Bisbes de Catalunya: “Ens reafirmem en el
document ‘Arrels Cristianes de Catalunya’”
Dij, 22/07/2010 per Catalunya Religió

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, reunits aquesta setmana a La
Seu d’Urgell, ha emès un comunicat posterior a la reunió on es reafirmen “en el
que ja els nostres predecessors ensenyaven en el seu document Arrels
Cristianes de Catalunya”. Quan s’escauen els 25 anys d’aquest text episcopal,
els bisbes catalans afirmen “que demana una nova reflexió i que continua
essent un referent significatiu en les actuals circumstàncies.”
Els bisbes remarquen que “no ens correspon a nosaltres promoure una
solució política determinada als problemes que planteja la manera
d’organitzar la societat, però desitgem, això sí, col·laborar per tal que els
camins que es vagin prenent reconeguin i respectin la dignitat i els drets
fonamentals de les persones i dels pobles.”
Tot i que no fan referència directa a la sentència sobre l'Estatut, emmarquen
aquesta reflexió en un moment que veuen amb “preocupació” i el que volen
compartir “amb el nostre poble els seus goigs i les seves esperances i
creiem que la nostra missió és proposar a cada moment el missatge joiós
de l’Evangeli, amb les conseqüències que té en la vida personal i social,
que és el que pot renovar en profunditat l’ànima del nostre poble català.”
Finalment afirmen que “respectant la pluralitat d’opcions que es donen entre
els cristians i en la nostra societat, convidem tothom a promoure el diàleg i
l’entesa, perquè s’aconsegueixi una convivència pacífica, justa i duradora”.
Entre altres, el document Arrels Cristianes de Catalunya de 1985 afirma que "com
a bisbes de l’Església a Catalunya, encarnada en aquest poble, donem fe de la
realitat nacional de Catalunya, afaiçonada al llarg de mil anys d’història i també
reclamem per a ella l’aplicació de la doctrina del magisteri eclesial: els drets i els
valors culturals de les minories ètniques dins d’un Estat, dels pobles i de les
nacions o nacionalitats han de ser respectats i, fins i tot, promoguts pels Estats, els
quals de cap manera no poden, segons dret i justícia perseguir-los, destruir-los o
assimilar-los a una altra cultura majoritària. L’existència de la nació catalana
exigeix una adequada estructura jurídico-política que faci viable l’exercici dels
drets esmentats”.
1

La nota de la Conferència Episcopal Tarraconense també tracta altres temes com
l’entrada en vigor de la nova llei de l’avortament i la situació econòmica. Els bisbes
reiteren “el dany gravíssim i irreparable que significa l’eliminació d’una
vida indefensa i que sigui considerat un dret de la dona durant les
primeres catorze setmanes de l’embaràs”. Alhora demanen “tota la protecció
per a les dones que volen dur endavant el seu embaràs, així com la real
possibilitat que metges i personal sanitari puguin exercir el seu dret a
l’objecció de consciència” i reclamen “una educació sexual per als infants i
joves que sigui integradora de totes les dimensions de la persona humana”.
Sobre la situació econòmica argumenten que “davant la crisi econòmica tan
dura que viu la nostra societat i amb les mesures que s’estan prenent, que
poden acabar afectant sobretot els més febles i necessitats, demanem que
sigui exemplar la lluita contra el frau, que es promogui la creació de nous
llocs de treball i que la solidaritat continuï augmentant”. Alhora, es renova la
confiança en el treball que realitza Càritas i altres entitats socials amb “gent
voluntària i els animem a continuar en el camí del servei i l’entrega
generosa envers els qui més ho necessiten”.
Aquest és el text íntegre de la nota:
Comunicat de la Reunió 195 de la Conferència Episcopal Tarraconense
Els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2010 ha tingut lloc la reunió n. 195 de la
Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a la Residència de la Sagrada Família,
a La Seu d’Urgell. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells,
arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres, llevat de Mons.
Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i Mons. Romà Casanova, bisbe de
Vic, que han excusat la seva assistència.
En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol ha agraït l’acollida a la
diòcesi d’Urgell de Mons. Vives i ha donat la benvinguda a Mons. Salvador Cristau
i Coll, nou bisbe auxiliar de Terrassa, que en aquesta reunió s’ha incorporat als
treballs de la CET. Mons. Cristau ha agraït la benvinguda, així com l’assistència
dels bisbes a la seva recent ordenació episcopal i s’ha posat a disposició de tots
per a col·laborar en el treball conjunt dels bisbes catalans.
Els bisbes han fet arribar el seu condol a Mons. Agustí Cortés, per la mort de la
seva mare, traspassada el dissabte 17 de juliol, a València.
Així mateix, els bisbes han felicitat el Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe
de Barcelona, pel seu nomenament com a membre de la Prefectura d’Afers
Econòmics de la Santa Seu, de la que formen part dotze cardenals de les principals
diòcesis de l’Església.
Els bisbes han passat després a tractar els diversos temes de l’actualitat eclesial i
social, i en relació a ells manifesten:
1.- “Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense hem reflexionat sobre el
moment actual que viu Catalunya i volem manifestar la nostra preocupació com a
pastors. Compartim amb el nostre poble els seus goigs i les seves esperances i
creiem que la nostra missió és proposar a cada moment el missatge joiós de
l’Evangeli, amb les conseqüències que té en la vida personal i social, que és el que
pot renovar en profunditat l’ànima del nostre poble català.”
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“No ens correspon a nosaltres promoure una solució política determinada als
problemes que planteja la manera d’organitzar la societat, però desitgem, això sí,
col·laborar per tal que els camins que es vagin prenent reconeguin i respectin la
dignitat i els drets fonamentals de les persones i dels pobles.”
“Ens reafirmem en el que ja els nostres predecessors ensenyaven en el seu
document “Arrels Cristianes de Catalunya”, del qual celebrarem el 25è aniversari
el proper desembre, que demana una nova reflexió i que continua essent un
referent significatiu en les actuals circumstàncies.”
“Respectant la pluralitat d’opcions que es donen entre els cristians i en la nostra
societat, convidem tothom a promoure el diàleg i l’entesa, perquè s’aconsegueixi
una convivència pacífica, justa i duradora”.
2.- “Així mateix, amb motiu de la recent entrada en vigor de la nova llei de
l’avortament, els Bisbes novament volem manifestar el dany gravíssim i irreparable
que significa l’eliminació d’una vida indefensa i que sigui considerat un dret de la
dona durant les primeres catorze setmanes de l’embaràs. Reiterem la postura de
l’Església i de tota persona de bona voluntat a favor de la vida i demanem tota la
protecció per a les dones que volen dur endavant el seu embaràs, així com la real
possibilitat que metges i personal sanitari puguin exercir el seu dret a l’objecció de
consciència. Així mateix, reclamem una educació sexual per als infants i joves que
sigui integradora de totes les dimensions de la persona humana, d’acord amb la
seva dignitat, i que respecti el dret dels pares a una formació afectiva i sexual dels
seus fills d’acord amb les seves conviccions morals”.
3.- “Com ja hem afirmat en anteriors ocasions, davant la crisi econòmica tan dura
que viu la nostra societat i amb les mesures que s’estan prenent, que poden acabar
afectant sobretot els més febles i necessitats, demanem que sigui exemplar la
lluita contra el frau, que es promogui la creació de nous llocs de treball i que la
solidaritat continuï augmentant. Agraïm tota l’ajuda que s’està fent des de les
Càritas diocesanes i parroquials, així com des de les Administracions, altres
entitats, associacions i gent voluntària i els animem a continuar en el camí del
servei i l’entrega generosa envers els qui més ho necessiten”.
4.- El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha informat els
bisbes dels diversos aspectes de la preparació de la visita del Sant Pare Benet XVI
a Barcelona, el pròxim mes de novembre, per dedicar el temple de la Sagrada
Família. El Sr. Cardenal els ha informat dels actes de la visita i els ha lliurat el
cartell anunciador, la pregària per preparar-la i el llibret amb set catequesis, que
presenten el ministeri de l’apòstol Pere i dels seus successors, el servent de Déu
Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar i el contingut artístic, bíblic,
teològic i litúrgic del temple de la Sagrada Família.
A partir d’aquesta informació, els bisbes han tractat també com promoure, en les
respectives diòcesis, l’assistència de fidels –preveres i laics- a Barcelona, per
acompanyar el Sant Pare en la seva visita apostòlica a la nostra terra.
Els bisbes reiteren l’agraïment al Sant Pare per aquesta visita i animen els fidels a
participar ben activament en tots els actes, a Barcelona.
5.- Tot seguit, els bisbes han passat a fer la valoració del recentment clausurat Any
Jubilar Sacerdotal, establert pel Papa amb motiu del 150è aniversari de la mort de
Sant Joan Maria Vianney, el sant rector d’Ars. Els bisbes han posat en comú les
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diferents activitats realitzades en les seves diòcesis i les fetes conjuntament, com
la trobada del clergat català, a Mataró, amb motiu de la beatificació del sacerdot
màrtir Josep Samsó, els peregrinatges al Santuari del miracle eucarístic d’Ivorra, a
la diòcesi de Solsona, les peregrinacions a Ars i la peregrinació conclusiva a Roma,
el proppassat mes de juny, i han coincidit en l’efecte positiu que aquest Any Jubilar
ha tingut per als sacerdots i per a tot el poble fidel, que ha pogut reconèixer i
aprofundir el valor del ministeri sacerdotal per a l’Església i per a tota la societat.
6.- Així mateix, els bisbes han valorat positivament la celebració, el proppassat 22
de maig, de l’Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de les diòcesis
catalanes i de les illes Balears i Andorra, que va tenir lloc a la ciutat de Terrassa,
amb el lema Amb vosaltres cada dia, organitzat pel Secretariat Interdiocesà de
Pastoral de Joventut (SIJ).
Els bisbes han comentat els diversos moments i actes de l’Aplec, l’elevada
participació de més de cinc mil joves i famílies acollidores i han acordat fer-ne una
revisió més aprofundida, abans de començar a preparar el pròxim Aplec, previst
per a l’any 2013.
7.- També en l’àmbit de la pastoral de joventut, els bisbes, a partir de la terna de
candidats proposada pel SIJ i presentada a la CET per Mons. Pardo, han nomenat
nova directora del SIJ, per a un trienni, la Sra. Marisa Jiménez Buedo, de
Tarragona.
8.- En presència del Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de
Catalunya, els bisbes han estudiat la situació acadèmica i financera de la Facultat
en els darrers tres cursos i han estat informats pel cardenal Martínez Sistach,
Gran Canceller de la Facultat, de la pròxima col·lació del doctorat honoris causa, a
primers d’octubre, a S. Emm. el Metropolita ortodox Hilarion de Volokolamsk, cap
d’afers exteriors del Patriarcat de Moscou. El cardenal ha afirmat que aquest
guardó, atorgat a una personalitat cristiana ortodoxa per una facultat de teologia
catòlica serà un estímul més en el camí de l’ecumenisme.
9.- En l’àmbit de la catequesi, Mons. Salinas ha informat els bisbes de la positiva
difusió que va tenint l’edició catalana del nou catecisme per a infants Jesús és el
Senyor i de la recent publicació del segon quadern d’exercicis per aplicar-lo, així
com de la guia didàctica corresponent, elaborats pel Secretariat Interdiocesà de
Catequesi (SIC).
Mons. Salinas ha informat també sobre el recent Congrés Internacional del
Catecumenat, que ha tingut lloc a París, i en el qual el SIC ha tingut una
participació molt destacada. Així mateix, Mons. Salinas ha comunicat que les
pròximes Jornades de Formació de Catequistes, organitzades pel SIC, tindran lloc
a la diòcesi de Girona, a mitjans del pròxim mes de novembre.
10.- En el capítol de nomenaments, i a proposta de Mons. Taltavull, president del
Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), els bisbes
han donat el vistiplau a l’elecció, per a un nou trienni, com a director de l’esmentat
Secretariat, del Sr. Dídac Bertran Vallvé, delegat de Mitjans de Comunicació
Social de l’arquebisbat de Tarragona.
11.- En acabar, el cardenal Martínez Sistach ha invitat els bisbes a participar en la
Trobada per a la Pau, que, organitzada per la comunitat de Sant Egidi i
l’arxidiòcesi de Barcelona, prosseguint l’esperit de la trobada d’Assís de l’any
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1986, tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 del pròxim mes d’octubre, a la ciutat de
Barcelona.
12.- En el transcurs de la reunió, els bisbes han rebut la visita de l’alcalde de La
Seu d’Urgell i diputat al Parlament de Catalunya, Il.lm. Sr. Albert Batalla. El matí
del dimecres dia 21, els bisbes han fet una visita al Principat d’Andorra i a la seu
del Consell General (Parlament). Han estat rebuts pel subsíndic M. I. Sr. Esteve
López i han signat el llibre d’honor. També han visitat el santuari de la Mare de
Déu de Meritxell, patrona de les Valls d’Andorra, l’església de Santa Coloma,
d’Andorra la Vella i les instal·lacions del conjunt esportiu de Soldeu, sempre
acompanyats per l’Arquebisbe i Copríncep, Mons. Joan-Enric Vives, que ha
manifestat l’agraïment i la satisfacció d’aquesta visita històrica de la Conferència
Episcopal Tarraconense al Principat d’Andorra.
La Seu d’Urgell, 21 de juliol de 2010
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