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Avalat per haver estat bisbe de Tortosa, 
arquebisbe de Tarragona i president de 
la Conferència Episcopal Tarraconen-
se, el Dr. Lluís Martínez Sistach va ser 
nomenat arquebisbe metropolità de 
Barcelona el 15 de juny del 2004, a 
l’edat de 67 anys. Exactament 11 anys, 
4 mesos i 21 dies després, el cardenal 
Martínez Sistach passa a ser arque-
bisbe emèrit de Barcelona. Ha prolon-
gat el seu pontificat prop de 3 anys i 

mig des que va presentar la renúncia 
al Sant Pare coincidint amb el seu 75 
aniversari, tal com preveu el dret canò-
nic. 
  En tot aquest temps al capdavant 
de l’arxidiòcesi de Barcelona, ha mos-
trat un gran interès per l’evangelització 
de la societat, l’ajuda als més neces-
sitats, la promoció d’Antoni Gaudí, la 
pastoral de les grans ciutats i l’impuls 
de les facultats eclesiàstiques. 

Bona entesa amb el Vaticà 

Abans d’analitzar el seu pas per la diò-
cesi, cal esmentar que el cardenal M. 
Sistach va participar en el conclave que 
va elegir el papa Francesc com a Pon-
tífex. A partir d’aquell moment i fins al 
dia d’avui, el Dr. Lluís Martínez Sistach 
s’ha trobat amb el Sant Pare en reite-
rades ocasions, essent un dels carde -
nals que més audiències privades ha 

tingut amb Francesc. A més, el fins ara 
arquebisbe de Barcelona va participar 
a les dues convocatòries del Sínode de 
Bisbes sobre la Família per nomena-
ment directe del Sant Pare. Aquestes 
dades evidencien la bona relació i els 
ponts de diàleg que s’han anat creant, 
des de l’inici del seu pontificat, amb la 
Santa Seu. 
  En la seva relació pública amb el Va -
ticà, ha posat Barcelona en el centre 
de la mirada de molts bisbes i arque-
bisbes: des d’importants personalitats 
de la Cúria com l’antic secretari d’Es-
tat, Mons. Tarcisio Bertone, fins als pre-
fectes de nombrosos dicasteris com 
el cardenal Ravasi o l’arquebisbe Celli.

Congrés Internacional de Pastoral 
de les Grans Ciutats 

El cardenal M. Sistach també ha pos-
tulat Barcelona com la capital de la 
pastoral de les grans ciutats gràcies 
al Congrés dedicat a aquest tema, divi-
dit en dues fases. La primera, al maig 
de 2014, amb intervencions d’experts, 
i la segona fase, al novembre del 2014, 
amb la participació de 25 bisbes, 
arquebisbes i cardenals d’arreu del 
món. 
  Les conclusions del Congrés van ser 
presentades al papa Francesc, que va 
agrair que es tractés aquest tema que 
li suscitava tant interès i va confessar 
que llegiria el document final amb molt 
de deteniment. Per tal de continuar tre-
ballant en aquesta qüestió, el carde-
nal M. Sistach va anunciar la creació 
de la Fundació Antoni Gaudí per a les 
Grans Ciutats, una entitat que fomen-
tarà el debat sobre les grans urbs del 
món en l’aspecte religiós, però també 

Més d’onze anys al capdavant 
de l’arxidiòcesi de Barcelona

ANÀLISI DEL PONTIFICAT DEL CARDENAL ARQUEBISBE MARTÍNEZ SISTACH

EL PONTIFICAT EN IMATGES...

El 15 de juny de 2004 fou nomenat pel papa Joan Pau II arquebisbe de Barcelona i va prendre 
possessió el 18 de juliol del mateix any

Fou creat cardenal en el Consistori de 24 de novembre de 2007, a la Basílica de Sant Pere 
del Vaticà, amb el títol de la Basílica de Sant Sebastià a les Catacumbes
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en el social, econòmic, demogràfic o 
cultural. El fins ara arquebisbe de Bar-
celona ja va admetre que, quan li ac-
ceptessin la renúncia al càrrec, conti-
nuaria treballant en la pastoral de les 
grans ciutats gràcies a la Fundació An-
toni Gaudí. 

Promoció de Gaudí  

La Sagrada Família, un símbol cultural 
i religiós de Barcelona conegut en tot 
el món, va impressionar els 25 bisbes 
que van participar en el Congrés Inter-
nacional de les Grans Ciutats.  La po-
tenciació de la imatge del Temple ex-
piatori i les celebracions eucarístiques 
en la nau central promogudes pel car-
denal M. Sistach han impulsat l’afluèn-
cia de fidels i turistes interessats per 
l’arquitectura gaudiniana. 
  El punt culminant de l’obertura de la 
Sagrada Família al món va ser quan el 
Papa Benet XVI, convidat per l’arque-
bisbe de Barcelona, va visitar la ciutat 
comtal i va dedicar la Basílica. Aquest 
any 2015 s’ha celebrat el cinquè ani-
versari de la dedicació, que va tenir 
lloc el 7 de novembre de 2010, una da-
ta històrica per a Barcelona. 
  Però el cardenal M. Sistach no no-
més ha volgut promocionar l’obra de 
Gaudí. També ha impulsat el coneixe-
ment d’Antoni Gaudí, la seva condició 
de cristià autèntic i la seva aportació al 
cristianisme. Prova d’això és la crea ció 
de la nova facultat Antoni Gaudí d’His-
tòria de l’Església, Arqueologia i Arts 
Cristianes, dedicada a la part més hu-
manista de la teologia. 

Difusió del coneixement teològic 

Amb la creació d’aquesta nova facul-
tat eclesiàstica, Barcelona disposa de 
tres facultats dedicades a les grans co-
lumnes del discurs teològic: la teolo-
gia, l’humanisme i la filosofia. Així va 
sorgir l’Ateneu Universitari Sant Pacià, 
el primer Ateneu canònicament cons-
tituït a Catalunya, una institució que 
aplega la Facultat de Teologia, la Fa-
cultat Antoni Gaudí i la Facultat de Fi-
losofia. El cardenal M. Sistach ha es-
tat el primer canceller del nou Ateneu, 
que ha pres el nom del gran bisbe de 
Barcelona que, al segle IV, va escriure 
tractats teològics importants. El fins 
ara arquebisbe de Barcelona va adop-

tar el lema del sant com a leitmotiv de 
la propagació del coneixement teolò-
gic: «No hi ha llengua que Déu no ins-
piri.» 

Evangelització de la societat 

Una de les màximes del cardenal M. Sis -
tach és fer arribar la Paraula de Déu a 
la societat secularitzada. Això es fa pa-
lès en els objectius dels plans pasto-
rals, en les seves deu cartes pastorals, 
però també en la Missió Metròpolis, 
una iniciativa conjunta d’onze capitals 
europees que va tenir lloc durant la Qua-
resma de 2012, que pretenia situar 
a tota la comunitat cristiana en estat 
d’evangelització. O també l’Atri dels 
Gentils, un esdeveniment cultural que 

va proposar un diàleg actiu entre fe i 
cultura. Tampoc no es pot oblidar l’Es-
cola Diocesana d’Evangelització, que 
assaja nous formats pastorals entre 
els laics per anunciar l’Evangeli. 
  Tanmateix, en el darrer Pla Pastoral 
—que planteja les línies d’actuació dels 
propers anys— el cardenal barceloní 
va incloure la misericòrdia com un va-
lor fonamental en l’evangelització: 
l’acolliment amarat de misericòrdia, 
la participació de la mirada misericor-
diosa del Bon Pastor i l’atenció mate-
rial i espiritual als pobres. 

Ajuda als més necessitats 

És un dels objectius del nou Pla pasto-
ral, però ja des de l’inici del seu ponti-

ficat els pobres han estat al centre del 
discurs del fins ara arquebisbe de Bar-
celona. 
  Des que va començar la crisi, el 
cardenal M. Sistach ha demanat un 
pacte d’Estat entre sindicats, patro-
nals, partits polítics i  govern per tal 
de lluitar contra la pobresa i la falta 
de feina. Però no només ha insistit en 
aquest debat sinó que l’efectiva ges-
tió de Càritas —que ha atès gaire-
bé 180.000 persones l’any 2014 i 
ha donat acollida i acompanyament a 
refugiats sirians— i l’interès per la crea-
ció de programes d’acció social i d’in-
serció laboral mostren la importància 
que el cardenal M. Sistach dóna a la 
solidaritat amb les persones afecta-
des per la crisi.

Tots recordem aquell 7 de novembre de 2010, dia de la dedicació de la Sagrada Família, amb la 
benedicció personal del papa emèrit Benet XVI

El cardenal Martínez Sistach conversant amb un grup de joves durant la Jornada Mundial de 
Joventut que va tenir lloc a Madrid l’agost de 2011
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Gràcies, senyor cardenal!

Amb l’esperit del Vaticà II En nom 
de la cúria

Acompanyat del president de la Generalitat durant la visita d’una exposició a Roma sobre l’obra 
del beat Antoni Gaudí el novembre de 2011

A taula amb més de 700 comensals, presidint el tradicional dinar de Nadal que organitzen les 
germanes de la M. Teresa de Calcuta per recollir ajudes econòmiques per la gent sense sostre

Aquest és un moment de pregària 
agraïda al Senyor pel qui fins ara ha 
servit la nostra Església particular 
de Barcelona com a pastor diocesà, el 
cardenal Lluís Martínez Sistach, i pel 
seu treball realitzat amb prudència pas-
toral i esperit auster. Uns anys marcats 
per un Concili que, essent sempre un 
obligat punt de referència, segueix pro-
jectant-se en tot el que fem i diem. El 
cardenal Lluís ha estat i seguirà sent 
un home del Concili, amb fidelitat al 
seu esperit i a la seva lletra. Ho fa veu-
re el to evangelitzador que ha donat 
als plans pastorals i a tants projectes 
i esdeveniments que han ajudat al dià-
leg amb la societat fent-se present en 
el cor de la secularitat.

A l’hora en què es conclou una etapa 
de la seva acció pastoral directa amb 
l’acceptació que el papa Francesc fa 
de la seva renúncia i nomenant un 

nou pastor, cal reconèixer que és a 
l’Església de Jesús a qui servim i des 
d’ella la nostra societat, enmig de la 
qual Jesús ens hi vol com a sal que dó-
na bon gust, com a llum que il·lumina 
i com a llevat que tot ho transforma en 
nom de l’Evangeli. Una Església dio-
cesana —ens ho ha dit sempre el car-
denal— és un tren en marxa en el qual 
tots hi tenim una responsabilitat. Tot 
això ens fa veure que ens necessitem 
molt els uns als altres i que, amb la 
seva pregària i savi consell, seguirem 
ajudant-nos. 

Recordo les paraules que el carde-
nal Lluís em va dirigir el dia de la meva 
ordenació episcopal, ressò de l’Esglé sia 
que m’acollia amb els braços oberts. 
Era l’inici del meu ministeri pastoral 
com a bisbe auxiliar al servei d’aques-
ta comunitat de creients, a la que he 
intentat servir com un més amb la me-

va estimació i proximitat. «Ets ben cons-
cient —em va dir a l’homilia— i tots 
hem de tenir plena consciència del que 
Jesús ens diu a l’Evangeli, que ens es-
tima, que som els seus amics, que ens 
envia per donar fruit, afegint aquestes 
paraules: “Us he dit tot això perquè tin-
gueu l’alegria que jo tinc, una alegria ple-
na”. Tu has escollit com a lema aques-
tes paraules del Senyor: “Vosaltres sou 
els meus amics”. Del fons dels nostres 
cors, avui i sempre, sorgeix un clam hu-
mil i sincer d’acció de gràcies a Déu que 
expressem amb l’Eucaristia que cele-
brem.» 

Rebi, senyor cardenal, el meu sincer 
agraïment pel treball compartit aquests 
anys i confiï que comptarà sempre amb 
la meva pregària i amistat. 

† Sebastià Taltavull
Bisbe auxiliar de Barcelona

Benvolgut senyor cardenal, els qui 
formem l’equip de la Secretaria Ge-
neral de l’Arquebisbat, hem estat 
testimonis especialment de la seva 
capacitat de treball —sovint inesgo-
table!— i de la seva voluntat de vetllar 
per la comunió i la missió evangelit-
zadora al si de la nostra arxidiòcesi 
de Barcelona. En efecte, a la Secreta-
ria General tot l’equip hem viscut el 
batec del dia a dia del seu ministeri 
episcopal. Per indicació seva hem anat 
preparant la documentació de les reu-
nions del Consell Episcopal, del Con-
sell Presbiteral, del Consell Pastoral 
Diocesà, dels arxiprestos i delegats 
diocesans, difonent comunicats so-
bre celebracions i esdeveniments 
d’àm bit diocesà, vetllant el seguiment 
d’accions relacionades amb els plans 
pastorals, atenent persones i asso-
ciacions, organitzant la visita del pa-
pa Benet XVI, demanant informes per 
a la Visita ad Limina amb el papa Fran-
cesc, etc. Tot el seguit d’iniciatives 
pastorals dels seus anys de pontificat 
esperonen la nostra arxidiòcesi a se-
guir anunciant Jesucrist i esdevenir una 
Església més universal, més soli dà -
ria i oberta als reptes del nostre món. 
Gràcies!

Mn. Sergi Gordo, pvre.
Secretari general i canceller
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Gràcies, senyor cardenal!

A la basílica de la Sagrada Família, saluda el poble fidel després de celebrar la missa per a 
catequistes i famílies organitzada el febrer de 2013 per la Delegació diocesana de Catequesi

Els mitjans de comunicació entrevisten l’arquebisbe de Barcelona en el conclave de bisbes d’on 
Jorge Mario Bergoglio va sortir Papa el 13 març de 2013

La vida, pensament i acció del cardenal Martí nez Sis-
tach es llegeix en la miscel·lània en honor seu, Pastura 
les meves ovelles. La seva dedicació al camp de l’en-
senyament es palesa en la seva creació de la facultat 
Antoni Gaudí i l’Ateneu Pontifici Sant Pacià, i en un altre 
nivell en la defensa i promoció de l’escola cristina i de 
la religió catòlica a les aules.

Dr. Ramon Corts, pvre.
Delegat diocesà d’Ensenyament

Durant el seu pontificat a Barcelona ha realitzat molts 
projectes de gran volada, com el de cobrir les naus de la 
Sagrada Família i assolir la benedicció personal del pa-
pa Benet XVI. Jo el compararia amb el pontificat de l’ar-
quebis be Modrego, que no va deixar cap any sense un 
congrés. L’hi agraeixo la seva amistat. Som condeixe-
bles. I per mi això és un títol de glòria.

Dr. Josep M. Martí i Bonet, pvre.
Canonge de la Catedral i director de l’Arxiu Diocesà

Agraeixo al senyor cardenal la seva sensibilitat missio-
nera i la seva claredat en els escrits que ens ha donat du-
rant molts anys. Recordo una pastoral seva a Tarragona 
que va titular «Serviu el Senyor amb alegria». Això ens 
ha d’animar sempre als servidors de l’Evangeli.

Mn. Manuel Roig, pvre.
Delegat diocesà de Missions

Sento una gran admiració cap a vostè per haver acon-
seguit una gran fita per a la Sagrada Família: la dedi-
cació de la basílica per part del papa Be net XVI. Tam-
bé voldria expressar un sentit agraïment per haver-me 
permès formar part de l’equip que impulsa la finalitza -
ció de la Basílica.

Esteve Camps
President del Patronat de la Sagrada Família

Agraïm al senyor cardenal la seva dedicació a l’Església 
de Barcelona. Durant aquests anys de treball al servei de 
l’Evangeli, en els quals ha volgut que la nostra arxidiò-
cesi fos ben present i visible en el conjunt de l’Església 
universal. Ha vetllat pel Seminari i ha mostrat neguit per 
la pastoral vocacional i, alhora, ha mirat d’acompanyar 
també els preveres en els primers passos del seu minis-
teri pastoral.

Dr. Josep M. Turull, pvre.
Rector del Seminari Conciliar de Barcelona

Sovint s’oblida que els juristes eclesiàstics treballen 
per la justícia guiats per l’Evangeli. Ha estat un honor 
per a mi i per a tots els membres del Tribunal de la nos-
tra Arxidiòcesi compartir aquest anhel amb el senyor 
cardenal. Ell sap que sense el dret només resta l’arbitra-
rietat, i que no hi ha pastoral cristiana autèntica sense 
vetllar pels drets de la persona.

Dr. Santiago Bueno, pvre. 
Vicari Judicial de l’Arxidiòcesi de Barcelona

Pastor d’una gran ciutat i promotor d’institucions uni-
ver  sitàries, home d’Església i col·laborador dels papes 
que l’han guiada, bisbe dels de lluny i dels de prop, ca-
nonista i jurista, veu escoltada i respectada, promo-
tor de la Sagrada Família, la catedral d’Europa. Moltes 
gràcies per tot.

Dr. Armand Puig, pvre.
Rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

A les seves habituals intervencions a la televisió i a la 
ràdio, ha demostrat ser un bon comu nicador: afable, pro-
per i de respostes àgils. També ha tingut cura dels mit-
jans eclesials. Ha acompanyat diversos pelegrinatges 
del Club+Amics i ha presidit les successives edicions de 
La Nit, organitza des a benefici d’aquests mitjans. Senyor 
cardenal, moltes gràcies.

Dr. Jaume Aymar, pvre.
Rector de la Facultat de Filosofia de Catalunya 
i director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana

Li agraeixo que hagi acostat l’Església de Catalunya al 
Vaticà sense intermediaris. Que hagi maldat per evitar 
polèmiques i confrontacions, sempre inútils. I que hagi 
treballat per anar més enllà de la pastoral diària, amb 
iniciatives com la Missió Metròpolis, l’Atri dels Gentils, 
el Congrés de les Grans Ciutats i l’impuls a la Sagrada 
Família.

Dr. Antoni Matabosch, pvre.
Delegat diocesà d’Economia

He tingut el goig de tractar-lo personalment en aquests 
últims cinc anys, i sobretot he trobat en ell un home amb 
un gran sentit d’Església, sempre afable, atent i cordial, 
que anava per feina i, a més, amb una gran capacitat 
de treball. 

Dr. Joan Planellas, pvre.
Rector de la Facultat de Teologia de Catalunya
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Gràcies, senyor cardenal!

Des de la Fundació Escola Cristiana, que heu presidit, 
volem agrair-vos l’estimació per la tasca que desenvo-
lupem i per les persones que donen vida a les escoles. 
La inquietud pastoral i la preocupació per la seva iden-
titat cristiana, l’acolliment i el servei a tots els qui s’hi 
apropen, han estat objecte del mestratge que avui us 
volem reconèixer. 

P. Enric Puig, SJ 
Secretaria general de la Fundació 

Escola Cristiana de Catalunya

Són molts els motius d’agraïment per aquests onze 
anys de tasca pastoral. Assenyalaria especialment ha-
ver portat Benet XVI a Barcelona, a la consagració de la 
basílica de la Sagrada Família. De cara al futur, el car-
denal Martínez Sistach deixa una Església en sortida, 
tal com ens demana el papa Francesc.

Dr. Antoni Pujals, pvre.
Vicari de la prelatura de l’Opus Dei per a Catalunya

 Gràcies per aquests onze anys de servei a la diòcesi 
en la comunicació de l’Evangeli i pel seu testimoni d’a -
collida i atenció a tothom, particularment als més po-
bres. Gràcies per la seva intuïció d’impulsar «l’esperit 
d’Assís» i per enfortir i afavorir la convivència a les nos-
tres ciutats i la pau en el món. Gràcies per l’amistat 
construïda al llarg d’aquests anys.

Dr. Jaume Castro
Responsable de la Comunitat 

de Sant Egidi a Catalunya

Gràcies, arquebisbe Lluís, per la seva determina ció en 
fer de Càritas l’instrument de l’Església per atendre els 
més desfavorits. Malgrat la crisi, ha impulsat projectes 
en matèria d’habitatge, ocupació i pobresa infantil, per 
pal·liar el patiment de tantes famílies. I ho ha fet acom-
panyant tota la família de Càritas en aquesta missió.

Salvador Busquets
Director Càritas Diocesana de Barcelona

Gràcies per l’estimació que heu mostrat per la vida con -
sagrada, expressat en escrits, homilies i, especialment, 
amb la vostra presència en diversos actes i realitats. 
Les jornades de la Vida Consagrada a la Catedral han 
estat sempre una experiència càli da de l’Església de 
comunió que volem construir entre tots.

P. Màxim Muñoz, pvre.
President de la Unió de Religiosos 
de Catalunya

El meu agraïment més càlid i personal al carde-
nal Martínez Sistach pel seu esperit de servei al 
capdavant d’una diòcesi de pes en l’Església uni-
versal, una tasca que ha sabut exercir amb en cert, 
delicadesa i realisme, sobre la base dels valors de 
la fe, la proximitat a les persones i l’arrelament 
al país.

Artur Mas
President de la Generalitat 
de Catalunya 

Cal destacar la seva brillant trajectòria com a pas-
tor però també com a canonista, que li ha recone-
gut la mateixa Església en nomenar-lo membre 
del seu més alt Tribunal però també la comuni tat 
jurídica catalana en nomenar-lo acadèmic de l’A -
cadèmia de Jurisprudència i Legislació de Cata-
lunya. Avui l’arxidiòcesi de Barcelona acomia-
da un gran pastor i és just que els fidels ens unim 
en la celebració d’aquesta Eucaristia per donar 
gràcies.

Dr. Eugeni Gay
Ex vicepresident del Tribunal Constitucional 

Vull agrair-li tota la col·laboració mantinguda en la 
meva etapa com a alcalde de Barcelona. Una per-
sona propera, que ha treballat molt per Barcelo-
na i la seva gent, especialment pels més dèbils. 
En moments de crisi econòmica i social, és molt 
important el paper i el suport de l’Església com 
a institució de la ciutat, amb voluntat de guiar i 
donar suport a les persones que més ho neces-
siten.
 

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona (2011-2015)

Benvolgut senyor cardenal, aprofito aquesta opor-
tunitat per agrair-vos molt sincerament en nom 
de la Universitat Ramon Llull la vostra dedicació 
a la Universitat com a membre del seu Patronat. 
Durant aquests anys han estat moltes les ocasions 
en les quals ens ha recolzat i animat a créixer 
com a universitat, mantenint sempre el nostre 
ferm compromís amb l’educació des dels valors 
de l’humanisme cristià.

 Dr. Josep M. Garrell
Rector de la Universitat Ramon Llull

Després de finalitzar la missa de celebració del Dia de la Família el desembre de 2014, saludant 
uns infants a la nau central de la Sagrada Família

Acompanyat dels fidels diocesans que van pelegrinar a Roma del 15 i al 19 de setembre de 2014 
amb motiu del 20è aniversari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana



Càritas Diocesana de Barcelona

«Els pobres són els descartats de la nostra 
societat.» Aquest Nadal fem nostra aquesta 
frase del papa Francesc per fer presents en-
tre nosaltres totes les persones que la socie-
tat exclou.

Aquestes paraules volen donar veu a les per-
sones que no en tenen perquè la nostra socie-
tat les descarta com a retalls sobrants de te-
la que han quedat esquinçades per la manca 
de feina, d’una xarxa familiar estable, d’un 
habitatge digne i segur, d’oportunitats i d’es-
perança.

La seva fragilitat i angoixa ens han de com-
moure i ens han de fer prendre consciència que 
compartim la mateixa dignitat i els mateixos 
drets. Solament així posarem en pràctica la 
responsabilitat que tenim de vetllar pel ben-
estar comú.

A totes les persones que formem Càritas ens 
fa felices poder mostrar en aquestes pàgines 
que el que demanem no és una utopia i que 
hi ha una llum d’esperança, simbolitzada en 
tots els participants a la flashmob a favor de 
les persones sense llar del 26 de novembre. 
Aquell dia, a la plaça de Sant Jaume es va sentir 
la seva veu i van poder ser les protagonis tes. 
Aquest gest va representar una nova passa 
en el seu camí per recuperar el dret a l’habi -
tatge, l’acceptació social i el reconeixement. 

Totes aquestes persones són part de la 
nostra societat i de Càritas. I dia a dia treba-
llem amb il·lusió i esforç per teixir una fraterni-
tat compromesa amb elles, arrelada en el fet 
de ser persones d’una sola família humana. 
Les seves veus i les seves mirades ens dema-
nen que construïm plegats una societat inclu-
siva i solidària que les aculli tenint en comp-
te les seves necessitats i capacitats.

Aquesta mirada acollidora cap a les per-
sones més vulnerables és la que també ha 
tingut el cardenal Lluís Martínez Sistach al 
llarg dels anys que ha estat al capdavant com 
a arquebisbe de la diòcesi de Barcelona i pre-
sident de Càritas Diocesana de Barcelona. Apro -
fito aquestes ratlles per expressar-li el nostre 
agraïment.

Per tot això, aquest Nadal us convido a con-
tinuar treballant per una societat que posi en 
el centre la persona i que ofereixi noves opor-
tunitats a aquells a qui la societat descarta.

I aprofito aquestes dates per desitjar-vos, en 
nom de tota la família Càritas, un bon Nadal.

«Hem de continuar treballant per 
una societat que posi en el centre 

la persona i li ofereixi noves oportunitats»
Salvador Busquets
Director de Càritas Diocesana de Barcelona
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Càritas Diocesana de Barcelona 

« Érem autònoms i, d’un dia per l’altre, 
ens vam quedar al carrer fins que algú 

ens va parlar de Càritas»

«Habitatge és igual a salut». Amb 
aquesta contundència, la Ghislaine ex-
pressa la seva indignació amb relació 
a les conseqüències que té per al ben-
estar d’una persona el fet de poder 
comptar o no amb un lloc digne on viu-
re. Ella i el seu marit regentaven un res-
taurant al Raval de Barcelona i la crisi 
va ser com un vendaval que se’ls va em-
portar el negoci, l’estabilitat en la pa-
rella i, el més important, la pau: «Érem 
autònoms i, gairebé d’un dia per l’al-

tre, ens vam quedar al carrer, sense 
res, fins que algú ens va parlar de Càri-
tas. Allí, ràpidament, vam trobar-hi una 
veu amiga, assessorament i tota l’aju-
da necessària per encaminar de nou 
la nostra vida. L’haver patit tant ens 
ha deixat seqüeles: el meu marit té 
càncer. Crec que el cos es queixa per 
tot el dolor acumulat». La parella viu 
ara als pisos tutelats de l’Almeda, un 
recurs de Càritas per a persones en si-
tuació de sense llar. Càritas és per a 

ells una llar on sentir-se protegits i valo-
rats, i on poden assentar els pilars de 
la nova vida que reprenen. 

La realitat del sensellarisme s’ha 
estès fruit de les desigualtats socials i 
d’una amalgama complexa de factors 
que fan difícil aturar-la: a l’Estat espa-
nyol, 40.000 persones tenen dificul-
tats per accedir i mantenir un habitatge 
digne, estable i adequat; i a Barcelo-
na, són prop de 3.000 les que dormen 
al carrer, en assentaments o en recur-

sos residencials de les organitzacions 
socials de la ciutat. Aquestes situa-
cions són algunes de les que engloba 
el concepte de sense llar, que també 
significa viure en refugis per a dones, 
sota l’amenaça d’un desnonament, 
en un habitatge no apropiat segons 
la legislació, etc. 

La llista és àmplia i reflecteix les di-
ferents dimensions d’una realitat que 
pot tocar de ple a qualsevol persona, 
ja que la crisi ha fet que visquem més 

Persones que viuen en situacions de sense llar, expliquen les conseqüències 
que té per a elles el fet de no poder viure en un lloc digne, adequat i estable

Text: Cristina Aluja / Fotografies: Sergi Cámara
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Segons l’estudi europeu «Sophie», les persones emmalalteixen si no poden viure en un habitatge digne



Badalona. «El que vull realment és una 
feina. Sóc conscient que aconseguir 
un salari és l’única manera de sortir 
d’aquesta situació. El meu dia a dia 
és el sofriment i el fred. A Folre trobo 
caliu, em sento abrigat», explica. L’As-
sun Casanova, voluntària des de fa 20 
anys d’aquest projecte de Càritas Dio-
cesana de Barcelona, l’acompanya a 
la plaça de Sant Jaume. Vol estar al 
seu costat fins i tot avui, perquè sap 
molt bé que per a ell i els seus com-
panys és molt important que es pren-
gui consciència d’aquesta realitat, que 
els governs hi actuïn i que, sobretot, les 
persones que es troben en situacions 
com aquestes sentin que estan acom-
panyades. «La meva tasca, amb ell, 
és escoltar-lo, estar-hi present. Això 
és essencialment l’acompanyament. 
Folre és per a ells la llar que tothom 
hauria de poder tenir: un lloc segur i 
protegit.»

Espanya, el segon país de 
la UE amb més desigualtats

L’Estat espanyol és el segon país de 
la Unió Europea amb més desigualtats 
socials (el primer és Letònia). La crisi 
ha arrasat la vida de moltes persones 
que, havent quedat desprotegides per 
diversos motius, han hagut d’aprendre 
a conviure amb la pobresa. Algunes 
d’elles fa anys que no se’n surten i d’al-

Càritas Diocesana de Barcelona
exposats a la fragilitat d’un sistema 
que, sense compassió, prioritza l’eco -
nomia abans que les persones. Aques-
ta és, precisament, una de les denún-
cies que Càritas, juntament amb la Xar -
xa d’atenció a les persones en situació 
de sense llar (Xapsll), han fet en la jor -
na da celebrada a la plaça de Sant Jau-
me de Barcelona perquè es conegui 
aquesta xacra i per instar els governs 
a posar-hi solució. Persones que han 
dormit o dormen al carrer o que viuen 
altres situacions de sense llar han lle-
git aquest document, que s’ha erigit 
com una veu unànime per reivindicar 
una llar digna per a tothom. Prop de 
150 persones han participat en aques-
ta concentració al cor de la ciutat com-
tal, i també han participat en el que es 
coneix com una flashmob, una acció 
conjunta per denunciar la realitat del 
sensellarisme.

Una llar digna no la té tothom

La persona pot veure’s abocada a una 
situació de sense llar perquè un seguit 
de situacions es desencadenen, fruit 
d’un efecte dominó: patir una malal-
tia, no poder accedir a un habitatge al 
mercat lliure i les organitzacions públi-
ques tampoc no promouen suficients 
habitatges públics; no tenir ni amistats 
ni família; el fet que les administra-
cions no centralitzin l’ajuda a les per-
sones amb necessitats i que sovint 
aquestes hagin d’adreçar-se a dife-
rents punts per resoldre qüestions com 
ara la feina, l’habitatge, etc.; tenir po-
ca formació i, per tant, veure reduïdes 
les oportunitats laborals, etc.

La història de l’Antoni Curtiñas il-
lustra molt bé com la vida, a vegades, 
pot deixar-nos fora de joc: «Vaig estar 
sis mesos dormint al carrer. Tot va co-
mençar quan vaig perdre la feina, no 
vaig poder pagar les factures i va arri-
bar un punt que ni l’ajuda de familiars, 
amics o coneguts podia sostenir-me. 
Vaig haver d’aixoplugar-me en parcs, 
edificis en obres, caixers automàtics, 

entrades de gimnasos, etc. Vivia en 
un estat de por crònica». El mateix sen-
timent d’indefensió, vulnerabilitat i nue-
 sa té el Yassen, que fa dos anys que és 
al carrer i que acudeix cada dia al cen-
tre Folre per a persones sense llar de 

El cartell que mostren aquestes persones té el lema de la campanya de Cáritas Española: 
«Perquè és possible. Cap persona sense llar»

Antoni Curtiñas: 
«Vaig haver 

d’aixoplugar-me 
en parcs, 

edificis en obres, 
caixers, etc.»
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tres han vist com tot s’ha capgirat en 
poc temps i se segueixen repetint amb 
incredibilitat que mai s’haurien imagi-
nat que la pobresa els hauria tocat de 
ple. Sigui com sigui, la situació econò-
mica i la fragilitat del sistema social 
han alimentat i alimenten la maquinà-

ria de l’exclusió, un fenomen impara-
ble si entre tots i totes no comprenem, 
finalment, que «la persona ha de ser 
al centre». Aquest és un dels missat-
ges que Tere Bermúdez, responsable 
del programa de Sense Llar i Habitatge 
de Càritas Diocesana de Barcelona, 
ha expressat en la concentració a la 
plaça de Sant Jaume per visibilitzar el 
sensellarisme. Bermúdez també ha re-
cordat, fent referència al lema de Cà -
ri tas Española «Perquè és possible. 
Cap persona sense llar» (aquesta enti-
tat fa més de 20 anys que organitza una 
campanya per fer més visible aques-

ta realitat), que «sí és viable aconse -
guir que totes les persones tinguin una 
llar digna on viure, ja que altres ciutats 
europees han arribat a aquest punt».

Per la seva banda, Jesús Ruiz, por-
taveu de la Xarxa d’atenció a persones 
sense llar, ha recordat que «la qüestió 
rau també en el fet que les polítiques 
d’habitatge vagin a l’una amb les de la 
sa lut, les laborals, etc.». I és que la per-
sona, quan cau en la pobresa, no ho fa 
només per un únic motiu; són diverses 
les realitats que convergeixen perquè 
aquesta situació es produeixi: haver- se 
trencat el fil que la mantenia lliga da 
al mercat laboral, haver-se esquerdat 
les relacions amb els amics i la famí-
lia; una malaltia o dolència sobrevingu-
da o que s’arrossegava en el temps; 
falta de protecció i suport per part de 
les administracions públiques, etc. 

L’exclusió és un puzle de moltes pe-
ces i l’habitatge n’és una. Les histò-
ries d’aquest reportatge il·lustren  les 
diferents mirades que podem tenir 
amb relació a la realitat del sensella-
risme. Evitar les conseqüències que 
aquesta xacra té per a la salut de les 
persones i, sobretot, per al trencament 
de la dignitat d’aquestes, és una qües -
tió de consciència i compromís. Amb la 
clau d’un habitatge no només obrim 
la porta al futur d’una família sinó tam-
bé a la llar dels seus somnis i projectes 
comuns.

Yassen: 
«El que vull 

realment 
és una feina»
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El cardenal, en la missa celebrada a la Sagrada Família per retre homenatge al voluntariat de Càritas

El cardenal Lluís Martínez Sistach en la presentació de la pel·lícula Samba, als cinemes Cinesa de Barcelona

El cardenal Lluís Martínez Sistach, 
11 anys com a president de Càritas Barcelona
El cardenal Lluís Martínez Sistach 
conclou la seva etapa com a arque-
bisbe i també com a president de 
Càritas Diocesana de Barcelona. 
Per això, volem retre-li un homenat-
ge a través d’aquestes ratlles des-
tacant els principals projectes i pre-
ocupacions que l’han acompanyat 
aquests 11 anys al capdavant de 
la institució. L’any que va encetar la 
presidència, el 2004, encara era 
de bonança econòmica; la crisi no 
era a l’horitzó, per bé que alguns 
ex perts i Càritas ja alertàvem de 
les desigualtats socials i de la per-
sistència de la pobresa. Des de la 
nostra institució veiem com els ci-
ments d’aquesta bonança econò-
mica no eren sòlids: el mercat labo-
ral era precari i s’havia apostat per 
un model d’ocupació basat en la 
construcció i en els serveis, de bai-
xa qualificació professional.

Anys més tard, esclatava la bom-
bolla immobiliària i s’esquerdava 
també el dinamisme en l’ocupació, 
el sistema de benestar social, etc. 
L’escena era com un terratrèmol que 
deixava milers de víctimes sota les 
runes.  Moltes d’aquestes persones 
acudien a nosaltres perquè per  -
dien casa seva, la feina, el benestar 
personal i familiar. Començava el 
trencament i, amb ell, la pèrdua de 
la dignitat.

 Agraïm al cardenal l’esforç per 
adaptar-se a la situació canviant 
i per donar resposta a les realitats 
socials que hem viscut els últims 
anys, en els quals tots i totes hem 
estat exposats a caure en la pobre -
sa. Des d’aquest article volem agrair- 
li especialment la iniciativa de po-
sar en marxa el projecte Joves a 
l’atur, per ajudar la gent més jove 
a trobar feina. Joves a l’atur va ser 
la llavor del que posteriorment ha 
estat el Servei d’Acompanyament 
a l’Ocupació, des del qual acompa-
nyem persones que fa més d’un any 
que són a l’atur i amb familiars al 
seu càrrec perquè recuperin la con-
fiança en si mateixos i perquè re-
forcin habilitats i competències per 
poder optar a una feina. Aquests 
anys com a president de Càritas 
Barcelona, el cardenal M. Sistach 
ha demostrat la força i la perseve-
rança necessàries per encarar una 
situació social i econòmica molt 
complexa, a la qual els últims me-
sos s’ha sumat la crisi dels refu-
giats. Tot plegat, un escenari que 
ha estat un repte i que alhora ens 
parla de l’esperança, del compro-
mís i de la fe.

Grà cies!

Càritas Diocesana de Barcelona 
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Gràcies, senyor cardenal!

 Recordo quan el van fer cardenal. Ell estava immen-
sament feliç, i jo amb una gran inquietud per passar 
ràpid les cròniques. Sempre he tingut la sensació que 
no se’n fia gaire dels periodistes. Però amb els anys i 
l’ajuda del seu cap de comunicació, he vist un canvi cap 
a bé. Més confiança, més bona disposició. Li desitjo 
molta sort en la nova etapa.

Mireia Prats
Reportera de Serveis Informatius de TV3

Gràcies Cardenal per atendre amb paciència els perio-
distes i estar sempre disponible per a nosaltres. Perdó 
per les nostres presses, intransigències i neguits, de ve-
gades tan diferents als de l’Església. Gràcies també per 
obrir l’Arquebisbat a totes les creences, i gràcies per la 
seva preocupació cap als més desafavorits.

Francisco Niebla 
Redactor de l’Agència EFE

Gràcies, bisbe Lluís, per ser fidel a la tasca evangelit-
zadora i social de l’Església. Per ser pacient i obert al 
temps nacional català i eclesial, mogut i esperançador.
Per convertir la Sagrada Família en espai de trobada i 
pregària. Per retirar-se a la residència austera dels sa-
cerdots ancians.

Oriol Domingo
Periodista expert en informació religiosa

Calamars a la planxa. Plat senzill i síntesi de converses 
interessants i reflexions profundes. Relació alimentada 
per la franquesa i la voluntat d’anàlisi del per què de 
tot plegat. Déu beneint la taula i il·luminant una gran 
capacitat. Gràcies, Monsenyor.

Josep Cuní
Director de 8 al dia de 8TV

En ser nomenat arquebisbe de Barcelona, vaig tenir oca-
sió d’entrevistar-lo per primera vegada. Han estat mol-
tes entrevistes i molt bona disponibilitat per part seva. 
En alguna ocasió m’hauria agradat haver arribat més a 
la persona. Un últim agraïment per haver fet possible 
la dedicació de la Sagrada Família. Va ser una experièn-
cia inoblidable

Carme Munté
Redactora de Catalunya Cristiana

L’acadèmia que presideixo s’honora de comptar entre 
els seus membres amb el cardenal Lluís Martínez Sis-
tach pel seu reconegut prestigi internacional com a ju-
rista i com a canonista, per la seva condició pastoral i 
cardenalícia, així com per les seves aportacions a la mis-
sió d’aquesta Corporació centenària.

Dr. Josep-Delfí Guàrdia
President de l’Acadèmia de Jurisprudència 

i Legislació de Catalunya

En els anys del Concili, vostè era un jove estudiant de 
dret civil i canònic a Roma. Ha estat un bisbe fidel a la 
lletra i a l’esperit del Concili Vaticà II. Ha estat un gran 
advocat defensor de l’Església que pelegrina a Barcelo-
na. I ha estat amic i pare sobretot dels sacerdots. Grà-
cies pel seu valuós servei al país amb la gran difusió 
mundial d’Antoni Gaudí i de la Sagrada Família.

Mn. Jordi Piquer, pvre.
Antic delegat diocesà de MCS

Agraïm el seu ministeri episcopal, la seva presència als 
mitjans de comunicació, l’impuls en l’estratègia de co-
municació en l’era digital, el seu treball d’aproximació 
a la societat, els moments viscuts en tres sínodes, un 
conclave i múltiples activitats culturals. Moltes gràcies, 
senyor cardenal.

Mn. Ramon Ollé
Delegat diocesà de 

Mitjans de Comunicació Social 

Des que vaig ser vicerector de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya he pogut comprovar la sensibilitat del 
senyor arquebisbe vers la Universitat, així com la con-
cepció d’aquesta com a institució que cerca decidida-
ment la veritat i que forma amb rigor professionals, 
transmetent valors que els capacitin per contribuir ge-
nerosa ment a la societat i al progrés humà.

Dr. Javier Gil
Rector de la Universitat Internacional de Catalunya 

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha estat un bisbe hà-
bil i bon negociador, que ha sabut mantenir relacions 
privilegiades amb el Vaticà. Ha tingut la intel·ligència 
d’establir complicitats amb el Govern català en mo-
ments especialment complexos i ha aconseguit posar 
el temple de la Sagrada Família al centre del món catò-
lic arran de la visita del Papa.

Màrius Carol
Director de La Vanguardia

Benedicció de palmes, palmons i branques de llorer a la plaça de la Catedral de Barcelona el 
darrer Diumenge de Rams, celebrat el 31 de març de 2015

Una vintena de cardenals i arquebisbes participants del Congrés de la Pastoral de les Grans 
Ciutats, a l’acte cultual i cultural celebrat a la Sagrada Família el 24 de novembre de 2014
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Cardenal Martínez Sistach, 
una vida dedicada 
al ministeri pastoral
El cardenal Martínez Sistach neix a 
Barcelona el 29 de abril de 1937. Va 
cursar els estudis eclesiàstics al Semi-
nari Major de Barcelona entre els anys 
1954 i 1961. Va ser ordenat sacerdot 
el 17 de setembre de 1961 a Cornellà 
de Llobregat. Entre 1962 i 1967 va cur-
sar estudis jurídics a la Pontifícia Uni-
versitat Lateranense de Roma i es va 
doctorar en dret canònic i civil.

Un cop finalitzats els estudis jurídics 
a Roma, va ser nomenat notari del Tri-
bu nal Eclesiàstic de Barcelona, càrrec 
que va ocupar des de 1967 a 1972. 
Des d’aquest mateix any i fins 1979, 
va ser vicari judicial adjunt del Tribunal 
Eclesiàstic de Barcelona, i de 1975 a 
1987, professor de dret canònic a la 
Facultat de Teologia de Catalunya, a 
l’Institut Superior de Ciències Religio-
ses de Barcelona i a l’Institut dels Pa-
res Salesians de Barcelona. De 1979 
a 1987 va ser vicari general de l’arxi-
diòcesi de Barcelona. El 1983 va 
ser escollit president de l’Associació 
Espa nyola de Canonistes.

Càrrecs pastorals

Va ser nomenat bisbe auxiliar de Bar -
ce lona el 6 de novembre de 1987 i va 
rebre l’ordenació episcopal el 27 de de -
sembre d’aquell mateix any. Va ser no-
menat bisbe de Tortosa el 17 de maig 
de 1991. El 20 de febrer de 1997 

va ser promogut a arquebisbe metro-
polità de Tarragona i el 15 de juny de 
2004 a arquebisbe metropolità de 
Barcelona. És gran canceller de l’Ate-
neu Universitari Sant Pacià, constituït 
canònicament el mes d’octubre de 
2015, que integra les tres Facultats 
eclesiàstiques que hi ha a Barcelona: 
la Facultat de Teologia de Catalunya 
(1968), la Facultat Eclesiàstica de Fi-
losofia de Catalunya (1988) i la Fa-
cultat Antoni Gaudí d’Història de l’Es-
glésia, Arqueologia i Arts Cristianes 
(2014). També és president de la Fun-
dació Escola Cristiana de Catalunya. 
Va ser creat cardenal al Consistori de 
novembre de 2007.

A la Cúria romana és membre, des de 
maig de 2008, del Pontifici Consell per 
als Laics, del qual ja era consultor des 
de 1996; del Pontifici Consell per a la 
Interpretació dels Textos Legislatius 
de l’Església, des de 2002, i des de 
juliol de 2006 és també membre del 
Tribunal Suprem de la Signatura Apos-
tòlica, càrrec en el qual va ser ratificat 
al maig de 2008. Des de juny de 2010 
és membre de la Prefectura d’Afers 
Eco nòmics de la Santa Seu. El 9 d’a-
bril de 2013, la Generalitat de Catalu-
nya li va atorgar la Medalla d’Or. El 10 
de novembre de 2015 va ser nome-
nat membre de número de l’Acadèmia 
de Jurisprudència i Legislació de Cata-
lunya.

 Altres dades d’interès

A la Conferència Episcopal Espanyola 
ha estat president de la Junta Episco-
pal d’Afers Jurídics entre 1990 i 2002. 

També fou membre del Comitè Execu tiu 
i actualment és membre de la Comis-
sió Perma nent.

El cardenal Martínez Sistach amb els guanyadors del certamen literari organitzat per la Fun-
dació Escola Cristina de Catalunya el 24 de març de 2015

El passat 10 de novembre de 2015 el cardenal de Barcelona fou nomenat nou membre de 
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

Perfil biogràfic

...EL PONTIFICAT EN IMATGES



El proper 17 de desembre el Sant Pare 
fa 79 anys. Jorge Mario Bergoglio nas-
qué a Buenos Aires el 17 de desem-
bre de 1936. Per tant, entra en el vui-
tantè any de la seva vida. Amb aquest 
motiu, crec oportú remarcar un dels 
trets més característics de la seva 
personalitat: la seva condició de je-
suïta.

Diuen els estudiosos de la seva vi-
da i del seu pensament que un dels lli-
bres que més ha llegit —potser seria 
més adequat dir que més ha meditat— 
al llarg de la seva vida de jesuïta és 
el Memorial, de Pere Favre, el savoià 
que fou company de sant Ignasi des 
dels temps que estudiaven a La Sor-
bona. 

En l’entrevista que concedí a la re-
vista La Civiltà Cattolica, diu el Papa 
que Favre és el jesuïta que més l’ha 
impressionat a part de sant Ignasi, el 
fundador. Per a ell, la vida de Favre és 

un exemple de «diàleg amb tots, fins 
i tot amb els més allunyats i amb els 
adversaris; un home de pietat senzilla, 
de disponibilitat immediata, d’un atent 
discerniment interior; un home de grans 
i fortes decisions, que feia compatible 
amb el fet de ser molt dolç».

Pere Favre és sant des del 17 de de -
sembre de 2013, dia de l’aniversari de 
Bergoglio, el primer que passava a Ro-
ma com a Papa. La fórmula adoptada 
per a la seva canonització fou l’anome-
nada equipolente, empleada amb figu-
res d’una particular rellevància ecle -
sial, amb culte litúrgic de temps enrere 
i d’una fama de santedat ininterrom-
puda. En el cas de Pere Favre des de 
1872, any en què fou beatificat, i fins 
i tot des d’abans.

No es pot entendre Jorge Mario Ber -
goglio si s’oblida el jesuïta i no es coneix 
l’espiritualitat ignasiana. En aquesta 
es poden distingir —diuen els estudio-

sos— dos corrents: l’ascètic i el místic. 
El primer es fonamenta en la meditació 
i l’exercici de les virtuts i insisteix en 
l’esforç per a combatre els defectes i 
desenvolupar les virtuts. El segon par-
teix d’una rigorosa ascesi, exigeix el 
discerniment i creix en la docilitat da-
vant l’acció de l’Esperit Sant. La lluita 
contra els vicis i la pràctica de les virtuts 
passen a ocupar un segon pla, tot i que 
queden assumides de forma perma-
nent.

En citar Pere Favre, en l’entrevista 
que he esmentat, com un dels jesuïtes 
de qui se sent més proper, el jesuïta 
Bergoglio opta pel corrent místic. Per 
a ell, com per a sant Ignasi, el discer-
niment no és una tècnica, sinó un ins-
trument per conèixer millor el Senyor 
i per seguir-lo. Com Favre, Bergoglio 
uneix l’experiència interior, l’expressió 
dogmàtica i la reforma estructural, 
que van indestriablement unides.

Favre, el primer company de sant 
Ig nasi, visqué en un temps en què la 
unitat de l’Església va sofrir grans rep-
tes. Ell orientà el seu apostolat vers 
la reforma de l’Església, convertint-se 
en un defensor del diàleg i en un pre-
cursor de l’ecumenisme. Fou un con-
templatiu en l’acció, un home profun-
dament atret per Crist, comprensiu, 
apassionat per la causa dels germans 
separats, que visqué amb paciència 
i mansuetud. Durant els anys en què 
fou provincial dels jesuïtes a l’Argen -
tina, Bergoglio encarregà l’edició del Me-
morial a dos especialistes jesuïtes, els 
pares Miguel A. Fiorito i Jaime H. Ama-
deo. 

Llegint la vida de Favre podem tro-
bar el model en què ara 
s’inspira Bergoglio, cri-
dat a la més alta respon-
sabilitat al servei de l’Es-
glésia de Crist.

L’aniversari del Sant Pare

ACTUALITAT

Miscel·lània d’homenatge al cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach, Gran Canceller de l’Ateneu Univer-
sitari Sant Pacià, que tindrà lloc el dijous 17 de 

desembre a les 7 del vespre a l’Aula Magna del 
Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 
231). L’acte és obert a tothom. 
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 † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal-administrador apostòlic de l'Arquebisbat de Barcelona

PARAULA�I �VIDA�

Acte acadèmic d’oferiment 
del volum «Pastura les meves 
ovelles ( Jn 21,16)»
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ENTREVISTA

LLUC TORCAL

Fra Lluc Torcal, prior del Monestir de 
Poblet, ha estat nomenat procurador 
general de l’Orde Cistercenc: s’encar-
regarà de les relacions de l’Orde amb 
la Santa Seu. Després d’un temps de 
transició, haurà de viure de manera 
força estable a Roma. Com que el nou 
servei ve per elecció del Capítol Gene-
ral, Fra Lluc està agraït «a tots els ca-
pitulars per la confiança dipositada».

Quines necessitats té avui l’Orde?
El nostre Orde està en un moment bo 
perquè reconeix la seva fragilitat i des 
d’aquesta consciència veu també la 
necessitat d’unir esforços per estrè nyer 
la comunió i sortir reforçat d’aques-
ta experiència de viure la fragilitat. Els 
monestirs, que vivim la vida cistercen-
ca de manera molt autònoma, també 
vivim intensament els vincles de caritat 
que ens lliguen els uns als altres i ens 
obren a l’ajuda mútua i a la comunió. 
La necessitat més gran que tenia el 
nostre Orde era reconèixer d’una ma-
nera més clara i concreta aquesta do -
ble realitat: l’autonomia i la caritat mú-
tues.

Com és el Poblet actual?
Poblet ha emprès en els darrers anys 
un camí marcadament monàstic, cen-
trat a viure una vida monàstica ben ar-
relada en la tradició benedictina i cister-
cenca i, per això mateix, obert al dià leg 
amb el món que ens envolta, acollint 
aquest món i proposant-li un estil de vi-
da més humanitzador.

I el del futur?
Estic convençut que seguirem vivint se-
gons aquesta manera de veure les co -
ses, perquè és la que ens forneix la nos-
tra tradició i garanteix la nostra identitat. 
La manera com això s’anirà fent con-
cret depèn molt de com els monjos de 
Poblet sapiguem llegir els signes dels 
temps i descobrir quina és la voluntat 
de Déu sobre la nostra comunitat i so-
bre el món.

Òscar Bardají i Martín

Einstein: la fuerza 
del amor
Albert Einstein, físico y matemático, 
demostró matemáticamente que a las 
tres dimensiones del espacio físico ha-
bía que añadir el concepto de tiempo 
o cuarta dimensión. 
  Esta teoría le llevó a descubrir la re-
lación entre masa y energía, en la ecua -
ción (E = m · c2) en la que E represen-
ta la energía, la m es la masa y la c2 la 
velocidad de la luz. Fórmula que cons-
tituye el principio teórico de la energía 
atómica. Fue Premio Nobel de Física 
y «el científico más importante del si-
glo XX» por votación mundial.
  Einstein escribió en una carta a su 
hija:
— «Existe una fuerza extremadamente 

potente y para la cual la ciencia aún 
no ha encontrado una explicación 
formal. 

— Es una fuerza que comprende y ges-
tiona todas las fuerzas.

— Una fuerza que se encuentra detrás 
de cualquier otro fenómeno que ac-
túa en el universo. 

— Una fuerza que aún no ha sido reco-
nocida por nosotros. 

— Esta fuerza universal, hija, es… el 
AMOR.»

— ¡Cuántas personas y matrimonios 
hay que, con un hijo o un familiar en-
fermo, imposibilitado, necesitado de 
una atención constante, siguen ade-
lante en su misión, porque tienen, 
poseen la fuerza inigualable: el 
AMOR!

—« El que ama… lo soporta todo. Es ca-
paz… de todo» (S. Pablo).

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

Canvi 
d’hàbits

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
14.  Dilluns (lit. hores: 3a 
setm.) [Nm 24,2-7.15-17a / Sl 
24 / Mt 21,23-27]. Sant Joan 
de la Creu (†1591), prevere car-
me lità (reformador de l’orde) i doc-
tor de l’Església. Sants Just i 
Abundi, màrtirs a Baeza; sant 
Diòscor, noi màrtir; sant Nicasi, 
bisbe i màrtir. 

15. � Dimarts [So 3,1-2.9-13 / 
Sl 33 / Mt 21,28-32]. Sant Vale -
rià, bisbe; sant Urber, prevere a 
Osca; santa Cristiana (Nina), es-
clava màrtir; santa Sílvia, verge; 
beat Bonaventura de Pistoia, pre -
vere servita.

16. � Dimecres [Is 45,6b-8.18. 
21b-26 / Sl 84 / Lc 7,18b-23]. 
Sant Josep Manyanet (1833-
1901), prevere d’Urgell, nat a 
Tremp, fund. Fills i Filles de la Sa-
grada Família (SF, 1870). Sants 
Ananies, Azaries i Misael, joves 
companys de Daniel; santa Albi-
na, verge i màrtir; santa Adelai-
da (o Alícia) de Borgonya (s. X); 
beata Maria dels Àngels, verge 
carmelitana.

17. � Dijous [Gn 49,1-2.8-10 / 
Sl 71 / Mt 1,1-17]. Sant Joan de 
Mata, prevere provençal, cofund. 
Trinitaris (OSST, 1198); sant 
Llàtzer, germà de Marta i Ma-
ria, de Betània, ressuscitat per 
Jesús; sant Esturmí, abat; sant 
Franc de Sena. 

18. � Divendres [Jr 23,5-8 / Sl 
71 / Mt 1,18-24]. Mare de Déu 
de l’Esperança, o bé Expectació 
del part, anomenada popular-
ment «de la O» (antífones). Sant 
Gracià, bisbe; sant Adjutori, màr-
tir.

19. � Dissabte [Jt 13,2-7.24-
25a / Sl 70 / Lc 1,5-25]. Sant Ne -
mesi, màrtir; sant Anastasi I, 
papa (399-401) i màrtir; beat Ur-
bà V, papa (occità, 1362-1370); 
santa Fausta, mare de família 
màrtir; santa Eva, mare dels hu-
mans.

20. � † Diumenge vinent, IV d’Ad -
vent (lit. hores: 4a setm.). [Mi 
5,2-5a / Sl 79 / He 10,5-10 / Lc 
1,39-45]. Sant Benjamí, patriar-
ca; sant Domènec 
(Domingo) de Si-
los, abat benedic-
tí; sant Macari, 
pre vere i màrtir.

M’explicava una àvia que, l’any passat, 
va convidar un seu nét de tretze anys a 
acompanyar-la a una celebració de l’eu -
caristia que aplegava els membres d’un 
grup del qual forma part. Era al voltant 
de Santa Llúcia i la celebració va ser 
entorn de la preparació personal per 
celebrar la vinguda de Jesús. El grup 
no era gaire nombrós —una vintena 
de persones— i la capella, petita i aco-
llidora. La celebració estava ben pre-
parada i va ser força participada en 
els cants, en les pregàries dels fidels i 
en l’acció de gràcies de després de la 
comunió. En un lloc visible, un senzill 
pessebre, de poques figures però sufi-
cients, recordava la proximitat i el sen-
tit del Nadal. El noi, que no havia estat 
batejat ni havia rebut cap formació re-
ligiosa, seguia amb atenció els diver-
sos moments. Estimava l’àvia amb 
certa veneració i per això havia accep-
tat la invitació. Quan després tornaven 
cap a casa, li comentà: «Aquesta mis-
sa amb el seu pessebre és el millor 
que mai he vist. Ara sé què vol dir el 
Nadal. Fins ara, quan arribava aquesta 
festa, només sentia parlar de regals, 

S’acosta la seva 
manifestació

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

de menjar i... molta publicitat.» Quan 
arribà a casa, el noi explicà l’experièn-
cia als pares i els va demanar que li 
deixessin fer un pessebre com el dels 
amics de l’àvia, perquè ara ja sabia 
què volia dir Nadal. Els explicà el relat 
del naixement i la seva realitat actual. 
Els parlà de Jesús, de l’acolliment, de 
compartir, dels pobres i la justícia... 
«No tingueu por. Us anuncio una bo-
na nova que portarà a tot el poble una 
gran alegria [...] us ha nascut el Salva-
dor, que és el Messies, el Senyor» (Lc 
2,10).

L’Esperit parla i mou els cors en els 
moments més inesperats. Necessita, 
però, mediacions. Persones que l’apro-
pin als altres amb les seves paraules 
o amb els seus fets. També situacions 
que facilitin manifestar-se a aquells 
que s’obren a la seva irrupció en la vi-
da, amb netedat de cor, amb bona vo-
luntat, amb fam i desig de Déu. L’àvia 
va ser la persona; la trobada del grup 
entorn l’altar, la situació. «L’Esperit 
Sant que el Pare enviarà en nom meu, 
us farà recordar tot el que jo us he dit, 
i us ho farà entendre»  (Jn 14,26).
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Lectura de la profecía de Sofonías 
(So 3,14-18a)

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; 
alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén.
  El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsa-
do a tus enemigos. El Señor será el rey de Israel, 
en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán 
a Jerusalén: «No temas, Sión, no desfallezcan 
tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es 
un guerrero que salva. Él se goza y se compla-
ce en ti, te ama y se alegra con júbilo como en 
día de fiesta.»

Salmo responsorial (Is 12,2-6)

R.  Gritad jubilosos: «Qué grande es en medio 
de ti el Santo de Israel.»

El Señor es mi Dios y salvador: / confiaré y no 
temeré, / porque mi fuerza y mi poder es el Se-
ñor, / él fue mi salvación. / Y sacaréis aguas con 
gozo / de las fuentes de la salvación. R.

Dad gracias al Señor, / invocad su nombre, / 
contad a los pueblos sus hazañas, / proclamad 
que su nombre es excelso. R.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, / anun-
ciadlas a toda la tierra; / gritad jubilosos, ha bi-
tantes de Sión: / «Qué grande es en medio de 
ti / el Santo de Israel.» R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Fl 4,4-7)

Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; 
os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura 
la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. 
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, 
en la oración y súplica con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, cus-
todiará vuestros corazones y vuestros pensa-
mientos en Cristo Jesús.

  Evangelio según san Lucas (Lc 3,10-18)

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
«¿Entonces, qué hacemos?» Él contestó: «El que 
tenga dos túnicas, que se las reparta con el 
que no tiene; y el que tenga comida, haga lo 
mismo.» 
  Vinieron también a bautizarse unos publica-
nos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos 
nosotros?» Él les contestó: «No exijáis más de 
lo establecido.» 
  Unos militares le preguntaron: «¿Qué hace-
mos nosotros?» Él les contestó: «No hagáis ex-
torsión ni os aprovechéis de nadie, sino con-
tentaos con la paga.»
  El pueblo estaba en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él to-
mó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que puede más que yo, y no 
merezco desatarle la correa de sus sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene 
en la mano el bieldo para aventar su parva y reu-
nir su trigo en el granero y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga.» 
  Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba 
al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

DIUMENGE�I I I �D’ADVENT

Lectura de la profecia de Sofonies 
(So 3,14-18a)

Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Ale-
gra’t i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem. 
El Se nyor ha tret fora els qui et condemnaven, 
ha fet fugir els teus enemics. Tens dintre teu el 
Se nyor, rei d’Israel, no veuràs mai més cap desas -
tre. Aquell dia diran a Jerusalem: «No tinguis por, 
Sió, no deixis caure les mans, el Se nyor, el  teu Déu, 
el tens a dintre, com a Salvador poderós; per tu 
s’ha transportat d’alegria, et reno va el seu amor, 
està de festa i crida de goig com en dies d’aplec.»

Salm responsorial (Is 12,2-6)

R.  Aclama’l ple de goig perquè el Sant d’Israel 
és gran a la teva ciutat.

El Se nyor és el Déu que em salva, / confio, no 
m’espanto. / D’ell em ve la força i el triomf, / és 
ell qui m’ha salvat. R.

Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua / de 
les fonts de salvació. / «Enaltiu el Senyor, pro-
clameu el seu nom, / feu conèixer entre els po-
bles les seves gestes. / Recordeu que el seu 
nom és excels.» R.

Canteu al Se nyor que ha fet coses glorioses. / 
Que ho publiquin per tota la ter ra. / Poble de Sió, 
aclama’l ple de goig, / perquè el Sant d’Israel / 
és gran a la teva ciutat. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Filips (Fl 4,4-7)

Germans, viviu sempre contents en el Se nyor; 
ho repeteixo, viviu contents. Que tot hom us co-
negui com a gent de bon tracte. El Se nyor és a 
prop. No us inquieteu per res. A cada ocasió acu-
diu a la pregària i a la súplica, i presenteu a Déu 
les vostres peticions amb acció de gràcies. Així 
la pau de Déu, que sobrepas sa el que podem 
entendre, guardarà els vostres cors i els vostres 
pensaments en Jesucrist.

  Evangeli segons sant Lluc (Lc 3,10-18)

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Ai-
xí, doncs, què hem de fer?» Ell els responia: 
«Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en 
té, i qui tingui menjar que el comparteixi també 
amb els altres». Entre els qui anaven a fer-se 
batejar, hi havia també uns cobradors d’impos-
tos que li deien: «I nos altres, mestre, ¿què hem 
de fer?» Ell els contestà: «No exigiu més del que 
està establert». Igualment uns guardes li pre-
guntaven: «Què hem de fer també nos altres?» 
Ell els deia: «No forceu ningú amenaçant de 
mal tractar-lo o de denunciar-lo; acontenteu-vos 
de la vostra soldada.»
  La gent, que vivia en l’expectació, sospitava 
si Joan no fóra potser el Mes sies. Ell respon-
gué dient a tot hom: «Jo us batejo només amb 
aigua, però ve el qui és més poderós que jo, 
tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li 
el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i 
amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la 
seva era; el blat, l’entrarà al seu graner, però 
la palla, la cremarà en un foc que no s’apaga.»
  Amb aquestes i moltes altres exhortacions, 
Joan anunciava al poble la bona nova.

Després de les invectives apocalíptiques de Joan 
Baptista que Lluc comparteix amb Mateu (perquè 
vénen de la segona font sinòptica [Q]), tenim el text 
de l’evangeli d’avui que és propi i característic de 
Lluc: una exhortació a diversos col·lectius a acti-
tuds que els pertoquen: primer a la gent en gene-
ral («les multituds», diu el text grec), després als re -
captadors d’impostos o publicans, finalment als 
soldats. El tarannà exhortatiu de la predicació de 
Joan Baptista de Lluc és ben propi d’aquest evan-
geli. Lluc vol atènyer els diferents estaments de 
l’hel·lenisme. És un tret del context en què s’escriu 
Lluc: la cultura hel·lenista.

Més en concret, aquesta exhortació als diferents 
grups es caracteritza per un subratllat que Lluc 
anirà reprenent al llarg de l’evangeli. Joan Baptis-
ta els exhorta a compartir els béns que tenen: el 
qui té dos vestits n’ha de donar un; el qui té men-
jar l’ha de compartir amb qui no el té. I a d’altres 
a actuar amb justícia. Això ja prepara la crítica que 
Jesús farà als rics i a la riquesa no compartida al 
llarg de la seva actuació. Un tret ben típic d’aquest 
evangeli.

Finalment Lluc introdueix la proclamació de Joan 
Baptista sobre Jesús. En aquest text hi ha un de-
tall que deixa entreveure l’ordre i la claredat de 
Lluc. La pinzellada sobre l’expectació de si Joan no 
fóra el Messies dóna pas a la resposta de Joan 
Baptista que anuncia la vinguda de Jesús de la mà 
de Marc i  de la segona font sinòptica (Q). Jesús se-
rà el Messies que, d’una banda (Marc) serà el més 
fort i batejarà amb l’Esperit Sant; d’una altra ban-
da (segona font sinòptica [Q], de trets clarament 
més apocalíptics), tindrà a la mà la pala de ventar 
el blat a l’era i de la palla que cremarà en un foc 
que no s’apaga. D’una banda, un Messies compas-
siu i misericordiós, un Messies de Déu; d’una altra 
banda, un Messies exigent i decisiu. Vet aquí un 
exemple del que és pròpiament Lluc: una combina-
ció de dues fonts ben diferents però complemen-
tàries.

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

Jesús, Messies 
de Déu
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El próximo 17 de diciembre el Papa 
cumple 79 años. Jorge Mario Bergo-
glio nació en Buenos Aires el 17 de 
diciembre de 1936. Por lo tanto, en-
tra en el octogésimo año de su vida. 
Con este motivo, creo oportuno des-
tacar uno de los rasgos más caracte-
rísticos de su personalidad: su con-
dición de jesuita.

Dicen los estudiosos de su vida y 
de su pensamiento que uno de los 
libros que más ha leído —quizás se-
ría más adecuado decir que más ha 
meditado— a lo largo de su vida de 
jesuita es el Memorial, de Pedro Fa-
bro, el saboyano que fue compañe -
ro de san Ignacio desde los tiempos 
en que estudiaban en La Sorbona. 
En la entrevista que concedió a la re-
vista La Civiltà Cattolica, dice el Pa-

pa que Fabro es el jesuita que más 
le ha impresionado aparte de san Ig -
nacio, el fundador. Para él, la vida de 
Fabro es un ejemplo de «diálogo con 
todos, incluso con los más alejados 
y con los adversarios; un hombre de 
piedad sencilla, de disponibilidad 
inmediata, de un atento discernimien -
to interior; un hombre de grandes y 
fuertes decisiones, que hacía compa-
tible con el hecho de ser muy dulce».

Pedro Fabro es santo desde el 17 
de diciembre de 2013, día del cum-
pleaños de Bergoglio, el primero que 
pasaba en Roma como Papa. La fór-
mula adoptada para su canonización 
fue la llamada equipolente, emplea-
da con figuras de una particular rele-
vancia eclesial, con culto litúrgico de 
tiempo atrás y de una fama de santi-

dad ininterrumpida. En el caso de 
Pe dro Fabro desde 1872, año en 
que fue beatificado, e incluso desde 
antes.

No se puede entender a Jorge Ma-
rio Bergoglio si se olvida al jesuita 
y no se conoce la espiritualidad ig-
naciana. En ésta se pueden distin-
guir —dicen los estudiosos— dos 
corrientes: la ascética y la mística. 
La primera se basa en la meditación 
y el ejercicio de las virtudes e insiste 
en el esfuerzo para combatir los de-
fectos y desarrollar las virtudes. La 
segunda parte de una rigurosa asce-
sis, exige el discernimiento y crece 
en la docilidad ante la acción del Espí-
ritu Santo. La lucha contra los vicios 
y la práctica de las virtudes pasan a 
ocupar un segundo plano, aunque que-
dan asumidas de forma permanente.

Al citar a Pedro Fabro, en la entre-
vista que he mencionado, como uno 
de los jesuitas de quien se siente 
más cercano, el jesuita Bergoglio 
opta por la corriente mística. Para 
él, como para san Ignacio, el discer-

nimiento no es una técnica, sino un 
instrumento para conocer mejor al 
Señor y para seguirlo. Como Fabro, 
Bergoglio une la experiencia interior, 
la expresión dogmática y la refor-
ma estructural, que van insepara-
blemente unidas.

Fabro, el primer compañero de san 
Ignacio, vivió en un tiempo en que la 
unidad de la Iglesia sufrió grandes 
retos. Él orientó su apostolado hacia 
la reforma de la Iglesia, convirtién-
dose en un defensor del diálogo y en 
un precursor del ecumenismo. Fue un 
contemplativo en la acción, un hom-
bre profundamente atraído por Cris-
to, comprensivo, apasionado por la 
causa de los hermanos separados, 
que vivió con paciencia y mansedum-
bre. Durante los años en los que fue 
provincial de los jesuitas en Argenti-
na, Bergoglio encargó la edición del 
Memorial a dos especialistas jesui-
tas, los padres Miguel A. Fiorito y Jai-
me H. Amadeo. Leyendo la vida de 
Fabro podemos encontrar el modelo 
en el que ahora se ins-
pira Bergoglio, llamado 
a la más alta responsa-
bilidad al servicio de la 
Iglesia de Cristo.

El cumpleaños 
del Santo Padre

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal-administrador apostólico del Arzobispado de Barcelona

Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe de 
La Seu. Lloc: Riera St. Miquel, 1 bis. In -
fo: t. 934 351 845 (Montserrat Soler). 

Església de sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - E. Grana-
dos, 6). Concerts solidaris de desem-
bre (aportació voluntària): Dijous 17 
(20.30 h). Dissabte 19 (18 h). Diu-
menge 20 (18 h). Diumenge 27 (18 
h). Informació: t. 617 572 889.

Breus
Obertura de tres nous SAFOR. La Pas-
toral Universitària ha obert tres nous 
espais de trobada per als joves univer-
sitaris en diversos campus de la nostra 
arxidiòcesi. Els SAFOR actuals i els dies 
del seu funcionament són: Diago nal, di-
marts i dijous (13.45 h), a cape lla d’E -
conòmiques de la UB; Pompeu, dimarts 
(13.30 h), a l’església de St. Fèlix Afri-
cà; Central, dijous (14 h), als jardins en-
tre els dos claustres de la facultat Cen-
tral; Mundet, divendres (14 h), als locals 
de l’església de Llars Mundet; Clínic, 
dimecres (14 h), al claustre de la Fa -
cultat del Clínic. Informa-
ció: saforsbcn@gmail.
com, o a la pàgina de Fa-
cebook d’Estudiants Uni-
versitaris Xtians.

Actes i 
conferències
VIII Concurs de Pessebres. La parrò-
quia de la Puríssima Concepció organit-
za un concurs de pessebres obert a tot -
hom. Podeu demanar les bases a la 
mateixa parròquia: t. 934 576 552, 
a/e: parroquiaconcepciobcn@gmail.
com, www.parroquiaconcepciobcn.org

Associació d’Amics de l’Orgue de les 
Corts. Concert d’orgue amb motiu del 
Nadal a la pquia. de Sta. Maria del Re -
mei de les Corts (pl. Concòrdia, 1), 
el diumenge 20 des. a les 18 h. L’or-
ganista Miquel Gonzàlez, professor 
del Conservatori Municipal de Música 
de Lleida, interpretarà obres de Bach, 
Dandrieu, Daquin, Rinck i d’altres.

Asociación de Adoradoras del Santísi-
mo Sacramento (Esclavas del Sagra-
do Corazón) (c/ Mallorca, 232). Día 17 
de diciembre, a las 12 h, oración ante 
el Santísimo Sacramento seguida de 
Eucaristía (12.30 h). 

Unió Espiritual de Mares. Dia 17 des. 
(16.30 h) eucaristia segui da de confe-
rència sobre la misericòrdia de Déu, 
ambdues activitats a càrrec de Mons. 

AGENDA� ACTUALITAT

Campanya solidària 
de la Fundació Pere Tarrés

Aquest Nadal, la Fundació Pere Tarrés posa en 
marxa la seva campanya «Ajuda’ls a créixer», 
per poder atendre els infants en situació d’ex-
clusió social que cada tarda són acollits en més 
de 22 centres socioeducatius. Demanem la col  -
laboració per aconseguir que tots els nens i les 
nenes que ho necessitin tinguin l’oportunitat de 
participar en activitats d’educació en el lleure 
des d’una entitat cristiana. Per fer donatius o de-

manar més informació, podeu trucar al t. 934 301 606, enviar un mail a funda-
cio@peretarres.org o a través del web www.peretarres.org/donatius o al comp-
te corrent ES80-2100-0435-5102-0019-0260 (La Caixa).

Campanya de la 
Infància Missionera
La Delegació de Missions encetem la Campa nya 
de la Infància Missionera «Sembradors d’estre-
lles» que celebrarem al mes de desembre.
  Així agraïm als vianants i a tothom la seva ge -
nerosa participació i suport en la passada Cam -
panya de la Jornada Mundial de Propagació de 
la Fe. Ho fem en les vigílies del Nadal i consis teix 
a enganxar un estel tot desitjant un bon Nadal.
  Els materials són gratuïts i es poden demanar a les delegacions de Missions. 
Més informació: t. 933 520 369 i c/e: ddmissions5112@arqbcn.cat


