l’autorit-
zació de l’Ordinari (c.1224.2), i no podrà ser traslladat sense obtenir prèviament la 
nostra llicència expressa.

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

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes
Barcelona, 13 d’octubre de 2016

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres 
del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxipres-
tals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de 
moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts germans i germanes,

Estem apropant-nos a la data de clausura de l’Any Jubilar de la Misericòrdia que 
tindrà lloc a Roma, el diumenge 20 de novembre, Solemnitat de Nostre Senyor Jesu-
crist Rei de tot el món. Dir que acabem aquest Any Sant no significa que deixem de 
practicar la misericòrdia. Estem cridats a viure, a practicar cada dia més intensament 
aquesta virtut de la qual estem tots tan necessitats.

“El que jo vull és amor, i no sacrificis. No he vingut a cridar els justos, sinó els pe-
cadors” (Mt 9, 13), ens diu de forma tan bella el Senyor. El meu desig és que anem 
preparant el Pla Pastoral Diocesà, que guiarà la nostra activitat pastoral en els propers 
anys, amb l’acompanyament d’aquesta preciosa melodia de la misericòrdia, que el 
papa Francesc ens ha demanat que interpretem en aquest Any Jubilar. 

Amb aquesta carta vull comunicar-vos que junt amb el Consell Episcopal hem decidit 
celebrar un Acte Diocesà Jubilar de clausura de l’Any de la Misericòrdia el dis-
sabte 19 de novembre a les 18h a la Basílica de Santa Maria del Mar (entrada 
lliure). Alhora aquest acte vol servir per a iniciar el procés que ens portarà cap al nou 
Pla Pastoral Diocesà, en la redacció del qual col·laboraran de manera especial el Con-
sell Pastoral Diocesà, el Consell Presbiteral i el Consell Episcopal.

Aquest Acte Diocesà Jubilar consistirà a presentar diversos testimonis sobre les obres 
de misericòrdia realitzades per les sis zones pastorals de l’arxidiòcesi amb els seus 
arxiprestats i parròquies i per diverses institucions eclesials significatives. Aquest acte 
també vol ser un moment de dinamització de tota l’arxidiòcesi per prioritzar les pro-
postes del papa Francesc i fer possible una pastoral en clau d’una “Església en sortida” 
(Evangelii Gaudium, 24).
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Per aquesta raó us escric aquestes ratlles, perquè animeu a participar tothom en aquest Acte 
Diocesà de clausura de l’Any Jubilar de la Misericòrdia i inici de tot un procés vers un Pla 
Pastoral Diocesà que respongui a les necessitats del moment actual i a la renovació de la nostra 
Església Diocesana. Serà un moment de vivència i visualització de la nostra fraternitat, del 
desig de caminar junts, així com d’expressió viva del fet que hem d’evangelitzar, com deia 
el papa sant Joan Pau II, amb una espiritualitat de comunió (Novo Millennio Ineunte, 43).

Us espero, doncs, a la Basílica de Santa Maria del Mar. En les mans de Santa Maria 
posarem els nostres desitjos i projectes esperant que, com a Canà, Ella, la Mare de Mi-
sericòrdia, intervingui perquè el miracle de l’aigua convertida en vi es realitzi una altra 
vegada, i que la nostra arxidiòcesi obtingui el vi nou de l’amor, de la comunió i de la pau 
vivint profundament la misericòrdia que ens fa a tots noves criatures.

Amb el meu afecte i benedicció,
† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 17 d’octubre de 2016

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres 
del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxipres-
tals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de 
moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

És un goig per a mi invitar-vos a la celebració del VIè aniversari de la Dedicació de la 
Basílica de la Sagrada Família, que va presidir el Papa Benet XVI el 7 de novembre 
el 2010, i que enguany tindrà lloc el proper diumenge 6 de novembre, a les 17 hores. 

Serà una celebració molt especial per a mi atès que per primer cop la presidiré com a ar-
quebisbe de Barcelona, acompanyat per tots els fidels que vulgueu i pugueu ser-hi presents. 

Aquesta commemoració sempre esdevé un motiu de joia, de revitalitzar en comunió la 
vida cristiana de les comunitats i dels seus membres. Amb l’Eucaristia posarem en les 
mans del Senyor la nostra tasca al seu servei i pregarem perquè doni abundants fruits 
evangèlics i esdevinguem “pedres vives” de la seva Església. 

Amb afecte, us saludo i beneeixo molt cordialment, 

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Barcelona, 26 d’octubre de 2016

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres 
del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxipres-
tals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de 
moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

S’acosta la clausura de l’Any Sant Jubilar de la Misericòrdia que el Papa Francesc, 
en la seva Butlla Misericordiae Vultus, ha establert pel diumenge 20 de novembre de 
2016, Solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist Rei de l’univers, amb el tancament de la 
Porta Santa de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. 

A la nostra arxidiòcesi, així com en totes les diòcesis de món, clourem el Jubileu el 
diumenge precedent, el 13 de novembre -diumenge XXXIII del temps litúrgic de du-
rant l’any-, a les 19 hores, celebrant l’eucaristia a la Catedral de Barcelona. Aquell 
dia donarem gràcies a Déu perquè en aquest any de gràcia se’ns ha ofert un temps 
preciós de misericòrdia i conversió. 

Cantarem junts el Magnificat i expressarem així la nostra joia i acció de gràcies can-
tant la misericòrdia de Déu que s’estén de generació en generació. I demanarem que 
Ell continuï infonent-la al món sencer i que ens atorgui el do d’esdevenir “misericor-
diosos com el Pare”.

Amb el desig, doncs, de trobar-nos tots en l’eucaristia del proper diumenge 13 de no-
vembre a les 19 hores a la Catedral, us saludo i beneeixo molt cordialment, 

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions
Homilia en la inauguració de curs a l’Ateneu Sant Pacià. 

Homilia de l’arquebisbe metropolità de Barcelona, monsenyor Joan Josep Omella, en 
la missa celebrada en motiu de l’inici de curs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià el 
passat dijous, 6 d’octubre de 2016

Benvolgut Sr. Arquebisbe de Tarragona,
germans en l’episcopat,
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benvolgut Senyor Rector de l’Ateneu,
professors de les diferents facultats,
alumnes i personal de la casa.

I

Iniciem oficialment el curs 2016-2017 amb aquesta Eucaristia posant la nostra mirada 
i les nostres vides en les mans del Senyor, que és Camí, Veritat i Vida.

Vull començar felicitant als professors de les tres facultats d’aquest Ateneu Universi-
tari Sant Pacià per la vostra dedicació a l’estudi, a la docència i a la publicació. Amb el 
vostre treball, presteu una valuosa ajuda als qui estem diàriament en la tasca pastoral 
i disposem de poc temps per a la reflexió assossegada.

I us felicito també a vosaltres, benvolguts alumnes, que us esforceu, de vegades superant 
moltes dificultats, en aprendre i comprendre la veritat teològica, la llum de Crist, que ens ar-
riba a través de la Sagrada Escriptura acollida en l’àmbit de la Tradició viva de l’Església, en 
la comunió de l’Església, conduïts per aquests professors que treballen a la Facultat. Estudieu 
“piadosament de genolls” ja que el cristianisme és la “religió de la Paraula de Déu”, no d’“u-
na paraula escrita i muda”, sinó del “Verb encarnat i viu” (Sant Bernat). Per tant, l’Escrip-
tura ha de ser proclamada, escoltada, llegida, acollida i viscuda com a Paraula de Déu, en 
el si de la Tradició apostòlica, de la qual no es pot separar (Benet XVI, Verbum Domini,7).

Estudieu sense desanimar-vos i mireu de comprendre, amb l’ajuda de l’Esperit Sant, 
quina és l’amplària, l’alçada, la llargada i la profunditat del misteri de l’amor de Déu, 
perquè pugueu, des d’aquesta comprensió del misteri de Déu, arribar a ser bons com-
panys de camí dels homes i dones del nostre temps, per tal de poder conduir-los a la 
trobada de Crist, el Fill de Déu, que és Camí, Veritat i Vida per als homes de tots els 
temps. No oblideu que segueix sent veritat el que deia sant Agustí: Ens has fet, Senyor, 
per a Tu i el nostre cor està inquiet fins que descansi en Tu. (Confesions, I,1,1).

II

En el Prefaci de la Missa dels sants, li diem a Déu: Vós, amb la seva vida, ens doneu 
un exemple; amb la vostra germanor, una família; i amb la vostra intercessió, una 
ajuda, a fi que també nosaltres, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, corre-
guem, invencibles, la cursa que tenim proposada i assolim amb ells la corona immar-
cescible de la glòria, per Crist Senyor nostre.

Els sants ens estimulen a ser també nosaltres sants. Això és el que espera el Senyor de 
cada un de nosaltres: Sigueu sants perquè el vostre Pare del cel és sant (Mt 5,48). El 
papa Pau VI, en la Evangelii Nuntiandi, ens diu que els homes contemporanis escolten 
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més als testimonis que als mestres i, si escolten als mestres, és perquè són testimonis (N. 
41). I Henri Bergson deia que els sants no necessiten parlar, la seva vida és un testimoni.

No oblidem la meta, benvolguts amics, professors i alumnes d’aquesta Facultat de Te-
ologia, germans tots en el pelegrinatge de la fe, precedits per Maria, Sedes Sapientiae, 
la Verge mare del Senyor, que ja ha arribat en cos i ànima al seu destí, no oblidem la 
meta, no perdem el nostre horitzó, la crida personal i insistent que el Senyor, a cada 
un, ens fa a la santedat, l’única font és Ell mateix. Molts sants, és veritat, van ser grans 
teòlegs, però abans de res i sobretot van ser persones que es van deixar modelar per 
l’Esperit Sant amb una gran docilitat a aquests moviments interiors, vivint amb radi-
calitat els consells evangèlics.

Deia sant Tomàs d’Aquino que ell havia après més agenollant-se davant del crucifix 
que en la lectura dels llibres. El seu secretari Reginaldo afirmava que l’admirable 
ciència de Sant Tomàs provenia més de les seves oracions que del seu enginy. Aquest 
home de Déu resava molt i amb gran fervor perquè Déu l’il·luminés i li fes conèixer 
les veritats que havia d’explicar al poble. Bonic exemple per a tots nosaltres.

Mireu el que expressava tan bellament Sant Gregori el Gran a un seglar, amic seu i metge a 
Constantinoble: El nostre Déu del cel t’ha escrit unes cartes i tu no ets capaç de llegir-les 
amb cor ardent, apassionat? Estudia, per favor, i medita tots els dies les paraules del teu 
Creador. Aprèn a discernir el cor de Déu en les paraules de Déu (disce cor Dei in verbis 
Dei), perquè aspires amb més ardor a les coses eternes i que el teu esperit cremi amb un 
desig més fort de les alegries celestes. (Epistolarium, lib. IV, Ep. XXXI, Pl 77, 706B). 

Benvolguts germans, no deixem de llegir, de meditar, d’aprofundir en les Escriptures. 
La Paraula de Déu, ens donarà la força per seguir després de les petjades del Senyor, 
així com «l’olor del perfum de Déu», que necessitem per ser bons cristians i per córrer 
després de les empremtes del Senyor.

III

Els grans filòsofs i teòlegs han deixat sempre molt clar el que és fonamental en el 
pensament cristià:

a) La transcendència de Déu i el realisme de la seva presència en l’home. Sí, Déu 
ens transcendeix absolutament, però està present en cada ésser creat, donant i soste-
nint aquesta vida. Déu ens fa partícips del seu mateix ser substancial. Per aquest motiu 
puguem entrar en diàleg amorós, cordial, amb el Senyor que ha pres la iniciativa de 
fer-nos partícips de la seva mateixa substància. En Ell som i ens movem. ¿Vivim 
joiosament, a la nit lluminosa de la fe, aquesta inhabitació de Déu en nosaltres? ¿Di-
aloguem cordial i amorosament amb Ell? Ens tira, ens atreu, estar amb Ell, en Ell?
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b) La defensa de la llibertat humana. Sí, Déu ens dóna l’ésser, ens fa participar de 
la seva mateixa essència, però no s’imposa, es proposa. Cada persona és autònoma, 
lliure davant de qualsevol altra criatura, davant de qualsevol altra persona, fins i tot 
davant Déu. Quin gran do ens ha atorgat el Senyor, en fer-nos lliures! ¿Sabem utilitzar 
la nostra llibertat per al bé, per lliurar-nos al Senyor i servir els germans? ¿La llibertat 
s’ha convertit en nosaltres en “moneda egoísta” o en una manera de desentendre’ns 
dels altres? Que bonica és la pregària de sant Ignasi de Loiola: Preneu, Senyor, i rebeu 
la meva llibertat, la meva memòria, el meu enteniment, la meva voluntat, tot el que 
tinc i el meu posseir. Vós m’ho vas donar, a Vós us ho retorno…!

c) La mediació de Crist, que és la condició necessària per a la verificació de la 
presència de Déu i la unió de l’home amb Ell. Crist és el mediador únic i necessari 
de la gràcia, de la unió amb Déu, de la salvació. Tot passa per Crist. Que bé ho ex-
pressem al final de la Pregària Eucarística: Per ell, amb ell i en ell; vós, Déu Pare 
omnipotent; en la unitat de l’Esperit Sant; rebeu tot honor i tota glòria…! Tot ens 
arriba del Pare a través del Fill, i tot retorna al Pare a través del Fill, en la unitat de 
l’Esperit Sant. ¿Sentim joiosament la nostra pertinença total a Jesucrist? ¿Tractem 
de viure de tal manera que puguem també nosaltres dir amb sant Pau no sóc jo el 
que viu, és Crist qui viu en mi (Gal 2,20)?

IV

Per concloure, vull posar novament davant els nostres ulls la bella icona del final de la 
vida del gran teòleg i sant Tomàs d’Aquino. I ho faig amb emoció. Tant de bo pogués 
succeir el mateix al final dels nostres dies: El Summe Pontífex va enviar a Sant Tomàs 
al Concili de Lió, però pel camí es va trobar malament i va ser rebut al monestir dels 
monjos cistercencs de Fosanova. Quan li van portar per última vegada la Sagrada Co-
munió va exclamar: Ara et rebo a Tu Jesús, que vas pagar amb la teva sang el preu de 
la redempció de la meva ànima. Tots els ensenyaments que vaig escriure manifesten la 
meva fe en Jesucrist i el meu amor per la Santa Església Catòlica, de qui em professo 
fill obedient.

Va morir el 7 de març de 1274 a l’edat de 49 anys. Jesús li havia dit en una visió 
sobrenatural: Tomàs, has parlat bé de Mi. Què vols a canvi? Va respondre Tomàs: 
Senyor: l’única cosa que jo vull és estimar-te, estimar-te molt, i agradar cada vegada 
més. Aquí queda revelat el cor d’aquest gran teòleg d’una profunda fe. Podríem dir 
el mateix d’altres grans sants teòlegs. Tant de bo, benvolguts professors, alumnes, 
sacerdots i bisbes, que cada un de nosaltres puguem dir cada dia això mateix que va 
dir Sant Tomàs al Senyor. Amén

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Paraules en l’acte acadèmic a l’Ateneu.

La inauguració de l’any acadèmic 2016-2017 ens veu a tots junts aplegats en aquesta 
Aula Magna. És una imatge bonica i significativa que vol dir moltes coses. L’Ateneu 
Sant Pacià, amb les seves tres facultats, els vuit instituts, incorporats o vinculats, a 
més del centre afiliat, és una realitat que omple de goig les deu diòcesis catalanes i la 
diòcesi de Mallorca. Gosaria dir que és una benedicció del Senyor, posseir un instru-
ment d’aquestes característiques. Amb ell donem una formació seriosa i fonamentada 
als nostres seminaristes, els futurs preveres. Amb ell tenim una porta oberta perquè els 
preveres i els religiosos puguin aconseguir els graus acadèmics superiors: llicenciatu-
ra i doctorat. Amb ell posseïm un instrument que cohesiona la recerca dels professors 
en la seva tasca de repensar teològicament la fe, el culte i la praxis cristians. Saludo a 
los alumnos procedentes de América Latina y de África que se han desplazado hasta 
Barcelona para seguir los cursos ofrecidos por el Instituto Superior de Liturgia. Sed 
especialmente bienvenidos. Deseamos que encuentren en nuestro Ateneo un lugar 
idóneo para adquirir un adecuado nivel de conocimientos litúrgcos y se sientan como 
en casa en la ciudad y la Iglesia que les acoge. 

L’Ateneu és una institució que té un any i cinc dies justos de vida. El Cardenal Giu-
seppe Versaldi en va signar el decret de constitució el dia primer d’octubre de l’any 
passat. Cal que entre tots alimentem i fem gran aquest petit infant que necessita la 
col·laboració de moltes persones per a tirar endavant. Fer gran l’Ateneu vol dir exercir 
amb responsabilitat les tasques que cadascú té assignades en el marc d’una comunitat 
educativa que ha d’incorporar els valors de l’Evangeli i ha de viure a fons la seva per-
tinença eclesial. El marc de la dimensió acadèmica de l’Ateneu és la fe i la comunió 
de l’Església, la voluntat de promoure una gran reflexió sobre la fe cristiana des de 
les diverses especificitats de cada Facultat: des de la teologia, des de la filosofia, des 
de la humanística cristiana. Aquests tres punts de vista corresponen a tres llenguatges 
que es relacionen entre ells i que, entre tots tres, orienten en el camí de la recerca de 
la veritat que és Déu mateix. Fer gran l’Ateneu vol dir que els professors de les tres 
facultats se senten compromesos en un sol projecte, que s’arrela en els misteris de la 
fe, que passa per la Paraula de Déu, recupera la gran Tradició i pren en consideració 
el magisteri de l’Església. 

Voldria referir-me especialment a la més recent de les tres facultats, la Facultat Antoni 
Gaudí, d’història, arqueologia i arts cristianes. De ben segur que és la que necessita 
més aliment i més atencions. Aquesta Facultat, que entra en el seu tercer any acadè-
mic, és una aposta decidida, volguda pel Sr. Cardenal, el meu predecessor, a favor de 
la humanística cristiana. Penso que es tracta d’una proposta de futur, que necessita 
la cura de les altrs dues facultats. Gràcies a la Facultat d’història serem capaços de 
renovar l’interès per aquells moviments, sovint invisibles o poc visibles, dels quals 
han sorgit les grans transformacions humanes i espirituals que han dibuixat el camí 
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de l’Església en la història humana. D’altra banda, aquesta Facultat, amb un alumnat 
que, en la seva majoria, no segueix un itinerari eclesiàstic, és una porta oberta perquè 
moltes persones s’interessin per la teologia i la filosofia i rebin una interpretació ajus-
tada de la història de l’Església. 

L’Ateneu ha de ser una caixa de ressonància de la vida de l’Església en la seva vessant 
de reflexió teològica aplicada a la pràctica de la pastoral. És per això que els bisbes de 
la Tarraconense hem volgut promoure la Càtedra Arquebisbe Josep Pont i Gol, pastor 
de l’Església de Tarragona, que va ser pioner en l’aplicació del Concili Vaticà II i en la 
creació d’una xarxa d’acció pastoral conjunta de les nostres deu diòcesis. Tenim posa-
des grans esperances en aquesta Càtedra, en la qual es reprèn l’esperit que va moure la 
gran tasca realitzada pel Centre d’Estudis Pastorals durant tants anys. Ara, la Càtedra 
ha de permetre que es vagi construint una manera de repensar la pastoral adequada als 
gran reptes d’avui, en un temps dominat per la globalització i carregat d’esperances. 

El Papa Francesc, amb el document Evangelii Gaudium, ha orientat de manera cre-
ativa i encertada el camí de l’Església per a aquests pròxims anys. El Papa fins i tot 
esmenta el paper que ha de jugar la reflexió teològica dins un projecte de renovació i 
de reforma de l’Església. Precisament els tres propers simposis de l’Ateneu, correspo-
nents als propers tres anys acadèmics, estan dedicats a aquest tema. Una Església en 
sortida, que vulgui abandonar el comfort de quedar-se dins de casa i surti a trobar els 
homes i les dones d’avui per portar-los l’Evangeli, necessita ser autèntica i viure de 
l’esperança. Els estudis que s’imparteixen en el nostre Ateneu han d’ajudar a trobar 
aquest camí de proximitat a la humanitat del nostre temps. L’Església és mare i mes-
tra. Aquest Ateneu ha d’ajudar a què l’Església sigui mestra en la fe, però tan sols ho 
serà si és per damunt de tot mare de misericòrdia, que acull tots els seus fills, sobretot 
els pobres, i es deixa guiar per la Paraula de la vida. 

Però no oblidem, com ja ho he recordat en l’homilia, que la nostra reflexió no pot 
restar separada d’un contacte personal i comunitari amb el Senyor, el Déu i Pare de 
nostre Senyor Jesucrist. I és des d’Ell, en Ell i per a Ell que han de girar els nostres 
estudis i les nostres vides. Ell ha de ser –como deia Sant Francesc d’Assis- “el meu 
Déu i el meu tot”.

Voldria acabar amb una poesia de Calderon de la Barca amb la qual vaig concloure la 
meva salutació en l’acte d’inauguració del curs del Seminari Conciliar de Barcelona: 

¿Qué quiero mi Jesús?…….Quiero quererte,
quiero cuanto hay en mí del todo darte,
sin tener más placer que el agradarte,
sin tener más temor que el ofenderte.
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Quiero olvidarlo todo y conocerte,
quiero dejarlo todo por buscarte,
quiero perderlo todo por hallarte,
quiero ignorarlo todo por saberte.

Quiero, amable Jesús, abismarme
en ese dulce hueco de tu herida,
y en sus divinas llamas abrasarme.

Quiero por fin, en Ti transfigurarme,
morir a mí, para vivir Tu vida,
perderme en Ti, Jesús, y no encontrarme.

Calderón de la Barca (1600-1681)

DECLARO INAUGURAT EL CURS ACADÈMIC 2016-2017 DE L’ATENEU UNI-
VERSITARI SANT PACIÀ.

Un bon curs a tots i a totes!

Homilia en la celebració dels 25 anys de la URL a Santa Maria del Mar

Basílica de Santa Maria del Mar (Barcelona), dijous, 6 d’octubre de 2016.

Benvolguts amics que feu possible que aquesta Universitat sigui un ésser viu i eficaç 
per al bé de la societat de Barcelona i de Catalunya. Rector, membres del Patronat, de-
gans, directius, professors i docents, alumnes, personal d’administració, sense oblidar 
els meus germans sacerdots i els meus estimats diaques:

Celebrem aquesta Eucaristia, banquet del Senyor Ressuscitat. Sabeu perfectament 
que l’Eucaristia és acció de gràcies. I avui volem donar gràcies al Senyor per la seva 
passió, mort i resurrecció, és a dir, perquè va morir i va ressuscitar per nosaltres, per 
salvar-nos, per donar-nos la vida, una vida que no té fi.

I en aquesta acció de gràcies volem tenir present de manera singular els 25 anys 
d’existència d’aquesta Universitat tan estimada per tots. Les Noces d’Argent són un 
moment rellevant en la història d’aquesta institució fundada i arrelada a Barcelona i 
a la qual tant esforç han dedicat un parell de generacions d’homes i dones. Amb el 
seu impuls i visió, han estat capaços de sincronitzar els esforços i la visió de diversos 
organismes religiosos i diocesans, que ja en el seu moment van ser capdavanters en 
educació.
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Va ser una iniciativa preciosa, que des de sempre ha tingut molt clara la seva identitat 
“cristiana” en el seu ideari (i la segueix tenint….). És, per tant, una institució que beu 
d’aquella paraula que avui en l’evangeli de Joan hem proclamat: “Pare bo, el món 
no t’ha conegut, però jo t’he conegut i ells han reconegut que tu m’has enviat. Jo els 
he fet conèixer el teu nom, i els el faré conèixer més encara, perquè l’amor amb què 
m’has estimat estigui en ells, i jo també hi estigui.” (Jn 17, 24-26).

Aquestes belles paraules de l’evangeli ens porten directament al centre de la nostra 
missió com a institució cristiana i ens interpel·len en fer-les el nucli i l’ànima de la 
nostra educació universitària.

Mireu, aquí tenim l’objectiu principal de la nostra Universitat Ramon Llull: fer possi-
ble que professors i alumnes coneguin “el Senyor”, el que suposa reconèixer-lo en la 
seva essència i en la seva missió; proclamar la seva Bona Nova impregnant-ne totes 
les àrees del coneixement; presentar el seu missatge d’una forma viva i directa als 
professors i estudiants; construir sobre els cors sensibles el gust pel que és essencial; 
i obrir camins cap a una espiritualitat que els doni força i vitalitat.

Cal que el pas per la nostra Universitat deixi una empremta en els nostres estudiants 
i professors, de manera que impregnats del mateix Esperit que va moure Jesucrist, 
esdevinguin persones que cerquin el bé comú, que edifiquin ponts, trenquin murs i 
obrin fronteres en empreses i institucions, en el món del coneixement i de la política.

Convidem-nos tots, professors i alumnes, a viure una ètica professional coherent amb 
l’ethos de l’Evangeli, ajudem-nos a descobrir en el Senyor la força, l’amor, l’escalf i 
la inspiració en les nostres vides personals i professionals.

No en va, la carta de Pere que acabem de llegir ens recorda: “Si esteu apassionats per fer 
el bé, qui us podrà fer cap mal? Més encara, si heu de patir pel fet de ser justos, feliços 
de vosaltres! - No heu de témer l’altra gent ni heu de tremolar davant d’ells. - Recone-
gueu en els vostres cors el Crist com a Senyor; estigueu sempre a punt per a donar una 
resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança.” (1 Pe 3,13-15).

I jo afegiria: fem-ho sense por i sense dissimular… amb la certesa que ens dóna el 
nostre ideari, ja que sabem que és un valor sobre el qual la Universitat Ramon Llull 
s’ha edificat des de fa molts anys i que és bo que continuï viu en el futur. Qualsevol 
debilitat, qualsevol incoherència, qualsevol por ens fan més insegurs i vulnerables 
davant altres opcions aparentment més sòlides. No podem deixar-nos arrossegar pel 
“pensament líquid” tan en voga en el nostre món.

Crec, doncs, germans, que la Paraula de Déu ens situa bé en la nostra missió com a 
Universitat d’inspiració cristiana:
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- Donar a conèixer el Senyor sense por ni rebaixes.

- Obrir la porta a l’encontre amb Ell, a una experiència que transformi la vida d’estu-
diants i professors.

- Estar sempre disposats a donar raó de la nostra fe, pensant i sabent que els joves són 
i han de ser llevat i ferment per al futur d’una societat tan complexa com la que els ha 
tocat viure.

I permeteu-me dirigir unes senzilles paraules als joves. En l’homilia de la missa que 
vaig celebrar a la festa de la Mare de Déu de la Mercè, vaig oferir a la Mare de Déu 
tres roses. La primera d’elles va ser la rosa de la joventut. En aquell moment vaig dir 
i també dic ara: “Volem sortir a la cerca de tots els joves amb els braços oberts, amb 
sinceritat, sense judicis, sense prejudicis. Ells són els preferits del Senyor. Necessitem 
l’ajuda de Maria per tenir una mirada positiva i esperançada sobre ells, són el futur 
de la societat i de l’Església. Però hem de ser clars en l’anunci íntegre de l’Evangeli, 
en tota la misteriosa bellesa, sense reduccionismes i sense complexes a l’hora de 
exposar-los el que suposa seguir a Crist. Que no anem amb mitges tintes, amb objec-
cions, rebaixant els nivells d’exigència. Els joves són per naturalesa generosos, però 
necessiten acompanyants atents i comprensius.”

I és justament aquest acompanyament el que des de fa tants anys esteu fent des de les 
diverses instàncies de la Universitat. Per això, com a Pastor vostre i membre d’aquest 
Patronat, us encoratjo que no defalleixi en vosaltres aquest esperit apostòlic i missio-
ner al servei dels alumnes que passen per les vostres aules. Perquè sabem que també 
avui es fan realitat en nosaltres les paraules de sant Agustí: “Ens vas crear, Senyor, 
per a Tu i el nostre cor camina inquiet fins que descansi en Tu”. És necessari treballar 
l’intel·lecte, però també el cor que camina assedegat d’aigua viva i vertadera.
Us felicito a tots per la feina realitzada durant aquests 25 anys i per les fites aconsegui-
des. Enhorabona! Felicitació que faig extensiva als qui us van precedir, entre els que 
vull destacar el cardenal Narcís Jubany, que va tenir l’encert de fer possible aquesta 
Universitat; el Pare Pere Ferrer Pi, insigne i tan estimat a Barcelona; el germà Daniel 
Cabedo que amb la seva tossuderia i el seu amor als joves, encara avui és reconegut 
entre milers d’alumnes.

Així mateix, vull felicitar moltes persones de la societat: economistes, advocats, em-
presaris, sacerdots, professors universitaris, treballadors i alumnes, que van posar la 
seva il·lusió en la nova universitat. No puc citar-los a tots, però de tots me n’han dit 
meravelles.

Recordem també el primer rector, el pare Josep Maria Coll, tots els que com ell heu 
portat el pes del rectorat al llarg d’aquests anys. Idèntic record afectuós i entranyable 
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mereix el quadre docent, els presidents i membres dels patronats que hi ha hagut en 
aquests vint-i-cinc anys, els directors i professors dels centres, els milers d’alumnes 
que han passat i passen per les aules, els treballadors i tots i cadascun dels que han fet 
possible arribar fins aquí. ¡Que Déu us beneeixi!

En una recent visita a la Pontifícia Universitat Catòlica de l’Equador el papa Francesc va 
dirigir un breu discurs al món acadèmic, carregat de profunditat. Es tracta d’un missatge 
que al·ludeix a les universitats vinculades a l’Església. El Papa fa una crida que és a la 
vegada un imperatiu i un prec: “A tu, universitat catòlica, et dic ¿on és el teu germà?

El papa Francesc al·ludia en el seu discurs a ser capaços de donar resposta als reptes 
socials: “Demano als educadors que sigueu capaços de crear estímuls en els vostres 
alumnes i d’educar-los de manera que no es desentenguin del que passa al seu voltant”.

També va formular una pregunta que podem entendre que ens dirigeix a nosaltres 
en aquesta data assenyalada per a la Universitat: “¿com ajudem els nostres joves a 
no identificar un grau universitari com a sinònim d’un estatus superior, de diners, 
de prestigi social? No són sinònims. I en aquest context universitari els demano que 
emboliquin la troca (armen lío) ja que vostès, professors i alumnes, són llavors de 
transformació”.

Benvolguts membres del Patronat i benvolguts professors: ¿Com podem contribuir a 
la formació dels nostres joves més enllà de les beques econòmiques? ¿Com podem 
ajudar-los a esdevenir persones autèntiques, íntegres i obertes a la trobada personal 
amb Déu? ¿Com podem ajudar els nostres estudiants a descobrir l’alegria de donar-se, 
la joia de servir, la felicitat que neix de viure per als altres?

Us proposo també que obriu plataformes de formació per als més necessitats, que 
compartiu el vostre coneixement amb els més pobres del món, que intercanvieu conei-
xements amb les universitats més pobres i remotes, que faciliteu l’estudi a distància 
per a proveir d’oportunitats als que no poden pagar les matrícules o que no poden 
desplaçar-se per raons econòmiques.

Aquesta seria una forma pràctica de renovar la nostra presència eclesial en el món uni-
versitari, que posaria els recursos al servei dels més necessitats, fent realitat l‘encontre 
amb tants joves que anhelen feina, benestar i amor. Perquè com ens diuen els Fets dels 
Apòstols: “Fa més feliç donar que rebre” (Ac 20,35).

Que el Senyor us enforteixi, us il·lumini i us guardi sempre en la seva pau! Amén.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Paraules en l’acte acadèmic de celebració dels 25 anys de la URL a 
la Llotja de Mar

Benvolguts amics que feu possible que aquesta Universitat sigui un ésser viu i eficaç 
en la societat de Barcelona i de Catalunya. Autoritats que ens acompanyeu: 

La Universitat Ramon Llull és des de fa un quart de segle un dels ponts més sòlids 
que aproxima els universitaris i les seves famílies al fet religiós, a la fe amb Jesucrist 
i a la fe amb l’Església.

La Ramon Llull des d’aquesta realitat i amb la seva trajectòria ha de continuar 
sent profundament educadora i evangelitzadora, amb una acció formativa que 
prioritzi les persones en la seva formació integral, en la seva plenitud i en la seva 
llibertat.

Des d’aquesta perspectiva, animo la Universitat a enfortir la seva identitat comuni-
tària, animo a renovar el compromís amb els seus propis valors i animo a renovar 
la confiança en l’acció de l’Esperit, perquè continuï actuant en els seus membres i 
en la seva comunitat. Com bé sabeu, el procés educatiu mai és neutre, implica una 
concepció determinada de l’ésser humà, de la vida i del món. És important afrontar 
el procés educatiu des de la comprensió dels moviments socials que se’ns presen-
ten sempre, tenint en compte l’efecte que exerceixen en el sistema educatiu i en la 
formació dels futurs professionals. Us animo a seguir actuant amb aquesta valentia 
que ens permeti créixer en coneixement, però també en humanitat. Una humanitat 
impregnada de la Paraula i l’acció de Jesús, que ens permet cuidar la nostra vida 
interior, amb plenitud espiritual i amb amor pels qui ens envolten. 

Necessitem que seguiu impulsant estructures efectives, amb un equip de persones 
que sàpiguen donar resposta a les diverses possibilitats de viure la fe, a la família, a 
la feina i a la vida.

Us animo a seguir fomentant una acció conjunta, continuada i concreta dels diversos 
centres.

Us animo a seguir perseverant en aquesta meravellosa missió d’educar les persones, 
sense por a canviar el que s’hagi de canviar, sense por a trencar amb allò que resulti 
rutinari. En definitiva, sense por a qüestionar-nos allò que sempre s’ha fet. 

Us animo a innovar els processos pastorals, adaptar-los a la nova evangelització, sortir 
a les perifèries que representen aquells joves amb poca formació religiosa i revisar 
els elements importants de la tradició cristiana en la transmissió de la fe. En poques 
paraules: us animo a ser activament apòstols.
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Voldria acabar amb un record al beat Ramon Llull, a qui aquesta universitat deu el seu 
nom i de qui enguany celebrem el VII centenari de la seva mort. 

Ens trobem davant un cas realment genial i excepcional d’accés dels laics a la cultura 
i a l0’espiritualitat i al desenvolupament d’estratègies revolucionàries d’elaboració i 
difusió del coneixement. 

Va ser un home amb inquietuds espirituals que per no ser un mestre universitari es 
va dotar d’una educació superior al marge de les institucions escolars, cosa que el va 
portar a desenvolupar un sistema de saber propi i autònom, l’Art Lul·liana. 

Ell mai va defallir i mai va deixar d’assajar noves variants del seu sistema. Tanmateix, 
la seva obra sempre va respondre a propòsits clars i ben definits, que partien del co-
neixement de la realitat que l’envoltava sobre la qual va projectar estratègies prudents 
i realistes. Tinguem-lo ben present.

Feliç vint-i-cinquè aniversari! Que Déu us beneeixi a tots!

Paraules en el pregó del DOMUND

Paraules finals de l’arquebisbe metropolità de Barcelona, monsenyor Joan Josep 
Omella, en l’acte solemne celebrat amb motiu de la lectura del pregó del Domund 
d’enguany a la Basílica de la Sagrada Família el passat dissabte, 15 d’octubre de 2016.

Benvolguts amics,

Aquest vespre escoltant el bell pregó i la bella interpretació musical, faig meves aque-
lles paraules precioses que Miguel de Unamuno va dedicar a la catedral de Barcelona:

Se levantan, palmeras de granito,
desnudas mis columnas; en las bóvedas
abriéndose sus copas se entrelazan,
y del recinto en torno su follaje
espeso cae hasta prender en tierra,
desgarrones dejando en ventanales,
y cerrando con piedra floreciente
tienda de paz en vasto campamento.

Ven, mortal afligido, entra en mi pecho,
entra en mi pecho y bajaré hasta el tuyo;
modelarán tu corazón mis manos
- manos de sombra en luz, manos de madre -,
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convirtiéndolo en templo recogido,
y alzaré en él, de nobles reflexiones
altas columnas de desnudo fuste
que en bóvedas de fe cierren sus copas.

Alegría y tristeza, amor y odio,
fe y desesperación, todo en mi pecho
cual la luz y la sombra se revuelven,
y en crepúsculo eterno de esperanza
se os llega la noche de la muerte
y os abre el Sol divino, vuestra fuente.

Cuerpo soy de piedad, en mi regazo
duermen besos de amor, empujes de ira,
dulces remordimientos, tristes votos,
flojas promesas y dolores santos.

Dolores sobre todo; los dolores
son el crisol que funde a los mortales,
mi sombra es como místico fundente,
la sombra del dolor que nos fusiona.

Venid a mí, que todos en mí caben,
entre mis brazos todos sois hermanos,
tienda del cielo soy acá en la tierra,
del cielo, patria universal del hombre.

Miguel de Unamuno

Avui, aquí, a la Basílica de la Sagrada Família, es fan realitat aquestes paraules que 
Unamuno va dedicar a la catedral de Barcelona.

Ens hem aplegat de diferents punts de la ciutat, de la Diòcesi, de molts llocs 
diversos i ens hem trobat amb els missioners, aquests germans nostres, que ho 
han deixat tot per anar a anunciar la Bona Nova de l’Evangeli. Aquí ens sentim 
abraçats pels braços amorosos de María, Josep i el Nen, la Santa Família de 
Natzaret.

Gràcies, estimada Pilar Rahola, per les teves belles paraules i per la defensa tan 
enfervorida de la vida de tants i tants missioners, que al llarg dels segles s’han en-
tregat a anunciar la Bona Nova de Jesús de Natzaret, el Fill de Déu i a ajudar els 
més pobres de la terra.
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L’aventura d’aquests missioners va començar amb unes senzilles, però entranyables 
paraules: “Surt de la teva terra” i “Vine i segueix-me”.

Que bonic ha estat el vídeo que hem vist a l’inici d’aquest acte! Impressiona el moment 
en què el nét pregunta a la seva àvia: ¿“I la gent que pateix, àvia? ¿Per què Déu no fa 
res?” I l’àvia li respon amb un silenci molt especial, un silenci que culmina amb unes 
lletres sobre el marge esquerre del quadre: “Déu et va fer a tu”. (“Dios te hizo a ti”).

Déu t’ha fet a tu, a tu, a tu… i a mi.

Aquí tenim la clau perquè el món canviï: el compromís dels missioners. D’això en sóc 
testimoni. Al cor de l’Àfrica subsahariana he vist com s’ha transformat, a poc a poc, la 
vida de poblats perduts enmig de la sabana, en els quals els missioners han dut l’aigua 
corrent i potable, i la llum, generada per enormes plaques solars.

Però haig d’afegir que aquests germans d’Àfrica, veient el treball i el compromís 
d’aquests missioners, entregats a ells en cos i ànima, es preguntaven en més d’una 
ocasió: “¿qui és aquest Déu que els ha fet sortir de la seva casa, abandonar la seva 
terra, la seva família, la llengua, la cultura, la feina, etc., per compartir amb nosaltres 
la vida i la nostra pobresa?

I, sabeu, la reacció de molts d’ells va ser demanar entrar en el catecumenat i poder 
rebre el baptisme. Però atenció: no estic parlant de ser cristians a través de xantatge 
o de proselitisme. Estic tractant de dir o de comunicar que l’amor, l’entrega generosa 
i gratuïta dels missioners mou els cors, entusiasma i anima la gent a conèixer aquest 
Déu d’Amor i a viure d’acord amb els seus ensenyaments.

Gràcies, benvolguts missioners, gràcies, de tot cor, als 13.000 missioners d’aquesta Es-
glésia que peregrina a Espanya. Gràcies a cadascun de vosaltres, amb noms i cognoms. 
Sabem que no busqueu fama ni honor, però sou els fills més il·lustres de l’Església, els 
millors ambaixadors de la nostra terra, sou constructors d’humanitat, sou els forjadors 
de l’esperança que només Déu ens pot regalar. Una esperança que no hem de perdre mai, 
capaç de posar fre a l’odi i al conflicte, i capaç de fer néixer una nova humanitat.

Deixeu que us mirem a la cara amb goig i amb orgull. Tant de bo aprenguem de vosaltres 
a sortir de les nostres comoditats, a anar a les perifèries, a buscar els germans i anunci-
ar-los que tots som fills de Déu. Que els comuniquem sense por que Ell ens estima per-
sonalment i que vol que visquem sempre com a germans, destruint els murs que ens se-
paren i parlant tots el millor idioma que puguem estudiar i aprendre: l’idioma de l’amor.

Gravem amb lletres d’or en el nostre cor les paraules de l’àvia al seu nét: Déu t’ha fet 
a tu per canviar i millorar el món. Que mai no ho oblidem.



[18] octubre - BAB 156 (2016)586

I vull donar també les gràcies als familiars dels missioners que els acompanyen sem-
pre amb alegria, de vegades amb inquietud, però sempre amb amor. Vull felicitar 
també les comunitats d’on han sortit. I felicito, finalment, aquells que amb la seva 
pregària, donatius i col·lectes fan possible que els missioners segueixin sent els am-
baixadors que anuncien la pau per tots els racons del món.

Que Déu, Pare de la misericòrdia, us beneeixi a tots i us concedeixi la seva Pau. 

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals
Tot sortirà bé (2 d’octubre de 2016)

Fa uns anys vaig beneir el matrimoni d’uns joves que havien sigut alumnes meus a 
l’Institut d’Ensenyament Mitjà. Un any després van tenir el primer fill. Em van dir: la 
nostra vida ha canviat completament, tot ha adquirit una nova perspectiva, ens sorprèn 
que fins i tot veiem els nostres pares amb una altra mirada, els comprenem millor. I 
van afegir: ens sentim més responsables però el que més vertigen ens provoca és pen-
sar que l’educació dels nostres fills està a les nostres mans.

Quants pares han passat, o estan passant, per experiències de dolor davant el que ells 
anomenen el fracàs en l’educació dels fills! Es pregunten una i mil vegades: En què 
hem fallat com a educadors? Tan malament ho hem fet perquè els fills rebutgin tot el 
que els hem transmès?

Reprodueixo la vivència que una mare, esposa d’un metge, va exposar en una trobada 
de famílies i que recull l’escriptor Piet van Breemen en el seu llibre “Lo que cuenta es 
el Amor” (Editorial Sal Terrae, 1999, pàg. 46-47):

“La vida d’una mare és una aventura única. No passa un dia sense sorpreses. D’una 
d’aquestes aventures desitjaria parlar ara; és una aventura que va provocar un canvi 
en la meva vida i en la meva família.

»Sóc mare de cinc fills, que tenen 21, 20, 19, 15 i 9 anys, i sóc una mare molt feliç. 
Però no sempre ha estat així. Hi va haver un temps -no gaire llunyà- en què vaig ser 
molt desgraciada. Em vaig adonar que no podia seguir ajudant els meus fills en els seus 
problemes. No ens enteníem. Els fills es van apartar de nosaltres. La cosa va arribar a tal 
punt que la càrrega psíquica va afectar la meva salut. Vaig començar a tenir mals de cor i 
em passava les nits sense dormir. L’atmosfera de la nostra família era summament tensa.
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»Llavors jo resava molt. Un cop vaig pregar al Senyor: Senyor, només tu pots 
ajudar-me. Digues-me què he de fer. I vaig rebre aquesta resposta: “Torna’m 
els teus fills. Te’ls vaig confiar perquè els acompanyessis en el seu camí durant 
un temps. Però ara tornes a posar-los en les meves mans. No creus que els puc 
guiar millor que tu?”. I plena de dolor i d’alegria, així ho vaig fer. Un darrere 
l’altre, vaig tornar a Déu tots els meus fills, amb les seves debilitats i els seus 
defectes, amb el seu encant i el seu amor, amb les seves esperances i els seus 
somnis de futur.

»Quin canvi s’ha produït des de llavors! Ja no tinc por del que hagi de ser dels meus 
fills. Encara que segueixin camins que no entengui, hi ha una cosa de la qual estic 
segura: estan en mans de Déu. Tot sortirà bé. Una altra cosa que ha canviat és la 
nostra vida familiar. Pares i fills hem iniciat una nova convivència. Ara els nostres 
fills, que estan estudiant, no es limiten a venir els caps de setmana perquè els rentem 
la roba, sinó que a més s’alegren d’estar amb nosaltres, de les converses i les ex-
periències comunes. Per a mi és com si el Senyor m’hagués tornat a donar aquests 
fills. Gràcies!”.

Fins aquí el testimoni d’aquesta mare. No em queda sinó dir a tots i a cadascun dels 
pares i dels educadors cristians: els teus fills, els joves als que tractes d’educar, estan 
en mans de Déu, tot sortirà bé.

Que Déu us beneeixi a tots!

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

La porta de la felicitat (9 d’octubre de 2016)

Una de les preguntes fonamentals que tot ésser humà es planteja és què és la felicitat 
i com aconseguir-la.

L’Evangeli ens narra l’episodi d’un jove ric que es va apropar a Jesús i li va preguntar 
què havia de fer per aconseguir la vida eterna, és a dir, la felicitat plena i per sempre. 
Coneixem la resposta que li va donar el Senyor, però m’agradaria que llegíssim aques-
ta paràbola abans de comentar la resposta de Jesús a aquest jove.

A la porta de la felicitat arriba un home en la plenitud de la vida. El seu pas és 
ferm i decidit. Una força invisible sembla atreure’l cap allí. Colpeja la porta, amb 
força i esperançat. Surt el guardià, que, mirant-lo fixament i sorprès, li pregunta:

-Què vol?
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-És aquesta la porta de la felicitat? -pregunta el bon home.

-Sí, aquesta és la porta. Però aquesta no és la teva hora.

El nostre home es queda una mica perplex, desconcertat i sense capacitat de reacció. 
Després d’uns segons de vacil·lació, s’asseu a terra i queda pensatiu, abstret. Així 
passa una llarga estona… Després comença a mirar al seu voltant encuriosit: la porta, 
les finestres, l’edifici…, com si busqués una manera d’accedir i d’esquivar el guardià. 
Cap solució sembla convèncer-lo. Nerviós, lluita entre el desig, el dubte, la indecisió, 
fins que per fi es decideix a cridar novament.

-Vostè em va dir que aquesta era, efectivament, la porta de la felicitat però que no era 
la meva hora. Quina és, doncs, la meva hora? Què haig de fer?

-El meu paper només és aquest; no puc dir-li res més.

Com que li sembla un mur infranquejable, intenta abordar-lo d’una altra manera. Ini-
cia una conversa amb ell: parla de mil coses, intenta caure-li simpàtic, l’observa molt, 
estudia les seves reaccions i punts febles… però res. No hi ha res a fer. 

Cansat, i sense aconseguir res, s’estira a terra a pensar, a jugar tot sol, a cantar, a dor-
mir… Qui sap si alguna vegada, per casualitat, descuit o aprofitant l’arribada d’algú 
altre…!

Allò és avorrit, insuportable, però… Què cal fer? Com anar-se’n, si aquella és la porta 
de la felicitat, la seva felicitat! Passen mesos i anys sense més preocupacions que les 
d’organitzar la seva solitud perquè l’espera sigui al més agradable possible. Tot paga-
rà la pena quan arribi la felicitat.

Molt malalt i envellit, sent com va defallint. Potser el seu estat inspiri compassió al 
guardià i el deixi entrar. Per aquest motiu, fent un últim esforç, s’apropa i diu una altre 
cop, preguntant amb la veu ja somorta:

-Com és que, si aquesta és la porta de la felicitat, no ha vingut ningú, quan al món la 
gent es mata per aconseguir-la?

-És que cadascú té la seva porta.

-Aleshores, està segur que aquesta és la meva?

-Sí. Aquesta era la teva porta, ara la tanco definitivament –va dir amb convenciment 
el guardià.
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I ara tornem a la narració evangèlica. Jesús li diu al jove: compleix els manaments, 
ven el que tens, dóna-ho als pobres és a dir, comparteix i segueix-me. 

Només aconseguirem ser feliços si sortim del nostre egoisme, si intentem fer feliços 
els altres, si som solidaris amb ells i si Crist, el Fill de Déu, forma part de la nostra 
vida, és a dir, si el seguim i l’estimem de veritat.

Amics: no ens quedem aturats esperant que la felicitat arribi a nosaltres. No oblidem 
que hi ha més goig a donar que a rebre. 

Que Déu us beneeixi a tots!

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Senyor, fes-nos instrument de pau (16 d’octubre de 2016)

El proper diumenge celebrarem el Diumenge Mundial de les Missions (DOMUND). 
Un bonic dia per recordar als missioners, els fills més il·lustres de l’Església, com 
m’agrada citar-los, perquè ells ho van deixar tot, es van desprendre de tot: llengua, 
cultura, costums, família… per adaptar-se als costums i a la llengua de la gent a la 
que han anat a servir i anunciar-los la Bona Nova de Jesús, el Fill de Déu. La següent 
paràbola podrà ajudar-nos a comprendre més la dedicació dels missioners i ens aju-
darà provablement a estimar-los una mica més. No deixem de recordar-los i de pregar 
especialment per ells. 

Hi havia una vegada, (no recordo bé on) un bonic jardí que només amb veure’l sem-
blava un somni. Allà mateix tenia la seva casa l’amo que no resistia a la temptació 
de passejar-hi totes les tardes, per gaudir de la brisa i de l’ombra. Al jardí, gairebé 
al centre, una bella canya de bambú atreia de seguida l’atenció. Alta, elegant, bella 
com poques. No és estrany que el senyor tingués debilitat per ella. Per la seva bellesa 
i potser també, per créixer més que les altres plantes; potser per mantenir-se recta i 
graciosa, malgrat el vent de l’hivern i la calor de l’estiu. La canya era ben conscient 
d’aquesta preferència del seu senyor i s’enorgullia.

Un dia, el senyor es va apropar, una mica trist, com si tingués alguna notícia que 
donar-li, i, gairebé sense aixecar la vista, li va dir temorós: “Benvolgut bambú: et ne-
cessito”. “Senyor, va dir el bambú feliç com mai, saps que sóc tot teu pots fer de mi el 
que vulguis”. Hauria estat meravellós sentir només això, si no fos perquè el Senyor va 
dir després: “Bambú… -el senyor no sabia per on començar- per utilitzar els teus ser-
veis necessito tallar-te”. “Tallar-me a mi?”, va preguntar sorprès el bambú. El senyor 
no podia estar parlant seriosament. Llavors, per què va fer d’ella la planta més bella 
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del jardí? “No si us plau, senyor, tot menys això”. El senyor no es va enfadar i el va 
mirar amb dolçor paterna. “Qui és el que accepta una cosa així sense protestar?” Però 
tampoc va cedir: “Benvolgut bambú, si no us tallo no podré fer servir els teus serveis”. 
I els dos es van quedar callats sense que cap sabés què dir. Fins al vent va parar i els 
ocells van deixar de cantar. Una cosa anormal passava en l’ambient.

Lentament, molt lentament, el bambú va inclinar les seves boniques fulles -jo ho 
vaig veure- i va balbucejar molt fluixet, gairebé com un secret que costa desvetllar: 
“Senyor, si no pots servir-te de mi sense tallar-me, fes de mi el que vulguis i estarà 
bé. Talla’m”. “Benvolgut bambú -va dir de nou el senyor-, encara no t’he dit tot, 
no només he de tallar-te sinó també cal que t’arrenqui les teves fulles i els teus 
branques”. Era ja massa. El bambú es va sentir morir. “Senyor, no em facis això, 
-va implorar el bambú- deixa’m com a mínim les fulles i les branques. Sense fulles 
i sense branques, què faré al jardí?” i de nou, impertèrrit, el senyor va apuntar: 
“Si no puc treure’t les fulles i les branques, no podré fer servir els serveis que he 
previst per a tu”.

En aquell moment, el sol no va voler sentir més i es va amagar. Els ocells van batre 
les seves ales i van abandonar el jardí per no conèixer el final. Tremolant, el bambú 
va poder encara dir: “Està bé, senyor, si és el teu desig, treu-les”. “Benvolgut bambú 
-va intervenir encara el senyor- tinc encara una última cosa que em costa molt dir-te. 
He de partir- en dos i treure’t el cor. Si no ho faig, no podré utilitzar-te”. El bambú es 
va quedar mut; no entenia res del que li passava al senyor. Es va inclinar sobre la terra 
i es va oferir tot al seu senyor. El senyor del jardí va tallar el bambú, li va treure les 
branques, li va tallar les fulles, el va partir en dos i li va extreure el cor.

Després va portar el bambú a una font d’aigua fresca que hi havia prop dels seus 
camps, que feia temps estaven morint-se de set tan a prop de la font. I, amb tot afecte, 
va posar un extrem del bambú a la font i l’altre al camp. La font donava aigua i el 
bambú va començar a portar l’aigua al camp que durant tant de temps havia desitjat. 
I el camp, va començar a reverdir. Quan va arribar la primavera, el senyor va sembrar 
arròs i els dies van anar passant fins que la llavor va créixer i va arribar el temps de la 
collita i el senyor va poder alimentar tota la seva casa.

Quan el bambú era gran, bell i graciós creixia i vivia només per si mateix, i es com-
plaïa a sí mateix de veure’s esvelt i elegant. Ara, humil i pres a terra, era un canal que 
el senyor feia servir per alimentar la seva casa i fer fecund el seu regne.

Tant de bo sorgeixin joves amb ganes de deixar-se despullar pel Senyor i lliurar les 
seves vides als més pobres i desprotegits de la terra, tal com han fet els missioners. 
Però no ens oblidem que una de les grans pobreses és desconèixer a Crist, el Fill de 
Déu, que va donar la seva vida perquè la tinguéssim en abundància.
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Benvolguts missioners: sou grans i estimats per la comunitat cristiana, per tots no-
saltres, sou estimats pel que sou i pel que feu. Que Déu us beneeixi i us acompanyi 
sempre.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

És l’hora del teu compromís (23 d’octubre de 2016)

Celebrem avui la Jornada del DOMUND. En aquesta data tan missionera, el Papa 
Francesc ens convida a tots els cristians a viure el nostre compromís de batejats amb 
més generositat. Ens diu: “Tots estem convidats a sortir, com a deixebles missioners, 
oferint cadascú els seus propis talents, la creativitat, la saviesa i experiència a portar el 
missatge de la tendresa i de la compassió de Déu a tota la família humana”. (Missatge 
del Sant Pare, Jornada Mundial de les Missions 2016, 1).

Dos mil anys després de l’inici de la missió, són moltes les àrees geogràfiques, cul-
turals, humanes o socials en què Crist i el seu Evangeli no han penetrat encara. Com 
no escoltar la crida que sorgeix d’aquesta situació? El mandat del Senyor: “Aneu, 
doncs, a tots els pobles…” (Mt 28,19) continua ressonant en el cor de tot batejat. Da-
vant aquestes paraules de Jesús, hauríem de preguntar-nos tots, comunitats, batejats, 
consagrats: Quin tipus de sordesa ens impedeix escoltar-lo? Quines resistències ens 
impedeixen a nosaltres, seguidors de Jesús, avançar amb coratge i valentia per aquest 
camí de la missió?

Els homes i les dones del nostre temps tenen dret a conèixer la Bona Nova de Jesús. 
Qui ha conegut l’alegria de la trobada amb Crist Salvador no pot tenir-la tancada 
dins seu, l’ha d’irradiar. L’evangelització constitueix un servei òptim a la humanitat, 
amb vista a realitzar el projecte de Déu, que consisteix a unir amb Ell, per mitjà de 
Jesucrist, en eterna aliança d’amor, en l’amor i la unitat de l’Esperit Sant, tots els ho-
mes, fent-ne un poble de fills, de germans, lliures de tot mal i animats per sentiments 
d’autèntica caritat.

En aquesta tasca estan compromesos els missioners. Així ho expressa un missioner 
d’Àfrica: “En el nostre caminar humil, ens acostem a les cases dels homes demanant 
sostre, menjar i amistat. I donem, a canvi, com ens ho demana l’Evangeli, l’extraordi-
nari regal de la pau. “El missioner és l’home de la trobada amb Déu i amb els homes, 
és el testimoni de la Presència activa de Déu en el món i és el guia per a tots els que El 
busquen. És el pregoner de l’Amor entranyable i universal de Déu cap a tots els homes.

Molts homes i dones de la nostra Església diocesana treballen com a missioners en els 
diferents continents del món: Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia… Els recordem amb gran 
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afecte, especialment en aquest dia. Demanem al Senyor que els enforteixi en aquesta 
preciosa tasca en què, certament, no els falten fatigues, disgustos i fins i tot persecu-
ció. Però, sabent-ho, perseveren amb goig en la missió que se’ls ha encomanat per 
mitjà de l’Església. Són admirables, són els fills predilectes de l’Església! Que el seu 
exemple animi els joves de les nostres comunitats cristianes, perquè dediquin també 
la seva vida a donar a conèixer, estimar i servir “Jesucrist, veritable Déu i Home, únic 
camí a través del qual el món pot descobrir l’alta vocació a què és cridat.” (Butlla 
Incarnationis mysterium, 2)

Però no n’hi ha prou amb la pregària i l’admiració pel que fan els missioners. Cal que 
nosaltres siguem més valents a proclamar Crist, també en els nostres ambients, perquè 
Jesús és Bona Notícia per als homes de tots els temps. És l’hora del teu compromís mis-
sioner, se’ns diu en aquesta Jornada Mundial de les Missions 2016. Sortim de la nostra 
terra, si el Senyor ens crida, i siguem generosos també amb la nostra aportació econòmi-
ca, que serà una gran ajuda per a les tasques missioneres a tots els continents del món.

Acabo amb les paraules d’un poeta anònim:

“No et guardis Déu, com es guarda una herència.
La teva vocació, com la de la Mare de Déu, com la d’Israel,
és deixar passar el Crist, donar-lo ara a la llum,
perquè el món es posi en camí cap a Déu.

No et guardis Déu, perquè robaries als altres,
perquè el Messies ve per tot el poble,
perquè totes les races esperen la salvació,
perquè has estat posat com a testimoni de Déu per a tots.”

Estimats germans, que Déu us beneeixi a tots.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Déu, pare de tots, ens espera (30 d’octubre de 2016)

D’aquí uns dies recordarem de manera especial a tots els difunts, els nostres éssers 
estimats que ens han deixat i que recordem amb dolor. I en aquesta data dels Difunts 
qui més qui menys es fa la pregunta de si existeix o no el cel. I acostumem a dir: ningú 
ha tornat i, per tant, podem estar segurs que hi ha vida després de la mort?

Permeteu-me que us expliqui una petita història que va passar en una clínica. Un 
home molt malalt estava molt inquiet i torbat. Va agafar la mà del metge i li va dir:
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—“Tinc molta por de morir. Digui’m, doctor, què m’espera després de la mort? A què 
s’assembla el que hi ha a l’altre costat?”
—“No ho sé”, li respon el doctor.
—“No ho sap?”, li diu el malalt.

El doctor, en lloc de respondre-li, obre la porta. No s’imaginava trobar el seu 
gos, un magnífic pastor alemany, que l’havia seguit a través de la ciutat, havia 
esquivat la vigilància del porter de la clínica i ara era al passadís. Quan el gos va 
veure el seu amo li va saltar a sobre i li va manifestar de mil maneres l’alegria 
d’haver-lo trobat.

El doctor es va girar cap el malalt i li va dir: “Ha observat el comportament del gos? 
Ell mai havia estat en aquest hospital, no coneixia la casa, no sabia com eren els la-
vabos, l’armari, els llits, ni de quin color són les parets dels passadissos. Ell sabia que 
el seu amo era aquí, a l’altre costat de la porta, i està content i entusiasmat des que s’ha 
obert la porta i m’ha trobat. Miri, jo no sé res del que ens espera a l’altre costat després 
de la mort. El que sé és que el Senyor, Pare nostre, és a l’altre costat i ens espera. I 
el dia que la porta s’obri, és a dir, el dia de la nostra mort, jo passaré a l’altre costat i 
rebré amb una immensa joia l’abraçada de Déu Pare.”

Bonica reflexió la del doctor. Ens anima a viure amb esperança perquè no podem 
oblidar que Déu és el nostre Pare, que ens estima i que està desitjant fer-nos una 
abraçada després de la mort i introduir-nos a casa seva, que no sabem gaire bé 
com és, però això no importa, ja que el que realment és important és que serem 
estimats i abraçats per Ell.

“Qui contempla una parella que es mira tendrament; qui contempla un nadó que 
busca mentre mama els ulls de la mare, com si volgués emmagatzemar per sempre 
el seu somriure, percep una llunyana intuïció del cel. Poder mirar Déu cara a cara és 
com un únic i etern moment d’amor”. Youcat (Catecisme jove de l’Església catòli-
ca), n. 158

Sí, preguem pels nostres difunts a fi que el Senyor els perdoni les faltes i puguin rebre 
la seva abraçada i gaudir en la seva presència en companyia de tots els éssers estimats 
que els han precedit en el camí del cel. I demanem al Senyor que no perdem la confi-
ança en el seu amor de Pare, que puguem rebre la seva abraçada de Pare i gaudim per 
sempre de la seva companyia.

Que Déu ens beneeixi a tots!

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Comunicat de premsa
L’Arquebisbat de Barcelona desmenteix que negociï la cessió de les 
freqüències de Ràdio Estel a la Cadena COPE

BARCELONA, 26 d’octubre de 2016.- Davant les informacions aparegudes en les 
últimes hores sobre l’existència d’unes eventuals negociacions per cedir les 12 fre-
qüències de Ràdio Estel a la Cadena COPE, l’Arquebisbat de Barcelona assegura que 
no té constància d’aquestes negociacions i, consegüentment, que hi hagi participat cap 
representant diocesà. Així mateix, l’Arquebisbat de Barcelona informa que el patronat 
de la Fundació que gestiona Ràdio Estel és qui administra les freqüències d’aquesta 
emissora radiofònica.

Articles i declaracions
Pròleg de Mons. Joan Josep Omella a la Memòria social de Càritas 
Catalunya. 

Benvolguts germans i germanes. A l’hora de posar-me a redactar aquest pòrtic per a 
les pàgines que segueixen, i que recullen la memòria de les activitats de Càritas en 
les diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya, he recordat unes paraules amb les que 
el papa Benet XVI iniciava la seva primera carta encíclica titulada Deus caritas est, 
publicada l’any 2005, a l’inici del seu pontificat.

Així començava aquest document: “’Déu és amor, i qui roman en l’amor roman en 
Déu i Déu en ell’ (1 Jn 4,16). Aquestes paraules de la primera carta de Joan revelen 
amb claredat meridiana el cor de la fe cristiana: la imatge cristiana de Déu i també la 
consegüent imatge de l’home i del seu camí. A més a més, en aquest mateix versicle, 
Joan ens ofereix, per dir-ho d’alguna manera, una formulació sintètica de l’existència 
cristiana: ‘Nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té hem cregut en ell’. Hem cre-
gut en l’amor de Déu: així pot expressar el cristià l’opció fonamental de la seva vida”. 
Aquesta opció fonamental cal que s’expressi en paraules i també en obres. Hi ha una 
dita castellana molt expressiva en aquest sentit que diu. “No es lo mismo predicar 
que dar trigo”. Les pàgines que segueixen fan honor a les comunitats cristianes de les 
diòcesis catalanes, perquè demostren que les nostres comunitats cristianes no només 
tenen bones paraules, sinó que també tenen bones obres; que no només prediquen, 
sinó que també donen bon blat.

Això honora totes les persones que ho fan possible professionals del treball social que 
treballen a Càritas, dirigents de l’organització, donants –perquè Càritas viu sobretot 
de les aportacions de persones privades- i sobretot del treball dels voluntaris. Són 
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milers a les nostres diòcesis i sense ells i elles no podríem, fer tot el que les pàgines 
que segueixen mostren. 
Aquest balanç no es de cap manera una invitació a caure en cap mena d’autosatis-
facció paralitzant o cofoisme. Ens cal anar endavant. I ens hem d’exigir encara més. 
En l’encíclica que ha citat, el gran teòleg que és Benet XVI feia aquesta afirmació: 
“La natura íntima de l’Església s’expressa en una triple tasca: anunci de la Paraula de 
Déu (kerygma-martyria), celebració dels Sagraments (leiturgia) i servei de la caritat 
(diaconia). Per a l’Església, la caritat no és una mena d’activitat d’assistència social 
que també podrien fer altres, sinó que pertany a la seva natura i és manifestació irre-
nunciable de la seva pròpia essència” (Deus càritas est, 25).

Això situa Càritas no com una obra més de l’Església, sinó com l’Església mateixa. 
L’amor –càritas- serà sempre necessari sobretot en la societat més justa, i estem ben 
lluny encara de tenir-la. El papa Francesc ha centrat l’actual Jubileu de la Misericòrdia 
en les catorze obres de misericòrdia, les materials i les espirituals. Per això, les pà-
gines que se segueixen són també una crònica de com els nostres cristians estan vivint 
els objectius de l’actual Jubileu.

La caritat efectiva és un test de l’autenticitat de la nostra fe. El meu agraïment a tots 
els qui han fet possible el que s’explica en les pàgines que venen a continuació, i 
també una invitació a continuar fent camí, sense cansar-nos i sense defallir. Que Déu 
us beneeixi a tots.

† Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona i responsable de la pastoral social en l’àmbit de la Tarraco-
nense.

Joan Josep Omella, l’arquebisbe proper.
(Declaracions del Sr. Arquebisbe a Miquel-Lluís Muntané, de la revista Serra d’Or 
del monestir de Montserrat, octubre de 2016, pàg. 686-688.)

-Quines són les postres impressions d’aquests primers mesos al capdavant de 
l’arxidiòcesi de Barcelona?
-En certa manera, encara estic arribant, perquè aquesta és una diòcesi molt gran i rere 
dia rere dia vaig trobant-li el pols. La primera cosa que m’ha impressionat és l’acolli-
da tan cordial de la gent, i no em refereixo només a les parròquies, sinó també a moltes 
persones que em reconeixen pel carrer i em saluden, i això vol dir que la comunitat 
barcelonina és acollidora. La segona cosa que m’ha sorprès és la vitalitat; es parla 
molt de la secularització, però he trobat una gran quantitat de cristians, no solament 
amb un gran dinamisme, sinó també amb un fort compromís, evangelitzador i social. 
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Hi ha moltes organitzacions, moltes accions, i això és positiu perquè vol dir que hi ha 
amor i compromís cristià entre la gent.

-Us ha canviat molt la vida, en aquests mesos a Barcelona, respecte de les vostres 
etapes anteriors i, concretament, de quan residíeu a Logronyo?
-La veritat és que sí, que m’ha canviat força, perquè aquí es pot dir que deixes de ser 
amo de la teva vida i de la teva agenda. Aquí tot és a l’engròs: el volum de feina, la 
quantitat de parròquies, les visites, les celebracions… També hi ha molts problemes 
que poden ser vistos com a oportunitats per evangelitzar millor, però que en tot cas 
no deixen de ser qüestions que demanen una solució. Jo venia d’una ciutat de cent 
cinquanta mil habitants, mentre que aquesta és una ciutat molt cosmopolita; camines 
pel carrer i sents parlar en anglès, en xinès, en rus, en italià… Barcelona és un referent 
al món per la seva riquesa cultural i també té el reclam de la Sagrada Família, que és 
un símbol universal de fe i de devoció.

-Un dels trets que s’acostumen a remarcar de la vostra personalitat és la proxi-
mitat. Aquest tarannà afavoreix més la tasca pastoral d’un bisbe?
-El fet és que jo sóc de poble, i un poble és una comunitat petita en què la proximitat 
ve donada per aquesta mateixa realitat, perquè s’hi creen unes relacions interpersonals 
fortes: tothom es coneix, els veïns es troben pel carrer, parlen els uns amb els altres, 
s’interessen per les coses que els passen… Jo vaig créixer en un entorn així, i indiscu-
tiblement això va marcar alguns aspectes del meu caràcter.

-Parlem del seminari. Com l’heu trobat. Fa anys que es parla de crisi de vocaci-
ons, però també es diu que ha començat a haver-hi alguna represa.
-Aquesta ha estat una altra de les sorpreses agradables; com que hi ha la imatge de 
Barcelona com una ciutat molt secularitzada, em pensava que el seminari estava gai-
rebé buit, però quan vaig arribar aquí el desembre de 2015 hi havia trenta-dos semi-
naristes, que no són tan pocs. El mes de maig vaig ordenar cinc preveres, i l’any que 
ve, segons em va dir el rector, hi ha la previsió que n’entrin quatre més. Jo crec que sí 
que som davant d’una petita represa: continua havent-hi joves que senten la crida de 
Déu i hi responen amb generositat, i això és un motiu d’esperança. Molts d’aquests 
joves són xicots ben formats, amb preparació universitària, que prenen la decisió amb 
coratge i amb maduresa. Naturalment, necessitaríem més capellans, però treballem bé 
amb els que tenim.

-La greu crisi que hem patit i totes les seves seqüeles han fet més visible la tasca 
social de l’Església a través de les organitzacions de Caritas. Això pot ser una 
oportunitat perquè més persones constatin aquesta dimensió d’amor al proïsme 
que és inherent al missatge cristià?
-Així és. Sense oblidar que la vida litúrgica, si es fa bé, ajuda a trobar Déu i a trobar 
un sentit a la vida, l’Església es fa creïble pel compromís amb els més necessitats. Ho 
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deia Joan pau II a En començar el tercer mil·lenni: la caritat i el compromís social són 
un deure ineludible, i els últims papes han insistit en aquest punt. Hem de ser capaços 
de donar testimoni d’amor cristià cap als nostres germans i, molt especialment, cap 
als exclosos de la societat.

-El papa Francesc, per la valentia dels seus posicionaments, ha cridat l’atenció 
molt positivament a moltes persones, fins i tot de fora de l’Església catòlica. Es 
podria dir que Francesc és la figura que el món necessitava en un moment com 
l’actual?
-És convicció de tota l’Església que Déu envia en cada moment el papa que necessi-
tem. En els últims temps hem tingut Joan Pau II, que va connectar molt bé amb les 
generacions noves en un temps de crisi de joventut, i moltes vocacions van sorgir 
d’aquelles trobades de joves. Benet XVI; un home contemplatiu, de perfil més in-
tel·lectual, ens va ajudar a facilitar el diàleg entre fe i cultura, entre fe i raó. I ara el 
papa Francesc, amb el seu missatge i el seu testimoni de treballar per la dignitat dels 
éssers humans, de reivindicar els drets de les persones més desfavorides, ha donat a 
l’Església un alè de novetat que, d’alguna manera, ha acostat a la sensibilitat religiosa, 
a la transcendència, moltes persones que potser se n’havien allunyat. El que ara és 
important és que tots plegats siguem capaços de seguir l’exemple que ens dóna.

-I el fet, precisament, que hagi generat tan bones expectatives, no pot provocar, a 
mitjà termini, algunes decepcions?
-És veritat que l’Església és una maquinària molt gran, perquè està establerta per tot 
el món, i per això costa que els canvis puguin fer-se d’una manera ràpida. Però el que 
és important és emprendre el camí amb decisió, sabent on es vol arribar, i això ja s’ha 
fet. Anirem aconseguint les fites, potser no gaire de pressa, però amb seguretat. Jo crec 
que la reforma que el papa ha començat és imparable; és possible que hi hagi alguns 
entrebancs i més o menys resistències, però el camí està traçat i ja no tornarà enrere.

-Davant de totes les formes de violència que pateix la societat, tant en el pla indi-
vidual com en el col·lectiu, quin diagnòstic se’n pot fer, des de la perspectiva del 
missatge cristià, i quines solucions hi pot aportar?
-Aquesta és una qüestió molt complexa, perquè hi ha infinites formes de violència. 
Hi ha, per exemple, un terrorisme que s’exerceix contra els cristians en certes zones 
del món, i que s’ha de denunciar, i no estic segur que els mitjans d’informació siguin 
prou aclaridors sobre aquest tema. La religió no pot servir, en cap cas, de pretext per 
a la violència; en nom de Déu no es pot matar ningú. Vivim en un món on es genera 
molta violència en tots els àmbits. Hi ha unes paraules de Benet XVI que ens poden 
ajudar a comprendre-ho, quan diu que, quan la persona es tomba d’esquena a Déu, es 
torna contra l’home. Ell va viure l’experiència tràgica de la Segona Guerra Mundial, 
quan el nazisme es va tornar contra Déu i això es va reflectir en una violència brutal 
contra milions d’éssers humans. La violència és fruit de la falta de valors; si els valors 
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basats en els drets humans no constitueixen el fonament d’una societat, l’espiral de 
la violència es desferma i es multiplica. Hem d’estar molt vigilants en aquest sentit.

-Per acabar, com veu el paper de Montserrat, amb aquesta connotació tan espe-
cial que té per als catalans?
-No hi ha dubte que Montserrat és un lloc emblemàtic, que d’alguna manera configura 
la cultura i la devoció dels catalans, i els monjos són els guardians de la Mare de Déu 
i d’aquesta devoció. És un lloc de pau i de pregària, que ha contribuït poderosament 
a consolidar les arrels espirituals de Catalunya, i aquesta essència s’ha de saber man-
tenir. I també té un valor d’unitat dels catalans perquè la Mare de Déu, com esdevé 
entre els germans a casa de la mare, té la capacitat d’aplegar-los al seu voltant per més 
diferents que puguin ser entre ells.
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Vicariat General

Carta de presentació del calendari diocesà 2016-
2017. Barcelona, 10 d’octubre de 2016

Benvolguts/des en el Senyor:

Em plau fer-vos arribar el Calendari Diocesà 2016-2017, elaborat al llarg d’aquests 
darrers mesos i amb l’aportació de tots, que vull agrair sincerament. Tots sabeu bé que 
no resulta fàcil preveure amb temps totes les activitats i dates corresponents, però el 
que s’ha pogut s’ha fet i aquí ho teniu.

Esperem que aquesta primera experiència de publicar un Calendari Diocesà, tot i que 
hauria d’haver sortit abans de qualsevol programació per anar tots més a una, sigui un 
gest de comunió per a treballar coordinats amb esperit sinodal i al servei de tots. No 
tot el que hi ha escrit en el Calendari Diocesà és per a què tothom s’hi faci present, 
sinó perquè puguem estar informats, portar-ho a la pregària i, en allò que ens afecta, 
participar-hi. 

El que hi ha consignat en el Calendari Diocesà és el que han aportat sobretot les De-
legacions Diocesanes, que inclouen molts altres organismes, i aquells actes amb les 
seves dates que corresponen al que s’organitza com a Diòcesi. És important que en 
allò que ens afecta a tots i que té un caràcter marcadament diocesà, fem l’esforç de 
ser-hi tots i, a més, animar-nos a participar-hi joiosament i de forma ben activa. Serà 
bo, també, que aquelles activitats que podrien agrupar-se féssim el possible de fer-ho 
per evitar la multiplicitat i així unir més esforços. 

Volem, al mateix temps, que sigui un Calendari dinàmic i sempre al dia, és a dir, 
que sigui àgil per si s’han de canviar dates per algun motiu important, o se n’han de 
corregir d’altres, o afegir-ne de noves. Per aquest motiu, el Calendari Diocesà estarà 
penjat a la Web de l’Arquebisbat, que el mantindrà sempre al dia i serà el més fiable. 
Per això, el que ara rebeu escrit a paper pot ésser susceptible d’algun canvi, correcció 
o afegit. La mateixa vida i el caminar dels esdeveniments ho tindran al dia.

Compartim amb el papa Francesc el somni d’una “opció missionera capaç de transfor-
mar-ho tot, per tal que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota l’estruc-
tura eclesial es converteixi en una via adequada per a l’evangelització del mon actual 
més que per a l’autopreservació. La reforma de les estructures que exigeix la conver-
sió pastoral només pot entendre’s en aquest sentit: procurar que totes elles es tornin 
més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les instàncies sigui més expansiva 
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i oberta, que col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi 
així la resposta positiva de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat” (EG 27).
Darrere cada data del Calendari Diocesà hi ha una acció o accions concretes que po-
den fer realitat aquest somni. Demanem al Senyor que aquests siguin mitjans neces-
saris per avançar en el camí d’una conversió pastoral i missionera, que no pot deixar 
les coses com estan (cf. EG 25).

Res més, sinó agrair-vos als qui heu col·laborat en la seva confecció les vostres apor-
tacions fins la setmana passada, i a tots el necessari esperit de col·laboració i comunió 
en fer possible que tot el que organitzem tant a nivell de parròquies, d’arxiprestats 
com de diòcesi sigui en bé d’una Església “en sortida” que deixa la pròpia comoditat 
–com ens diu el papa Francesc– i s’atreveix a arribar a totes les perifèries que neces-
siten la llum de l’Evangeli (cf. EG 20).

Amb tot el meu afecte, 

† Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar i vicari general de Barcelona

Calendari diocesà 2016-2017.
Setembre 2016

(Missions) Dia 1 – Formació missionera Delegacions de Missions de Cata-
lunya i Andorra 

 Dies 2 a 4 - Exercicis Espirituals Diaques Permanents
(Mitjans C) Dia 4 – Publicació del suplement extraordinari de l’Ateneu Sant 

Pacià al Full Dominical
 Dia 7 - Reunió Delegats diocesans (I)
(Ensenyament) Dia 7 – Trobada amb els mestres i professors de religió. 
(Past. Obrera) Dia 12 – Coordinadora de Religioses de la Pastoral Obrera de 

Catalunya
Dia 14 – Consell d’Assumptes Econòmics
(Past. Social) Dia 17 – Coordinació de Caminen Junts en la diversitat a Sant 

Pau del Camp 
(Diaconat P.) Dia 17 – Recés candidats al diaconat al Seminari Conciliar
(Ecumenisme) Dia 18* – Trobada de catòlics i protestants a Pedralbes
(Past. Obrera) Dia 19 – Coordinadora de Religioses de la Pastoral Obrera de 

Barcelona
(Past. Social) Dia 19 – Reunió Consell de capellans de Pastoral Penitenciària 

(SEPAP) 
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(Apost. Seglar) Dia 22 – Reunió de la Junta del Fòrum d’Organitzacions Catò-
liques d’Adults a Sant Pau del Camp

(Past. Social) Dia 22 – Reunió de la Plataforma d’entitats cristianes amb la 
immigració a Sant Pau del Camp 

 Dies 21 a 25 - Jubileu dels Catequistes a Roma
 Dia 22 – Col·legi de Consultors
 Dia 24 - Festa de la Mare de Déu de la Mercè
 Dia 24 - Eucaristia jubilar a la Model
(Ecumenisme) Dia 27 – Presentació de The Global Leadership Summit a Sant 

Pau del Camp
 Dies 27 i 28 – Reunió de la Comissió Permanent dels Bisbes de 

la Conferència Episcopal Espanyola (CEE)

Octubre 2016

(Apost. Seglar) Dia 2 – Acció Catòlica. Eucaristia a la Parròquia Santa Madrona
(Mitjans C i Missions) Dia 3 – Roda de premsa per presentar les acciones de la 

Diada del Domund 2016 al Palau episcopal
(Past. Social) Dia 3 – Consell Permanent del Secretariat de Pastoral Peniten-

ciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
 Dia 5 - Reunió dels Bisbes de la Província eclesiàstica de Barcelona
(Apost. Seglar) Dia 5 – Inauguració del curs de l’Apostolat Seglar a Sant Pau 

del Camp 
(Past. Joventut) Dia 5 – Taller Alpha adolescents i Fitxes Youcat. Per escoltes i 

grups de joves
 Dia 6 – Inauguració de l’Ateneu Universitari de Sant Pacià
(Past. Obrera) Dia 7 – Jornada Mundial del Treball Decent
(Past. Obrera) Dia 8 – Reunió del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera 

de Catalunya
(Germandats i C) Dia 8 – Jornada de Formació sobre el tema fiscal al Seminari 

Conciliar de Barcelona
(Past. Joventut) Dia 9 – Trobada de joves de la post-Jornada Mundial de la Jo-

ventut (JMJ)
 Dia 15 – Jornada de Formació de Diaques Permanents (I) al 

Seminari
(Diaconat P.) Dia 15 – Jornada de formació dels Candidats al Diaconat al Se-

minari Conciliar
(Missions) Dia 15 – Pregó del Domund a la Sagrada Família
(Past. Social) Dia 15 – Trobada d’inici de curs dels voluntaris del Secretari-

at de Pastoral Penitenciària de Barcelona (SEPAP) al Seminari 
Conciliar 

(Ensenyament) Dies 17 – Formació sobre educació intercultural per aprendre i 
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ensenyar (I)
(Economia) Dia 17 – Sessions d’estudi al Seminari Conciliar (Zones 1, 2, 3 i 4)
 Dia 18 – Reunió conjunta del CE, CP i CPD al Seminari Conciliar
(Catecumenat) Dia 20 – Formació per a catequistes-acompanyants dels catecú-

mens al Seminari Conciliar
(Past. Social) Dia 20 – Reunió de la Plataforma d’entitats cristianes amb im-

migració a Sant Pau del Camp
(Past. Salut) Dia 22 – XXXVIII Trobada catalana - Jornades sobre “Ecolo-

gia i Pastoral de la Salut” 
(Càritas) Dia 22 – Trobada de voluntaris de Càritas Catalunya a Tarragona 
(Missions) Dia 23 – Diada del Domund. Col·lecta per a les Missions
(Past. Joventut) Dia 23 – Què vas viure a la JMJ? Trobada post JMJ Cracòvia al 

Seminari
(Mitjans C) Dia 24 – Presentació de l’APP Església de Barcelona (amb mis-

ses per a turistes)
(Ecumenisme) Dia 24* – Simposi sobre Martí Luter amb motiu dels 500 anys de 

l’inici de la Reforma Protestant a l’Institut d’Estudis Catalans.
(Ensenyament) Dia 24 – Formació sobre educació intercultural per aprendre i 

ensenyar (II)
(Economia) Dia 24 – Sessions d’estudi a la Casa d’Espiritualitat de Tiana 

(Zones 5 i 6)
 Dies 24 i 25 - Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal 

Tarraconense (CET)
(Apost. Seglar) Dia 25 – Fòrum de les Organitzacions Catòliques d’Adults a 

Sant Pau del Camp 
 Dia 26 - Consell Presbiteral (I)
(Economia) Dies 26 i 27 – Sessions d’estudi al Seminari Conciliar (Zones 1, 

2, 3 i 4)
(P. Familiar) Dia 29 – Trobada amb moviments d’espiritualitat familiar sobre 

l’Exhortació Apostòlica del Papa Francesc, “Amoris Laetitia”
(Past. Social) Dia 29 – Curs de iniciació per a nous voluntaris del Secretariat 

de Pastoral Penitenciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
(Past. Joventut) Dia 30 – Cafè Youcat. “El matrimoni és per iaios? Amoris Lae-

titia per joves

Novembre 2016

(Past. Joventut) Dies del 2 al 30 – Comença XIII Setmana de Cinema espiritual
(Germandats i C) Dia 3 – Missa pels difunts de les Confraries i Germandats, a 

Sant Pau del Camp 
(Past. Joventut) Dia 4 – Estació d’Enllaç “Hello from the orther side” visita es-

piritual al cementiri del Poblenou
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 Dia 5 - Consell Pastoral Diocesà (I) al Seminari Conciliar
(Past. Obrera) Dia 5 – Trobada de Capellans Obrers de Catalunya
 Dia 6 - Eucaristia Jubilar a Wad-Ras
(Mitjans C) Dia 6 – Publicació suplement extraordinari de Cadena de pregà-

ria per les vocacions al Full Dominical
 Dia 6 - Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família en el VIè 

aniversari de la Dedicació
(Past. Social) Dia 7 – Reunió Consell capellans, Consell Permanent al Secre-

tariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
(Ensenyament) Dia 7 – Formació sobre educació intercultural per aprendre i 

ensenyar (III)
(Ecumenisme) Dia 8 – Jornades de la Comissió interdiocesana de delegats de 

Catalunya i les Illes Balears, a Sant Pau del Camp
(P. Vocacional) Dia 8 – Cadena de pregària per les vocacions a les parròquies
(Apost. Seglar) Dia 8 – Primera trobada equips “Vine i Veuràs” a Sant Pau del Camp 
(Apost. Seglar) Dia 8 – Reunió de la Comissió dels Centres Culturals i Parro-

quials a Sant Pau del Camp 
(Apost. Mar) Dies 8-10 i 12 – Jornades de la Gent del Mar
 Dia 9 - Trobada dels Arxiprestes al Seminari Conciliar 
(Mitjans C) Dia 10 – Roda de Premsa de Germanor
 Dies 11-13 - Jornades de Formació de Catequistes al Secretariat 

Interdiocesà de Catequesi (SIC)
(Past. Obrera) Dia 12 – XXII Jornada de Religioses i Religiosos en barris obres 

i populars a Sant Pau del Camp
(Past. Social) Dia 12 – Reunió del Secretariat pels marginats a Sant Pau del Camp 
(Ensenyament) Dia 12 – Formació sobre intel·ligències múltiples (I)
(Past. Salut) Dia 12 – Trobada de formació dels Professionals Sanitaris Cris-

tians (PROSAC) a Sant Pau del Camp 
(Mitjans C) Dia 13 – Publicació suplement extraordinari Diada de Germa-

nor al Full Dominical
 Dia 13 - Celebració Cloenda de l’Any Jubilar de la Misericòrdia 

a la Catedral
(Economia) Dia 13 – Diada de Germanor. Col·lecta 
(P. Vocacional) Dia 13 – Espai vocacional Samuel al Seminari Menor
(P. Vocacional) Dia 13 – Zona Vocacional
(Ensenyament) Dia 14 – Formació sobre educació intercultural per aprendre i 

ensenyar (IV)
(Missions) Dia 15 – Reunió Delegats de Missions de Catalunya i Andorra 

al Seminari Interdiocesà
(Mitjans C) Dia 15 – Seminari sobre “Amoris Laetitia”, per a periodistes a 

l’Arquebisbat
(Ensenyament) Dia 15 – Formació sobre intel·ligències múltiples (II)
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(Past. Social) Dia 17 – Reunió de la Plataforma d’entitats cristianes amb im-
migració a Sant Pau del Camp 

(Ensenyament) Dia 17 – Formació sobre intel·ligències múltiples (III)
(Catedral) Dia 18 – Dedicació de la Catedral
(P. Vocacional) Dia 18 – Cadena de pregària per les vocacions 
(Apost. Seglar) Dia 19 – Reunió de la Comissió Interdiocesana de l’Apostolat 

Seglar a Sant Pau del Camp
(Ensenyament) Dia 19 – Formació sobre intel·ligències múltiples (IV)
 Dia 19 – Acte Cloenda Any de la Misericòrdia i llançament vers 

un nou Pla Pastoral Diocesà, a Santa Maria del Mar 
 Dia 20 - Celebració Cloenda Any Jubilar de la Misericòrdia a 

Sant Pere del Vaticà
(Ensenyament) Dia 21 – Formació sobre educació intercultural per aprendre i 

ensenyar (V)
 Dies 21 a 25 - Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal 

Espanyola (CEE)
(Past. Obrera) Dia 21 – Coordinadora de Religioses de la Pastoral Obrera de 

Catalunya
(Past. Salut) Dia 24 – Inici del curs del Servei d’Atenció Religiosa Catòlica 

(SARC) al Seminari Conciliar
 Dia 26 - Recés d’Advent dels Preveres de la Zona 4
(Germandats i C) Dia 26 – Recés d’Advent de les Confraries i Germandats al Se-

minari Conciliar
(Catecumenat) Dia 26 – Ritu d’ingrés al catecumenat (infants) al Col·legi de la 

Sagrada Família, (c/ Avinyó,20) i a la Catedral de Barcelona
 Dia 27 - Inici del temps d’Advent
(Catecumenat) Dia 27 – Ritu d’ingrés al catecumenat (adults) a la Catedral de 

Barcelona
(Past. Joventut) Dia 27 – Cafè Youcat. “Sexe en estat pur?” Moviment Purexcul-

ture
(Ensenyament) Dia 28 – Formació sobre Educació intercultural per aprendre i 

ensenyar (VI)
(P. Vocacional) Dia 28 – Cadena de pregària per les vocacions. 
(Apost. Seglar) Dia 29 – Reunió del Consell d’Acció Catòlica a Sant Pau del 

Camp
 Dia 30 - Recés d’Advent dels preveres Zones 1, 2 i 3 

Desembre 2016

 Dia 1 - Recés d’Advent preveres Zones 5 i 6
(P. Vocacional) Dia 4 – Espai vocacional Samuel al Seminari Menor
(Past. Social) Dia 5 – Reunió Consell de capellans i Consell Permanent del 
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Secretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
(Past. Joventut) Dia 7 – Vetlla de pregària a la Parròquia de la Mercè
(Germandats i C) Dia 8 – Processó de la Immaculada a la Mercè 
(Germandats i C) Dia 10 – Concert de nadales a Santa Anna
(P. Vocacional) Dia 11 – Zona vocacional 
(Mitjans C) Dia 11 – Publicació suplement extraordinari de Càritas (Nadal) 

al Full Dominical
(Apost. Seglar) Dia 13 – Reunió de la Comissió dels Centres Cultural i Parro-

quials a Sant Pau del Camp
(Mitjans C) Dia 15 – Llibre-digital, recull del Full Extra de l’Any de la Mi-

sericòrdia
(Past. Social) Dia 15 – Reunió de la Plataforma d’entitats cristianes amb im-

migració a Sant Pau del Camp 
(Past. Joventut) Dia 16 – Estació d’Enllaç. “Llévame en tu bicicleta” Processó 

sobre rodes amb la llum de Betlem
 Dia 17 - Jornada Formació Diaques Permanents (II)
(Diaconat P.) Dia 17 – Formació candidats al Diaconat Permanent al Seminari 

Conciliar
(P. Familiar) Dia 17 – Recés d’Advent per a matrimonis i promesos a la Casa 

d’Exercicis de Sarrià
(Càritas) Dia 18 – Col·lecta de Nadal
(Hptat. Lourdes) Dia 18 – Trobada de Nadal a l’Hotel Barceló Sants 
(Ensenyament) Dia 19 – Celebració Nadal. Eucaristia a la Cripta de la Catedral 

de Barcelona. 
(Missions) Dies 19 i 20 – Campanya “Sembradors d’estels”
(Past. Joventut) Dia 28-2 – Trobada europea de Taizè a Riga
(P. Familiar) Dia 30 – Dia de la Família. Eucaristia a la Sagrada Família en la 

seva festa

Gener 2017

(Missions) Dia 6 – Diada d’Àfrica i catequistes a les missions
(P. Vocacional) Dia 8 – Zona vocacional
 Dies 8 a 14 - Exercicis Espirituals dels Bisbes de la Conferència 

Episcopal Espanyola (CEE)
(Diaconat P.) Dia 14 – Formació dels candidats al Diaconat Permanent al Se-

minari Conciliar
(Mitjans C) Dia 15 – Publicació suplement extraordinari de Càritas (Migra-

cions) al Full Dominical
(Past. Social) Dia 16 – Reunió Consell de capellans i Consell Permanent del Se-

cretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
 Dies 16 a 20 - Exercicis Espirituals Preveres de l’Arxidiòcesi a Tiana
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(Ecumenisme) Dia 18 – Inauguració de la Setmana de Pregaria Universal per a 
la Unitat dels Cristians a la Catedral.

(Past. Joventut) Dies 17 al 19 – Trobada ESO. “Com són els cristians de Síria i 
Iraq? Jaume Vives, periodista

(Catecumenat) Dia 19 – Formació per a catequistes-acompanyants de catecú-
mens al Seminari Conciliar

(Past. Social) Dia 19 – Reunió de la Plataforma d’entitats cristianes amb im-
migració a Sant Pau del Camp 

(Past. Joventut) Dia 20 – Vetlla ecumènica
(Diaconat P.) Dia 21 – Sants Fructuós, Auguri i Eulogi. Trobada interdiocesa-

na dels diaques a Barcelona 
(Germandats i C) Dia 21 – Assemblea de Hermanos Mayores i Presidents
(Catecumenat) Dia 22 – Recés de catecúmens al Seminari Salesià “Martí Codo-

lar”
(Missions) Dia 22 – Jornada de la Infància Missionera
(Past. Social) Dia 22 – Trobada diocesana del Dia dels Migrants i Refugiats 
(Past. Salut) Dia 22 – Trobada diocesana a l’Hospital Sant Rafael 
(Ensenyament) Dia 23 – Formació sobre Educació intercultural Avançada (I)
(Mitjans C) Dia 24 – Eucaristia i trobada amb periodistes en la festa de Sant 

Francesc de Sales
 Dia 25 - Reunió Delegats diocesans (II)
(Apost. Mar) Dia 26 – Celebració ecumènica a Stella Maris 
 Dia 28 - Consell Pastoral Diocesà (II) al Seminari Conciliar
(Apost. Seglar) Dia 28 – IV Jornada d’Apostolat Seglar de Catalunya al Semi-

nari Conciliar
(Ensenyament) Dia 30 – Formació sobre Educació intercultural Avançada (II)
(Missions) Dies 30 i 31 – Jornada de formació missionera a Tarragona
 Dia 31 – Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) 

Febrer 2017

 Dia 1 – Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarra-
conense (CET) (matí)

 Dia 1 – Província Eclesiàstica de Barcelona (PEB) (tarda)
(V. Consagrada) Dia 2 – Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Eucaristia a la 

Catedral
(Ensenyament) Dia 6 – Formació sobre Educació intercultural Avançada (III)
(Ecumenisme) Dia 7 – Trobada de la Comissió interdiocesana d’Ecumenisme, 

a Sant Pau del Camp
(Diaconat P.) Dia 11 – Formació dels Candidats al Diaconat Permanent al Se-

minari Conciliar
(Past. Social) Dia 11 – Curs de iniciació per a nous voluntaris del Secretariat 
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de Pastoral Penitenciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
(Germandats i C) Dia 11 – Formació per a Germandats i Confraries al Seminari 

Conciliar 
(Hptat. Lourdes) Dia 11 – Diada a la Catedral de Barcelona
(Catedral) Dia 12 – Santa Eulàlia, Co-titular de la Catedral de Barcelona
 Dia 12 - Col·lecta de Mans Unides
(Mitjans C) Dia 12 – Publicació suplement extraordinari de Mans Unides al 

Full Dominical
(Past. Joventut) Dia 12 – Cafè Youcat. Puc estimar tothom?
(Ensenyament) Dia 13 – Formació sobre Educació intercultural Avançada (IV)
(Past. Joventut) Dies 14 al 16 – Trobada ESO. “Es pot ser feliç en l’adversitat i 

la malaltia…?” Diàleg amb residents del Cottolengo
(Past. Joventut) Dia 16 – Comença Alpha universitaris
(Past. Joventut) Dia 17 – Estació d’Enllaç. “Home sweet home” visita al Bisbat
(Past. Joventut) Dia 18 – Jornada d’animadors de joves organitzada pel SIJ a 

Poblet
Dia 18 - Jornada Formació Diaques Permanents (III)
(P. Vocacional) Dia 19 – Espai vocacional Samuel al Seminari Menor
(P. Vocacional) Dia 19 – Zona vocacional 
(Mitjans C) Dia 19 – Publicació suplement extraordinari de Fundació Esco-

la Cristiana al Full Dominical
(Ensenyament) Dia 20 – Formació sobre Educació intercultural Avançada (V)
 Dies 21 i 22 - Reunió Bisbes Comissió Permanent de la Confe-

rència Episcopal Espanyola (CEE) 
 Dia 22 - Consell Presbiteral (II)
(Past. Social) Dia 23 – Reunió de la Plataforma d’entitats cristianes amb im-

migració a Sant Pau del Camp 
(Past. Joventut) Dia 25 – Una llum a la Nit
(Ensenyament) Dia 27 – Formació sobre Educació intercultural Avançada (VI)

Març 2017

 Dia 1 - Dimecres de Cendra. Inici de la Quaresma
(P. Familiar) Dies 1 al 8 – Setmana de la Família
(V. Consagrada) Dia 4 – Recés de Religioses al Seminari Conciliar 
 Dia 4 - Recés de Quaresma Preveres Zona 4
(Germandats i C) Dia 4 – Conferència quaresmal i Via Crucis 
(Past. Obrera) Dia 4 – Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya
(Catecumenat) Dia 5 – Ritu d’elecció dels catecúmens a la Catedral de Barcelona
(Missions) Dia 5 – Diada d’Hispano-Amèrica i Ocsha
(Past. Joventut) Dia 5 – Caminem junts cap a la Pasqua! a la Sagrada Família
(Past. Social) Dia 6 – Reunió Consell de capellans, i Consell Permanent del 
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Secretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
(Past. Obrera) Dia 6 – Coordinadora de Religioses de la Pastoral Obrera de 

Catalunya
 Dia 8 - Recés de Quaresma Preveres Zones 1, 2 i 3 
(Apost. Seglar) Dia 8 – II Trobada de la Delegació a Sant Pau del Camp 
(Past. Obrera) Dia 8 – Celebració de la Jornada de la Dona Treballadora
(Diaconat P.) Dia 11 – Recés dels candidats al Diaconat Permanent al Semi-

nari Conciliar
(Past. Social) Dia 11 – Curs de formació jurídica al Secretariat Pastoral Peni-

tenciària (SEPAP)
(Germandats i C) Dia 11 – Pregó juvenil de Setmana Santa a Santa Anna
(Mitjans C) Dia 12 – Publicació suplement extraordinari sobre el Dia del 

Seminari al Full Dominical
(Past. Joventut) Dia 12 – Cafè Youcat. “Puc escollir ser home o dona?” Vetlla i 

eucaristia
(P. Vocacional) Dia 12 – Zona vocacional
 Dies 13 a 17 - Assemblea Plenària Bisbes de la Conferència 

Episcopal Espanyola (CEE)
(Past. Joventut) Dies 14 al 16 – Trobada ESO. “Quina és la Play-list del Cel?”
 Dia 16 - Recés de Quaresma Preveres Zona 6
(Past. Social) Dia 16 – Reunió de la Plataforma d’entitats cristianes amb im-

migració a Sant Pau del Camp 
(Past. Social) Dia 18 – Reunió del Secretariat pels marginats a Sant Pau del Camp 
(P. Vocacional) Dia 18 – Vetlla de pregària per les vocacions al Seminari 
(Germandats i C) Dia 18 – Pregó de Setmana Santa a la Parròquia de Sant Agustí 
(Past. Joventut) Dies 18-19 – The return: Convivència de Quaresma per adoles-

cents (13-17 anys)
(P. Vocacional) Dia 19 – Dia del Seminari 
 Dia 19 – Dia del Seminari. Col·lecta 
 Dia 23 - Recés de Quaresma Preveres Zona 5
(P. Familiar) Dia 26 – Dia a favor de la Vida a la Sagrada Família
(P. Vocacional) Dia 26 – Espai vocacional Samuel al Seminari Menor 
(Mitjans C) Dia 26 – Publicació suplement extraordinari de les 40 hores 

d’adoració (ANFE) al Full Dominical
(Past. Joventut) Dia 28 a 31 – Symposium sobre Pastoral juvenil a Barcelona, or-

ganitzat pel Consell Conferències Episcopals Europees (CCEE)

Abril 2017

(Diaconat P.) Dia 1 – Formació dels Candidats al Diaconat Permanent al Se-
minari Conciliar

(P. Familiar) Dia 1 – Recés quaresmal per a matrimonis i promesos
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(Ensenyament) Dia 1 – Jornada Interdiocesana de Mestres i Professors de Religió.
(Past. Joventut) Dia 1-2 – Recés per a nois i noies (+17 anys)
(Past. Social) Dia 3 – Reunió Consell de capellans i Consell Permanent del Se-

cretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
(P. Vocacional) Dia 9 – Zona vocacional
 Dia 11 - Dimarts sant. Missa Crismal. 
 Dia 13 - Dijous sant 
(Past. Joventut) Dia 13 – Pasqua urbana
 Dia 14 - Divendres sant. Col·lecta pels cristians de Terra Santa
 Dia 16 - Pasqua de Resurrecció
(Apost. Mar) Dia 18 – Celebració de la Pasqua a Stella Maris 
 Dia 23 - Festa de Sant Jordi, Patró de Catalunya
(P. Vocacional) Dia 23 – Espai vocacional Samuel al Seminari Menor
 Dia 26 - Vetlla de Santa Maria a Montserrat
 Dia 27 - Festa de la Mare de Déu de Montserrat, Patrona de 

Catalunya
(Past. Joventut) Dies 28-1 – Encuentro equipos de delegados a Granada (CEE)

Maig 2017

(Past. Obrera) Dia 1 – Celebració Jornada del 1er de Maig a Sant Josep Obrer
(Past. Joventut) Dia 5 – Estació d’Enllaç “Al mar al mar” Viatge amb vaixell pel 

port amb adoració i pregària
(P. Vocacional) Dia 6 – Trobada d’escolans 
(Past. Social) Dia 6 – Curs d’Iniciació per a nous voluntaris del Secretariat de 

Pastoral Penitenciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
(Past. Joventut) Dia 6 – Soul Rescue
(Past. Joventut) Dia 7– Cafè Youcat “Porn kills Love”? Amor i pornografia
(Mitjans C) Dia 7 – Publicació suplement extraordinari d’Assignació Tribu-

tària al Full Dominical
(Missions) Dia 7 – Jornada Missionera de les Vocacions Natives i pregària 

vocacional
(Apost. Seglar) Dia 7 – Acció Catòlica. Eucaristia a la Parròquia Santa Madrona
(P. Vocacional) Dia 7 – Jornada Mundial de pregària per les vocacions 
(Past. Social) Dia 8 – Reunió Consell de capellans de Catalunya i Consell 

Permanent del Secretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP) a 
Sant Pau del Camp 

(Past. Joventut) Dia 8 – Trobades d’ESO amb Fight The New Drug
 Dies 10 i 11 – Reunió dels Bisbes de la Tarraconense (CET) a 

Loreto
(Past. Joventut) Dia 12 – Vetlla de pregària pels cristians perseguits 
(Past. Joventut) Dia 13 – Mari ens espera! Pelegrinatge jove a Núria
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(P. Vocacional) Dia 14 – Zona vocacional 
(Past. Social) Dia 15 – Pregària del Secretariat de Pastoral Penitenciària (SE-

PAP) a la parròquia de Sant Pere Nolasc
 Dia 17 - Consell Presbiteral (III) al Seminari Conciliar
(Past. Joventut) Dies 17-19 – Trobada d’ESO “Pedres que parlen?” Ginkama 

espiritual per la Sagrada Família
(P. Vocacional) Dies 18-20 – Reunió delegats de Pastoral vocacional d’Espanya 

a Madrid
(Past. Social) Dia 18 – Reunió de la Plataforma d’entitats cristianes amb im-

migració a Sant Pau del Camp 
(Past. Social) Dia 20 – Reunió del Secretariat pels marginats a Sant Pau del 

Camp 
(Diaconat P.) Dia 20 – Formació dels Candidats al Diaconat Permanent al Se-

minari Conciliar
 Dia 20 - Jornada de Formació Diaques Permanents (IV)
(Germandats i C) Dia 20 – Recés i jornada de reflexió a Sant Josep de la Muntanya 
(Past. Salut) Dia 21 – Celebració del Dia del Malalt - Pasqua del Malalt
(P. Vocacional) Dia 21 – Espai vocacional Samuel al Seminari Menor
(Mitjans C) Dia 25 – Jornada Mundial de les Comunicacions Socials
 Dia 27 - Consell Pastoral Diocesà (III) al Seminari Conciliar
(Apost. Seglar) Dia 27 – Jornada de l’Apostolat Seglar a Sant Pau del Camp

Juny 2017

(Past. Salut) Dia 1 – SARC - Clausura curs de la Pastoral de la Salut 
(Past. Social) Dia 3 – Assemblea de final de curs del Secretariat de Pastoral 

Penitenciària (SEPAP) al Seminari Conciliar
(Past. Joventut) Dia 3 – Estació d’Enllaç “Let’s talk about sex”
(Past. Social) Dia 4 – Convivència “Caminen junts en la diversitat”
 Dia 4 – Pentecosta
(Past. Obrera) Dia 5 – Coordinadora de Religioses de la Pastoral Obrera de 

Catalunya
 Dia 6 – Reunió Comissió interdiocesana d’Ecumenisme
(V. Consagrada) Dia 11 – Jornada Pro Orantibus
(P. Vocacional) Dia 11 – Zona vocacional
 Dia 14 - Reunió Delegats Diocesans (III)
(Past. Social) Dia 15 – Reunió de la Plataforma d’entitats cristianes amb la 

immigració a Sant Pau del Camp 
(Diaconat P.) Dia 17 – Trobada final de curs del Diaconat Permanent
(Past. Social) Dia 17 – Curs d’Iniciació per a nous voluntaris del Secretariat 

de Pastoral Penitenciària (SEPAP) a Sant Pau del Camp 
(Past. Joventut) Dia 17 – Una llum a la Nit
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 Dia 18 - Festivitat de Corpus Christi. Col·lecta de Caritas
(Mitjans C) Dia 18 – Publicació suplement extraordinari de Corpus Christi 

al Full Dominical
(P. Vocacional) Dia 21 – Espai vocacional Samuel
(H. M. Déu Lourdes) Dies del 29 al 3 de juliol – Pelegrinatge a Lourdes 

Juliol 2017

(Mitjans C) Dies 3-5 – Primera edició de la universitat d’Estiu Comunicació 
i Església

(P. Vocacional) Dies del 5 al 8 – Convivències d’escolans
 Dies 10 a 12 – Reunió Bisbes de la Conferència Episcopal Tar-

raconense (CET)
(Catequesi) Dies 10 al 14 – Setmana Catequètica al Seminari Conciliar.
(Missions) Dia 15 – Província eclesiàstica. Trobada de missioners, famili-

ars i amics a Terrassa
(Apost. Mar) Dia 15 – Processó de la Mare de Déu del Carme i Eucaristia
(Past. Joventut) Dia 31 fins al 6 d’agost – Pelegrinatge juvenil diocesà a Santiago 

Agost 2017

(Past. Joventut) Dies 31 juliol al 6 – Pelegrinatge juvenil diocesà (a Assís)
(Missions) Dies 30 i 31 – Formació missionera de les delegacions de mis-

sions i O.M.P. de Catalunya i Andorra.

Setembre 2017

(Missions) Dia 1 – Formació missionera de les delegacions de missions i 
O.M.P. de Catalunya i Andorra.

 Dies 8 a 10 – Exercicis espirituals per els Diaques Permanents i 
famílies 

(Hptat. Lourdes) Dies del 21 al 25 – Pelegrinatge a Lourdes
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Secretaria General

Nomenaments parroquials
03.10.16 – Rvd. Sr. Eduardo Bakale Ayang, adscrit a la parròquia de Sant Agustí, de 
Barcelona.

04.10.16 – Rvd. Sr. David Álvarez Rodríguez, rector de la parròquia Mare de Déu de 
la Salut, de les Planes (Barcelona).

19.10.16 – Rvd. P. Àngel Alegre García, SDB, vicari de la parròquia de la Mare de 
Déu de les Neus, de Sant Adrià de Besós.

19.10.16 – Rvd. P. Ramon Bosch Costa, SDB, vicari de la parròquia de Maria Auxi-
liadora, de Mataró.

Nomenaments no parroquials 
19.10.16 – Rvd. P. Víctor Javier Macua Jiménez, SDB, Capellà de la comunitat de 
monges Carmelites descalces del Monestir de la Immaculada, de Mataró. 

28.10.16 – Sra. Lorena Cabrera Pizarro, confirmació en el càrrec de presidenta de 
l’associació Joventut Obrera (JOC) Nacional de Catalunya i les Illes de l’Arquebisbat 
de Barcelona, per tres anys.

Notes informatives
Nota informativa sobre l’eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família amb mo-
tiu del VIè Aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família pel 
Papa Benet XVI. 

Eucaristia presidida per Mons. Joan Josep Omella Omella, Arquebisbe de Barcelona. 
Invitacions per accedir a la Basílica de la Sagrada Família i participar en l’eucaristia 
del diumenge, 6 de novembre de 2016, 17 h.

Per poder assistir a la celebració de l’eucaristia que tindrà lloc a la Basílica de la 
Sagrada Família amb motiu del VIè Aniversari de la Dedicació de la Basílica pel 
Papa Benet XVI, és imprescindible la presentació d’una invitació gratuïta, sense la 
qual no es podrà accedir al temple, atès que l’aforament és limitat per les exigències 
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establertes per les normes de seguretat. Les invitacions es lliuraran a la secretaria de 
l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació, 231, fins a comple-
tar l’aforament de la Basílica, dins els dies i horaris següents:

De dimecres 2 de novembre a divendres 4 de novembre de 2016.
matí: de 10 a 14 hores
tarda: de 16 a 20 hores

AVÍS IMPORTANT per als preveres i diaques que vulguin concelebrar:

—Els preveres i diaques que vulguin concelebrar hauran de recollir la invitació per a 
concelebrant també al mateix Seminari Conciliar en els dies i horaris indicats abans. 
—Cal dur alba i estola blanca. 
—Hauran d’accedir al Temple per la façana de la Passió. 
—Es prega ser a la Basílica no més tard de les 16,45 hores.

Nota informativa general sobre l’eucaristia de la Clausura Diocesana de l’Any 
Sant Jubilar de la Misericòrdia presidida per Mons. Joan Josep Omella Omella, 
Arquebisbe de Barcelona. 

S.E. CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE BARCELONA
Diumenge 13 de novembre de 2016, 19 hores

—Aquesta celebració eucarística és oberta a tots els fidels.
—Es prega accedir a la Catedral per la porta principal. 
—Les persones amb dificultats de mobilitat poden accedir-hi per la Porta de Sant Iu 
(entrada pel carrer dels Comtes).
—Es recorda que cada diumenge s’hi celebra una missa dominical a les 18 hores i, per 
tant, cal esperar a l’acabament de l’esmentada missa per accedir als bancs on seure.

IMPORTANT PER ALS PREVERES I DIAQUES QUE VULGUIN CONCELE-
BRAR:

—Els preveres i diaques cal que portin l’alba i l’estola verda. 
—L’accés per als concelebrants serà també per la porta principal.
—Un cop dins, caldrà adreçar-se a la capella del Santíssim per tal de revestir-se, no 
més tard de les 18.45h. 
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—Es prega confirmació d’assistència a la Secretaria General de l’Arquebisbat, no més 
tard del dijous 10 de novembre, per tal de poder fer la reserva del lloc on seuran els 
concelebrants:

• telèfon: 93 270 12 48
• e-mail: nvelasco@arqbcn.cat

In pace Christi
Molt Iltre. Dr. Josep Pavia Simó

Aquest prevere i canonge emèrit de la nostra catedral, morí cristianament a Barcelona 
el dia 30 d’octubre de 2016, a l’edat de 84 anys. Havia nascut a La Jana (Baix Ma-
estrat), diòcesi de Tortosa i província de Castelló, el dia 11 de juliol de 1932. L’any 
1945vingressà al Seminari de Tortosa, on ja es va iniciar també en la seva formació 
musical, que va anar completant durant tota la seva vida, essent deixeble dels grans 
del nostre país i de tot Europa. Era llicenciat en Filologia Clàssica i durant molts any 
fou col·laborador científic del CSIC, en el Departament de Musicologia, tasca de la 
que es jubilar el 31 de desembre de 1999.
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Fou un musicòleg eminent i també compositor de misses, himnes religiosos i goigs 
– sobretot per al culte a la parròquia del seu poble natal -, tot i que ell no en volia 
fer difusió i gairebé ho amagava, encara que algunes d’aquestes composicions seves 
es conserven a l’Arxiu de la nostra catedral, on també es conserven diversos volums 
amb els seus treballs científics sobre musicologia. Les persones interessades en aquest 
aspecte de la seva activitat poden trobar una informació detallada a la pàgina web del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques de Barcelona: www.anuario musical.
revistas.csic.es. El títol de la informació dedicada al mossèn a l’Anuario Musical 57 
(2002), en ocasió de complir ell 70 anys, ja és ben expressiu: “Dr. Josep Pavia i Simó, 
una vida de servicio y una dedicación a los estudios de humanidades, canto gregoriano 
y musicología”. Destaquen els seus llibres i articles sobre la música a Barcelona durant 
el període barroc, especialment sobre els compositors Joan Pau Pujol i Francesc Valls.

Aquesta activitat com a musicòleg la va compaginar sempre amb el seu ministeri sa-
cerdotal. A la seva diòcesi de Tortosa fou vicari d’Alcanar, i ecònom de Bojar, Corac-
har, Castell de Cabres i Paúls. Va tenir funcions musicals a la catedral de Calahorra 
(La Rioja) i des de l’any 1965 i fins a la seva mort, per tant durant més de 40 anys ha 
treballat en l’acció pastoral de la catedral de Barcelona. Fou capellà de les religioses 
de la Mare del Diví Paastor (c. Bagur,12).També fou professor d’Humanitats en diver-
sos instituts i en la UAB, impartint cursos de doctorat.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar a la catedral el dia 31 
d’octubre de 2016, a les 11 hores. La va presidir l’arquebisbe de Barcelona, Joan Jo-
sep Omella, acompanyat de 14 preveres, entre els quals hi havia diversos canonges de 
la catedral i altres preveres diocesans de Tortosa i de Barcelona.

Es varen fer aquestes lectures bíbliques: Primera lectura: 2 Corintis 4,14-5,1. Salm 
responsorial: El Senyor és el meu pastor. Evangeli de Joan 12, 23-28. Nombrosos 
fidels varen assistir a la celebració, entre els quals hi havia la germana de Mn. Pavia, 
Maria dels Àngels, cosins i altres familiars i amics del mossèn. Va actuar com a mes-
tre de cerimònies Mn. Josep Vives i el cor de cambra Francesc Valls va interpretar 
diverses peces polifòniques, en record del canonge que fou un eminent estudiós de la 
música, en especial a la nostra catedral.

Entre els concelebrants hi havia Mn. Carles Sauró, rector de la parròquia de la Bona-
nova, que estava molt relacionat amb Mn. Pavia. Aquest, com a prior de la Confraria 
de la Mare de Déu del Lledó, cercava, fa anys, un temple a la nostra ciutat per posar-hi 
la sagrada imatge de la patrona de Castelló de la Plana, i això es va fer possible al tem-
ple de la Bonanova on, en una de les capelles laterals, es venera ara la sagrada imatge. 
El 13 de novembre, en aquesta parròquia, per divuitè any consecutiu, se celebra la 
festa de la Mare de Déu del Lledó, amb una nombrosa assistència de devots i amb la 
presència de les autoritats de Castelló.



[48] octubre - BAB 156 (2016)616

“La mort és sempre un misteri”, va començar dient a l’homilia el Sr. Arquebisbe, que 
també va expressar el seu condol, en nom propi, dels canonges i dels sacerdots de la 
diòcesi, als familiars i amics del mossèn difunt, tot recordant també, amb especial 
afecte, que era originari de la diòcesi de Tortosa. També vas fer esment dels treballs 
de Mn. Pavia com a estudiós de la música i va desitjar que “pugui fer bona música al 
cel per a la glòria de Déu”. Centrà les seves reflexions en les lectures bíbliques que 
s’havien proclamat i de manera especial en les paraules del profeta Isaïes que diu que 
els homes som poca cosa, com petits curs, però que Déu ens estima i és la nostra força. 
Posà especialment l’accent en les paraules de Crist: “Jo sóc la resurrecció i la vida; 
qui creu en mi, encara que mori, viurà”. I també en aquestes altres: “Veniu a mi tots 
els qui esteu cansats i afeixugats, que el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera”. 
Va demanar per als seus familiars i amics el consol de la fe, i va afegir: “Preguem el 
Senyor per la nostra diòcesi, perquè, enmig de les dificultats que troba avui en l’evan-
gelització, experimenti també la vostra pau i doneu-nos molts i bons sacerdots, avui 
que acomiadem un sacerdot diocesà”

Va acabar la seva homilia amb una referència a un pensament de sant Joan d’Àvila que 
va aplicar al mossèn difunt. “Tu saps, Senyor, que no em varen torbar les paraules dels 
qui et contradiuen a Tu, Pastor bo. No vaig desitjar les coses d’aquest món. Tu saps 
que dic la veritat: que amb joia ho vaig deixar tot per seguir-te només a Tu”.

Amb el cant del “In paradisum deducant te angeli”, es va acomiadar el fèretre del 
mossèn a la porta de la catedral. Les seves despulles varen rebre cristiana sepultura al 
seu poble natal, La Jana. Que reposi en la pau de Crist.

Religioses difuntes
La Gna. Maria Pilar (Carmen) Roca Vilaplana, clarissa del Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes, va morir el 30 de setembre de 2016, als 96 anys d’edat i 69 de vida religiosa.

Capítol d’eleccions
El Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, Mn. 
Francesc Prieto Rodríguez, va presidir el dia 20 d’octubre de 2016, el Capítol d’elec-
cions de les Monges de l’Orde de Santa Clara del Monestir de Santa Maria de Pedral-
bes de la Ciutat i Arxidiòcesi de Barcelona.

Va resultar elegida com Abadessa de la Comunitat, per un segon trienni, la Rvda. M. 
Montserrat Casas Soldevila.
En tot es va observar el que prescriu el Dret Canònic, les Constitucions de l’Orde i el 
Cerimonial.
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Nota dels bisbes de Catalunya sobre
el Treball Decent.

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

1. La situació actual
Darrere l’argument de la recuperació econòmica i de la disminució de l’atur, a Ca-
talunya continuen havent-hi més de 650.000 persones aturades (més de 4.700.000 
persones al conjunt de l’Estat Espanyol, segons dades del començament del 2016). 
En els darrers anys s’han aplicat algunes mesures en favor d’aquesta recuperació que 
han capgirat les condicions de treball de moltes persones treballadores pel que fa a la 
temporalitat, el tipus de jornada i el seu nivell salarial. 

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

2. La necessitat d’un treball decent per la persona i per la societat
A la nostra societat, el treball té un paper fonamental i decisiu en la vida personal, 
familiar i social de la ciutadania. Quan el treball i les seves condicions es veuen pro-
fundament deteriorats, tota la vida personal, familiar i social es veu afectada negati-
vament. El treball és un bé i un dret fonamental de tota persona, vinculat a la dignitat 
humana. Es tracta d’una activitat amb la qual les persones desenvolupem la nostra 
creativitat i les nostres capacitats, majoritàriament adquirides amb esforç, així mateix 
ens relacionem amb els altres, ens sentim útils i compromesos amb la nostra societat, 
i potenciem la nostra autoestima, tot contribuint al bé comú. Alhora, el fet de treballar 
suposa un reconeixement social que ens dignifica com a persones i membres de la 
societat, i que actua com la principal via d’integració social. Per als cristians i tots els 
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qui compartim la fe en Déu creador, el treball és un dret i un deure i constitueix una 
veritable col·laboració en el creixement i perfeccionament del món creat (Joan Pau II, 
Laborem exercens, 16).

3. L’Església pel treball decent
El Concili Vaticà II afirma que «el treball és un dret fonamental i un bé per a la persona 
humana» (Gaudium et Spes 26). Diferents entitats i associacions d’Església porten temps 
dedicant part dels seus esforços a la conscienciació sobre la situació laboral i el deteriora-
ment en les condicions de treball. Per aquest motiu, manifestem la necessitat de posar com 
a objectiu de les nostres institucions i organitzacions la necessitat d’un treball decent per 
a tothom, promovent una economia que generi oportunitats, iniciativa empresarial, desen-
volupament, llocs de treball i formes de vida més sostenibles per a tothom. 

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

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

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

Si el sistema econòmic actual obliga a retallar els drets humans individuals i col·lec-
tius, és que aquest sistema va en contra seu. Com diu el papa Francesc «Així com el 
manament de ‘no matar’ posa un límit clar per assegurar el valor de la vida humana, 
avui hem de dir “no a una economia de l’exclusió i la desigualtat”. Aquesta economia 
mata» (Evangelii Gaudium 53).
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Les generacions futures i la nostra casa comuna, que és tot el planeta, ens urgeixen a 
no ser passius ni insensibles davant de les qüestions que ens afecten a tots, entre les 
quals hi ha el dret al treball, i a un treball decent. Com posa en relleu el Papa Fran-
cesc: «El treball és una necessitat, sorgeix del sentit de la vida en aquesta terra, camí 
de maduració, de desenvolupament humà i de realització personal» (Laudato Si’ 128).

Els Bisbes de Catalunya
Barcelona, 6 d’octubre de 2016

Comunicat de la reunió n. 220.

El dia 25 d’octubre de 2016 ha tingut lloc la reunió n. 220 de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat 
presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit 
tots els seus membres.

Els bisbes han felicitat Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, pel seu 
nomenament com a Administrador Apostòlic del bisbat de Mallorca i li desitgen en-
cert i saviesa en la seva missió.
 
1. Els bisbes han valorat molt positivament la 3a Trobada de Càritas Catalunya, que, 

amb el lema «Transformem la societat des de la Misericòrdia», es va celebrar a 
Tarragona el dissabte 22 d’octubre amb la participació de 1.900 voluntaris de les 
deu Càritas diocesanes. Els bisbes han estudiat la proposta aprovada per l’Assem-
blea de Càritas del passat 14 de juliol, sobre la «missió i l’estructura de Càritas 
Catalunya». 

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

3. Els bisbes han rebut la visita del Dr. Antoni Matabosch, prevere de l’arquebisbat 
de Barcelona, representant de l’Església Catòlica al Grup de Treball Estable de 
Religions, que els ha informat de l’especificitat d’aquest grup, els seus objectius i 
els programes que porta a terme. Els ha comunicat també els principals reptes que 
el GTER té plantejats en aquest moment.

4. Un grup de responsables del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera, que agru-
pa diversos moviments d’Acció Catòlica Obrera (ACO), de la HOAC i de la JOC, 
amb el consiliari, Mn. Pepe Baena, prevere del bisbat de Terrassa, han informat 
els bisbes dels seus respectius moviments i han dialogat amb ells sobre la pastoral 
obrera a les nostres esglésies diocesanes. Han agraït la «nota sobre el treball de-
cent» que els bisbes van publicar el passat dia 7 d’octubre en ocasió de la «Jornada 
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Mundial pel Treball Decent», i han mostrat la seva disponibilitat de continuar es-
sent evangelitzadors enmig del món del treball a la nostra terra.

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

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

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

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

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

ACOLLIM LA NOVA EDICIÓ DE LA LITÚRGIA DE LES HORES EN CATALÀ

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

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

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

La Litúrgia de les Hores és donada a tots els fidels, i per tant a tots exhortem a gaudir dels 
fruits que es deriven de la recitació dels salms, que són Paraula de Déu i ens ajuden a pe-
netrar en el sentit de la Sagrada Escriptura, unint-nos així a l’oració del mateix Jesús, que 
també durant la seva vida terrena els va utilitzar en la seva pregària confiada al Pare. Tant 
de bo, com ja ho esmentava l’Arquebisbe Pont i Gol en la presentació de la primera edició 
de la Litúrgia de les Hores, esdevingui el llibre de pregària de tota l’Església.
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D’una manera particular, la Litúrgia de les Hores ha de ser l’aliment de tots els pre-
veres i diaques, religiosos i religioses i membres d’instituts de vida consagrada, que 
per la seva especial vocació i en fidelitat als seus propis carismes, s’han compromès 
a viure amb radicalitat les exigències de la vida cristiana, entre elles la d’una intensa 
vida d’oració.

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

Finalment, volem recordar que aquesta edició nova de la Litúrgia de les Hores en llen-
gua catalana és la versió oficial aprovada per la Conferència Episcopal Tarraconense 
i confirmada per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, tal 
com ho fa constar en la seva presentació l’Arquebisbe metropolità i primat Jaume Pu-
jol: «Legitimem canònicament aquesta nova edició en llengua catalana de la Litúrgia 
de les Hores en tant que llibre litúrgic que és, i amb goig la fem a mans de tot el Poble 
de Déu de les nostres Esglésies diocesanes».

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

Els Bisbes de Catalunya
Barcelona, 25 d’octubre de 2016



[54] octubre - BAB 156 (2016)622

Consells Diocesans

Trobada conjunta sobre el nou Pla Pastoral Dio-
cesà: ponència del P. Josep M. Rambla, SJ

Reflexió sobre “La preparació del Pla Pastoral Diocesà”
18 d’octubre de 2016
Josep M. Rambla S.J.

“QUI TINGUI ORELLES, QUE ESCOLTI QUÈ DIU L’ESPERIT A LES ES-
GLÉSIES”
(Ap 2,7.11.17.29; 3,613.22)

INTRODUCCIÓ

Canvi d’època. És cosa ben sabuda i repetida que vivim un canvi d’època, no sim-
plement un canvi de període, sinó un canvia axial, com el que es va viure uns segles 
abans del Crist amb persones i fets com Confuci, els presocràtics, els profetes d’Israel, 
etc. Un canvi en profunditat que marca un cert viratge cultural. D’alguna manera el 
Vaticà II ho albirava quan parlava sobre els canvis profunds i accelerats en què vivíem 
ja fa ara cinquanta anys. Això ens fa pensar que hem de viure una espiritualitat molt 
radical, d’història de salvació, que tot i no deixant de banda les exigències immediates 
i ineludibles del present i el pròxim immediat, hem d’estar amatents a les iniciatives 
inèdites i no programables de l’Esperit. Atents, amb les orelles del cor ben obertes a 
“què diu l’Esperit a les Esglésies”, com acaba recomanant-nos l’últim llibre del Nou 
Testament (Ap 2 i 3) i ara ens ho diu el Papa Francesc: “L’escolta de l’Esperit que ens 
ajuda a reconèixer comunitàriament els signes dels temps”(EG 14.).

Petit ramat. D’altra banda, tant l’observació de les nostres parròquies, moviments, co-
munitats, ordres religiosos, com la reflexió que des de fa temps fan alguns teòlegs (Jo-
seph Ratzinger, Karl Rahner, Carlo M. Martini, Norbert Lohfink1), ens anuncien que 
anem vers una Església de petit ramat. Tot i tenint en compte els matisos que es poden 
fer, no es pot negar que tant en números absoluts com relatius hem disminuït molt i, a 

1 J. Ratzinger, El Nuevo Pueblo de Dios. Esquemas para una eclesiología, Barcelona, Herder, 
1972, pp. 366-367.- K. Rahner, Doctrina conciliar de la Iglesia y realidad futura de la vida 
cristiana, Escrtitos de Teología, VI, Madrid, Taurus, 1967, pp. 469-488; Cambio estructural de la 
Iglesia, Madrid, Cristiandad, 1974, pp. 37-43- C.M. Martini, Il seme, il léevito e il piccolo gregge, 
Civiltà cattolica, n. 3565 (1999), 3-14.- N. Lohfink, El principio bíblico del pequeño número, 
Selecciones de Teología, 165 (2003), 57-68.
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més, ens trobem enmig d’una societat molt plural, com en diàspora. Aquesta situació, 
més que ser motiu de desànim és un repte que ens invita a posar l’atenció i l’esforç a 
envigorir el que és l’ànima de l’Església, anant al que és essencial, l’experiència de 
Déu en el Crist, en l’esperit de les Benaurances, i així l’Església pot esdevenir més 
significativa en el món i societat actuals, essent sal de la terra i llum del món. És en 
aquest sentit que el Papa també ens parla a l’EG (n. 92).

“Ara és el temps de gràcia”. Finalment, també voldria destacar que, sigui com sigui el 
temps que vivim, aquest és el nostre temps i no en tenim un altre i aquest, precisament 
aquest, és temps de gràcia: “ara és el temps de gràcia, l’hora favorable” (2Cor 6,2); i és 
“avui” i no demà que se’ns exhorta a escoltar la veu del Senyor (Sl 95,7). És doncs un temps 
de joia, perquè Déu segueix fent la seva obra en nosaltres, en l’Església i a través de nosal-
tres i també un temps d’exigència perquè Déu espera que l’escoltem, amb obres i de veritat.

La interpel·lació del Papa Francesc. Com a membres de l’Església, i més encara 
com a persones de particulars responsabilitats en ella, tenim la gràcia de comptar 
amb una crida i una orientació molt rica en les paraules del Papa Francesc sobre tot a 
l’EG (amb els complements que es troben a la Laudato si’, a la MV i a l’AL). Aquest 
document té el gran valor que ajuda a “perfilar un determinat estil evangelitzador” 
per a assumir-lo “en qualsevol activitat que es realitzi” (EG 18). Però el Papa no vol 
reemplaçar els episcopats locals “en el discerniment de totes les problemàtiques que 
es plantegen en els seus territoris” i, per això, opta per “una saludable ‘descentralitza-
ció’” (EG 16). Però, el mateix Papa ens indica quines han de ser les “motivacions per 
a un renovat esperit missioner” (EG 262-283).

Donades aquestes circumstàncies, en aquesta exposició, proposaré en primer lloc 
quines són algunes de les actituds fonamentals per l’escolta de l’Esperit que parla 
també avui a l’Església de Barcelona. Després indicaré algunes de les disposicions 
personals i comunitàries que proposa el Papa per a dur endavant el que ell anomena 
“un renovat esperit missioner” o ser “evangelitzadors amb esperit”. Ho faré pensant 
en els que som aquí en aquesta reunió, però pensaré també en les persones i parrò-
quies, comunitats, moviments o grups als quals s’ha de transmetre l’esperit d’aquesta 
preparació. Tanmateix, és un esforç que a tots nosaltres se’ns demana: pensar com fer 
arribar als no presents avui aquí les orientacions per una preparació adequada a l’ela-
boració del Pla pastoral i com fer-les operatives.

1. ESCOLTAR QUÈ DIU L’ESPERIT…

La sintonia de l’Esperit

Déu i el seu Regne ens desborden. Per a escoltar, és a dir copsar, el que ens diu l’Es-
perit avui i aquí, el primer que cal és posar la sintonia apropiada. L’Esperit potser el 
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sentim, però no l’entenem. És clar, pitjor seria ni tan sols sentir-lo. L’Esperit no és 
llei, sinó gràcia i per tant ens demana moure’ns en el terreny de la gratuïtat, del silenci 
existencial. Deixar la pròpia terra com Abraham, deixar els nostres interessos com 
Moisès, deixar-ho tot com els primers deixebles. Només hi ha veritable experiència 
de Déu i de l’Esperit, quan estimem del tot, “amb tot el cor, amb tota l’ànima amb 
tota la força i amb tot l’esperit” (Lc 10,27). Però la nostra relació és amb un Déu que 
estima el món fins a donar-li el propi Fill per salvar-lo (cf. Jn 3,16-17) i, per tant, 
abandonar-se a Déu és deixar-se en les mans del qui ens portarà als altres fent-nos 
pescadors d’homes.. Pensem, doncs, que una planificació pastoral, que ha de ser un 
camí per acollir l’amor de Déu a la humanitat, el Regne de Déu, ens demana a tothom 
una actitud primera de despullament personal, d’obertura a la iniciativa de l’amor 
gratuït de Déu. I això, sinó volem caure en una mena de prometeïsme pelagià, ha 
de ser objecte d’una pregària humil, com la d’aquell cec que tot demanant a Jesús la 
vista se li va concedir la llibertat total per a seguir-lo (cf. Mc 10,52). Aquesta vivència 
de despullament en l’elaboració d’un pla pastoral, en part, haurà de concretar-se en 
l’entrega a un treball rigorós d’estudi i de reflexió, de consulta i de treball en equip, 
de recurs a teòlegs i sociòlegs, etc., perquè, com deia sant Tomàs2, un error sobre el 
món pot repercutir en un error sobre Déu. Amb to, la nostra actitud ha de ser la del que 
sap que el Regne de Déu transcendeix les mediacions humanes, necessàries, però no 
suficients. Com deia Climent d’Alexandria, Déu és kósmios kaí hyperkósmios (mundà 
i a la vegada supramundà).

La música de l’Esperit. L’Esperit que hem d’escoltar és, però, més una música que no 
pas una lletra i per tant, no n’hi ha prou amb conèixer la partitura, la lletra de l’evan-
geli, sinó en percebre i copsar el seu aire, la inspiració per a moure’ns en un sentit 
o en un altre. Es tracta, doncs no de molts coneixements, sinó de saviesa o canvi de 
la nostra sensibilitat espiritual. Això és el que la carta als Hebreus vol fer entendre a 
aquella comunitat una mica endormiscada, un cop havien ja passat els anys exultants 
després de la Pentecosta. L’autor els recorda que s’havien fet infants necessitats de 
llet, però que l’aliment dels adults era “un canvi de sensibilitat”, aisthetéria, (He 5,14) 
per distingir o discernir el que Déu vol. Fer més i més nostres la mirada de Jesús i els 
sentiments del cor de Jesús.

La melodia de la misericòrdia. Aquesta sensibilitat evangèlica es concreta en la mi-
sericòrdia. Gosaria dir, que el clima d’aquest any de la misericòrdia, que no ha de ser 
una experiència fugissera, sinó que ha d’informar el futur individual i comunitari de 
l’Església, és aquell cor nou de què parla el profeta i l’Esperit que Déu ens posa dins 
nostre (cf. Ez 36,26-27). És el cor que ha experimentat que la seva vida està sota el 
perdó misericordiós de Déu. Al qual, en acceptar el seu perdó, se li encomana amb un 
contagi saludable, la manera de ser i de fer de Déu. Ens convertim “misericordiosos 

2 Summa contra Gentes, II, 3.
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com ho és el nostre Pare” (cf. Lc 6,36). La misericòrdia no és pas quelcom tou i irre-
llevant, com pensava Nietzsche, i sovint li donem la raó amb comportaments massa 
superficials de caritat convencional i sense compromís personal, o bé oblidant la jus-
tícia que és el primer pas ineludible de la misericòrdia. Ja fa més de vint i cinc anys 
que Jon Sobrino escrivia l’article “Principio–Misericordia”3, on prenent inspiració del 
títol de d’Ernst Bloch, el “Principio–Esperanza”, mostrava com la misericòrdia és el 
que va moure tota la vida i l’acció de Jesús. Més recentment, Walter Kasper ha escrit 
que la misericòrdia és la clau de l’evangeli i de la vida cristiana4. I, darrerament el 
Papa ha dit que “la misericòrdia en l’Escriptura és la paraula clau per indicar l’acció 
de Déu cap a nosaltres” (MV, 9) i és l “la biga mestre que sosté la vida de l’Església” 
(MV, 10; cf. EG 37). I, ara mateix, el senyor Arquebisbe ens diu que en el pla pastoral 
ens haurà d’acompanyar “la preciosa melodia de la misericòrdia” (Carta de Convoca-
tòria a l’Acte Diocesà de clausura de l’Any de la Misericòrdia). És, per tant, la miseri-
còrdia el que ha d’inspirar un bon Pla Pastoral que vulgui ser fidel a l’estil, l’Esperit 
de Jesús. En efecte, l’Esperit de Jesús es manifesta com a misericòrdia: amb els presos 
i els oprimits, com a Bona Notícia pels pobres i creant solidaritat i reconciliació (cf. 
Lc 4,16-21). El Papa ens diu:

“No han de quedar dubtes ni calen explicacions que afebleixin aquest missatge tan 
clar: Avui i sempre, ‘els pobres són els destinataris privilegiats de l’evangeli’, i l’evan-
gelització adreçada gratuïtament a ells és signe del Regne que Jesús vingué a portar. 
Cal dir sense revolts que existeix un vincle inseparable entre la nostra fe i els pobres” 
(EG 48; cf. 195, 199).

Per això l’Església haurà d’esforçar-se a ser de veritat una ”Església pobra i per als 
pobres”, com ho desitjava Joan XXIII i ara el Papa Francesc (EG, 198).

Partir sempre d’una mirada positiva de simpatia amb el món. Voldria, però, destacar 
que la misericòrdia és com un segon moviment que segueix a l’empatia o la com-passió, 
entesa com una manera de compartir els sentiments de l’altra persona5. Déu primer es va 

3 La Iglesia samaritana y el principio-misericordia, Sal Terrae 927 (1990), pp. 665-678. Article 
reeditat en el llibre: El principio-misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, Santander, 
1992, en pp. 31-45.
4 La misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana, Santander, Sal Terrae, 32013.
5 Em semblen molt clarificadores aquestes paraules d’un article recent (original de 2014) “La 
compasión es una actitud permanente de Dios, y no una actitud ocasional que surge en determinadas 
ocasiones. Es un ‘modo de ser’ divino… La compasión humana no surge únicamente allí donde hay 
sufrimiento. Es una actitud permanente y habitual, un modo de relacionarnos y encontrarnos los 
unos con los otros… Compasión es estar al lado del amado (sea cual sea su situación) y ponerse en 
su lugar” (M. Gelabert Ballester, Sentido teológico de la compasión, Selecciones de Teología, 215 
(2015) 214-224. La cita en pp. 219-220. En aquesta perspectiva es poden llegir aquestes paraules del 
Papa Francesc: “el que l’Esperit mobilitza no és un desbordament activista, sinó abans que res una 
atenció posada en l’altre ‘considerant-lo un amb si mateix’”, citant sant Tomàs (EG, 199).
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alegrar del bé del món, “veié que tot el que havia fet era molt bo” (Gen 1,31). I, per això, 
perquè estima el món, la gent, amb una gran complaença, va sentir el dolor del poble 
oprimit i esclavitzat i va moure Moisès a alliberar-lo. Vull, doncs, subratllar que la nostra 
actitud de base ha de ser aquella que Joan XXIII, el Vaticà II i finalment Pau VIè van des-
tacar com a nota de l’Església actual, una Església que mira amb simpatia el món: “Un 
corrent d’afecte i admiració s’ha desbordat del Concili sobre el món humà modern”6. Si 
falta aquesta com-passió, o sentiment elemental de fraternitat, la nostra misericòrdia, amb 
poques arrels, es traduirà en manifestacions superficials i no tindrà continuïtat. La nostra 
mirada hauria de ser una mirada de simpatia amb la humanitat, una mirada que no desco-
breix fàcilment enemics, sinó persones a les quals es pot oferir la Bona Notícia, amb fets 
i, quan és el moment, amb la Paraula. Recordem l’episodi profètic de Francesc, de gran 
actualitat, quan visità el soldà d’Egipte (1219): el soldà quedà impressionat de Francesc i 
ell ho quedà del món musulmà. S’ha escrit que “aquest fet no tingué repercussions polí-
tiques ni militars, però és un dels pocs fets evangèlics de les croades”7.

• ¿Reconeixem de debò que la nostra vida i la de l’Església se sustenta en l’amor 
misericordiós de Déu? ¿Estem disposats a reconèixer com a individus, com a comu-
nitats i també com a Església institucional que som pecadors, amb mancaments ben 
concrets, però perdonats i estimats de Déu? Perquè, “no és cosa de voler o de córrer, 
sinó que Déu tingui misericòrdia” (Rm 9,16). Si ho reconeixem de debò, aleshores, la 
nostra mirada no tindrà ni ombra de la mirada autosatisfeta i condemnadora dels altres 
del fariseu de la paràbola (cf. Lc 18,11).

• La lectura meditada i compartida de l’EG ens ha d’ajudar a avançar en el con-
reu d’aquesta sintonia de l’Esperit. El mateix document del Papa s’interpretaria er-
ròniament si es prengués només com “lletra”, de la que fa mal i mata. Per exemple, 
perdre’ns en la repetició de frases i paraules sense concrecions, fer-ne matèria de 
polèmiques fatigants i infructuoses, encallar-se en ponderacions de la qualitat dels 
documents i dels fins que assenyala, però romandre estèrils (cf. EG 35); enlloc d’assi-
milar l’EG com un esperit que inspira, que és arrel de creativitat. I també com un marc 
en el qual s’han de realitzar les concrecions necessàries segons els llocs i les persones 
i comunitats. Per tant, cal insistir en la importància de la lectura personal i en grups, 
ben acompanyada de la pregària personal de l’EG.

La disponibilitat

No anticipar-nos a l’Esperit. La nostra oració, lectura, diàleg són ben necessaris, però 
ens cal un esperit lleuger, dinàmic i disponible. Si no, les feines, el lloc, els sentiments 

6  Pau VIè, Al·locució en l’última sessió del Concili Vaticà II (7 de desembre de 1965). Cf. MV, 4.
7 Francesc d’Assís. Escrits. Introducció de Jacint Duran. Traducció de Nolasc de Molar i Joan 
Giró, caputxins. Clara d’Assís. Escrits. Introducció i traducció de Francesc Gamissans, franciscà. 
Barcelona, Proa, 1988, p. 21.
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i les idees, paralitzaran els pensaments i propòsits més elevats i compartits. El Papa 
ens parla, per exemple, d’alliberar-nos de “costums propis no directament lligats al 
nucli de l’Evangeli, alguns molt arrelats al llarg de la història” que “poden ser bonics, 
però ara no presten el mateix servei amb vista a la transmissió de l’Evangeli. No tin-
guem por a revisar-los” (n. 43). Semblantment de “normes o preceptes eclesials que 
poden haver estat molt eficaços en altres èpoques” (Ibid.). Els Fets dels Apòstols ens 
narren que Pau i Timoteu:

“Van recórrer Frígia i la regió de Galàcia, perquè l’Esperit Sant els havia impe-
dit que prediquessin la Paraula a l’Àsia. Van arribar a Mísia i tenien la intenció 
d’anar a Bitínia. Però l’Esperit de Jesús no els ho permeté. Llavors, passant de 
llarg per Mísia van baixar a Tróada. Allí, de nit, Pau va tenir aquesta visió: un 
home de Macedònia estava dret al seu davant i li suplicava: ‘Vine a Macedònia 
i ajuda’ns’

Després d’aquesta visió vam buscar tot seguit de partir cap a Macedònia, convençuts 
que Déu ens hi cridava per comunicar-los la bona nova” (Ac 16,6-10).

Les nostres deliberacions cal que vagin acompanyades d’intents, de projectes i alguns 
fets, però sense anticipar-se mai a l’Esperit. Un discerniment, i més si es pastoral, on 
hi ha implicades moltes persones i realitats, demana experiència i temps. Temps per 
a veure-hi, però temps per a alliberar-nos dels condicionaments que tan sovint ens 
bloquegen i malmeten molts plans pretesament pastorals.

Alliberar-nos dels nostres condicionaments. El Papa, aquí i allà, va sembrant re-
flexions que ens adverteixen del perill dels condicionaments esmentats. En destaco 
algunes tot i ampliant-les: la preocupació més per la bona organització que pel desig 
d’arribar a tothom i estar més agafats per la simple administració que per la missió 
(EG 25, 31,63,95); la inclinació a prohibir o deixar-nos portar per la por (EG 33); la 
preocupació per no “embrutar-nos” més que no pas de servir i estar amb la gent (EG 
49, 270); una fatigant insistència en els fins a assolir sense arribar mai a les concre-
cions i les mediacions o bé un excés de diagnòstic, sense propostes positives i apli-
cables (EG 33, 50); falta d’adaptació a les situacions i ritmes de les persones (EG 
44, 45); l’amor preferencial pels pobres com pura ideologia, però sense concrecions 
serioses (EG 48); desconeixement del món realment real en estar massa marcats per 
un entorn de persones que no pateixen la duresa de la pobresa o l’exclusió (EG 52); 
buscar en l’evangelització la glòria humana i el benestar personal (EG 93); ser dels 
que sempre diuen el que cal fer, però sense baixar mai al compromís personal (EG 
96); tendència a fer grups i capelletes que divideixen (EG 98); convertir la pastoral 
més en una instrucció moral o doctrinal que no pas en una iniciació en l’experiència 
d’un Déu que ens ofereix el seu amor misericordiós (EG 165); el clericalisme i la 
marginació de la dona de llocs importants (EG 102-103); una forma de vida reti-
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rada i individualista (EG 262); refugiar-nos en “avui és més difícil evangelitzar” 
(EG 262). I també: “Sempre s’ha fet així”, “ja som molt grans”, “ja ho hem provat 
en altres ocasions”, etc. O bé, l’eclesiocentrisme que impedeix ser una Església de 
portes obertes i en sortida; o bé repetir contínuament que no estem preparats o que 
ja som massa grans. O aquelles típiques temptacions dels seguidors de Jesús: pensar 
no com Déu, sinó com el nostre entorn que no és sempre massa evangèlic, el nostre 
“lloc social” (maneres de veure i de viure poc evangèliques que ens influeixen i no 
són evangèliques); o les rivalitats i el “fer carrera”, l’ambició de càrrecs, que fins 
el final va assetjar els deixebles de Jesús (cf Mc 8,33; Lc 22,24-27); sentir-nos com 
amos del ramat (cf. 1Pe 5,3)…

En resum, la “mundanitat espiritual” de què ens parla el papa actual (nn. 93-97). O 
caure en l’accídia que ha exhumat de la tradició clàssica de l’Església (Evagri Pòntic 
i Joan Cassià, sobre tot), i que és d’una gran actualitat.

Atenció a l’accídia. Val la pena aturar-s’hi una mica, perquè jo diria que, fins i 
tot raonablement, podem sentir-nos fatigats i amb poca empenta. Sense cap mala 
voluntat podem ser d’aquells que semblem “mòmies de museu”, que fan “cara de 
quaresma”, amb “psicologia de tomba” (cf. EG 6, 9,83). És veritat que som grans 
molts dels que portem responsabilitats importants, és veritat que hem fets esforços 
immensos per a posar al dia en la línia del Vaticà II parròquies, comunitats i movi-
ments. Després per fer front a l’envelliment de les nostres parròquies, moviments, 
congregacions i seminaris. I també per a respondre a nous reptes que una societat 
secularitzada ens planteja. Potser sentim el mateix que Elíes que li deia a Déu: “Ja 
n’hi ha prou, Senyor! Pren-me la vida, que no sóc pas millor que els meus pares” 
(1Re 19,4). Aquest estat d’ànim no és tan nou, tan inèdit com ens creiem. Recordem 
que ja a la meitat del segle passat Emmanuel Mounier en el seu Afrontament cris-
tià8 deia que l’accídia és una de les malalties típiques del cristianisme. Una actitud 
resignada, tirant a la tristesa, al desinflament, etc. El filòsof José Antonio Marina ens 
n’ha parlat novament en el seu Pequeño tratado de los grandes vicios9. Una amena-
ça també de la nostra cultura actual, tendent a la superficialitat, al “no m’hi trobo”, 
“no estic motivat”… No es tracta, doncs, de fer esforços espectaculars, voluntaristes 
i desconeixedors de les limitacions que comporta l’edat i les circumstàncies… Sinó 
d’anar a l’arrel de la nostra vida i ministeri, la fe que actua per l’amor (cf. Gàl 5,6). 
Posar la nostra confiança en el Déu que fa créixer el que nosaltres hem cultivat; fer 
amb il·lusió i amb paciència el que ens permeten les forces; no perdre el sentit de 
l’humor, l’humor teologal…

8 L’affrontement chrétien, Paris, Seuil, 1965. Mounier, en aquesta obra, tracta de presentar la 
cara positiva i alliberadora del cristianisme i així respon a la crítica, en bona part justificada, de 
Nietzsche que retreu als cristians que semblen persones sense espina dorsal, poc alliberades, per 
molt que parlin d’alliberament.
9  Madrid, Anagrama, 2011.
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2. CULTIVAR LES DISPOSCIONS PER A RENOVAR L’ IMPULS MISSIONER

2.1. Un pressupòsit: el goig i força de l’evangeli i la evangelització: Per a fer 
real i no enganyosa la nostra reflexió i per a disposar-nos millor a l’eficàcia d’un pla 
pastoral, hi ha una sèrie d’orientacions del Papa Francesc, que les resumeix fonamen-
talment en la introducció i els capítols 1er i 5è de l’EG (nn. 1-49; 262-283). El que 
jo exposaré és una invitació a la lectura meditada que individualment i en grup hem 
de fer tots nosaltres. Vull evitar envair el terreny del treball molt personal i, per tant, 
començo per suggerir una lectura molt atenta i meditada dels nn. 1-49.

•¿En què consisteix viure una Església en sortida?
•¿Quines són les seves notes més característiques?
•¿Quines disposicions individuals i comunitàries requereixen?
•¿Quines conversions se’ns demanen?

Amb tot, com a proemi que ho engloba tot, vull remarcar el pressupòsit fonamen-
tal: Redescobrir el goig i força de l’evangeli de l’evangelització. En la introducció i 
capítol primer de l’EG (nn. 1-49), el Papa suggereix algunes de les nostres malalties 
i alguns dels valors i possibilitats del cristianisme actual. La importància i necessitat 
de pouar una i altra vegada en el missatge de la Bíblia, però sobre tot en l’encontre 
personal amb el Crist:

“Invito cada cristià, en qualsevol lloc i situació en què es trobi, a renovar ara mateix 
el seu trobament personal amb Jesucrist o, al menys, a prendre la decisió de deixar-se 
trobar per ell, d’intentar-ho cada dia sens descans” (n. 3).
Perquè “hom no comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó pel 
trobament amb un esdeveniment, amb una persona que dóna un nou horitzó a la vida 
i, amb això, una orientació decisiva” (n. 7). I aquesta experiència és font de joia, té 
força creativa i és comunicativa. “Jesucrist també pot trencar els esquemes en els 
quals pretenem tancar-lo i ens sorprèn amb la seva constat creativitat divina” (n. 11). 
Així es pot fer real l’Església “en sortida” (n. 20) i es podrà fruir de “la dolça i con-
fortadora joia d’evangelitzar” (n. 10). La lectura meditada de la paraula de Déu i la 
renovada il·lusió en els nostres serveis pastorals, els que siguin, pot ser un camí per 
anar avançant en aquest descobriment de la força de l’evangeli i de l’evangelització.

2.2. Evangelitzadors amb esperit
Passem, doncs, ara a glossar els punts que el papa Francesc ens proposa per a la nos-
tra consideració i renovació. Aquí cal tenir present el principi clàssic que el que és 
primer en la intenció, és el darrer en l’execució. En efecte, els capítols segon, tercer 
i quart de l’EG es consideren sobre tot, encara que no exclusivament, les línies d’una 
evangelització renovada, que és l’objecte del document i, en el cinquè, es tracten les 
disposicions per a fer eficaç aquest full de ruta evangelitzador. Aquestes disposicions, 
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però, han de precedir a l’elaboració del pla d’evangelització per tal de fer-lo de ma-
nera veritablement evangèlica i amb eficàcia. Consegüentment, ara proposaré algunes 
reflexions sobre aquest capítol cinquè (EG, 262-283) perquè ens ajudin en la fase 
prèvia a l’elaboració del Pla Pastoral Diocesà. 

a) Renovació de l’experiència espiritual evangèlica: unió de vida interior i 
compromís actiu
Hem d’aprofundir contínuament aquella espiritualitat que des d’Abraham fins a Jesús 
de Natzaret, passant pels profetes, dones com Dèbora, Judit, Ester, Rut i Maria de 
Natzaret i després Pau i els primers pares de la fe ens han llegat. Dones i homes de 
Déu que eren a la vegada dones i homes del món, de la gent. “La solució mai no con-
sistirà a escapar d’una relació personal i compromesa amb Déu que al mateix temps 
ens comprometi amb els altres” (EG 91). El dualisme que molt sovint ens amenaça, 
tant en l’adversativa o pregària o acció, com en la juxtaposició de pregària i acció, 
s’ha de superar en la profunditat de la nostra actitud teologal, que ens demana sortir 
de nosaltres mateixos i viure des de la mirada de Déu que ens salva i la seva manera 
d’estimar manifestada en Jesús. Perquè a l’arrel de l’evangelització hi ha una experi-
ència íntimament personal com la dels deixebles de Joan Baptista que es van trobar 
amb Jesús i ja no poder separar-se’n, com la de Simó i els seus companys que, sense 
Jesús, ja no sabien on anar, com la de Zaqueu que en creuar la mirada amb la de Jesús 
va baixar de pressa i content de l’arbre i va fer la gran festa que va canviar la seva 
vida, com la dels deixebles d’Emaús que, gairebé sense adonar-se’n, caminant amb 
Jesús, els cor se’ls inflamà.

“L’Església necessita imperiosament el pulmó de la pregària”, però afegeix el Papa, 
que “existeix el risc que alguns moments de pregària es converteixin en excusa per a 
no lliurar la vida a la missió”. I diu que “s’ha de rebutjar la temptació d’una espiritua-
litat amagada i individualista, que poc té a veure amb les exigències de la caritat i amb 
la lògica de l’Encarnació” (n. 262; cf. 207). Les pràctiques de pietat són necessàries, 
però ho són també les activitats pastorals i les seves exigències de preparacions i re-
unions. El que és decisiu és el que el Papa anomena “una vida que s’ha transfigurat a 
la presència de Déu”, o quan diu que “cap motivació no serà suficient si no crema en 
els cors el foc de l’Esperit” (n. 361). Com ens recorda en diversos llocs el Vaticà II, 
tant a preveres com a religiosos com a seglars, no és en les pràctiques de pietat o en 
l’organització de la nostra vida on trobarem la unitat, sinó en nodrir-nos, com Jesús, 
de “fer la voluntat del Pare i portar a terme la seva obra” (Jn 3,34)10. Aquell home tan 
apassionadament entregat als altres i tan contemplatiu, l’Abbé Pierre, deia: “jo sóc 
un home d’acció, segurament perquè sóc un home de passió”. Aquesta espiritualitat, 
unificada a traves de l’aprofundiment de la vida teologal, “la fe que actua per l’amor” 

10 Vida i ministeri dels preveres, n. 14; Renovació de la Vida Religiosa, n. 5; Apostolat del laïcat, 
n. 4.
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(Gàl 5,6), ens pot portar a “una etapa evangelitzadora més fervorosa, alegre, generosa, 
audaç, plena d’amor fins a la fi i de vida contagiosa!” (n. 361). I torno a recordar que 
els nostres models d’espiritualitat són aquella amics i amigues de Déu que perquè eren 
de Déu eren molt del món i de la humanitat! No siguem mai d’aquells que retratava 
cruelment Léon Bloy: “hi ha persones que es creuen que estimen Déu perquè no es-
timen ningú”.

•¿Com avançar en la línia que ens recorda el Papa Francesc? Reflexionem seriosament 
aquestes paraules: “Des del punt de vista de l’evangelització, no serveixen ni les pro-
postes místiques sense un fort compromís social i missioner, ni els discursos i praxis 
socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor” (EG 262). ¿Com 
cercar, individualment i comunitàriament, aquesta integració espiritual apostòlica?

• La promoció de recessos, la pràctica regular de la pregària, la revisió de vida i 
l’acompanyament espiritual, ben units amb algun compromís social personal o la 
pràctica de les obres de misericòrdia segons les quatre dimensions proposades per 
Walter Kasper, (física o econòmica, cultural, social, espiritual), poden ser un camí de 
revitalització d’aquesta espiritualitat, una mistagògia ben actual.

b) Trobament personal amb l’amor de Jesús que ens salva
Ja hem parlat de la relació amb el Crist, però ara voldria insistir-hi, seguint el que 
ens diu el Papa. Cal el “trobament personal amb l’amor de Jesús que ens salva” (n. 
264). “No es pot perseverar en una evangelització fervorosa si hom no està conven-
çut per experiència pròpia, que no és el mateix haver conegut Jesús que no haver-lo 
conegut” (n. 266). Això exigeix de nosaltres una lectura contínuament actualitzada, 
ben encarnada i orada de l’evangeli. Una familiaritat habitual amb el Crist, “tastar la 
seva amistat i el seu missatge” (n. 266). Però, com que només es comprèn del tot allò 
que es practica i es fa vida pròpia, aquesta lectio divina, aquesta oració evangèlica 
ha d’anar contínuament impregnada dels sentiments del Crist, de la praxi d’actituds 
personals i d’accions evangèliques. Sobre tot aquella misericòrdia que movia Jesús i 
que portava els pobres com a preferits de la seva bona notícia. Fa uns pocs anys, en un 
article notable, José Antonio Pagola11, recordava i hi insistia, que el camí per resoldre 
els problemes de l’Església ha de ser el refer a fons la nostra familiaritat amb Jesús, 
la nostra adhesió de cor a ell i compartint les obres que neixen de la seva misericòr-
dia. En aquesta renovada relació personal amb Jesús, ens hi podem trobar cristianes 
i cristians conservadors i progressistes, cristians de la base i cristians de la “cúpula”. 
Al final del quart evangeli Jesús repeteix a Simó Pere la pregunta “m’estimes?”, i a 
la resposta positiva de Pere, Jesús afegeix: “pastura les meves ovelles” (cf. Jn 21,15-
17). L’evangelització, i per tant un autèntic pla pastoral, ha de tenir l’arrel en l’amor 
a Jesús, el veritable Pastor (cf. 1Pe 5,4), perquè la trobada amb Jesús, la familiaritat 

11 Conversión de la Iglesia a Jesús, el Cristo, Frontera, 51, julio-septIembre, 2009, 13-38.
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amb ell, són sempre centrífugs, ens empenyen vers els altres. “Tot cristià és missioner 
en la mesura en què s’ha trobat amb l’amor de Déu en Crist Jesús”, sense grans cursos 
ni instruccions (EG 120). 

• No ens cansem de promoure l’estudi d’evangeli, la contemplació senzilla dels “mis-
teris” de la vida i passió, mort i resurrecció de Jesús. Sempre, però, un evangeli i una 
oració ben contextualitzats en el món i la societat d’avui. Perquè seguir Jesús no és 
reproduir mimèticament Jesús, sinó prolongar Jesús, és fer la nostra història d’avui 
com Jesús va fer la del seu temps. En qualsevol cas, ens hem de deixar interpel·lar i 
desmarcar per Jesús que irromp en les nostres vides més enllà dels nostres esquemes i 
projectes. Així anem assimilant el sentiments de Crist Jesús (cf. Fil 2.). I, no oblidem 
que els deixebles d’Emaús van reconèixer Jesús perquè el seu cor s’escalfava amb la 
seva companyia.

• I, renovem la nostra participació ben personal en l’Eucaristia. Les eucaristies ens 
convoquen a una comunió íntima i dinàmica amb el Crist. La celebració inclou, no 
elimina, la relació personal amb el Crist.

c) El gust espiritual de ser poble
Jesús es va passar trenta anys vivint “com un de tants”, home del poble. Amb la seva 
imaginació, un cristià africà va simplificar així la cronologia de Jesús: va dedicar tren-
ta anys a l’amistat, tres anys a la predicació i tres dies als sagraments… Si l’Església 
ha ser una Església “en sortida”, “cap enfora”, Església “experta en humanitat”, el po-
ble i la gent han de ser una escola imprescindible per tots nosaltres. Totes les persones 
que som aquí tenim molts contactes i relacions amb la gent, gent de tota mena. Amb 
tot, el Papa ens empeny a avançar en aquest “ser amb la gent”. Ser amb la gent vol dir 
ser-hi físicament el més possible, però sobre tot: copsar com són els homes i les dones, 
què fan i perquè ho fan; escoltar el que ens diuen amb paraules o amb llenguatge no 
oral; dialogar més que no pas imposar…

Un excel·lent model és aquella Maria de l’evangeli que es va perdre en l’anonimat, 
però que guardava les coses al cor, les elaborava, es deixava fer per la vida i que va 
saber sostenir amb confiança els interrogants que des de l’anunci de l’àngel a Natzaret 
fins al peu de la creu la van acompanyar… El Papa Francesc ens remet sovint a aques-
ta dona que en la seva petitesa, dona de poble com era, va acollir la misericòrdia de 
Déu que es va complaure en ella, i va saber fer-se ressò dels pobres i famolencs com 
a preferits de Déu.

S’ha dit a vegades que ens falta una cristologia dels anys amagats de Natzaret, però 
sabem força bé que l’escola bàsica de Jesús va ser la vida de la gent, sempre amb el 
nord i l’escalf de la intimitat amb el Pare. Nosaltres experimentem que a vegades 
“la gent”, els que no estan tant amb nosaltres perquè no “practiquen” gaire o gens, 
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o potser són una mica “adversaris”, o potser “s’aprofiten” dels locals de parròquies i 
associacions, o potser són contestataris, etc. Potser ens molesten i ens en desentenem. 
Per això és inspiradora la recomanació de sant Benet que en el consell s’escoltin so-
bre tot els joves, que no són pas els monjos de menys edat, sinó els que porten menys 
temps al monestir. I fins i tot s’ha d’escoltar aquell passavolant que ens fa els seus 
comentaris12. És ben vàlid el pensament d’Antonio Machado d’enriquir-nos amb el 
nostre “complementario que suele ser tu contrario”. En aquest gust del poble ja es veu 
que els seglars, homes i dones que són Església com tant ens agrada repetir, hi tenen 
un paper essencial i imprescindible. Amb ells, i no sense ells, es constitueix el poble 
de Déu. Evidentment, si hem de ser Església de la gent, els seglars són el gran tresor 
de les nostres comunitats, els qui de debò viuen i veuen la condició humana sense 
atributs. ¿És de debò que els laics són Església i no pas clients o empleats?

El gust del poble, ha de ser el gust del poble real, no del poble que sense adonar-nos 
formem nosaltres o el del nostre entorn més pròxim. ¿Quin és realment el poble? 
¿Quines són les majories en la nostra Església de Barcelona? ¿Pensem quines i com 
són les majories sobre les quals ens informen Caritas i les estadístiques sociològiques 
més fiables? El nombre d’aturats, el nombre de persones amb pensions insuficients, el 
nombre de persones sense sostre, el nombre i condicions de molts immigrants i refu-
giats. Potser, en un pla pastoral s’hauria de reflectir la imatge d’aquell Jesús que seia 
a taula amb els pecadors, els publicans… I que amb això manifestava quin era el seu 
gust espiritual de ser poble i ens revelava l’alegria del Pare. I, ser persones i comuni-
tats “de portes obertes”, “pels altres”…, aprofitant les ocasions que se’ns ofereixin i 
anant més enllà dels nostres murs.

• ¿Què podríem fer per connectar més amb la gent que no ve a l’església, o que 
s’acosten, però com a mers “consumidors” dels nostres serveis? ¿Podríem ser més 
presents en els llocs on es mou la gent del territori parroquial, o del territori de les 
seves associacions o activitats? ¿Quines accions es poden fer en la parròquia, comu-
nitat, moviment o associació, per a ser Església “en sortida”, cap enfora, o per anar a 
les “perifèries existencials”?

d) Creure de fet en la resurrecció
Ho sabem prou bé que la pastoral, l’evangelització, no és una empresa, ni simplement 
una organització, ni una macro planificació… El Regne de Déu comença com un gra de 
mostassa i és Déu qui el fa créixer. Però, no solament això, perquè creixi ha de passar 
per la creu. Hem de passar des d’una concepció merament messiànica del cristianisme 
i de la pastoral a una que potser posa la seguretat en el poder dels mitjans poderosos, 

12 “Justament per això diem de cridar-los tots a consell, perquè sovint el Senyor revela al més jove 
allò que és millor” (Regla, cap. 3: 3). I també: un monjo foraster, “si raonablement amb un caritat 
humil, blasma o fa veure alguna cosa, l’abat ho ha de considerar amb prudència, no fos cas que el 
Senyor l’hagués enviat precisament per això” (Regla, cap. 61:4).
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de les planificacions sociològiques exhaustives, i a vegades en les lluites intestines per 
a portar endavant les nostres idees o interessos de persones o grups, a una concepció 
cristològica, que es fonamenta en el seguiment del Crist, que ha de passar en algun mo-
ment o un altre per la creu: la incomprensió, l’aparent esterilitat dels nostres esforços, 
la poca significació pública de l’Església, el conformar-se amb uns mitjans modestos, 
etc. La creu, però, no és el sofriment i la humiliació, sinó aquell partiment que prové 
de la fidelitat al Crist i a la seva manera d’evangelitzar. A nosaltres se’ns demana que 
siguem coherents amb la manera d’evangelitzar de Jesús, no que els resultats numèrics 
o verificables de les nostres accions siguin satisfactoris. Naturalment, això no és pas una 
exaltació de la passivitat, de la mediocritat en els serveis, de la pusil·lanimitat d’esperit, 
sinó una invitació a construir sobre la roca de la Paraula de Jesús, de l’estil de Jesús fins 
a la creu, la roca que salva. Perquè el Ressuscitat és el Crucificat!

És des d’aquí que nosaltres podem viure la joia de l’evangelització, que Déu és amb 
nosaltres, que en la creu es troba la font de la vida, perquè també hem de confessar: 
el Crucificat és el Ressuscitat. Si no ens situem en aquest nivell de la fe profunda, les 
nostres planificacions poden ser molt aparents i fins i tot crear bona imatge, però a la 
curta o la llarga no seran ni fecundes ni sostindran la il·lusió i generositat que la pas-
toral ens demana a tothom, seglars, preveres i bisbes.

Com ens recorda el Papa, “la resurrecció no és cosa del passat” (N. 276). Per això, 
davant la temptació de cansar-se, de decaure en la nostra entrega al bé dels altres, cal 
creure pràcticament que “el Regne de Déu ja és present en el món, i està desenvolu-
pant-se aquí i allà de diverses maneres” (n. 278). Tot això ho podem viure si cultivem 
la mirada de fe i pensem en la quantitat de persones, d’accions i d’iniciatives que entre 
nosaltres que fructifiquen, encara que aquest fruit no sempre pugui aparèixer en els 
mitjans de comunicació. Aquí a la vora, Barcelona i a Catalunya i lluny de nosaltres: 
en accions pròpiament d’Església, en la vida individual, familiar i professional, en 
activitats socials, sindicals i polítiques. ¡Quanta gent creu de debò, fa el bé amb una 
mà sense que ho sàpiga l’altra, resa de debò i amb perseverança, es compromet en mil 
projectes solidaris, sap suportar els diversos patiments de la vida amb paciència i pau 
que conforta els qui els envolten! I no oblidem que en una Església que està plena de 
cabells blans i de caps calbs, aquestes persones són encara un capital de vida cristiana 
de primera categoria. Per a Déu no hi ni parats ni pensionistes. ¡Quantes viudes pobres 
de l’evangeli hi ha que ho donen tot!

I també cal saber descobrir l’obra de l’Esperit del Ressuscitat en persones i llocs al 
marge de l’Església, com Jesús que descobria fe i proximitat del Regne en el centurió, 
en samaritans, en algun fariseu, en “publicans i prostitutes”… Reconèixer, doncs, 
l’acció del Ressuscitat més enllà dels límits visibles de la nostra Església i, també, 
a vegades col·laborar en iniciatives que no surten ni de nosaltres ni de les nostres 
programacions.
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• Una conclusió, doncs: ajudar a créixer tot el que ja existeix, on sigui, com sigui i de 
qui sigui… Promoure una mirada de fe a la vida, que ens ompli d’esperança activa, 
superant els desànims, els “no hi ha res a fer”, els “deixar-ho córrer”, etc.
• I, una altra crida a renovar les eucaristies: ¿ajudem prou a que siguin celebració de la 
fe i l’esperança? “Anunciem la vostra mort, proclamem la vostra resurrecció esperem 
el vostre retorn”, ¿de debò?

e) La força missionera de la intercessió
Fa anys escrivia Dietrich Bonhoeffer que “una comunitat viu de la intercessió dels 
seus membres, sinó mor”13. Aquest pensament no és més que una formulació del que 
ens narra la història de salvació: Abraham intercessor del poble, Moisès intercessor 
dels sortits d’Egipte, els profetes mitjancers entre Déu i el poble, Jesús de Natzaret 
orant en els moments més transcendents de la seva missió… “Si el Senyor no cons-
trueix la casa, els paletes treballen debades”; “Sense mi no podeu res…”. Ara bé, la 
intercessió no és una repetició monòtona de noms i de coses, sinó més aviat és mirar 
les persones, les coses amb el ulls de Déu, del Crist. És posar el Crist entre la germana 
i el germà i jo, entre el problema i jo… Com devien ser aquelles nits en què Jesús es 
retirava per pregar, sobre tot en els moments decisius del seu “pla pastoral”, com ara 
l’elecció dels dotze, o en el comiat final, o davant l’horitzó de la creu… La intercessió 
brolla de la comunió i és, per això, que hem d’esforçar-nos en aquest temps en créixer 
en comunió, que no vol pas dir uniformitat, sinó coneixement d’un i altres, acceptació 
i confiança, comunicació i conversa… En un article sobre les tensions a l’Església, 
Timothy Radcliffe14 advocava per la conversa a fi de fer caure obstacles i barreres: 
entre cristians de missió i de comunió, conservadors i progressistes, espiritualistes i 
temporalistes, etc. Això no vol pas dir que hem de claudicar de conviccions personals 
serioses, però sí que podem aprendre a relativitzar-les, a col·laborar amb persones 
que pensen de manera diferent de nosaltres, a completar la nostra visió de les coses 
i, sobre tot, a créixer en comunió. I tampoc, aquest creixement en la comunió, no ha 
de conduir a prendre decisions pastorals poc definides i compromeses, ja que sempre 
s’ha d’arribar a concrecions que ordinàriament no han de complaure a tothom. En de-
finitiva, si avancem en el camí d’aquella unitat per la qual el Crist va orar (cf. Jn 17), 
la nostra pregària serà més autèntica i eficaç..

Crec que aquestes paraules que ara citaré poden ser una bona ajuda per centrar el 
paper de la intercessió en la preparació d’un pla pastoral. L’any 1981 el Pare Pedro 
Arrupe tancava a Bangkok unes jornades que iniciaven del “Servei de Refugiats” dels 

13 Vida en comunitat, Barcelona, Claret, p. 74. Bonhoeffer precisa més en què consisteix la 
intercessió: “La intercessió no és altra cosa sinó l’acte pel qual presentem a Déu el nostre germà 
tot cercant de veure’l sota la creu de Crist, com un home pobre i pecador que necessita la gràcia” 
(p. 74-75).
14 T. Radcliffe, Cómo superar la discordia en la Iglesia, Selecciones de Teología, n. 184, 2007, 
303-312.
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jesuïtes, un servei fruit de la mirada tan profètica d’Arrupe. En acabar aquells dies va 
dir als jesuïtes:

“Si us plau, sigueu valents! Us vull dir una cosa. No l’oblideu. Pregueu, pregueu molt! 
Aquests problemes no es resolen sols amb esforç humà. Us estic dient coses que vull 
subratllar, un missatge, potser el meu cant del cigne per la Companyia. Fem moltes 
reunions i trobades, però no resem prou. Resem al principi i al final. Està bé, som bons 
cristians. Si en tres dies de reunions, dediquéssim mig dia a l’oració sobre les nostres 
conclusions o els nostres punts de vista, tindríem llums tan diferents, i tan diferents 
síntesis -a desgrat dels nostres diversos punts de vista- que no podríem trobar mai en 
els llibres i les discussions”15. 

Arrupe, en arribar el dia següent al Fiumicino va patir la trombosi que el va deixar 
incapacitat per a exercir el seu càrrec de Superior General. Certament, ens va deixar 
un impressionant cant del cigne!

• Aquest temps preparatori no hauria de ser un compàs d’espera, sinó temps de praxi 
evangèlica i d’escolta de l’Esperit, tot fomentant la comunió i diàleg dins de parròqui-
es, comunitats i moviments. I, consegüentment, seria molt profitós que els diferents 
consells recollissin dels membres dels seus grups (parròquies, moviments, comuni-
tats, etc.), com a fruit d’una actitud de conversió, uns primers sentiments i vivències 
i també primeres propostes o projectes que comencin a enriquir el material per un 
discerniment pastoral posterior.

CONCLUSIÓ: JOIA I FERVOR
Entre les moltes paraules que identifiquen l’estil espiritual i pastoral del Papa actual, 
voldria destacar-ne, per acabar, aquestes dues: Joia i Fervor. 

La joia, l’alegria, que ja dóna el títol al mateix document EG, no és pas un sentiment 
superficial, ni que surt tot sol. És quelcom profund, és el test d’una vida evangèlica, 
aquella que Jesús ens assenyala quan ens diu que “tot això us ho he dit, perquè la meva 
joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui completa” (Jn 15,11); una alegria “que 
ningú no ens la prendrà” (Jn 16,22). El notable exegeta, Josef Blank16, tot comen-
tant aquestes paraules del quart evangeli ens recorda que l’alegria és una assignatura 
pendent del nostre cristianisme i és el millor oferiment que podem fer al nostre món. 
Perquè l’alegria que brolla de l’evangeli és generadora de llibertat i d’amistat, aquesta 
actitud eclesial que Pau VIè deia que era el fruit del Vaticà II, una manera nova de 
situar-nos en el món, una mirada benigna i positiva a la nostra societat, la convicció 
que tenim una Bona Noticia per comunicar.

15 J. A. García, ed., Orar con el Padre Arrupe, Bilbao, Mensajero, p. 13.
16 J. Blank, El evangelio según san Juan. Tomo II, cap. 13-17, Barcelona, Herder, p. 158.



BAB 156 (2016)  - octubre [69] 637

I el fervor que el papa Francesc ens recorda sovint a l’EG (nn. 10, 78, 84, 85, 95, 107, 
262), és la font de la veritable alegria. Certament, aquesta paraula “fervor”, té unes 
ressonàncies pietistes i potser puerils poc simpàtiques per a molts, però com ha dit un 
filòsof actual, el fervor cal recuperar-lo de les nostres llibreries17. Pensem que fervor 
té a veure amb escalf, amb bullir. El fervor és l’amor que desborda en generositat. Ho 
recomanava Pau als estimats cristians de Filips: “que el vostre amor creixi cada dia 
més, fins a vessar” (Fil 1,8). El verb perisséuein que l’apòstol empra, i que es repeteix 
igualment amb els seus derivats, significa vessar, desbordar. Més encara, Pau diu que 
aquest fervor, aquest amor a vessar, és la base del discerniment: “així podreu discer-
nir” (dokimádsein). I és el discerniment el que el Papa actual ens proposa abastament 
com a eina fonamental de l’acció pastoral, com ho ha reblat en l’Amoris Laetitia, on 
el discerniment és, sobre tot en el capítol 8è, com un ritornello.

L’alegria és, doncs, com la flor o fruit del fervor, com la flama que brolla d’un cor 
ardent i generós. Ignasi de Loiola, escrivint als estudiants de Coimbra18 que es creien 
que per a ser bons cristians havien de fer penitències i coses estrafolàries, els diu que 
el que importa és el fervor, i que el goig que en aquesta vida podem tenir no prové 
de coses extravagants, sinó del fervor. Com diu el Papa Francesc, “la nostra tristesa 
infinita sols es cura amb un infinit amor” (EG 265).

Posem, doncs, punt final. L’EG ens ve a dir que un pla pastoral autèntic, d’una banda, 
haurà de néixer del goig d’haver trobat, d’haver assaborit una i altra vegada, l’evangeli 
del Regne de Déu, que és experiència de Déu que estima i salva, i d’altra banda, ha de 
ser, amb la manera de dir i de fer, una invitació als cristians a créixer en aquest goig, 
en el de l’amor sempre en augment, de manera que tots siguem sal i llum en la nostra 
societat. Tant de bo que en la preparació i després en l’elaboració i formulació del Pla 
Pastoral ens guiï el que va guiar Jesús i puguem dir a persones i comunitats: tot això us 
ho hem dit perquè la vostra joia, la del Crist sigui en vosaltres, una joia completa. Així 
respondrem a la crida del Papa que ens diu: “Exhorto tothom a aplicar amb generositat i 
valentia les orientacions d’aquest document, sense prohibicions ni pors” (EG 33).

J. Ratzinger, El Nuevo Pueblo de Dios. Esquemas para una eclesiología, Barcelona, Herder, 1972, 
pp. 366-367.- K. Rahner, Doctrina conciliar de la Iglesia y realidad futura de la vida cristiana, 
Escrtitos de Teología, VI, Madrid, Taurus, 1967, pp. 469-488; Cambio estructural de la Iglesia, 
Madrid, Cristiandad, 1974, pp. 37-43- C.M. Martini, Il seme, il léevito e il piccolo gregge, Civiltà 
cattolica, n. 3565 (1999), 3-14.- N. Lohfink, El principio bíblico del pequeño número, Selecciones 

17 “El fervor verdadero no divide, sino que une. Y no conduce al fanatismo ni al fundamentalismo. 
Tal vez algún día el fervor vuelva a nuestras librerías y a nuestras mentes” (Adam Zagajewski, En 
defensa del fervor, Acantilado, Barcelona, 2005, p. 34). 
18 Carta de 7 de maig de 1547, dins: Ignasi de Loiola, Exercicis Espirituals. Escrits 
complementaris. Introducció i notes de Josep M. Rambla. Traducció de Ramon M. Torelló i Josep 
M. Rambla, Barcelona, Proa, 1990, p. 193-196. 
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de Teología, 165 (2003), 57-68.
Summa contra Gentes, II, 3.
La Iglesia samaritana y el principio-misericordia, Sal Terrae 927 (1990), pp. 665-678. Article ree-
ditat en el llibre: El principio-misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, Santander, 
1992, en pp. 31-45.
La misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana, Santander, Sal Terrae, 32013.
Em semblen molt clarificadores aquestes paraules d’un article recent (original de 2014) “La com-
pasión es una actitud permanente de Dios, y no una actitud ocasional que surge en determinadas 
ocasiones. Es un ‘modo de ser’ divino… La compasión humana no surge únicamente allí donde hay 
sufrimiento. Es una actitud permanente y habitual, un modo de relacionarnos y encontrarnos los 
unos con los otros… Compasión es estar al lado del amado (sea cual sea su situación) y ponerse en 
su lugar” (M. Gelabert Ballester, Sentido teológico de la compasión, Selecciones de Teología, 215 
(2015) 214-224. La cita en pp. 219-220. En aquesta perspectiva es poden llegir aquestes paraules del 
Papa Francesc: “el que l’Esperit mobilitza no és un desbordament activista, sinó abans que res una 
atenció posada en l’altre ‘considerant-lo un amb si mateix’”, citant sant Tomàs (EG, 199).
Pau VIè, Al·locució en l’última sessió del Concili Vaticà II (7 de desembre de 1965). Cf. MV, 4.
Francesc d’Assís. Escrits. Introducció de Jacint Duran. Traducció de Nolasc de Molar i Joan Giró, 
caputxins. Clara d’Assís. Escrits. Introducció i traducció de Francesc Gamissans, franciscà. Barce-
lona, Proa, 1988, p. 21.
L’affrontement chrétien, Paris, Seuil, 1965. Mounier, en aquesta obra, tracta de presentar la cara 
positiva i alliberadora del cristianisme i així respon a la crítica, en bona part justificada, de Nietzsc-
he que retreu als cristians que semblen persones sense espina dorsal, poc alliberades, per molt que 
parlin d’alliberament.
Madrid, Anagrama, 2011.
Vida i ministeri dels preveres, n. 14; Renovació de la Vida Religiosa, n. 5; Apostolat del laïcat, n. 4.
Conversión de la Iglesia a Jesús, el Cristo, Frontera, 51, julio-septIembre, 2009, 13-38.
“Justament per això diem de cridar-los tots a consell, perquè sovint el Senyor revela al més jove allò 
que és millor” (Regla, cap. 3: 3). I també: un monjo foraster, “si raonablement amb un caritat humil, 
blasma o fa veure alguna cosa, l’abat ho ha de considerar amb prudència, no fos cas que el Senyor 
l’hagués enviat precisament per això” (Regla, cap. 61:4).
Vida en comunitat, Barcelona, Claret, p. 74. Bonhoeffer precisa més en què consisteix la intercessió: 
“La intercessió no és altra cosa sinó l’acte pel qual presentem a Déu el nostre germà tot cercant de 
veure’l sota la creu de Crist, com un home pobre i pecador que necessita la gràcia” (p. 74-75).
T. Radcliffe, Cómo superar la discordia en la Iglesia, Selecciones de Teología, n. 184, 2007, 303-312.
J. A. García, ed., Orar con el Padre Arrupe, Bilbao, Mensajero, p. 13.
J. Blank, El evangelio según san Juan. Tomo II, cap. 13-17, Barcelona, Herder, p. 158.
“El fervor verdadero no divide, sino que une. Y no conduce al fanatismo ni al fundamentalismo. 
Tal vez algún día el fervor vuelva a nuestras librerías y a nuestras mentes” (Adam Zagajewski, En 
defensa del fervor, Acantilado, Barcelona, 2005, p. 34). 
Carta de 7 de maig de 1547, dins: Ignasi de Loiola, Exercicis Espirituals. Escrits complementaris. 
Introducció i notes de Josep M. Rambla. Traducció de Ramon M. Torelló i Josep M. Rambla, Bar-
celona, Proa, 1990, p. 193-196.
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Consell Presbiteral

Crònica de la segona reunió del trienni 2016-
2019 (26 d’octubre de 2016).

El dimecres 26 d’octubre de 2016 de les 10.30 del matí fins a l’hora del dinar es reu-
neix el Consell presbiteral (CP) a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva 
segona reunió. Presideix el Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Josep Omella, acompanyat 
pel Sr. Bisbe Auxiliar i Vicari general, Mons. Sebastià Taltavull, i els membres del 
Secretariat del CP: Mn. Antoni Casas, Secretari del CP, Mn. Joan Cabot, i el P. Enric 
Puig, SJ, adjunts del Secretariat del CP.

1. Pregària, acta i salutació del Sr. Arquebisbe
S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la reunió anterior, 
i el Sr. Arquebisbe agraeix la presència dels consellers, el treball per preparar 
aquesta reunió i les aportacions dels membres del CP sobre l’anàlisi de la situació 
pastoral que vivim i sobre la nostra resposta de fe i pastoral davant d’aquestes 
realitats.

2. Introducció del Secretariat del CP
Pla de treball a dur a terme en les properes reunions del CP, tenint en compte els resul-
tats de l’enquesta sobre els temes a tractar en el CP 2016-2019 i la trobada conjunta 
dels membres del CE, CP i CPD que va tenir lloc el dimarts 18 d’octubre amb una 
ponència del P. Josep M. Rambla, SJ, de cara a la preparació del futur Pla Pastoral 
Diocesà (la ponència es publica en aquest mateix número del Butlletí).

3. “Anàlisi de la situació pastoral diocesana des de les nostres realitats”. A càrrec 
de Mn. Josep M. Domingo, Vicari Episcopal de la Vicaria del Llobregat de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
La seva exposició va prendre el punt de partença en documents com Evangelii gau-
dium del papa Francesc, Evangelii nuntiandi, del Papa Pau VI, i la ponència esmen-
tada del P. Josep M. Rambla, SJ. I planteja unes reflexions sobre tres punts: a) actitud 
de fons, b) mirada al món i c) mirada a l’Església diocesana.

a) Actitud de fons: sensació de preocupació, forces migrades… La lamentació del 
salm: “És que el Senyor ens ha abandonat?”

b) Mirada al món: prendre consciència del sofriment, de la pobresa, de les fractures 
també a nivell mundial (refugiats), “una economia que mata”, la crisis econòmica, el 
patiment existencial i espiritual. Ambient de gran pluralisme i la força del secularis-
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me, humanisme buit de sentit, una “societat líquida” i de relativisme. Un neopaganis-
me de consum, antagònic de l’esperit evangèlic. Un anticlericalisme històric al nostre 
país. Necessitat de sentit crític i de simpatia per a aquesta humanitat, simpatia cap a la 
realitat que ens ha tocat viure. Trobar en cada moment els punts que poden ajudar-nos 
a l’evangelització. 

c) Mirada a l’Església diocesana: Cal prendre decisions: diocesanes, parroquials i perso-
nals, cap a una Església en sortida, com a hospital de campanya, plantejar la legitimitat 
de l’oferta evangèlica, intensificar el primer anunci de la fe, com trobar servidors de les 
comunitats cristianes, la necessitat de potenciar més el laïcat, ens fa falta una Església 
transformada, deixar-nos ensenyar, fer els discerniments necessaris. I sobretot no anar 
sols, fer un treball d’evangelització en comunió, un treball de comunió, hem d’anar 
units… 

Diàleg. Després de l’aportació del ponent, es va fer el treball de grups, a la que 
va seguir la posada en comú en la que es varen escoltar vint intervencions dels 
consellers.

• Es va insistir en el tema molt actual de la transmissió de la fe, tema molt actual, 
pensar com cal reformular la fe avui.
Es va dir que una reestructuració eclesial en la línia de la conversió, que no sigui no-
més administrativa.
• Que cal no ser porucs, fer treball de conjunt en equip i en comunió.
• Hem de començar per no criticar-nos entre els capellans. No barallar-nos davant la 
situació de pluralisme.
• Es va insistir en la promoció dels laics.
• Potenciar el gust de ser poble i servir el poble (marginats, malalts…). 
• Com ens hem d’ajudar els sacerdots entre nosaltres, per no desanimar-nos i quedar 
desorientats i impotents.
• Hem d’acompanyar la trobada amb Jesús. Més que veritats abstractes hem de comu-
nicar l’experiència de la trobada amb Jesús, l’enamorar-se de Jesús.

Intervenció del Sr. Arquebisbe

• Hem d’evitar el pànic. Tot no depèn de nosaltres.
• Fem la nostra feina i no ens deixem influenciar tant.
• Servir amb alegria i esperança. L’exemple del beat Charles de Foucauld en el món 
musulmà: quina fecunditat va tenir el seu testimoni?
• Hi ha molt bon clergat a Barcelona, Valorem-ho.
• A Jesús no tots el varen comprendre, a Sant Joan de la Creu tampoc…
• No siguem tant autorreferencials, fem el que puguem amb pau i amb joia. I amb els 
descans necessari. Ànims! 
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4. Consulta als membres del CP sobre el culte i l’acció pastoral que s’escau a la 
Basílica de la Sagrada Família. Diàleg obert
S’informa d’algunes millores de la nau central (calefacció, bancs…) i es planteja si 
és possible celebrar-hi una eucaristia cada diumenge. Es considera la importància de 
les relacions entre la basílica i la parròquia, relacions que són complexes. Intervenen 
diversos conseller amb suggeriments per fer una acció pastoral a la Basílica, com ara 
una celebració de l’eucaristia per als turistes amb ús de diverses llengües, un espai 
de pregària i adoració eucarística que ja existeix, un pla de visites de les parròquies, 
unes activitats que fessin una promoció de l’art cristià (música, dansa, teatre…). El Sr. 
Arquebisbe diu que també demanarà el parer dels arxiprestos i que s’han preparat uns 
opuscles per explicar el sentit del temple que es reeditaran contínuament. 

5. Calendari diocesà 2016-2017, “Un gest de comunió per a treballar coordinats 
amb esperit sinodal al servei de tots”, a càrrec del Sr. Bisbe Auxiliar
El Sr. Bisbe Auxiliar insisteix en què és un signe de comunió diocesana i que es pot 
consultar a la pàgina web de l’arquebisbat. (La carta del Sr. Bisbe Auxiliar i el calen-
dari es publica a la secció del Vicariat General en aquest mateix número del Butlletí).

6. Calendari de reunions del CP
La propera reunió del CP serà el 22 de març de 2017.

7. Informacions diocesanes
Es presenta l’agenda de properes reunions i trobades a l’arxidiòcesi:

• Dissabte 05/11/16, 10:30 a 13:30h.: segona reunió del CPD, a la Sala Sant Jordi del 
Seminari Conciliar.
• Diumenge 06/11/16, 17h.: Eucaristia amb motiu del sisè aniversari de la Dedicació 
de la Basílica de la Sagrada Família.
• Dimecres 09/11/16, 10:30h. a 13:30h. primera reunió d’Arxiprestos, a la Sala Beat 
Pere Tarrés del Seminari Conciliar.
• Diumenge 13/11/16, 19h.: Clausura Diocesana de l’Any Jubilar de la Misericòrdia, 
a la Catedral de Barcelona.
• Dissabte 19/11/16, 18h.: Trobada Diocesana amb motiu de l’Any Jubilar de la Mi-
sericòrdia i llançament vers la preparació d’un nou Pla Pastoral Diocesà, a la Basílica 
de Santa Maria del Mar de Barcelona.
• Recessos d’Advent per als preveres i diaques de les sis zones pastorals:

- Dissabte 26 de novembre de 2016: Zona Pastoral 4, a la Casa d’Espiritualitat 
de les Missioneres Germanes de Betània (carrer Bonavista, 37, Cornellà de Llo-
bregat) – P. Francesc Riu, SDB.
- Dimecres 30 de novembre de 2016: Zones pastorals 1, 2 i 3, a la Casa d’Exer-
cicis de Sant Ignasi (Sarrià) (carrer Carrasco i Formiguera, 31, Barcelona) – Sr. 
Bisbe Auxiliar.
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- Dijous 1 de desembre de 2016: Zones pastorals 5 i 6, a la Casa d’Espiritualitat 
Maria Immaculada (carrer Edith Llauradó, 11, Tiana) – Sr. Arquebisbe.

• Dissabte 03/12/16, 11:30h.: Eucaristia amb motiu de la imposició del pal·li al Sr. 
Arquebisbe Metropolità de Barcelona, per part del Sr. Nunci Apostòlic, amb la parti-
cipació dels srs. bisbes, clergat i fidels de les tres diòcesis de la Província Eclesiàstica 
de Barcelona, a la Catedral de Barcelona.
• Divendres 30/12/16, 17h.: Eucaristia en la festa litúrgica de la Sagrada Família, a la 
Basílica de la Sagrada Família.
• Del dilluns 16 al divendres 20/01/17: Exercicis Espirituals per als preveres, a la Casa 
d’Espiritualitat Maria Immaculada, de Tiana.
• Dimecres 25/01/17, 10:30 a 13:30h.: tercera reunió dels Delegats diocesans i res-
ponsables de secretariats i comissions diocesanes, a la Sala Sant Jordi del Seminari 
Conciliar.

Es clou la reunió amb la pregària de l’Angelus, dirigida pel Sr. Arquebisbe i amb el 
dinar al menjador del Seminari Conciliar. 
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Art Sacre

Història: Ciència i espiritualitat en
l’obra d’Antoni Gaudí

Comunicació del Dr. Josep M. Martí Bonet en el II Congrés Internacional sobre An-
toni Gaudí.

Del dia 4 al 7 d’octubre de 2016 es va celebrar a l’aula magna de la Universitat de 
Barcelona el II Congrés Internacional sobre Antoni Gaudí, organitzat pel The Gau-
dí Reearch Institute,amb seu a la nostra ciutat. Un dels membres de la Presidència 
d’honor del Congrés fou el Dr. Josep M. Martí Bonet, canonge de la catedral de 
Barcelona, director de l’Arxiu Diocesà i de la Biblioteca Pública Episcopal. Pre-
sentat pel Sr. Pere Jordi Figuerola Rotger, en la sessió del 5 d’octubre, el Dr. Mar-
tí Bonet presentà la comunicació-experiència que es publica a continuació sobre 
l’exposició que sobre el gran arquitecte s’ofereix a la Pia Almoina, seu del Museu 
Diocesà.

Em plau presentar i oferir a aquest Congrés una experiència –crec jo- reeixida sobre 
qui és Gaudí en la seva genialitat amb la seva expressiva ciència i amb la seva subtil 
espiritualitat. Una experiència encarnada en un espai per tots nosaltres molt emble-
màtic. La Pia Almoina, que ja té un itinerari museístic i expositiu de gran volada, ja 
que durant aquests 16 darrers anys, a més de restaurar l’edifici, aquest ha estat la seu 
de més de dues-centes exposicions.

Aquestes mostres tenen la seva coronació en l’actual exposició “Passejant amb 
Gaudí”. En aquesta és el mateix Gaudí qui ens explica –com si fos el nostre monitor 
o guia- les influències de l’art contingut en aquest Museu Diocesà en relació amb 
la seva genial obra. I per això mateix a l’esmentada exposició s’han emprat les prò-
pies peces del Museu Diocesà –quasi un 80% de les exposades- per tal de veure la 
incidència d’aquestes peces en les obres, moltes d’elles originals, del nostre Antoni 
Gaudí.

Difícilment es pot tenir una experiència més viva i més acurada de l’art clàssic –ro-
mànic, gòtic, renaixement, barroc- comparat amb l’art exuberant i en part enigmàtic 
d’Antoni Gaudí, gràcies sobretot a les seves aplicacions científiques, curioses i de 
gran bellesa. Quan hom surt, ara, de la Pia Almoina pot dir que ha entès satisfactòri-
ament Gaudí i que ha esbrinat el significat de moltes peces de l’art sacre.

Un itinerari artístic 
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L’esmentada experiència que té el visitant del Museu Diocesà passa a través d’un 
itinerari artístic gaudinià. Heus ací els epígrafs de les zones de la mostra:
1. Influències que rebé Gaudí especialment de l’art sacre i humanístic.
2. Llum i geometria (trencadís, vitralls, etc.)
3. Gaudí i la tradició.
4. Gaudí i la fe.
5. Gaudí, art i ciència.
6. Gaudí i el seu temps.
7. Les obres mestres de Gaudí (Cripta de l’església de la Colònia Güell, Park Güell,  
 Sagrada Família, etc.).
8. El laboratori de Gaudí (“tot ho prova”, ell és un artesà artista).
9. El creador de formes.
10. El llegat (influència de Gaudí en els seus deixebles i seguidors).

En la mostra s’intenta conjuminar l’arxiu (documentació autèntica i original del ma-
teix Gaudí) amb les peces exposades.

Els tres llibres de Gaudí

Gaudí, en la nostra exposició, es manifesta com un home profundament sensible a 
l’àmbit sacre, connectant sempre amb els tres llibres seus: Bellesa, Natura i Litúrgia. 
Gaudí és certament creatiu, però la seva imaginació i el seu “bon fer” no provenen de 
la improvisació sinó del seu endinsar-se en diversos mons (humans, naturals i espi-
rituals) que el porten a l’esclat d’unes obres de suprema bellesa i d’una espiritualitat 
encarnada. D’aquesta manera, com diu el guió explicatiu de l’exposició, “Gaudí s’en-
dinsa en la riquesa del món, i ho fa amb un talent revolucionari. Des de la senzillesa, 
la seva sensibilitat va capgirar els fonaments de l’arquitectura. Una arquitectura que 
esdevindrà universal”.

La part introductòria del guió de la Mostra acaba preguntant-se: “Però com podrí-
em definir l’obra de Gaudí? Essencial?, Fonamental?, Delirant?, Bella?, Sensorial?, 
Mística?, Original?, Creativa?, Autèntica?, Precursora?, Visionària?… Opinin vostès 
mateixos quan surtin de l’exposició. Decideixin quin d’aquests qualificatius no és 
adequat o merescut”.

En l’Exposició que els presento Gaudí mateix porta a terme els seus somnis. Tot con-
templant la Mostra podríem repetir aquestes paraules del mateix Gaudí: “Que no ho 
hagi fet ningú abans, no és raó per no intentar-ho”. Intenti, doncs, amic visitant, entrar 
en l’Exposició i segur que ens ho agrairà.

Com em plau a mi d’agrair-ho a les persones que han fet possible aquesta extraor-
dinària Mostra que avui oferim al II Congrés Mundial sobre Gaudí: en primer lloc a 
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“Gaudí Barcelona Projects” i al mateix Museu Diocesà de Barcelona, especialment al 
nostre col·laborador i conservador del Museu, Pere Jordi Figuerola Rotger, autor tam-
bé de l’esplèndid projecte de l’Exposició, de la que estan veient un tast en els vídeos 
que s’estan projectant, gràcies a “Gaudí Exhibition”.

Cal, per últim, fer esment d’una novetat que oferim també al Congrés. En l’Exposició 
podran veure una curiosa matraca que dissenyà personalment Gaudí per al campanar 
de la cripta de la Colònia Güell. En aquest Congrés, avui mateix, serà presentat un 
petit edifici, obra inèdita fins ara de Gaudí: la capella del Santíssim de l’església de 
Sant Joan de Gràcia. Nosaltres també presentem a partir d’avui una novetat: la possi-
bilitat de veure a l’Exposició aquesta matraca original del campanar de la cripta de la 
Colònia Güell. Mirin, admirin, aquest extraordinari instrument litúrgic i acústic, però, 
per favor, no el toquin.

Els invitem, doncs, a visitar l’Exposició “Passejant amb Gaudí”, on hi trobaran un 
esclat d’art sacre i una visió de l’art i de les tècniques constructives d’Antoni Gaudí. 
Aquesta és la nostra oferta al Congrés. Creiem que val la pena.

Josep M. Martí Bonet
Director del Museu Diocesà de Barcelona
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Organismes diocesans

Pastoral per a les persones sordes:
“Som persones sordes, escolta’ns!”

Com cada any, tenim present el Dia Internacional de les Persones Sordes, que en-
guany s’ha celebrat a Barcelona el dissabte 1 d’octubre, amb el lema “Som persones 
sordes, ESCOLTA’NS!”. Una crida que ens fan a tots; i, com a Església, també els 
hem d’escoltar! I ho volem fer a través de la tasca pastoral d’atenció a les persones 
sordes que es realitza a la nostra diòcesi, la Pastoral del Sord, que procura oferir tot 
el que normalment trobem a les parròquies, adaptat a les dificultats de comprensió i 
expressió que poden tenir les persones amb discapacitat auditiva, sordes o sordcegues.
Un bon exemple d’aquesta escolta, s’ha esdevingut aquest estiu a Aracena (Huel-
va) on ha tingut lloc el “XXVI Encuentro Nacional de la Pastoral del Sordo”, amb 
l’ordenació d’un nou sacerdot sord, el fins ara Hno. Juanjo, amb qui el bisbe Mons. 
José Vilaplana ha mostrat saber escoltar la veu dels sords catòlics, oferint-los així un 
ministre sord per a l’atenció espiritual d’aquest món de silenci.

Donem-ne gràcies a Déu i aprofitem l’ocasió per demanar la vostra pregària i informar 
de les activitats programades per al nou curs:

- Missa celebrada en llengua de signes: dissabte i vigílies a les 18.30 h
- Confessions, des de mitja hora abans de la Missa
- Grup de litúrgia, el dissabte a les 18.15 h
- Adoració eucarística, primer dissabte de mes de 17.45 a 18.15 h
- Trobada de formació cristiana, dissabte de 19.30 a 20.15 h
- Grup de joves, un dissabte al mes a les 19.30 h
- Trobada de matrimonis joves, un dissabte al mes a les 19.30 h
- Catequesi d’infants i joves, dissabte a les 17.30 h o dimarts a les 18 h
- Reforç logopèdic i escolar, dimarts i dijous de 18 a 19.30 h
- Orientació familiar per a pares, un dimarts al mes de 18.45 a 19.30 h
- Activitats formatives per a adults, dimarts de 17 a 19 h
- Formació de col·laboradors i pràctica de LSC, dimarts i dissabtes de 17 a 18 h
- Adaptació de la Bíblia amb llengua de signes, dijous de 16.30 a 18 h

Per a més informació o per a alguna atenció pastoral, cal adreçar-se a Mn. Xavier Pa-
gès Castañer, el dimarts, dijous o dissabte a la tarda als locals de la parròquia de Santa 
Teresa de l’Infant Jesús (Via Augusta 68, entrada pel jardí del c/ Sant Marc o c/ Benet 
Mercadé 25, Barcelona), t. 619 672 691, c/e: pastoralsord@arqbcn.org.
Us recordem que, gràcies a l’equip de www.nazaret.tv, oferim la retransmissió en 
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directe de la Missa Dominical interpretada amb Llengua de Signes (LSC) tots els 
dissabtes i vigílies a les 18.30 h. i es pot veure l’enregistrament a www.pastoraldel-
sord.org / facebook.com/PastoraldelSordo / twitter.com/PastoraldelSord

Mn. Xavier Pagès
Consiliari de la Pastoral per a les persones sordes

Càritas Diocesana: “Els voluntaris sou
les mans de la tendresa”

El Sr. Arquebisbe va participar a la Trobada dels voluntaris de Càritas Diocesana

El dimecres dia 5 d’octubre, el Sr. Arquebisbe, Joan Josep Omella, va presidir a les 
19 hores la trobada d’inauguració del nou curs 2016-2017 de l’Escola de Formació 
del Voluntariat parlant, des de l’experiència del cor, sobre l’aportació dels voluntaris 
a Càritas i a l’Església.

L’acte es va obrir amb una pregària dels més de 250 assistents, dirigida per Mn. Sal-
vador Bacardit, delegat episcopal de Càritas Diocesana. Després, els assistents varen 
escoltar la programació del curs i l’oferta de formació per als voluntaris, presentada 
per Jaume Casassas, responsable de l’Escola de Formació del Voluntariat. 

La part central de la trobada fou l’exposiió del Sr. Arquebisbe titulada: “La misericòr-
dia com a inspiració i motor de la nostra acció”. 

Tocar el cor de l’altre
“Jo, que sóc un capellà de poble –va dir l’Arquebisbe-, tinc dues coses gravades: que les 
dues mans de l’Església per a donar tendresa i caritat: són Càritas i Mans Unides. Sóndues 
mans per als pobres que estan aquí i els que estan allà”. Així va començar l’arquebisbe de 
Barcelona la seva ponència sota l’atenta escolta de voluntaris i treballadors, als quals va 
recordar que, com ells fan en el seu dia a dia, parlaria des de l’experiència del cor.

Mons. Omella va animar-los a no defallir, ja que “el treball que feu arriba a molta gent 
i, encara que no us ho diguin, els heu tocat el cor amb la vostra capacitat d’escoltar i 
d’entrega generosa”. Partint de dues motivacions -Jesús i l’Evangeli-, la caritat ha de 
ser una de les tres accions evangelitzadores. Les altres dues són: la litúrgia i formació 
en la catequesi. Totes tres es complementen, i cap d’elles pot faltar en la vida cristiana.

Ser voluntari en el segle XXI
Els treballadors i els voluntaris són els que porten el testimoni de joia i d’alegria 
a totes les persones a les que ajuden. I també l’esperança, tant necessària avui dia. 
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“Sou els primers testimonis de l’Església”, els va recordar l’Arquebisbe, que a més va 
agrair-los la tasca desinteressada que duen a terme: “Sé que aquest any no us han pujat 
el sou –els va dir, provocant no poques rialles- Ara, de debò, us dic que el més bonic 
de tot és que feu és el vostre testimoni d’un treball gratuït en un món de competència 
i centrat en l’economia”.

“Perquè, al cap i a la fi, allò que més ens importa és l’ajuda a l’altre: Treballar amb els 
pobres fa que et plantegis la teva manera de viure. Tocant-los, sents la crida per fer-te 
encara més pobre. D’aquesta manera et preguntes el per què i t’adones que en aquest 
món hi ha molta injustícia. D’aquí sorgeix la denúncia ferma de Càritas”.

Finalment, Mons. Omella va afirmar que “els treballadors i els voluntaris de Càritas 
heu de continuar ajudant-nos a obrir els ulls a les noves pobreses”.

Inspirant-se en les paraules del Sr. Arquebisbe, i per tancar l’acte, el director de Càri-
tas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, va admetre que “l’acció de Càritas és 
l’acció de tota la comunitat creient” i, en aquesta línia, va anunciar que les properes 
sessions de formació del voluntariat començaran amb una pregària.

Entitats socials de l’Església s’uneixen a
la campanya pel Treball Decent

“La desocupació juvenil, la informalitat i la manca de drets laborals no són inevitables, 
són resultat d’una prèvia opció social, d’un sistema econòmic que posa els beneficis 
per damunt de la persona”. Són paraules del papa Francesc, que recull la campanya 
que acaben de posar en marxa diverses entitats de l’església catalana. La campanya 
es va presentar el 7 d’octubre de 2016, coincidint amb la Jornada Mundial pel Treball 
Decent: “No qualsevol treball, sinó un treball decent”. Formen part de la campanya 
el centre d’estudis Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Càritas de Barcelona, Mans 
Unides, les delegacions de Pastoral Social i Pastoral Obrera de l’Arquebisbat de Bar-
celona, el Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església de la Facultat de Teologia, 
els moviments GOAC, MIJAC, JOC, així com els col·lectius de capellans obrers i de 
religiosos i religioses en barris populars.

El dijous 13 d’octubre de 2016 es va celebrar un acte a la seu de Cristianisme i Justícia 
conduit per Mn. Pepe Rodado i va aplegar 120 persones. Va començar amb un vídeo 
de testimonis que viuen en primera persona la precarietat en les seves relacions labo-
rals. L’element central de l’acte va ser l’exposició de Charo Castelló, vicepresidenta 
mundial del Moviment de Treballadors Cristians. Charo Castelló va fer un recorregut 
pels diferents documents de la doctrina social de l’Església i d’organismes interna-
cionals que han posat les bases del que entenem avui per treball decent, un treball 
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que no vulneri la dignitat intrínseca que té la persona. Segons Castelló, vivim una 
nova morfologia del proletariat: precarietat, irregularitat, risc, temporalitat,…. avui el 
treball no es garantia de sortir de la pobresa. Posant el focus en la crisi econòmica, se-
gons ella, “no es que estiguem sortint de la crisi, la crisi ja ha acabat i la vida precària, 
la crisi permanent, és el nou ordre”. Charó Castelló animava a les entitats cristianes 
a “convertir els criteris de la doctrina social en cultura política”, doncs “milions de 
persones no saben ni han viscut mai el que és un treball decent, el repte que tenim és 
enorme”. Tot seguit, Xavi Casanovas, de Cristianisme i Justícia i Mercè Darnell, de 
Caritas Diocesana de Barcelona, van presentar la campanya que compta amb un lloc 
web -www.treballdecent.cat- on es pot llegir i descarregar el manifest amb els seus 
nou punts programàtics. Entre ells es reivindica la creació de llocs de treball de qua-
litat, l’impuls de polítiques actives i personalitzades d’ocupació, o l’establiment de 
mecanismes que assegurin una renda mínima garantida. Aquelles persones o entitats 
que vulguin, poden unir-se a la reivindicació omplint un formulari d’adhesió.

Finalment, el bisbe Sebastià Taltavull, va dirigir unes paraules al públic. Amb una 
crítica forta i punyent, es preguntava la possibilitat de tenir “un treball decent, en una 
economia indecent” i va fer esment a la recent nota publicada pels bisbes catalans 
respecte a la qüestió.

Una senzilla pregària,llegida per militants d’Acció Catòlica, va cloure un acte festiu 
i reivindicatiu, obrint la porta a una col·laboració més estreta al treball de les entitats 
socials que des de l’Església volen reivindicar i denunciar realitats d’injustícia fla-
grant i ser llavor i impuls per a un canvi social que posi la persona en el centre de les 
decisions econòmiques i polítiques.

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar 
Carta del Delegat les Jornades dedicades a l’exhortació apostòlica “Amoris laetitia”

Benvolguts i benvolgudes:

L’Exhortació del Papa Francesc Amoris laetitia, conseqüència de la celebració del Sí-
node Episcopal extraordinari del mes d’octubre de 2014 i del Sínode Episcopal ordi-
nari del mateix mes del 2015, ofereix propostes de caire pastoral d’acord amb la mis-
sió pròpia de l’Església que demanen un coneixement acurat per a la seva aplicació.
Són diverses les interpretacions que s’han fet del document, del seu contingut i abast 
així com del seu valor magisterial. Per aquest motiu la Delegació diocesana de Pas-
toral Familiar de l’Arxidiòcesi de Barcelona organitza unes jornades, amb la finalitat 
que, a través de veus autoritzades, es pugui conèixer quines són les propostes que el 
Papa Francesc ofereix amb la finalitat d’enfortir el matrimoni i la família i per donar 
resposta a aquells casos que no s’identifiquen segons l’ideal que proposa l’Església.
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Les jornades van adreçades principalment als preveres, diaques, religiosos/es, laics/ques, i 
agents de pastoral familiar, als qui l’Exhortació els demana que acompanyin els esposos en 
el camí de l’amor amb fidelitat a la vida familiar. Tanmateix estan obertes a persones i grups 
que puguin estar interessats en conèixer el contingut de les ponències d’aquestes jornades.

Les conferències tindran lloc els dies 10 i 11 de novembre, de 18 a les 21 h, a l’Aula 
Magna del Seminari Conciliar, c/ Diputació 231, de Barcelona.

Esperant que aquestes jornades tinguin un bon seguiment i acolliment,
Vostre,

Manuel Claret, prev.
Delegat diocesà de Pastoral Familiar
Barcelona. 21 d’octubre de 2016

Les novetats de l’exhortació Amoris laetitia del Papa Francesc

Dies 10 i 11 de novembre de 18 a 21 h.
Lloc: Aula Magna del Seminari Conciliar.

Dijous 10 de novembre de 2016
- Presentació: Dr. Manuel Claret
Delegat diocesà de Pastoral Familiar

1. La Família avui: reptes, Valors. Els Semina Verbi.
Mons. Vincenzo Paglia
President de la Pontifícia Acadèmia per a la Família a Roma
2. Les aportacions morals de l’Amoris laetitia. 
Dr. Antoni Nello
Professor de Teologia Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya.

Divendres 11 de novembre de 2016
1. L’Amoris laetitia i el Magisteri de l’Església. Novetats del Sínode i de l’Amoris laetitia.
Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arquebisbe Emèrit de l’Arxidiòcesi de Barcelona i membre dels Sínodes Episcopals 
de 2014 i 2015 sobre la família
2. Perspectives Pastorals. Preparació al matrimoni. 
Dr. Gaspar Mora
Professor de Teologia Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya

- Cloenda:
Mons. Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona
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Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional
Carta del Delegat

Barcelona, 14 d’octubre de 2016

Benvolguts:

Un any més, al novembre, reprenem la Cadena de Pregària per les vocacions que es 
fa a les diòcesis amb seu a Catalunya. Aquesta iniciativa vol fer-se ressò d’aquelles 
paraules del Mestre: “La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a 
l’Amo dels sembrats que hi faci anar més segadors” (Mt 9, 38).

És per això que els delegats de pastoral vocacional de tot Catalunya us proposem 
adherir-vos a la cadena de pregària dins del marc d’aquest Any Jubilar de la Miseri-
còrdia. Com ja és costum, a la nostra arxidiòcesi de Barcelona, els dies que tenim 
assignats per a la pregària són: dimasrts8, divendres 18 i dilluns 28 del mes de no-
vembre. Cada persona, grup, comunitat, monestir, parròquia, moviment, pot escollir 
el temps que dedicarà d’aquests dies a aquesta intenció de pregària i comunicar-ho a 
la secretaria de la Delegació de Pastoral Vocacional (telèfon 93 454 16 00, de 9h. Del 
matí a 14h. Del migdia; o bé fer-ho arribar per correu electrònic a l’adreça seminari@
seminaribarcelona.cat).

Al proper número del Full Dominical hi trobareu una separata amb testimonis, 
textos i reflexions que poden ajudar a pregar per les vocacions. A més, troba-
reu més informació, material, textos, vídeos, etc., que esperem que us puguin 
ajudar a preparar en les vostres comunitats catequesis i pregàries vocacionals, 
ho trobareu a la pàgina web de la Cadena de Pregària per les vocacions: www.
cadenadepregaria.cat.

També aprofito l’ocasió per invitar-vos a donar a conèixer als vostres joves les troba-
des vocacionals, que des del Seminari Conciliar de Barcelona i la mateixa Delegació 
preparem durant aquest curs. Us enviem informació d’aquestes trobades. No dubteu 
en trucar o escriure per demanar-nos més informació.

Restant a la vostra disposició i units en la pregària ja des d’ara.

Mn. David Álvarez
Delegat Diocesà de Pastoral Vocacional
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Delegació Diocesana Pastoral de la Salut
Campanya del Malalt de 2017

El proppassat dissabte dia 22 d’octubre el Secretariat Interdiocesà de la Pastoral de la 
Salut (SIPS) donà el tret de sortida a la Campanya del Malalt de 2017, amb la XXVIII 
Jornada de Pastoral de la Salut, aplegant dins del marc del Caixa-Fòrum de Barcelona 
uns 105 agents de pastoral de totes les diòcesis catalanes.

Partint del lema de la Campanya: “Pastoral de la Salut i Ecologia Integral: Cuidar la 
terra, cuidar persones” s’inicià la Jornada amb la pregària feta per Monns. Salvador 
Cristau Coll, bisbe auxiliar de Terrassa, responsable de la Pastoral de la Salut de la CET.

Tinguérem dos ponències que ens il·luminaren en aquest tema. La primera fou impar-
tida per Mn. Joan Planellas, degà de la FTC, amb el títol “Una Església samaritana i 
misericordiosa”. I una segona impartida pel Dr. Josep A. Pujante, metge, humanista, 
escriptor i alpinista amb el títol “Una visió de la Terra des de les portes del Cel, inclo-
ent-hi l’Everest”.

La cloenda corregué a càrrec de Mn. Juan Manuel Bajo Llauradó, director-coordina-
dor del SIPS, i desprès allí mateix compartirem un dinar de germanor.
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Crònica

La comunitat catòlica francesa celebra 400 anys 
de presència a Barcelona

Del divendres 30 de setembre al dimarts 4 d’octubre de 2016 varen tenir lloc a Barce-
lona un conjunt d’actes amb motiu de la commemoració dels 400 anys de presència a 
Barcelona de la comunitat catòlica francesa, ara acollida en la parròquia personal de 
la Mare de Déu de Lourdes per als fidels de nacionalitat o de parla francesa i que té la 
seva seu al carrer d’Anglí, 15, de Barcelona.

Un nombrós grup de sacerdots francesos varen venir a Barcelona i es varen hostat-
jar al Seminari Salesià Martí-Codolar, on varen celebrar diversos actes i varen fer 
diverses visites, en especial a la basílica de la Sagrada Família. En aquest temple 
varen concelebrar una eucaristia, que va presidir el Sr. Arquebisbe, Mons. Joan Josep 
Omella, el qual va pronunciar una homilia amb un francès molt fluid i correcte, com 
a conseqüència dels anys que va practicar aquesta llengua com estudiant a França i 
Bèlgica. La col·lecta de la celebració es va destinar exclusivament al programa de 
suport a persones sense llar de Càritas-Barcelona.

Aquests actes varen quedar integrats en un Seminari sobre la família. La primera 
conferència, en francès, va anar a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistach, que va 
explicar els treballs i els documents finals dels dos darrers Sínodes episcopals sobre el 
tema de la família dels anys 2014 i 2015.

Un altre acte fou la conferència del P. Jaume Flaquer, jesuïta, teòleg, professor de la 
FTC, que va estudiar a La Sorbona i al Caire, expert en el món islàmic i que també co-
ordina el grup de Diàleg amb l’Islam, de la fundació Migrastudium, de la nostra ciutat. 
Va parla sobre “La família desplaçada i la condició de la família immigrant o refugiada”.

Una de les conferències va anar a càrrec del matrimoni Eugeni Gay i Montserrat Rosell, 
que va parlar sobre “La família des del punt de vista sociològic”. Com es recordarà, 
aquest fou un dels matrimonis invitats a participar en el darrer Sínode sobre la família.
 
Una altra conferència la va pronunciar el Dr. Armand Puig, teòleg i biblista, rector de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià, que els parlà sobre “La interpretació teològica de 
la Sagrada Família”, tema del seu llibre sobre la gran basílica de Gaudí. El grup de 
sacerdots també va mantenir un col·loqui amb Mn. Robert Baró, canonge conservador 
de la catedral i col·laborador pastoral de la parròquia personal per a la comunitat de 
parla francesa. 
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També es va aprofitar l’ocasió per fer un acte d’agermanament de la comunitat 
francesa amb altres comunitats religioses estrangeres presents a Barcelona, com la 
d’alemanya, la italiana, la ucraïnesa, la filipina i la xinesa, amb la col·laboració del 
programa d’agermanament amb les diverses comunitats que realitza la Delegació de 
Pastoral Social de la nostra arxidiòcesi, dirigida per Mn. Josep M. Jubany. Aquestes 
comunitats varen participar en la missa celebrada a la Sagrada Família, presidida pel 
Sr. Arquebisbe, que les va felicitar pel seu treball comú i pel seu testimoni de fe i de 
catolicitat que donen.

El darrer dia de la seva estada a Barcelona el grup de preveres va visitar el monestir 
de Montserrat.

Inauguració de curs a la Fundació Joan Maragall.
La Fundació Joan Maragall (FJM) ha inaugurat aquest vespre el curs 2016-2017. 
L’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha presidit per primera vegada l’ac-
te, que ha tingut lloc a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona. Durant 
l’acte també s’ha fet públic el nom del guanyador del XXV Premi Joan Maragall, 
Jordi Pigem per l’obra Àngels i robots. La interioritat humana en la societat hiper-
tecnològica, a la llum de Guardini, Panikkar i l’encíclica Laudato si’; com també 
el de l’ajut a la formació, que convoca la FJM des de fa 16 anys, i que enguany serà 
per a David Colomer Bea, que treballarà el projecte La llibertat religiosa com a bé 
jurídic protegit.

El president de la FJM, Josep M. Carbonell, ha obert l’acte tot recordant que la ins-
titució, creada ara fa 27 anys per l’arquebisbat de Barcelona, “continua desenvolupant 
la seva tasca de servei per a tots aquells que comparteixen una sensibilitat pel tema re-
ligiós i una sensibilitat pel tema cultural”. “El que és propi de la FJM -ha afegit el Dr. 
Carbonell- és promoure el debat intel·lectual, el debat de fons intel·lectual, des de les 
nostres conviccions cristianes, amb els grans corrents ideològics, filosòfics i científics 
que ens envolten. L’acció evangelitzadora de l’Església també passa per l’àmbit de 
la cultura i en les grans ciutats aquesta és una prioritat i una evidència particularment 
importants”. “En aquest món fragmentat, en molts aspectes desorientat, sacsejat per 
tantes ideologies que ho han promès tot i més, l’Església ha de tenir el seu hospital de 
campanya, en paraules del Papa Francesc, per acollir, escoltar, comprendre i oferir un 
relat de sentit a tantes persones que es troben orfes de sentit i d’esperança”, ha apuntat 
el president de la FJM.

El Dr. Josep M. Carbonell ha anunciat la renovació parcial del Patronat de la FJM: 
s’han incorporat Núria Iceta, Margarita Mauri i Jaume Angelats. El treball de reflexió 
del Patronat s’ha centrat en temes com: l’Encíclica Laudato si’, la transmissió de la 
fe, el concepte d’Estat en el segle XXI, relacions Església-Estat, models de relacions 
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interculturals, la religió en el procés constituent o l’exhortació apostòlica sobre l’amor 
en la família Amoris laetitia.

A continuació, el Dr. Carbonell ha presentat el ponent de la lliçó inaugural, el Dr. 
Francesc Torralba, que ha parlat “sobre un tema que serà fonamental reflexionar-hi 
en un futur proper”. Humanisme, transhumanisme i posthumanisme. Assaig de discer-
niment ha estat el títol de la ponència del filòsof i teòleg barceloní, patró de la Fun-
dació Joan Maragall i director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada de la Universitat 
Ramon Llull.

Lliçó inaugural del Dr. Francesc Torralba
En la conferència, el Dr. Torralba ha proposat una presentació del transhumanisme i, 
a la vegada, una crítica racional de les seves principals tesis. “El filòsof Nick Bostrom 
defineix formalment el transhumanisme -ha dit Torralba- com un moviment cultural, 
intel·lectual i científic que afirma el deure moral de millorar les capacitats físiques i 
cognitives de l’espècie humana i aplicar a l’home les noves tecnologies, a fi que es 
puguin eliminar els aspectes no desitjats i no necessaris de la condició humana: el 
patiment, la malaltia, l’envelliment i, fins i tot, la condició mortal”.

La tesi central del transhumanisme, ha explicat Francesc Torralba, “pivota sobre la 
idea de millorament (enhancement)”. “El millorament es defineix com l’intent de 
perfeccionament transitori o permanent de les condicions orgàniques i funcionals de 
l’ésser humà mitjançant la utilització de tecnologies naturals o artificials”, ha afegit.
Les qüestions que planteja la utopia transhumanista són moltes, segons Torralba. I ha 
apuntat algunes qüestions: “Com seria un món sense envelliment? Com ens reparti-
ríem els recursos naturals? L’increment de la longevitat seria només per als qui tenen 
recursos? Com seria l’ancianitat per a la resta de la humanitat? Com es podria lligar el 
creixement demogràfic d’una banda i l’augment de la longevitat de l’altra? Realment, 
és millor viure cinc-cents anys que cent? L’ampliació de les nostres competències 
intel·lectuals i destreses físiques ens farà, realment, millors persones?”.

Ajut a la formació per al projecte de David Colomer
Un dels objectius i finalitats de la FJM és promoure vocacions de persones joves que 
tinguin capacitat i vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe i qualsevol dels 
àmbits de la cultura. La FJM tracta de suscitar i promoure futurs intel·lectuals cristi-
ans sensibles a les relacions entre la pròpia disciplina, tant en el camp de les ciències 
de la naturalesa com en el de les ciències humanes, i el cristianisme, fent veure les re-
percussions religioses i les implicacions humanístiques, ètiques o polítiques del tema 
estudiat. D’aquesta manera, el Dr. Josep M. Carbonell ha anunciat que aquesta setzena 
edició de la convocatòria la FJM li atorga l’ajut a David Colomer Bea, que treballarà 
el projecte La llibertat religiosa com a bé jurídic protegit. El seguiment per part de la 
FJM anirà a càrrec del Dr. Antoni Matabosch.
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El projecte de David Colomer (València, 1991), llicenciat en Dret per la Universitat 
de València i actualment cursant el doctorat en el Programa de Doctorat en “Drets 
humans, Democràcia i Justícia Internacional” -prepara la tesi sobre els delictes de 
desordres públics-, consisteix en l’anàlisi de la llibertat religiosa com a bé jurídic pro-
tegit: “Aquest dret fonamental té dues vessants: el dret a elegir lliurement les creences 
i el dret a manifestar-les individual o col·lectivament, en públic o en privat. Precisa-
ment el tractament de la manifestació de la religiositat en l’espai públic ha donat lloc 
a l’establiment de dos models de laïcitat: el model francès, contingut en l’informe 
Stasi, partidari de limitar l’expressió pública de les creences religioses; i el model del 
Quebec, proposat per Charles Taylor i Gérard Bouchard, defensors de la integració de 
les religions en l’espai públic mitjançant la tècnica dels acomodaments raonables i els 
ajustos concertats”.

Però la llibertat religiosa implica, a més, el reconeixement del dret a la indemnitat reli-
giosa, és a dir, el dret a ser respectat en les pròpies creences davant els atacs procedents 
de terceres persones. És en aquest àmbit on intervé el Dret penal. La majoria dels Codis 
penals europeus contenen delictes contra la llibertat religiosa, encara que la regulació 
varia substancialment d’uns països a altres. En uns casos es protegeix el sentiment reli-
giós del poble -cas d’Àustria-; en altres, la pau pública -cas d’Alemanya-, i en la resta, 
els sentiments o creences religioses dels ciutadans -cas de l’Estat espanyol-.

David Colomer es proposa fer un estudi de dret comparat sobre aquesta classe de delic-
tes per veure quin és el millor model de cara a la creació d’un possible nou marc legal.

Inauguració de curs a l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià.

El Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i arquebisbe de Barcelona, Mons. 
Joan Josep Omella, ha inaugurat aquest migdia el curs 2016-2017 d’aquesta institució 
universitària, que integra les facultats de Teologia, de Filosofia i l’Antoni Gaudí, i els 
instituts superiors de Litúrgia, de Teologia Fonamental i de Ciències Religioses.

En primer lloc, a les 10h s’Ha celebrat l’eucaristia a la capella del Seminari Conciliar, 
presidida per Mons. Joan Josep Omella, i concelebrada pel cardenal Lluís Martínez 
Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona, els altres arquebisbes i bisbes de les diòcesis 
amb seu a Catalunya i les autoritats acadèmiques de l’AUSP. (El text de l’homilia de 
Mons. Omella es publica a la secció del Prelat.

Acabada la missa, a les 11.15h, s’ha celebrat l’acte acadèmic a l’aula magna del Semi-
nari Conciliar de Barcelona, amb la presència dels arquebisbes i bisbes de les diòcesis 
catalanes. L’acte s’ha obert amb unes paraules de salutació de Mons. Omella..



BAB 156 (2016)  - octubre [89] 657

El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), Dr. Armand Puig, ha fet un 
balanç del que ha estat aquest primer any de la nova institució -creada a instàncies del 
cardenal Lluís Martínez Sistach i constituïda a Barcelona pel cardenal Giuseppe Ver-
saldi, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, en l’acte d’inauguració 
de curs 2015-2016-, que aixopluga tres facultats ja existents i que té el repte de donar 
cohesió i un projecte comú a totes elles. “L’Ateneu Sant Pacià -ha dit el Dr. Armand 
Puig- és una realitat acadèmica esplèndida de l’Església catalana, que és integrada per 
dotze centres universitaris -tres facultats, vuit instituts i un centre teològic- i 3.000 
alumnes, una xifra notable, significativa i rellevant, en la mesura que tots ells són 
alumnes de ciències eclesiàstiques -teologia, filosofia, humanística cristiana i ciències 
religioses-.. Unint forces -ha afegit-, hem eixamplat la nostra base acadèmica; ara cal 
esforçar-se perquè aquesta base creixi, tant a Barcelona com a les altres seus diocesa-
nes de Catalunya i Mallorca, on hi ha centres dependents de la Facultat de Teologia i 
pertanyents, per tant, a l’Ateneu”.

El Dr. Armand Puig ha anunciat que l’AUSP en el seu conjunt, amb les seves tres 
facultats, dedicarà els pròxims anys acadèmics al tema de la “Reforma de l’Església” 
-el primer d’aquests anys posseeix una clara connotació ecumènica, ja que coincideix 
amb els 500 anys de l’inici de la Reforma protestant (1517). Aquest curs hi haurà 
igualment un Simposi sobre “La formació del cànon jueu i cristià”, en col·laboració 
amb les universitats alemanyes Humboldt de Berlín i de Ratisbona. L’any acadèmic 
2016-2017, l’Ateneu també crea el Diploma de Música Sacra, que compta amb el 
patrocini de la Conferència Episcopal Tarraconense i de l’Abadia de Montserrat, i que 
és destinat a formar persones capacitades en litúrgia, cant gregorià, orgue i direcció 
coral, amb la finalitat d’enfortir el nivell musical de les celebracions litúrgiques de les 
diòcesis catalanes.

“La participació d’especialistes no directament vinculats amb les nostres Facultats és 
un fet que serà cada vegada més habitual -ha declarat el Dr. Puig-. L’estructura aca-
dèmica i institucional de l’Ateneu es veu afavorida per una lectura no reglamentista 
ni burocràtica de l’Espai Europeu d’Educació Superior o Pla Bolonya. Des del primer 
moment la Santa Seu ha promogut una aplicació de Bolonya que té poca cosa a veure 
amb les aplicacions que es fan habitualment d’aquest Pla. I això ens permet compaginar 
el rigor acadèmic en docència, recerca i publicacions, amb la flexibilitat necessària en 
el cos professoral”. “La flexibilitat estructural permet que molts especialistes de prestigi 
acceptin col·laborar amb l’Ateneu -en concret amb la Facultat Antoni Gaudí- i que el 
Màster o Llicència d’aquesta Facultat, en col·laboració amb la Facultat de Filosofia, 
sobre “Patrimoni històric i cultural de l’Església” hagi assolit uns estàndards excel·lents, 
gràcies a una participació docent externa altament especialitzada”, ha afegit. “Molts es-
pecialistes -un 80% de docents d’aquest Màster són professors convidats- s’han mostrat 
del tot receptius a col·laborar en una institució de l’Església catòlica com és l’Ateneu. 
Aquesta és una dada important, perquè constitueix un exemple concret del diàleg entre 
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l’Església i el món de la cultura i de la Universitat”, ha destacat el Dr. Armand Puig, 
que ha subratllat que l’AUSP manté “una relació privilegiada amb la Universitat Ramon 
Llull i amb la Universitat de Barcelona”. Ha recordat que el proppassat 15 de setembre 
l’Ateneu i la UB van signar un conveni de col·laboració, que inclou “el reconeixement 
de l’Ateneu com a Centre de recerca amb possibilitat de gestionar tesis doctorals, que 
seran reconegudes per la UB”. “Es tracta, també aquí, que alumnes de procedència no 
eclesiàstica puguin accedir al grau de Doctor, i que aquest itinerari acadèmic, guiat per 
l’Ateneu, tingui validesa civil, la que li confereix precisament la prestigiosa i històrica 
UB, que va tenir des del 1450 fins al 1717 la Facultat de Teologia com la primera de les 
seves facultats”, ha recordat el rector de l’AUSP.

El Dr. Armand Puig ha esmentat també que el Llic. Ramon Batlle ha substituït el Dr. 
Antoni Matabosch com a director de l’Institut Superior de Ciències Religioses (IS-
CREB), i que el Dr. Gabriel Seguí és el nou director de l’Institut Superior de Litúrgia 
de Barcelona (ISLB), ja que el Dr. Jaume González Padrós havia arribat al final del 
sexenni. Igualment, ha agraït el treball de la Dra. M. Claustre Solé, professora de Sa-
grada Escriptura a la Facultat de Teologia, que deixa la docència després de vint anys, 
motiu pel qual ha rebut la Medalla de la Facultat de Teologia.

“L’Ateneu Universitari Sant Pacià és una eina al servei de l’Església que viu i peregrina 
en les nostres deu diòcesis. Si volem fer-ne una institució forta i arrelada en la realitat 
eclesial, és perquè estem convençuts que l’Església, en aquesta societat canviant i plena 
de reptes i vitalitat, no pot quedar replegada sobre ella mateixa. El papa Francesc parla 
d’un cristianisme de poble, ampli, obert, generós, inclusiu, misericordiós, profundament 
evangèlic. Doncs bé, cal treballar perquè hi hagi una traducció cultural i universitària 
d’aquesta idea de fons, que el mateix papa Francesc va expressar a Roma el novembre 
del 2015 en el Congrés Educar avui i demà, promogut per la Congregació per a l’Edu-
cació Catòlica. El Papa es va referir a la necessitat d’obrir espais educatius no elitistes, 
austers, marcats per l’humanisme cristià, en els quals el creixement personal fos har-
mònic i quedés impregnat de la saba de l’Evangeli. La fidelitat a aquest pensament ens 
mou a construir un Ateneu que es faci present, amb la seva fesomia pròpia, en el mapa 
universitari català, com a institució docent i solvent de l’Església, dotada amb els mit-
jans imprescindibles per a dur a terme la seva tasca, però que alhora actuï en funció de 
les necessitats pastorals de les nostres deu diòcesis i encapçali projectes i iniciatives de 
caire evangelitzador”, ha conclòs el rector de l’AUSP.

Cal subratllar que aquest curs comença les seves activitats la Càtedra de Teologia Pas-
toral Arquebisbe Josep Pont i Gol, que els bisbes catalans han volgut crear per tal de 
construir un espai de reflexió pastoral fonamentat en el discurs teològic per als temps 
actuals. La Càtedra dóna continuïtat al Centre d’Estudis Pastorals, una institució que 
va contribuir decisivament a l’“aggiornamento” dels preveres catalans en els anys 
posteriors al Concili Vaticà II.
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Finalment, cal recordar també que la Federació d’Universitats Catòliques d’Europa 
(FUCE) ha admès com a membre d’aquesta organització l’AUSP. I que la candidatura 
de l’Ateneu a la Federació Internacional d’Universitats Catòliques (FIUC), amb seu 
a París, ha estat ja presentada. Es tracta d’una homologació internacional que posa 
l’Ateneu en contacte i relació amb els centres universitaris catòlics de tota l’Església, 
i que alhora fa estar atents als membres de l’AUSP al dinamisme que mou el món 
catòlic en relació a la Universitat.

Xifres de l’alumnat de l’Ateneu U. Sant Pacià
El secretari general de l’AUSP, professor Sergi Gordo, ha apuntat les dades de 
l’alumnat de cadascuna de les Facultats Eclesiàstiques que constitueixen l’Ateneu, 
que són 3.000, dels quals 500 són alumnes inscrits puntualment en algun dels cur-
sos, simposis o conferències impartits en les diverses institucions acadèmiques que 
formen l’Ateneu.

Lliçó del Dr. Jordi Gayà sobre La teologia del beat Ramon Llull
La lliçó inaugural del curs 2016-2017 ha anat a càrrec del Dr. Jordi Gayà, professor 
de la Facultat de Teologia de Catalunya i del CETEM-ISUCIR (Mallorca) i porta per 
títol: De la comprensió a la contemplació. La teologia del beat Ramon Llull. El Dr. 
Gayà ha començat amb una referència a la biografia de Ramon Llull, que a la darre-
ra dècada de la seva vida, l’any 1311, va narrar els fets de la seva vida a uns amics 
cartoixans de París. “La Vida de mestre Ramon, coneguda també com Vida coetània, 
va recollir la narració i la va farcir de claus interpretatives, que apuntaven quasi a la 
santedat martirial, i va establir un model sobre el qual s’han construït les posteriors 
biografies del mestre Ramon”, ha dit. El Dr. Jordi Gayà ha fet referència al Llibre de 
contemplació, “que ens exposa com itinerari personal de Ramon Llull i a la vegada és 
proposat com a model per a tot creient”. “La fe, que hom confessa de paraula en dir 
els articles de la fe, ha de ser compresa mitjançant la percepció dels signes que Déu 
mateix ofereix a través de la seva obra”.

Tot seguit ha parlat de la comprensió de la fe, que Llull lliga a l’Art, “la ciència ge-
neral que garanteix el coneixement de totes les coses; també d’allò que la teologia 
vol comprendre i explicar”. “Per què la teologia necessita l’Art?”, s’ha preguntat el 
Dr. Gayà, i ha proposat una possible resposta: “Perquè la teologia ha d’explicar les 
veritats de la fe catòlica amb raons necessàries”. “Ramon Llull defensa sempre la 
possibilitat de que les veritats de la fe es poden raonar”, ha afegit.

Finalment, el Dr. Jordi Gayà ha explicar què és la contemplació per a Llull: “Conside-
ra que la contemplació inclou totes les etapes de la comprensió de la fe i de la reflexió 
teològica, per tal d’assolir aquell estat de fruïció que és el compliment del precepte 
d’estimar Déu. Per tant, la contemplació és gràcia de Déu, però també exercici de les 
potències de l’ànima amb la seva autonomia estructural”.
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I ha acabat la seva ponència fent una síntesi de la seva lliçó: “La contemplació 
és primer de tot, una gràcia donada per la misericòrdia i la condescendència de 
Déu, que desitja manifestar el més plenament possible les seves dignitats. Aques-
ta manifestació ho és, primer de tot, de l’acte intrínsec de Déu; és a dir, aquell 
que explica la Trinitat personal en Déu i les altres veritats de Déu (articles de la 
fe) a partir de la consideració correlativa de les dignitats. En segon lloc, aquesta 
manifestació es desplega en l’acte extrínsec; és a dir, tota la creació. D’aquesta 
manera, l’home pot conèixer i estimar Déu, primer, a través de la creació i, segon, 
amb la contemplació que culmina en el rapte, sense que hi hagi una ruptura entre 
el primer mode i el segon. Allò que lliga els dos moments és que el subjecte és 
sempre l’home en la seva capacitat d’entendre i estimar (expressada amb el terme 
correlatiu –tivitas) i l’objecte és Déu (expressat amb el terme correlatiu –bilitas). 
En l’acompliment de l’acte, l’objecte esdevé conegut i estimat (expressat amb el 
terme correlatiu amatus)”.

Finalment, l’Arquebisbe i Gran Canceller de l’AUSP, Mons. Joan Josep Omella, ha 
declarat oficialment inaugurar el nou curs.

Celebració dels 25 anys de la URL
El dijous dia 6 d’octubre al vespre va ser el dia escollit per celebrar l’acte central de 
la commemoració dels vint-i-cinc anys de la fundació de la Universitat Ramon Llull 
(URL), amb una missa a la basílica de Santa Maria del Mar i un acte acadèmic a la 
Llotja de Mar de Barcelona.

La celebració de l’eucaristia va ser presidida per l’arquebisbe de Barcelona, Mons. 
Joan Josep Omella, que va estar acompanyat en la concelebració per l’arquebisbe 
Mons. Joan-Enric Vives, president de la Comissió Episcopal de Seminaris i Uni-
versitats de la CEE, i dels bisbes Mons. Agustí Cortés i Mons. Jaume Traserra. 
També varen concelebrar el Dr. Salvador Pié, rector de la basílica i membre del 
Patronat de la URL, i altres preveres amb responsabilitats acadèmiques en els 
diversos centres de la universitat. (L’homilia del nostre Arquebisbe es publica a 
la secció del Prelat).

Després de la missa a Santa Maria del Mar, es va fer l’acte commemoratiu i la inau-
guració del nou curs acadèmic a la Llotja de Mar, un altre edifici de l’època d’or del 
gòtic català. Entre els 400 invitats hi havia el cardenal Lluís Martínez Sistach; els 
arquebisbes Joan Josep Omella i Joan-Enric Vives i els bisbes Agustí Cortés i Jaume 
Traserra. També hi havia els representants de les institucions que formen la URL i, 
entre altres, el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget; el secretari general 
d’Universitats del Ministeri d’Educació, Jorge Sainz; el president de CRUE Universi-
dades Españolas, Segundo Píriz. També van assistir a l¡’acte els rectors de la Universi-
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tat Pontifícia de Comilles, Julio Luís Martínez, i el de la Universitat Abat Oliba-CEU, 
Carlos Pérez del Valle.

En el curs de l’acte acadèmic varen intervenir el nostre Arquebisbe Mons. Omella 
(Vegeu les seves paraules a la secció del Prelat); el secretari del Patronat de la URL, 
Dr. Salvador Pié; el president del Patronat de la URL; Joan Josep Bruguera; la secre-
tària general de la URL, Anna Berga, que va presentar el llibre commemoratiu dels 
vint-i-cinc anys; i el conseller Jordi Baiget. Coincidint amb l’Any Llull, la medieva-
lista Dra. Lola Badia va impartir la llicó inaugural, en un acte presentat per una de les 
alumnes de la URL, Agnès Marquès. El rector de la URL, Dr. Josep M. Garrell, va 
cloure l’acte declarant inaugurat el curs 2016-2017.

Actualment la URL està formada per onze institucions d’ensenyament superior i de 
recerca: IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educa-
ció Social i Treball Social Pere Tarrés, Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant 
Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vida 
i Barraquer, i l’Escola Superior de Disseny ESDI, com a centre adscrit.

La URL fou la primera universitat privada de Catalunya, qualificada pel cardenal Narcís 
Jubany com “universitat d’inspiració cristiana” i sense ànim de lucre. Fou aprovada per 
unanimitat, de les formacions de dreta i d’esquerra, pel ple del Parlament de Catalunya 
el 24 d’abril de 1991. Una realitat ascendent. Va néixer i continua amb una estructura fe-
deral que ha permès una col·laboració fructífera entre institucions de reconegut prestigi.

Des del seu naixement han passat per les aules de la URL 72.000 alumnes i ha passat 
de tenir 3.144 estudiants a més de 19.000 actualment. I d’una oferta de 17 titulacions 
oficials a oferir-ne 106. “Una col·laboració entre centres federats de reconegut pres-
tigi, que ha multiplicat les seves capacitats, i ha permès millorar la seva qualitat de 
manera conjunta i col·legiada. De cara al futur, la URL s’ha de mantenir fidel al seu 
ideari i motivacions fundacionals: ha de continuar essent un mitjà privilegiat d’huma-
nització, de cultura i de serveis, refermant el compromís de formació integral de les 
persones”, com va dir el rector de la URL, Dr. Garrell. 

Investidura de nous cavallers de l’Orde
del Sant Sepulcre de Jerusalem a la catedral

El dissabte dia 8 d’octubre la catedral de Barcelona va viure el ritual de la investidura 
de nous cavallers i dames de l’Orde Eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem. La va 
presidir el gran mestre de l’orde, el cardenal nord-americà Edwin Frederick O’Brien, 
amb la participació del gran prior de la Lloctinència d’Espanya Oriental, el cardenal 
Lluís Martínez Sistach, i de l’arquebisbe de Barcelona, Mons.Joan Josep Omella.
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La cerimònia va tenir dues parts: la investidura dels nous cavallers i dames i la cele-
bració de l’eucaristia, que va presidir el cardenal O’Brien, de 77 anys, i en la que va 
el cardenal Martínez Sistach i l’arquebisbe Joan Josep Omella varen concelebrar. Pro-
nuncià l’homilia el cardenal Martínez Sistach, utilitzant el castellà i també l’anglès en 
les seves paraules de salutació al cardenal O’Brien, que des del 2011 resideix a Roma 
per raó del seu càrrec de gran mestre de l’orde. 

La finalitat principal d’aquesta orde és sostenir la representació de l’Església catòlica 
a Terra Santa, que inclou els territoris d’Israel, Palestina, Jordània i Xipre.
 
“No oblideu que el Regne de Déu no es conquereix amb l’espasa, sinó amb la fe com-
promesa i la caritat veritable”. Aquesta és una de les peticions del ritual d’investidura, 
que va repetir aquell dissabte al matí el cardenal O’Brien, mentre creuava l’espasa per 
sobre l’espatlla dels nous cavallers. Després, les noves dames també varen rebre el 
llaç de l’Orde de mans del gran mestre. Amb aquest ritual es varen afegir als 30.000 
membres que té avui per tot el món aquesta institució vaticana amb arrels en les Cro-
ades del segle XI.

La Lloctinència d’Espanya Oriental, que inclou els antics territoris de la Corona cata-
lano-aragonesa i Navarra, té 350 membres i el gran prior és el cardenal Lluís Martínez 
Sistach, que va succeir l’arquebisbe Elias Yanes. Avui la finalitat principal d’aquesta 
institució és sostenir econòmicament el Patriarcat llatí de Jerusalem, la representació 
de l’Església catòlica llatina a Terra Santa. L’últim any els membres d’aquesta orde 
van destinar 13 milions d’euros que és una bona part del pressupost del Patriarcat, 
amb la qual cosa es mantenen les escoles, hospitals, dispensaris o asils de la zona, que 
compren Israel, Palestina, Jordània i Xipre.

Aquests serveis s’ofereixen a tota la població, fet que, per exemple, permet la convi-
vència en l’àmbit escolar entre infants cristians i musulmans. També és un ajuda per 
evitar que es continuï reduint la població cristiana a Terra Santa. Una preocupació 
afegida dels últims anys ha estat la reconstrucció de Gaza o l’atenció als refugiats 
de Jordània. L’any passat, el cardenal O’Brien també va fer una crida per ajudar en 
l’acollida dels refugiats, secundant el que el papa Francesc va demanar a les diòcesis 
d’Europa 

Al segle XIX, el papa Pius IX ja va reformar aquest orde de cavalleria per donar-li 
el format actual. I Lleó XIII hi va incorporar les dones el 1888. Es manté l’antiga 
nomenclatura, graus, distincions, hàbits i capes. Però la finalitat també és conrear 
l’espiritualitat dels membres i que participin de la vida de l’Església diocesana Com 
va afirmar el cardenal O’Brien, “acceptar la capa del Sant Sepulcre de Jerusalem 
significa comprometre’s a anunciar un missatge d’esperança mitjançant l’estil de vida 
que portem”.
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Les Càrites de les diòcesis catalanes presenten
de forma conjunta la memòria de les seves

activitats durant 2015.
Càritas Catalunya presenta la seva memòria social de l’any 2015, que s’ha vist mar-
cada per un augment dels projectes i per una atenció especial a les famílies amb fills. 
Han presidit la roda de premsa, a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense (c. 
Dels Àngels, 18), la Sra. Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya; Mons. 
Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, responsable de la pastoral social em 
l’àmbit de la Tarraconense i bisbe delegat de Càritas Catalunya; Marta Fortuny i Amè-
lia de Juan, de Càritas.

Les Càrites Diocesanes amb seu a Catalunya han presentat avui la seva memòria so-
cial de l’any 2015, que s’ha vist marcada per un augment dels projectes i per una 
atenció molt especial a les famílies amb fills. Segons dades facilitades pel Gabinet 
d’Informació de l’Església a Catalunya, el 64% de les llars ateses eren famílies amb 
nens, i d’aquestes un 47% són parelles amb fills mentre que el 17% són mares soles 
amb fills. Consegüentment, els tres programes als quals totes les Càritas estan dedi-
cant més esforços són: cobrir les necessitats bàsiques (ajudes econòmiques directes 
per fer front a les despeses de la llar, ajuts en espècie com aliments, roba o productes 
d’higiene…), ajudar la família i els seus infants en tot allò necessari (centres oberts o 
de lleure per als infants, adolescents o joves; reforços educatius o suport a les mares 
soles amb fills…), i ajudar els pares a trobar feina.

Una atenció on la persona és el centre
Les Càritas Diocesanes tenen estructurada la seva acció social en nou programes 
d’atenció: Acollida i acompanyament, Cobertura de les necessitats bàsiques, Gent 
Gran, Sense Llar i Habitatge, Família i Infància, Salut, Educació i Formació per a 
Adults, Inserció Sociolaboral i Economia Social, i Assessoria Jurídica. Dins d’aquests 
programes, l’acció es desenvolupa a través de projectes agrupats per objectius, àmbits 
d’actuació, dinàmiques emprades, principals característiques i recursos invertits.

Aquest 2015 hi ha hagut un increment important del nombre de projectes, un 
16%, passant de 1.488 a 1.729. El programa que més ha incrementat el nombre de 
projectes ha estat el d’Inserció Sociolaboral i Economia Social, que ha doblat l’ofer-
ta respecte del 2014. A més, el programa de Cobertura de les necessitats bàsiques ha 
incrementat en un 87% les persones beneficiàries.
.
Les famílies són les més afectades per la crisi
A través d’aquests projectes, s’ha arribat a 343.513 persones ateses i les seves famí-
lies. El 31% de les persones no tenen una llar digna, ja que viuen en una habitació de 
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relloguer (13%), no tenen habitatge (8%), viuen acollides sense pagar (8%) o viuen 
en habitatges d’entitats socials (2%). A més, el 50% de les persones ateses han nascut 
a l’Estat espanyol o a Europa, i el 31% són menors de 30 anys.

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

La despesa s’ha mantingut estable
La despesa total en l’acció social a Catalunya de les Càritas diocesanes s’ha mantingut 
estable aquests darrers dos anys, una despesa que se situa al voltant dels 41 milions 
d’euros.
Respecte als ingressos, la distribució econòmica, el 77,2% corresponen a aportacions 
privades (donants, empreses, llegats i particulars), i un 22,8% de fons públics (ajun-
taments, Generalitat de Catalunya, Estat espanyol i Unió Europea). Les aportacions 
privades de l’any 2015 provenen de 17.810 col·laboradors, dels quals 16.093 eren 
particulars i 1.717 empreses.

Un equip humà molt compromès
Tota aquesta acció no seria possible sense els professionals i voluntaris que dediquen 
el seu temps i capacitats envers els més vulnerables de la nostra societat. En total han 
estat 12.809 persones: 12.333 persones voluntàries i 476 contractades. Respecte l’any 
anterior s’ha incrementat el nombre de voluntaris en un 6,6%, amb 769 voluntaris nous.

“Les decisions polítiques sobre temes socials i laborals no tenen al centre les persones, 
sinó els diners”, ha denunciat Carme Borbonès, que ha afegit: “Sense una feina digna, 
hi ha un grup important de població que mai podrà sortir de la pobresa”.

En la mateixa línia, l’arquebisbe Omella ha dit: “Si a la societat del benestar només 
hi ha una mirada econòmica, tornarem a caure d’aquí a uns anys en la mateixa crisi. 
Cal que l’economia de mercat inclogui valors ètics i de solidaritat. Els governs cal que 
promoguin polítiques actives de formació laborals i d’especial atenció als joves. Els 
empresaris han de garantir sous dignes i horaris que permetin conciliar la vida laboral 
amb la família”.

Pregó del DOMUND a la basílica
de la Sagrada Família.

El reconeixement als 500 missioners catalans i als 13.000 de tot Espanya per la seva 
doble missió i labor d’ajuda a les necessitats humanes i de difusió de l’Evangeli de 
Jesús va estar en el cor del pregó del DOMUND 2016 a Barcelona. L’acte va tenir lloc 
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el dissabte 15 d’octubre de 2016, festa de Santa Teresa de Jesús, verge i doctora de 
l’Església, a les 19 hores, a la basílica de la Sagrada Família. El pregó fou encarregat 
a l’escriptora i periodista Pilar Rahola, que va posar aquest titular a les seves paraules: 
“La pàtria del cor”. Va presentar l’acte la periodista Montserrat Punsoda.

El DOMUND d’aquest any, ambientat en l’Any Sant de la Misericòrdia, va tenir un 
especial relleu a Catalunya. La setmana anterior al diumenge d el DOMUND, que 
es va celebrar el 23 d’octubre es varen celebrar diversos actes a Tarragona. A Bar-
celona el DOMUND va anar precedit pel pregó, acte al qual varen assistir-hi el Sr. 
Arquebisbe Mons. Joan Josep Omella; el Sr. Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, 
el bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull; el sacerdot Anastasio Gil, director de les O.M.P. 
a Espanya, que va donar les gràcies a Pilar Rahola per haver acceptat fer aquest pre-
gó. Entre les autoritats hi havia el conseller d’Interior, Jordi Jané; l’expresident de la 
Generalitat, Artur Mas. Entre els convidats hi havia el president de la Comunitat Isra-
elita de Barcelona, Uri Benguigui; l’exconsellera Irene Rigau; alcalde Xavier Trias; el 
president delegat del Patronat de la Sagrada Família, Esteve Camps; el director de “La 
Vanguardia”, Marius Carol; el director de RAC1, Eduard Pujol, i el director general de 
la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró.

La presentació de Pilar Rahola es va fer per mitjà d’unes paraules enregistrades pel 
periodista Josep Cuní, absent aquell dia de Barcelona per un viatge a l’Iraq. El text del 
pregó, bellament editat per la Delegació Diocesana de Missions, fou lliurat a tots els 
assistents a l’acte. Pilar Rahola va iniciar les seves paraules dient: “No puc començar 
aquest pregó sense compartir els sentiments que, en aquest precís moment, em tenen 
el cor en un puny. Sóc a la Sagrada Família, allà on, com deia el poeta Joan Maragall, 
s’hi congria un món nou, el món de la pau. I sóc aquí perquè he rebut l’immerescut 
honor de ser la pregonera d’un grandiós acte d’amor que, en nom de Déu, ens permet 
creure en l’ésser humà. Si em disculpen la sinceritat, poques vegades m’he sentit tan 
apel·lada per la responsabilitat i, alhora, tan emocionada per la confiança”.

“No sóc creient –va afegir-, per bé que algun bon amic em diu que sóc la no creient 
més creient que coneix… però admiro profundament la transcendència,que batega 
en el cor dels creients. Déu em resulta un concepte fugisser i esquívol. Tanmateix 
aquesta dificultat per entendre la divinitat no m’impedeixi veure Déu en cada acte 
solidari, en cada gest d’entrega i estima al proïsme que fan tants creients, precisa-
ment perquè creuen. ¡Quina idea lluminosa, quin ideal tan elevat sacseja la vida de 
milers de persones que un dia decideixen sortir de casa seva, travessar fronteres i 
horitzons i aterrar als indrets més abandonats del món, en aquells forats negres del 
planeta que no surten ni als mapes! Quina revolta interior han de viure, quina gran-
desa d’ànima han de tenir, dones i homes de fe, l’amor a Déu dels quals els porta a 
entregar la vida al servei de la humanitat. No imagino cap revolució més pacífica, ni 
cap més fita més grandiosa”.
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Després va comentar la labor evangelitzadora i d’ajuda humana dels portadors 
de la paraula cristiana, encara que va indicar que “no cal dir que és evident que 
les crítiques històriques a determinades pràctiques en nom de l’evangelització 
són pertinents i necessàries. Estic convençuda, tot llegint el Nou Testament, que 
el mateix Jesús les rebutjaria. Però alhora cal posar em valor l’entrega de milers 
i milers de cristians, al llarg dels segles, que han fet un treball d’evangelització, 
convençuts que trameten els valors fraternals, la humilitat, l’entrega, la pau, el 
diàleg, trametre, doncs, els valors del missatge de Jesús, i que això era bo per a 
la humanitat”.

A continuació, la periodista va fer una defensa de conceptes cristians com els deu 
manaments i el concepte de la caritat cristiana, “així, amb totes les lletres”, i va 
afegir: “Qui som nosaltres, gent acomodada en la nostra feliç ètica laica, per posar 
en qüestió la moral religiosa que tant de bé ha fet a la humanitat! La caritat cris-
tiana ha estat el sentiment pioner que ha sacsejat la consciència de molts creients, 
decidits a entregar la vida pròpia, per millorar la vida de tots”. Va esmentar la ge-
nerositat dels mercedaris que es bescanviaven per persones que estaven preses en 
terres musulmanes o la generositat de la religiosa catalana Isabel Solà i Matas, de 
la congregació de Jesús Maria, que la va portar a estar divuit anys a Guinea i vuit 
a Haití, on fou assassinada per robar-li el bolso, i on va crear el Projecte Haití, un 
centre de rehabilitació de mutilats, que oferia pròtesis als haitians sense recursos, 
i que per això era coneguda com “la monja dels peus”. També va recordar la labor 
humanitària realitzada a l’Àfrica per diversos religiosos de l’Orde de Sant Joan de 
Déu, com Manuel García Viejo, “que després de 52 anys dedicats a la medecina a 
l’Àfrica, es va infectar d’èbola a Sierra Leone i va morir, o al seu company d’orde 
Miguel Pajares, que dedicava la seva vida als malalts d’un hospital en una de les 
zones de Libèria més castigades pel virus”.

Finalment, va citar les paraules del papa Francesc, en el seu missatge per al DO-
MUND de 2016,invitant a “sortit de la pròpia terra!, per poder anar a totes les peri-
fèries del món. “Aquesta crida –va dir finalment Pilar Rahola- ens apel·la a tots, als 
creients, als agnòstics, als ateus, als que senten i als que dubten, als que creuen i als 
que neguen o no saben o voldrien i no poden. Les missions catòliques són una ingent 
força de vida, un immens exèrcit de soldats de la pau, que ens donen esperança a la 
humanitat, cada vegada que sembla perduda. Només puc dir gràcies per l’entrega, 
gràcies per l’ajuda, gràcies pel servei, gràcies, mil gràcies per creure en un Déu de 
llum, que ens il·lumina a tots.”

Acabat el pregó, hi va haver una actuació musical del Cor de Cambra Francesc Valls 
i de l’organista Joan de la Rua. El Cor va cloure la seva actuació amb el Cant dels 
Ocells, versionat per Bernat Vivancos. I va tancar l’acte l’Arquebisbe Joan Josep 
Omella (les seves paraules es publiquen a la secció del Prelat).
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Inauguració de curs a l’ISCREB
El dia 17 d’octubre de 2016, a les 7 del vespre, va tenir lloc a l’aula magna del Semi-
nari Conciliar de Barcelona l’acte acadèmic inaugural del curs 2016-2017, presidit per 
l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella.

Durant l’acte es varen lliurar els diplomes als qui, havent acabat els estudis, havien 
sol·licitud la tramitació dels títols de diplomat o diplomada o de llicenciat i llicenciada 
en Ciències Religioses.

El nou director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCRE-
B),Mn. Ramon batlle i Tomàs va agrair a Mn. Antoni Matabosch la tasca realitzada 
com a director de l’ISCREB en els darrers 21 anys. “El Dr. Matabosch ha conduït 
aquest Institut des de l’inici, ha vetllat pel rigor i per la qualitat de l’ensenyament, ha 
estat bon gestor, i també volem reconèixer el seu nivell humà, docent i de treball en el 
camp ecumènic i interreligiós.”

Després, Mn. Ramon Batlle recordà les principals activitats del curs passat: es va am-
pliar l’oferta d’assignatures a la llicenciatura virtual, es varen desenvolupar convenis 
de col·laboració amb Xile i Mèxic, es va continuar amb col·laboracions com la de la 
FEDAC per oferir els estudis de la DECA o la de la Fundació Joan Maragall per oferir 
cursos monogràfics. També es varen continuar oferint cursos de formació interreligi-
osa per als funcionaris públics de la Generalitat. Si parlem de comunicació i difusió, 
cal destacar la participació en la redacció del Full Dominical especial dedicat a l’Any 
de la Misericòrdia (de periodicitat quinzenal) i també el programa de ràdio “Temps de 
diàleg”, dirigit per Ràdio Estel i el GTER.

El perfil de l’alumnat de l’ISCREB

Durant el curs 2015-2016, el centre va comptar amb un total de 1.302 alumnes, dis-
tribuïts de la següent manera: 151 presencials, 671 virtuals, 23 alumnes van combinar 
les dues modalitats –presencial i virtual- i 503 que pertanyen als cursos d’extensió 
universitària.

El curs passat la majoria dels alumnes de l’ISCREB van ser dones, tant en la modalitat 
virtual (56%) com en la presencial (63%). Per franges d’edat, el segment majoritari va 
ser el de 41 a 55 anys, tant l’opció presencial (53%) com la virtual (36%). Els menors 
de 30 anys van ser la minoria: 3% dels alumnes presencials i 27% dels virtuals.

En el que respecta a la formació dels alumnes, el 67% té estudis universitaris. Per tant, 
es pot concloure que moltes persones es varen matricular a l’ISCREB per complemen-
tar la seva formació, reforçar la seva professió o per canviar el sector en el món laboral.
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Lliçó inaugural del P. Lluís Duch

El P. Lluís Duch (Barcelona, 1936) és monjo de Montserrat, doctor en antropologia i 
teologia per la Universitat de Tübingen i professor emèrit de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació de la UAB i de l’Institut Superior de Ciències Religiosos de Tarra-
gona i de l’Abadia de Montserrat. És autor de més de cinquanta llibres.

Lluís Duch posà aquest títol a la seva lliçó inaugural del curs: “L’ésser humà avui. 
Les transmissions en el moment actual”. Va començar explicant que cada època 
històrica, cada cultura i fins i tot cada persona en concret disposa de formes dife-
rents per articular la insuportable i fonamental necessitat humana de rebre i emetre 
transmissions. Sense exagerar, podem afirmar que l’actual crisis de transmissions 
afecta per igual a tots els sistemes que tenen vigència a les nostres societats: religió, 
política, escola, família, cultura…comparteixen una irrellevància creixent de les 
seves ofertes i referències.

Pel que referència a la religió a la nostra societat s’està donant ara mateix un desem-
paraulament religiós que té com a conseqüència un agut analfabetisme religiós que 
dificulta molt les expressions de la confessió i de la vida religiosa cristiana. En l’ac-
tualitat la provisionalitat i la desconfiança constitueixen dos eixos entorn dels quals 
amb summa freqüència gira la vida quotidiana de les societats modernes i del conjunt 
de les seves transmissions: familiars, escolars, religioses i polítiques. L’acceleració 
de la història desencadena un envelliment cada dia més ràpid dels continguts de les 
transmissions.

Sobre la desconfiança, Lluís Duch va dir que “aquest sentiment s’ha convertit en un 
denominador comú de les formes de vida i visions del món de les societats actuals. En 
un acusat clima de desconfiança resulta difícil que les transmissions siguin rebudes 
amb garanties de què els transmissor sigui veraç. En les societats contemporànies fer 
front amb decisió a la desconfiança i a l’augment deshumanitzador del temps vital és 
un dels reptes més aguts i urgents que tenen les estructures d’acollida clàssiques en 
relació sobretot amb les seves transmissions.

El professor Lluís Duch va arribar a la conclusió que sembla evident que la qualitat 
o la manca de qualitat de les transmissions. I molt especialment de les familiars i 
religioses, constitueixen el termòmetre més fiable per a mesurar la salut col·lectiva i 
individual d’una societat. Però, la premissa bàsica per a l’eficàcia d’una transmissió 
és la confiança. Aquesta confiança, segurament, amb les excepcions de rigor, és la 
més gran i més perillosa absent en les societats del nostre temps.

Finalment, el Sr. Arquebisbe declarà inaugurat el nou curs 2016-2017. 
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XXXII Assemblea mundial de
Pax Romana a Barcelona.

Del 27 al 30 d’octubre de 2016 Barcelona va acollir la XXXII Assemblea Mundial 
del Moviment Internacional d’Intel·lectuals Catòlics Pax Romana (MIIC-Pax Roma-
na). Hi varen assistir un centenar de representants d’una trentena de països dels cinc 
continents. El Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona (MPCB), el Grup de 
Juristes Roda Ventura i la Fundació Joan Maragall –recentment incorporada- són les 
tres entitats catalanes que formen part de la xarxa internacional de Pax Romana.

El MIIC-Pax Romana agrupa 60 moviments locals de laics, com una federació d’en-
titats, té uns estatuts reconeguts per la Santa Seu, col·labora amb el Pontifici Consell 
per als Laics i té representació a la Comissió de Drets Humans de les Naciones Uni-
des, a la UNESCO i al Consell d’Europa. 

Pax Romana va néixer a Friburg (Suïssa) el juny de 1921 com associació d’estudiants 
catòlics. Té el seu origen en unes trobades inspirades en l’ideal de la pau després 
d’un període de guerres continuades. El MIIC (Moviment internacional catòlic per as-
sumptes intel·lectuals i culturals) va ser fundat el 1946, just acabada la Segona Guerra 
Mundial, com a moviment de graduats.

Del 1958 al 1966 Pax Romana va estar presidida pel català Ramon Sugranyes de 
Franch, que va ser un dels fundadors del MIIC i que va ser un dels pocs auditors 
laics al Concili Vaticà II, nomenat per Pau VI. El moviment ha mobilitzat milers 
d’intel·lectuals i sempre ha intentat ser fidel a l’esperit innovador del Concili Vaticà 
II. A Catalunya la seva presència es va iniciar el 1972 a través del Centre d’Estudis 
Francesc Eiximenis.

Actes principals de l’Assemblea

La sessió d’obertura de la 32ª Assemblea va tenir lloc el divendres 28 d’octubre de 
2016, a les 18h., a l’auditori de la Facultat de Comunicació i de Relacions Interna-
cionals Blanquerna-URL Va ser un acte públic, obert per l’arquebisbe de Barcelona, 
Mons. Joan Josep Omella i el president mundial de MIIC-Pax Romana, l’economista 
peruà Javier Iguíñiz. La ponència central de l’acte va anar a càrrec del jesuïta P. Josep 
M. Rambla sobre la misericòrdia i l’acció política i es va completar amb una inter-
venció enregistrada del teòleg peruà P. Gustavo Gutiérrez, precursor de la Teologia de 
l’Alliberament i consiliari de Pax Romana.

La resta de les sessions es varen desenvolupar al Centre Martí Codolar de Barcelona. 
L’Assemblea va tenir dues parts: una sessió d’estudis, on hi varen participar també 
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els membres de les entitats catalanes ja esmentades, i una sessió estatutària. La sessió 
d’estudis va tenir com a lema “De la indiferència a la misericòrdia. El nostre com-
promís?” Una reflexió que s’inscrivia en l’Any Sant de la Misericòrdia convocat pel 
papa Francesc.

Es va dialogar sobre temes com el dret de les dones, els conflictes armats, els reptes 
ecològics, vistos des de la Teologia de la Misericòrdia i des de la Doctrina Soci-
al de l’Església. Es va comptar amb intervencions de ponents vinguts des dels cinc 
continents i representants d’entitats internacionals com el Consell d’Europa, de la 
UNESCO, del Consell de Drets Humans, de l’UPR Process, del Pen International, del 
Moviment Rural Catòlic Internacional o dels religiosos presents a les Nacions Unides.

El diumenge dia 30 d’octubre va presidir l’eucaristia el bisbe auxiliar de Barcelona, 
Mons. Sebastià Taltavull. Els participants també varen fer diverses visites culturals a 
la ciutat, i entre aquestes una visita a la basílica de la Sagrada Família. Més informació 
a les pàgines web del MIIC-PaxRomana, www.icmica-miic.org i del MPCB, www.
professionals-cristians.cat. 

Trobada dels voluntaris de Càritas 
de les diòcesis catalanes

El Sr. Arquebisbe va participar a la Trobada dels voluntaris de Càritas Diocesana

El dimecres dia 5 d’octubre, el Sr. Arquebisbe, Joan Josep Omella, va presidir a les 
19 hores la trobada d’inauguració del nou curs 2016-2017 de l’Escola de Formació 
del Voluntariat parlant, des de l’experiència del cor, sobre l’aportació dels voluntaris 
a Càritas i a l’Església 

L’acte es va obrir amb una pregària dels més de 250 assistents, dirigida per Mn. Sal-
vador Bacardit, delegat episcopal de Càritas Diocesana. Després, els assistents varen 
escoltar la programació del curs i l’oferta de formació per als voluntaris, presentada 
per Jaume Casassas, responsable de l’Escola de Formació del Voluntariat. 

La part central de la trobada fou l’exposició del Sr. Arquebisbe titulada: “La miseri-
còrdia com a inspiració i motor de la nostra acció”. 

Tocar el cor de l’altre

“Jo, que sóc un capellà de poble –va dir l’Arquebisbe-, tinc dues coses gravades: que 
les dues mans de l’Església per a donar tendresa i caritat: són Càritas i Mans Unides. 
Són dues mans per als pobres que estan aquí i els que estan allà”. Així va començar 
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l’arquebisbe de Barcelona la seva ponència sota l’atenta escolta de voluntaris i tre-
balladors, als quals va recordar que, com ells fan en el seu dia a dia, parlaria des de 
l’experiència del cor.

Mons. Omella va animar-los a no defallir, ja que “el treball que feu arriba a molta gent 
i, encara que no us ho diguin, els heu tocat el cor amb la vostra capacitat d’escoltar i 
d’entrega generosa”. Partint de dues motivacions -Jesús i l’Evangeli-, la caritat ha de 
ser una de les tres accions evangelitzadores. Les altres dues són: la litúrgia i formació 
en la catequesi. Totes tres es complementen, i cap d’elles pot faltar en la vida cristiana.
Ser voluntari en el segle XXI

Els treballadors i els voluntaris són els que porten el testimoni de joia i d’alegria 
a totes les persones a les que ajuden. I també l’esperança, tant necessària avui dia. 
“Sou els primers testimonis de l’Església”, els va recordar l’Arquebisbe, que a més va 
agrair-los la tasca desinteressada que duen a terme: “Sé que aquest any no us han pujat 
el sou –els va dir, provocant no poques rialles- Ara, de debò, us dic que el més bonic 
de tot és que feu és el vostre testimoni d’un treball gratuït en un món de competència 
i centrat en l’economia”.

“Perquè, al cap i a la fi, allò que més ens importa és l’ajuda a l’altre: Treballar amb els 
pobres fa que et plantegis la teva manera de viure. Tocant-los, sents la crida per fer-te 
encara més pobre. D’aquesta manera et preguntes el per què i t’adones que en aquest 
món hi ha molta injustícia. D’aquí sorgeix la denúncia ferma de Càritas”.

Finalment, Mons. Omella va afirmar que “els treballadors i els voluntaris de Càritas 
heu de continuar ajudant-nos a obrir els ulls a les noves pobreses”.

Inspirant-se en les paraules del Sr. Arquebisbe, i per tancar l’acte, el director de Càri-
tas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, va admetre que “l’acció de Càritas és 
l’acció de tota la comunitat creient” i, en aquesta línia, va anunciar que les properes 
sessions de formació del voluntariat començaran amb una pregària.
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Informació

Article del cardenal Lluís Martínez Sistach
“Llibertat religiosa i pau social”. 

Publicat per La Vanguardia, 2 d’octubre de 2016 

Avui es debat sobre la problemàtica de la relació entre llibertat religiosa i pau social. 
Podria semblar en teoria que una llei amb possibilitats de reduir l’abast de la diversi-
tat religiosa també pot reduir i fins i tot eliminar els conflictes que puguin derivar-se 
d’aquesta diversitat.

Tot i això, la praxi i diferents estudis realitzats han demostrat que entre llibertat religiosa 
i pau social existeix una correlació molt estreta. L’ Estat, com més imposa restriccions 
a l’exercici de la llibertat religiosa, augmenten més els conflictes de contingut religiós. 
Imposar o prohibir per llei pràctiques religioses comporta augmentar aquells ressenti-
ments i frustracions que es manifesten més tard com a conflictes en la vida pública.

Convé tenir present la relació entre llibertat religiosa i orientacions de l’ Estat res-
pecte a les comunitats religioses en la societat civil. S’observa avui una evolució en 
la política dels estats democràtics. Fins fa poc es donava una referència substancial i 
explícita a estructures antropològiques generalment admeses com a dimensions cons-
titutives de l’experiència religiosa: el naixement, el matrimoni, el naixement dels fills, 
l’educació i la mort. Però avui aquesta referència identificada en el seu origen religiós 
comença a ser o és ja qüestionada i considerada inutilitzable. El problema clàssic del 
judici moral sobre les lleis s’ha anat transformant cada vegada més en un problema de 
llibertat religiosa, però per si mateix no ho és.

El concepte francès de laïcitat es basa en la idea de la indiferència, que es defineix 
com a neutralitat de les institucions de l’ Estat respecte del fenomen religiós. Aquest 
concepte s’ha anat estenent en la cultura jurídica i política europea, arribant a confon-
dre’s les categories de llibertat religiosa i la denominada neutralitat de l’ Estat.

En les nostres societats europees actuals, les divisions més profundes són entre la cul-
tura secularista i el fenomen religiós, i no tant entre les diferents religions. Si no es té 
en compte aquesta observació, l’ Estat democràtic, sota la idea de neutralitat, ha anat 
donant suport a una visió basada en la idea secular, en detriment de la justa llibertat 
religiosa. Fàcilment, l’ Estat “neutral” crea la seva pròpia cultura secularista que, a 
través de la legislació, es converteix en cultura dominant i acaba exercint un poder 
negatiu amb relació a altres identitats i, especialment, amb relació a les religions pre-
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sents en la societat civil, tendint a marginar-les, si no a expulsar-les de l’àmbit públic.
Atesa aquesta realitat constatable, l’ Estat no ha d’interpretar la seva laïcitat com un 
distanciament del fenomen religiós, o una neutralitat impossible, sinó que ha d’obrir 
espais on cada persona i cada religió puguin aportar la seva contribució a la construc-
ció del bé comú.
La laïcitat positiva i democràtica reconeix en la dimensió religiosa de la persona punts 
de trobada en un context cada vegada més multiètnic i pluricultural. L’ Estat pren, 
també, consciència que necessita energies morals que ell no pot aportar en la seva 
tota litat.

Nova edició de “Les associacions de fidels”, del 
cardenal Lluís Martínez Sistach.

L’Ateneu Universitari Sant Pacià ha publicat la sisena edició ampliada del llibre dels 
cardenal Lluís Martínez Sistach (Col·lectània Sant Pacià, Barcelona, 2016, 224 pà-
gines). Publiquem a continuació el pròleg d’aquesta nova edició de la més divulgada 
de les obres del cardenal i arquebisbe emèrit de Barcelona.

“El tema de les associacions de fidels és summament actual i suggestiu. La reali-
tat associativa ha existit sempre en l’Església, però avui augmenta. Joan Pau II no 
dubtava en afirmar que en els moments actuals el fenomen associatiu es caracteritza 
“per una peculiar varietat i vitalitat” i amb tota raó pot parlar-se d’una “nova època 
associativa”. Avui no es pot tractar de les associacions canòniques sense fer referència 
explícita als moviments eclesials o noves comunitats que des de fa anys, especialment 
després del Concili Vaticà II, han aparegut amb vitalitat i expansió en l’Església.

Aquest llibre va ser escrit amb la finalitat d’oferir una presentació teòrico-pràctica del 
dret d’associació en l’Església –i, més en concret, de les associacions públiques i as-
sociacions privades de fidels-, en uns moments en què tot just s’iniciava l’itinerari del 
nou Codi de Dret Canònic i creixia el nombre d’associacions en l’Església apareixen 
amb força els nous moviments eclesials. El llibre3 ha tingut bona acollida. En castellà 
ha arribat a la 5ª edició i s’ha publicat en italià, anglès, alemany i polonès.

Totes les pàgines d’aquest llibre es dediquen, en el fons, al dret fonamental d’associ-
ació dels cristians en l’Església. Es tracta d’un dret que sempre han exercit els fidels 
des dels inicis de l’Església, amb major o menor creativitat i llibertat. Constitueix, 
també, una activitat que respon adequadament a les exigències humanes i cristianes 
dels bastejats, essent així que la persona humana és sociable per naturalesa i Déu ha 
volgut unir els creients en Crist en el poble de Déu. Per això, les realitats associatives 
són al mateix temps signe de la comunió i de la unitat de l’Església. Tals realitats no 
han faltat mai ni faltaran en el poble de Déu.
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En l’exercici del dret d’associació dels cristians hi ha una autèntica fita en la història 
recent de l’Església: la proclamació nítida i decidida que féu d’aquest dret el Concili 
Vaticà II. I l’interès d’aquesta temàtica augmenta amb la promulgació del nou Codi 
de Dret Canònic de 1983. El Concili no va tenir finalitat jurídica. Per això donà uns 
principis doctrinals i pastorals relatius a la nostra matèria i deixà a la reforma del Codi 
pius-benedictí la regulació del dret d’associació amb noves formes jurídiques adients 
a aquella proclamació conciliar.

Les innovacions introduïdes pel Codi en el camp de les associacions de fidels són molt 
considerables. N’hi ha prou de recordar la distinció entre persones jurídiques públi-
ques i privades. Les conseqüències jurídico-pastorals han estat també molt sensibles.

Al llarg d’aquests trenta anys que han transcorregut des de la promulgació del nou 
Codi han aparegut monografies i treballs que comenten la regulació canònica de les 
associacions de fidels en l’Església. Aportacions importants han estat ofertes per dues 
trobades de canonistes. En 1986 es va celebrar a Salamanca un Simposi dedicat a les 
associacions de fidels. Més important encara, per la seva dimensió internacional, va 
ser el Congrés Internacional de Munic de 1987, organitzat per la Consociatio Inter-
nationalis Iuris Canonici i dedicat íntegrament a l’element associatiu en l’Església.

Cal fer referència a tres importants trobades dedi8cades als nous moviments eclesi-
als, organitzades pel Consell Pontifici per als Laics. La primera va ser el Congrés de 
representants dels nous moviments i noves comunitats, celebrat a Roma el 27-29 de 
maig de 1998. La segona consistí en la celebració de la Vetlla de Pentecosta de tots 
els moviments amb el Sant Pare el 30 de maig de 1998. Finalment, el Seminari sobre 
els moviments eclesials i les noves comunitats en la sol·licitud pastoral dels bisbes, 
celebrat a Roma els dies 16-19 de juny de 1999.

 Les aportacions ofertes per les publicacions s’han anat incorporant en les anteriors 
edicions d’aquest llibre, com també en la cinquena edició. Això s’ha realitzat amb 
fidelitat a la finalitat primordial d’aquesta obra que és eminentment pràctica.

Un capítol del llibre està dedicat als nous moviments. L’originalitat d’aquests nous 
moviments eclesials consisteix fonamentalment en el fet que es tracta de grups com-
postos d’homes i dones, de clergues i laics, de casats i cèlibes, que segueixen un 
estil particular de vida i amb un marcat desig de consagració mitjançant els consells 
evangèlics. Com va afirmar Joan Pau II, aquestes associacions de fidels constituei-
xen “una realitat eclesial concreta de participació preferentment laïcal, un itinerari de 
fe, i un testimoniatge cristià que basa el seu propi mètode pedagògic en un carisma 
precís atorgat a la persona del fundador en determinades circumstàncies i maneres”. 
En aquesta nova edició catalana s’hi ha incorporat en aquest capítol la qüestió de la 
incardinació dels clergues en els moviments eclesials.
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En la cinquena edició castellana s’hi ha afegit un capítol que tracta de les confraries i 
germandats, que, especialment al nostre país, han experimentat un sensible increment 
per la importància que va adquirint la pietat popular. Si bé el nou Codi no esmenta 
aquestes realitats associatives, sí que les regula, donat que són associacions de fidels. 
En el context d’aquesta obra s’examina el tractament canònic de les referides confra-
ries i germandats, que pot ser de molta utilitat per als seus membres.

La finalitat del llibre és eminentment didàctica i pràctica. Va adreçat principalment als 
responsables de les associacions de fidels per ajudar-los en la seva creació i direcció. 
S’adreça també als especialistes en dret canònic i als qui integren els serveis de les 
Cúries diocesanes que tenen cura de les associacions de fidels.

El progressiu augment d’associacions i moviments que en general s’experimenta 
suggereix la conveniència de crear en les Cúries diocesanes un servei específic 
que ajudi el bisbe diocesà a exercir la seva funció en aquest camp eclesial, asses-
sorant els responsables de les associacions i seguint-ne la vida i activitat, a fi que 
en cada una es compleixi degudament el que està establert en els seus respectius 
estatuts.

El llibre inclou les següents matèries: natura del dret d’associació de fidels; nació 
i classes d’associacions canòniques; contingut genèric dels estatuts d’aquestes 
associacions; estudi de les associacions públiques i de les associacions priva-
des; nous moviments eclesials; confraries i germandats; reconeixement civil de 
les associacions canòniques i criteris d’identitat de les associacions. En un dels 
apèndix s’ofereixen alguns formularis i models d’estatuts i decrets que poden 
servir de pauta.”

Homenatge a Mn. Josep Serra
al Seminari Conciliar.

El diumenge dia 2 d’octubre de 2016 va tenir lloc al Seminari Conciliar una celebra-
ció d’homenatge i comiat amb ocasió de celebrar-se els 25 anys de Mn. Josep Serra 
Colomer com a formador del Seminari i de haver de deixar aquest càrrec per haver 
estat nomenat director de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, al barri de Les 
Corts, de Barcelona. 

En primer lloc, a les 6 de la tarda, es va celebrar l’eucaristia, presidida per ell mateix, 
a la capella del Seminari, amb la participació de més de vint preveres, una dotzena de 
diaques, els seminaristes i un grup de candidats al diaconat permanent –dels quals Mn. 
Serra n’és responsable a nivell diocesà- i persones de tots els àmbits pastorals en els 
que col·labora el mossèn i, evidentment, membres de la seva família.
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Després., es va celebrar un acte a l’aula magna del Seminari es va celebrar un acte 
que va començar amb la projecció d’un vídeo commemoratiu d’aquests 25 anys, en el 
qual es varen subratllar els quatre pilars del que ha estat el seu mestratge com a for-
mador de futurs sacerdots: l’amor a l’Església, l’amor a la vocació sacerdotal, l’amor 
a la nostra terra i a les seves muntanyes i, finalment, amor a la música i al cant. Va ser 
també el moment d’oferir-li

Alguns regals com a agraïment als seus llargs anys de servei a l’Església en el seminari.

Mn. Serra va donar les gràcies i va donar un decàleg de consells als seminaristes i de 
rebot per a tothom que l’escoltava. Fou aquest:

1.No aneu mai sols, ni us tanqueu en el vostre grupet o sensibilitat. Som Església, 
comunitat àmplia i oberta, comunitat de Crist, que es noti.
2. Doneu i demaneu ajuda, perdó, misericòrdia i estimació. No som la comunitat dels 
purs, sinó dels que demanen i reben la purificació del Senyor.
3. No tingueu por. Crist Jesús i Maria, la bona Mare, estan al vostre costat. I tants i 
tants homes i dones sants, vivents i difunts.
4. Pregueu i doneu gràcies. La pregària és la respiració del cristià.
5. Procurem que de la nostra persona en surtin sobretot la joia i la pau que venen del 
Crist ressuscitat.
6. No digueu mai que esteu cansats. Si cal, descanseu, però la persona a la que parleu 
és possible que estigui més cansada que vosaltres.
7. Sigueu exigents amb vosaltres mateixos i tolerants amb els altres.
8. Apreneu a passar amb poc. No sigueu massa cars per als vostres grups, parròquies 
i comunitats. I agraïu el que us donin.
9. De savis i de cristians és saber rectificar, demanar perdó, si cal, i tornar a començar.
10. Estimeu el Seminari, els seminaristes i els seus superiors. I junts preguem pels 
pastors actuals i futurs de les nostres comunitats. I moltes gràcies a tots!
La celebració es va cloure amb un refrigeri al claustre del Seminari.

Càritas crea un centre de suport
materno-infantil a Cornellà.

Coincidint amb la seva festa patronal, el passat 29 de setembre la parròquia de Sant 
Miquel de Cornellà va obrir un nou servei social, que, en un primer moment, anirà 
destinat al suport de vuit mares de la zona que estan en situació de vulnerabilitat social 
i que tenen fills de 0 a 3 anys.

El bisbe auxiliar Mons. Sebastià Taltavull va beneir el recinte, situat al carrer de Tor-
ras i Bages, 74, i va recordar a tots els assistents que “la caritat és l’amor que es fa 
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entrega i que la fe s’ha viure practicant les obres de misericòrdia, com ens recorda 
sovint el papa Francesc”.

Els locals per aquest nou servei s’han disposat amb molt de color i vitalitat. El centre 
ofereix una cuina, una sala de jocs, una sala dormitori, un bany per als nadons i un 
petit pati per a jugar a l’aire lliure.

A la inauguració d’aquest nou servei social de Càritas hi va assistir un grup de feligre-
sos de la parròquia de Sant Miquel, encapçalats pel seu rector, Mn. Gregori Manso. 
També hi varen assistir el Vicari Episcopal de la zona, Mn. Lluís Ramis; el Secretari 
general i Canceller de l’Arquebisbat, Mn. Sergi Gordo; i el director de Càritas Dio-
cesana, Sr. Salvador Busquets.

Molins de Rei dóna el nom d’un carrer
a Mn. Ignasi Mora. 

Segons ha informat l’Agència cristiana de notícies Flama, el ple de l’Ajuntament de 
Molins de Rei celebrat el 4 d’octubre de 20126 va aprovar donar el nom de Mn. Ignasi 
Mora Terrats a una via pública preferentment al nou barri de Les Guardioles. L’acord 
és un reconeixement a tot el treball pastoral o social fet per Mn. Mora en les barriades 
de nova creació en els anys en els que ell fou vicari de la ciutat del 1971 al 1978.

La iniciativa de demanar a l’Ajuntament la designació d’un carrer ab el seu nom la 
van presentar un grup de monitors del centre d’esplai MIB (Moviment Infantil de 
Barriades) i feligresos de la capella de Sant Isidre el juliol del 2015, amb el suport 
de la parròquia de Sant Miquel. La concreció d’aquesta resolució trigarà a portar-se a 
terme, ja que el barri de Les Guardioles està encara en els inicis de la seva construcció.

Mn. Ignasi Mora va néixer a Sant Andreu de Llavaneres el 1942 i va ser ordenat pre-
vere el 1968. Va morir de forma sobtada el dia 1 de gener de 2013,als 70 anys d’edat 
quan era rector de la basílica de Santa Maria del Mar.
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