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ARXIPRESTATS I UNITATS PASTORALS 

  

aarrxxiipprreessttaatt  
  

uunniittaattss  ppaassttoorraallss  

  

  

AAlltt  CCaammpp  

(44578 habitants) 

1. Valls, Parr. St. Joan, Valls —Parr. St. Antoni, M. D. 
Carme i M. D. Lledó—,Vallmoll, Vilabella, Renau, 
Nulles, Puigpelat, Bràfim, el Pla de Santa Maria, 
Cabra del Camp, Figuerola del Camp, Picamoixons i 
Fontscaldes. 

2. Vila-rodona, Masllorenç, Montferri, Rodonyà, el Pont 
d’Armentera, les Pobles, l’Albà, Querol, Santes Creus 
i Alió.  

3. Alcover, Mont-ral, Farena, el Milà, la Riba i la Masó. 

 

 

BBaaiixx  PPeenneeddèèss  

(100.262 habitants) 

 

4. El Vendrell, Coma-ruga, Santa Oliva, Bonastre i 
Albinyana i Bellvei. 

5. Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, la 
Bisbal del Penedès, el Montmell, Marmellar, Selma-
el Pla de Manlleu, Valldossera, l’Arboç i Banyeres del 
Penedès. 

6. Calafell, Parr. Sta. Creu, Calafell —Parr. St. Pere i 
l’Assumpció de Segur— i Cunit. 

  

  

  

  

  

  

BBaaiixx  CCaammpp  --  PPrriioorraatt  

(195.400 habitants) 

7. Falset, Bellmunt del Priorat, Gratallops, la Vilella Alta, 
Porrera, Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontaubella 
i Torroja del Priorat. 

8. Cornudella de Montsant, la Morera de Montsant, 
Poboleda, Siurana, Ulldemolins, Albarca, Prades i 
Capafonts. 

9. Cambrils, Parr. Sta. Maria, Cambrils —Parr. St. Pere i 
Vilafortuny— i Miami Platja.1 

10. Riudoms, Riudecanyes, l’Argentera, Duesaigües i 
Vinyols i els Arcs, Mont-roig del Camp, Vilanova 
d’Escornalbou, Montbrió del Camp i Botarell. 

11. Les Borges del Camp, Alforja, Arbolí, la Febró, 
Riudecols i les Irles. 

12. La Selva del Camp, Vilaplana, Almoster, l’Albiol, 
l’Aleixar i Maspujols. 

13. Reus: Parr. Sant Pere, Parr. Sant Josep Obrer, Parr. 
Puríssima Sang, Parr. Sant Joan, Parr. l’Assumpció, 
Parr. Crist Rei, Parr. Sant Francesc, Parr. Immaculada 
Concepció, Parr. Sant Bernat Calvó i Castellvell del 
Camp. 

 

                                                           
1 Si s’arriba a un acord amb la diòcesi de Tortosa, Miami Platja es portaria des de l’Hospitalet de l’Infant. 
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aarrxxiipprreessttaatt  
  

uunniittaattss  ppaassttoorraallss  

  

  

  

  

CCoonnccaa  --  UUrrggeellll  --  
GGaarrrriigguueess  

(25.085 habitants) 

14. Montblanc, la Guàrdia dels Prats, Rojals, Lilla, Prena-
feta, Vilaverd, Sarral, Forès, Montbrió de la Marca, 
Vallverd, Solivella, Pira i Barberà de la Conca. 

15. L’Espluga de Francolí, Vimbodí, Vallclara, Blancafort, 
Senan i Vilanova de Prades. 

16. Santa Coloma de Queralt, Rocafort de Queralt, 
Albió, Aguiló, Biure de Gaià, Conesa, Guialmons, les 
Piles, Llorac, Rauric, Pontils, Savallà del Comtat, 
Santa Perpètua de Gaià, Vallespinosa, Rocamora i 
Segura. 

17. Arbeca, Belianes, els Omellons, els Omells de na 
Gaia, l’Espluga Calba, Vallbona de les Monges, 
Llorenç de Rocafort, Rocallaura, Sant Martí de Maldà, 
Maldà, Nalec i Rocafort de Vallbona, Guimerà, 
Ciutadilla, Glorieta, Belltall, Passanant i Vallfogona 
de Riucorb. 

18. L’Albi, Vinaixa, Tarrés, Fulleda, Cervià de les 
Garrigues, la Pobla de Cérvoles i el Vilosell. 

  

  

  

  

TTaarrrraaggoonnèèss  

(250.306 habitants) 

19. Torredembarra, Clarà, Altafulla, la Nou de Gaià, la 
Riera de Gaià, Salomó, Vespella de Gaià, Creixell, la 
Pobla de Montornès i Roda de Berà. 

20. Tarragona: Parr. Sant Joan, Parr. Sant Pau, Parr. 
Santa Clara, Parr. Sant Pere Apòstol, Parr. Sant 
Fructuós, Parr. Sant Pere i Sant Pau, Parr. Santíssima 
Trinitat; Parr. Santa Maria de la Catedral, Parr. Sant 
Francesc, Parr. Sant Cosme i Sant Damià del Molnars 
i Parr. Sta. Maria de Ferran-la Mora. 

21. Sant Salvador de Tarragona, Els Pallaresos, Perafort, 
Puigdelfí, la Secuita, l’Argilaga, el Catllar i els 
Garidells. 

22. El Morell, Constantí, la Pobla de Mafumet i Vilallonga 
del Camp i el Rourell. 

23. Vila-seca, Salou —Parr. Santa Maria del Mar i Parr. 
Sant Ramon— i La Canonja. 

24. Torreforta, Campclar i Bonavista. 
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UNITATS PASTORALS 

OORRIIEENNTTAACCIIOONNSS  GGEENNEERRAALLSS  

 

0 - PREÀMBUL 

 
L’Església diocesana de Tarragona, en el marc de tot el procés sinodal, s’ha plantejat com 
una de les seves necessitats pastorals una renovació personal i comunitària que possibiliti 
una transformació missionera de les nostres parròquies i comunitats. Som conscients de la 
necessitat d’una renovació pastoral que ha d’incloure la conversió dels cristians per tal que 
esdevinguin realment persones que testimoniïn l’Evangeli (Francesc, Exhortació apostòlica 
Evangelii gaudium [24 novembre 2013] n. 150; Pau VI, Exhortació apostòlica Evangelii 
nuntiandi [8 desembre 1975] n. 76). Som conscients també que cal adoptar noves formes 
d’evangelització, amb una renovació de les estructures pastorals i sempre a redós de la 
“caritat pastoral” que ha de presidir totes les nostres accions. Amb aquesta renovació no 
pretenem anular les parròquies, que continuen esdevenint indispensables, sinó integrar-
les en altres estructures que ens facilitin afrontar els reptes que ens presenta el moment 
actual. Per tant, convé contemplar les Unitats pastorals (UPA), objecte del present 
document, en clau de conversió pastoral: no són merament la resposta a la manca de 
preveres, sinó una veritable crida a la comunió i a la missió en la nostra Església de 
Tarragona. Per aquest motiu, són quatre els eixos que configuren les UPA: 
 
1) La comunió: Les UPA s’han de centrar en l’escolta de la Paraula de Déu, en la celebració 

de l’eucaristia i dels altres sagraments, així com en l’amor fraternal, tot fomentant una 
acció pastoral de conjunt i d’obertura a les diverses realitats eclesials i extraeclesials. 

2) La missió: Les UPA han de portar el testimoniatge de l’Evangeli de Jesucrist en l’ambient 
social en el que es troben, per tal de transformar-lo. 

3) La fraternitat: Les UPA han de propiciar el treball fraternal entre els preveres i diaques, 
els consagrats i consagrades i els laics i laiques, en un clima d’acolliment mutu i de 
confiança, en l’exercici de la gratuïtat i en la pobresa evangèlica. 

4) Les vocacions: Les UPA s’han de preocupar per suscitar la varietat de vocacions en les 
comunitats cristianes, que no són altres que les vocacions al ministeri ordenat, a la vida 
consagrada, a la vida familiar i al laïcat compromès. 

 
El marc per a la comprensió i correcta interpretació del present document és el d'una 
proposta en clau d'orientacions per a la progressiva implantació i funcionament de les UPA 
a la nostra arxidiòcesi. 
Aquestes orientacions fan referència al funcionament de les UPA, una realitat dinàmica i 
canviant que respon a uns criteris que de mica en mica s'han d'anar aplicant per anar 
responent a les necessitats pastorals de les comunitats instal·lades arreu del territori. 
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La voluntat d'aquest document és fer una lectura creient de la realitat, on l'Esperit ens guiï, 
per tal de donar una resposta positiva a un moment present que ens pot semblar 
pastoralment complex i que sovint és viscut com una dificultat. Aquests nostres temps es 
caracteritzen per la reducció de les comunitats i de l'activitat pastoral en alguns llocs, amb 
una minva de la concepció cristiana de la vida, el no fàcil accés de la transmissió de la fe i 
amb la dificultat per mantenir totes les infraestructures patrimonials. Com ha afirmat 
repetidament el papa Francesc, estem vivint un veritable canvi d’època i, eclesialment, 
davant els reptes pastorals que planteja, hem de saber-hi posar les eines adequades.  
El document que segueix ens indica algunes formes per donar resposta a aquests reptes 
pastorals potenciant l'exercici de la caritat pastoral dels preveres i diaques, la implicació 
real i decisiva en la responsabilitat dels laics/ques i religiosos/es, i per fer junts un exercici 
de conversió pastoral en clau evangelitzadora. 
La present proposta no esgota la creativitat que es donarà en aquestes UPA, sinó que ens 
permet entrar en un moviment dinàmic regenerador de confiança, esperança i il·lusió 
renovada on el repte és el diàleg, el treball en comú, la sinodalitat viscuda en la pràctica i 
una espiritualitat encarnada. 
El document que llegirem a continuació no l'hem d'entendre com unes estratègies que ens 
vinguin imposades per aplicar de manera immediata a tot arreu, sinó com unes 
orientacions que s'han d'anar assolint de manera progressiva allí on la realitat ho permeti. 
Qui ha de marcar els ritmes i considerar el moment idoni per aplicar cadascun dels criteris 
seran sempre els diferents consells implicats, fent exercici de discerniment pastoral. 

 

 

I - IDENTITAT DE LA UNITAT PASTORAL 

 

11..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓ  

La Unitat Pastoral (UPA) és una comunitat de fidels configurada com una agrupació de 
parròquies limítrofes, les quals, conservant la seva identitat, els seus drets i deures, es guien 
per criteris pastorals comuns en clau missionera i sinodal (cf. Congregació per al Clergat, 
Instrucció “La conversió pastoral de la comunitat parroquial” [29 juny 2020], n. 54-60). 

 

22..  OOBBJJEECCTTIIUUSS  

a) Garantir que tots els seus fidels es beneficiïn d’una plena sol·licitud pastoral. 

b) Promoure comunitats vives i evangelitzadores. 

c) Potenciar la corresponsabilitat en el treball en comú dels preveres, els diaques, els 
consagrats/es i els laics/ques. 

d) Facilitar la missió evangelitzadora de les comunitats, compartint recursos i mitjans 
humans i materials en les tasques pastorals. 

e) Encoratjar el testimoniatge de la fraternitat sacerdotal per la seva tasca pastoral 
conjunta. 
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f) Afavorir el desenvolupament de la vida i la missió dels diaques, dels laics/ques i 
consagrats/des. 

 

33..  PPEERRFFIILL  GGEENNÈÈRRIICC  DDEE  LLEESS  UUPPAA  

Característiques generals de les UPA: 

a) S’especifiquen com una comunitat de comunitats, sagrament de la unió amb Déu. 

b) Prioritzen l’evangelització. 

c) Viuen la comunió per a la missió. 

d) Desenvolupen la corresponsabilitat a través d’estructures participatives. 

e) Impulsen la pastoral vocacional i els ministeris laïcals. 

f) Es guien per una planificació racional i no es deixen portar per la improvisació o el 
costumisme. 

g) Encarnen la fe en la realitat social. 

h) Configuren comunitats més fraternals i solidàries amb els pobres. 

 

44..  MMOODDEELLSS  

a) A l’arxidiòcesi, les UPA es configuren al voltant de tres models: 

MODEL I - Diverses parròquies rurals o semiurbanes amb un centre pastoral de 
referència (CPR), on es concentra la majoria de les activitats comunes. 

MODEL II - Diverses parròquies agrupades al voltant de dos o més CPR. 

MODEL III – Diverses parròquies urbanes i properes, sense un CPR que esdevingui 
definit. Alguna d’aquestes parròquies pot comptar també amb parròquies rurals o 
semiurbanes agrupades al seu entorn. 

b) En qualsevol dels tres models totes les parròquies, conservant la seva identitat, els seus 
drets i deures, estan cridades a formar una comunitat cristiana viva i orgànica, que es 
guia per criteris pastorals comuns en clau missionera i sinodal i és confiada als preveres 
i diaques, amb la participació activa dels seglars i consagrats. 

c) Allí on sigui possible i «per a una pastoral més compartida i més eficaç, així com per a 
promoure una espiritualitat de comunió entre els preveres», es potenciaran els rectors 
in solidum. «En aquests casos, el grup de preveres, en comunió amb els altres membres 
de les comunitats parroquials interessades, actua de comú acord, essent el moderador 
davant els altres sacerdots, rectors a tots els efectes, un primus inter pares.» Es 
recomana que «s’elabori un reglament intern, perquè cada prevere pugui complir 
millor les tasques i funcions que li competeixen». «Com a responsabilitat pròpia, el 
moderador coordina el treball comú de les parròquies confiades al grup, n’assumeix la 
representació legal, coordina l’exercici de la facultat per assistir els matrimonis i per 
concedir les dispenses que corresponen als rectors, i respon davant l’Arquebisbe per 
tota l’activitat del grup» (cf. Congregació per al Clergat, Instrucció “La conversió 
pastoral de la comunitat parroquial” [29 juny 2020], n. 76-77). 
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55..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  DDEE  LL’’UUPPAA  II  

a) L’UPA, segons el primer model, està configurada per diverses parròquies rurals o 
semiurbanes, i compta amb un únic CPR, tenint en compte que aquest CPR ha 
d’aglutinar la majoria de les activitats interparroquials. 

b) Aquest CPR haurà de disposar d’espais (locals i instal·lacions) i mitjans adequats 
(materials i humans) on es puguin establir els diferents equips de treball i dur a terme 
activitats pastorals interparroquials pròpies d’una pastoral que aglutini tots els àmbits. 

c) Ha de comptar amb prevere/s, i agents evangelitzadors capaços d’animar i liderar 
l’acció pastoral de l’UPA. 

d) Ha de disposar d’un habitatge digne i adequat on hi puguin conviure i/o reunir-se 
diversos sacerdots. 

 

66..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  DDEE  LL’’UUPPAA  IIII  

a) Sense desvincular-se de la pastoral de conjunt pròpia de l’UPA, en aquest segon model 
les parròquies s’agrupen al voltant de dos o més CPR, segons un criteri fonamental de 
distància i centralitat de serveis públics. Aquests CPR, pel fet de ser més grans, disposen 
d’espais (locals i instal·lacions) i mitjans adequats (materials i humans) on es puguin 
establir els diferents equips de treball i dur a terme activitats pastorals interparroquials 
pròpies de la pastoral sectorial planificada. 

b) L’UPA podrà organitzar i realitzar en els CPR aquelles activitats pròpies per a les quals 
compti amb agents capacitats i destinataris suficients, sense excloure la possibilitat que 
altres serveis puguin oferir-se en altres parròquies o comunitats de l’UPA. 

c) Ha de comptar amb prevere/s i agents evangelitzadors capaços d’animar i liderar l’acció 
pastoral de l’UPA. 

d) Ha de disposar també d’habitatge i/o també d’altres locals i serveis per a la realització 
de les activitats programades. 

 

77..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  DDEE  LL’’UUPPAA  IIIIII  

a) El tercer model es proposa com una agrupació de diverses parròquies urbanes i 
properes, sense un CPR definit. Aquí es destaca el criteri de complementarietat i 
sinergia pastoral entre les parròquies veïnes. 

b) Alguna d’aquestes parròquies, pot comptar amb parròquies més petites de naturalesa 
rural o semiurbana, agrupades al seu entorn. La parròquia de què depenen altres més 
petites posa a disposició d’elles els mitjans materials i humans necessaris per a la 
realització de les activitats pastorals. 

c) En aquest model, qualssevol classe de parròquies es podran agrupar al voltant d’un 
Centre per a activitats concretes de l’UPA. D’aquesta manera, des de l’UPA es podran 
organitzar i realitzar a les parròquies aquelles activitats pròpies per a les quals compti 
amb agents capacitats i destinataris suficients, comptant que certes parròquies disposen 
d’espais (locals i instal·lacions) i mitjans adequats on es puguin establir els diferents 
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equips de treball i dur a terme activitats pastorals interparroquials pròpies de la pastoral 
sectorial planificada. 

 

 

IIII  --  OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  UUNNIITTAATT  PPAASSTTOORRAALL  

 

88..  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  

A més del prevere o preveres, els diaques i els consagrats/des, a cada UPA l’Arquebisbe 
podrà nomenar uns determinats laics/ques amb missió pastoral per a un termini 
determinat. 

 

8.1. RESPONSABLES EN ELS SECTORS PASTORALS PRINCIPALS 

Cada UPA es compromet al treball en equip, repartint les seves responsabilitats en els 
sectors pastorals primordials i designant responsables que tant poden ser preveres, com 
diaques, consagrats/es o laics/ques: 1) un responsable d’evangelització, catequesi i 
formació; 2) un altre de litúrgia i pietat popular; 3) i un altre de l’acció caritativa i social. 

 

8.2. EQUIP RECTOR 

a) A cada UPA hi haurà un equip rector, que podrà coincidir amb el Consell Permanent 
del Consell Pastoral de la mateixa UPA, integrat pel coordinador de l’UPA i els altres 
rectors, el secretari i els responsables dels sectors pastorals principals descrits a 
l’apartat anterior. 

b) Serà missió d’aquest equip rector implementar una cultura de la sinodalitat en clau 
evangelitzadora en el govern de l’UPA, així com la presa de decisions i el treball 
cooperatiu al seu interior. 

 

8.3. RESPONSABLES EN ALTRES ÀMBITS DE TREBALL PASTORAL 

Si la realitat de l’UPA ho permet, s’han de nomenar també entre els preveres, diaques, 
persones consagrades i/o els/les seglars, altres responsables d’àmbits importants de treball 
pastoral, com poden ser: evangelització, fraternitat, pastoral juvenil i vocacional, pastoral 
de salut, família i vida, pastoral dels ancians i acompanyament a la solitud, apostolat seglar 
i pastoral social, etc. 

8.4. EQUIPS APOSTÒLICS 

El responsable de cada sector i àmbit pastoral animarà i coordinarà l’acció pastoral 
acompanyat d’un equip apostòlic compromès amb el treball específic a fer en aquest espai 
d’evangelització. 
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99..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAATT  II  DDEESSIIGGNNAACCIIÓÓ  DDEELLSS  PPRREEVVEERREESS  

9.1. RESPONSABILITAT DELS PREVERES 

Cada prevere, nomenat rector o rector in solidum, vicari o adscrit, tindrà a les seves 
parròquies la responsabilitat canònica que es deriva del seu nomenament, encara que en 
la seva tasca pastoral s’incorpori de ple a la feina comuna i coordinada de l’UPA en clau de 
comunió, el discerniment i la sinodalitat. 

 

9.2. CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ DELS NOMENAMENTS DELS CLERGUES 

a) A l’hora de procedir a l’encàrrec pastoral es valoraran, en diàleg amb els interessats, 
diverses circumstàncies particulars com: 

 La disponibilitat de cada prevere i/o diaca.  

 La seva habilitat gestora. 

 Les característiques socials i la ubicació de cada UPA.  

 Els equips que col·laboraran amb els preveres i/o diaques. 

 La sintonia pastoral amb la resta dels preveres, diaques, consagrats/des i laics/ques. 

 La importància de tenir una dedicació prioritària. 

b) En el nomenament es tindran en compte també altres circumstàncies d’abast més 
diocesà com són: 

 Els nomenaments s’aniran ajustant progressivament als nous límits del mapa 
pastoral, tenint present el nombre de parròquies, el nombre total d’UPA, etc. 

 Es prioritzarà l’existència d’habitatges adequats, així com les possibilitats i 
necessitats materials de les UPA. 

 

1100..  EELL  CCOOOORRDDIINNAADDOORR  DDEE  LL’’UUPPAA  

10.1. IDENTITAT I FUNCIONS 

a)  Cada UPA tindrà un coordinador, amb l’únic objectiu d’ordenar, organitzar o planificar 
les diverses activitats pastorals. Per raons d’una funcionalitat millor, convé que sigui un 
prevere que resideixi en un centre o seu de l’UPA.  

b) Les funcions d’aquest coordinador seran les següents: 

 Animar i coordinar el treball pastoral en comú de les parròquies que conformen 
l’UPA. 

 Ser l’enllaç amb l’Arquebisbe i els altres organismes i consells diocesans 
(arxiprestats, delegacions, vicaries i oficines de la Cúria, Consell Pastoral Diocesà, 
etc.) per treballar en sintonia amb el pla pastoral i altres projectes que es 
desenvolupin a l’arxidiòcesi. 
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 Programar i avaluar amb la resta d’UPA les accions comunes de coordinació i treball 
a nivell diocesà, especialment a través de la relació amb la Vicaria per a la pastoral, 
el Col·legi d’Arxiprestos i amb l’Equip diocesà de seguiment de les UPA que pogués 
ser designat. 

c) Aquest coordinador, en les seves funcions, podrà ser ajudat per un secretari, 
ordinàriament laic o laica, i que podrà ser el mateix del Consell Pastoral de l’UPA. 

 

10.2. DESIGNACIÓ 

El coordinador de l’UPA serà nomenat per l’Arquebisbe, escoltat el parer del Consell 
Pastoral de l’UPA en qüestió.  

 

1111..  OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ  DDEELLSS  SSEERRVVEEIISS  II  MMIINNIISSTTEERRIISS  PPAASSTTOORRAALLSS  

11.1. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS PASTORALS I ACTIVITATS COMUNES 

a) Els serveis (atenció de despatx, atenció a l’arxiu, etc.), reunions pastorals (del Consell 
Pastoral, etc.) i altres activitats comunes (recessos, xerrades, trobades i convivències, 
etc.) que formen part de la programació i funcionament ordinari de l’UPA, seran 
organitzats pel consell pastoral, amb la coordinació de l’Equip Rector i els equips 
apostòlics. 

b) Aquests serveis es programaran i realitzaran prioritzant les activitats comunes de l’UPA, 
amb una cura especial per part dels preveres i diaques, dels consagrats/es i dels 
responsables laics dels diversos sectors pastorals d’assistir amb regularitat als serveis, 
reunions pastorals i altres activitats conjuntes. 

 

11.2. RECESSOS ESPIRITUALS I ALTRES CELEBRACIONS CONJUNTES 

És aconsellable que, juntament amb els recessos espirituals —que també poden ser fixats 

per l’arxiprestat— i altres actes de pietat popular (novenes, tríduums, romeries, etc.), es fixin 
celebracions conjuntes participades per totes les parròquies de l’UPA, com la vetlla pasqual 
i altres solemnitats d’especial rellevància, així com les celebracions comunes de la 
penitència i de la confirmació. 

 

11.3. «LAICS/QUES AMB MISSIÓ PASTORAL» AL SERVEI DE LES PARRÒQUIES DE L’UPA 

a) L’Arquebisbe, a proposta de l’Equip Rector, escoltat el Consell Pastoral de l’UPA, i 
després d’una adequada formació del candidat/a, podrà designar algunes persones 
idònies com a «laics/ques amb missió pastoral», al servei dels diversos àmbits pastorals 
de l’UPA. 

b) A més, amb caràcter extraordinari, aquestes persones podran exercir, si és el cas, de: 

 Moderadors/es de les celebracions dominicals i festives en absència del prevere 
(CIC c. 230 §3, 759). 
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 Ministres extraordinaris de la comunió (c. 230 §3, 910 §2). 

 Predicadors de la paraula (c. 766). 

c) Aquestes persones seran agents pastorals assidus, juntament amb els preveres i 
diaques, a les seves pròpies comunitats i al conjunt de l’UPA, formant part integrant dels 
equips pastorals. 

d) Si és el cas, i després d’un ampli discerniment i d’una adequada formació, aquestes 
persones podran rebre els «ministeris laïcals» i/o l’ofici de «catequista» (cf. Francesc, 
Motu proprio Spiritus Domini [11 gener 2021]; Id., Motu proprio Antiquum ministerium [10 
maig 2021]; cf. CEE, «Orientaciones sobre los ministerios laicales: lector, acólito y 
catequista» [En preparació]). 

e) Aquestes tasques encomanades a «laics/ques amb missió pastoral» també podran ser 
encomanades a persones consagrades de l’arxidiòcesi, d’acord amb el seu superior. 

  

1122..  EELL  CCOONNSSEELLLL  PPAASSTTOORRAALL  DDEE  LL’’UUPPAA  

12.1. CONSELL PASTORAL DE L’UPA 

El principal òrgan de corresponsabilitat i participació pastoral a l’UPA és el Consell Pastoral. 
L’UPA comptarà amb un únic consell pastoral compost pels preveres, diaques, 
representants de les persones consagrades i dels laics/ques dels diferents sectors pastorals, 
comunitats parroquials i associacions cristianes. Aquest Consell Pastoral, sempre que la 
prudència i l’oportunitat pastoral ho aconsellin, podrà substituir els consells pastorals de les 
diferents parròquies que integren l’UPA. 

 

12.2. NATURALESA, FINALITAT I FUNCIONS DEL CONSELL PASTORAL 

a) El Consell Pastoral de l’UPA és un organisme eclesial integrat per preveres, diaques, 
consagrats/des i fidels laics/ques que, representant veritablement el poble de Déu, 
manifesta l’Església present a l’UPA i en fomenta la comunió i la seva acció 
evangelitzadora. 

b) Com a organisme de comunió eclesial, fa possible la participació, la col·laboració i 
l’exercici de la corresponsabilitat de tots a la missió evangelitzadora de l’Església. 

c) Aquest òrgan de reflexió i de responsabilitat compartida té com a finalitats: 

 Promoure la missió evangelitzadora de l’Església, sobretot en el marc concret de 
l’UPA. 

 Promoure la coordinació entre les diverses accions i sectors pastorals de l’àmbit de 
l’UPA. 

 Analitzar, valorar i fer un seguiment atent i creient de les situacions humanes i 
eclesials a l’àmbit de l’UPA, per concretar les opcions pastorals preferents que s’han 
de tenir en compte en els plans i projectes pastorals a realitzar i oferir els 
suggeriments oportuns que puguin situar l’Església en una més gran presència 
evangèlica enmig de la gent. 
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d) Cada Consell Pastoral de l’UPA ha de tenir els seus estatuts de funcionament aprovats 
per l’Ordinari del lloc. 

 

12.3. COMPOSICIÓ DEL CONSELL PASTORAL DE L’UPA 

a) El Consell Pastoral de l’UPA és un organisme eclesial integrat per fidels que estiguin en 
plena comunió amb l’Església catòlica, tant preveres com diaques, consagrats/des i, 
sobretot, laics/ques, de manera que a través d’ells quedi veritablement representada la 
porció del poble de Déu que constitueix l’UPA, tenint en compte els seus diferents 
centres o seus, condicions socials i professions, així com també la part que tenen a 
l’apostolat, tant personalment com associats amb altres. 

b) El Consell Pastoral, presidit pel coordinador de l’UPA, està constituït per membres nats 
i elegits. 

c) Són membres nats tots els preveres i diaques amb encàrrec pastoral a l’UPA, així com 
els laics/ques nomenats per l’Arquebisbe com a «laics/ques amb missió pastoral» en 
l’àmbit de l’UPA. 

d) Seran membres elegits per al Consell Pastoral a cada UPA: 

 Representants de les persones consagrades que hi són presents. 

 Representants laics/ques de cada comunitat parroquial. 

 Representants laics/ques dels diferents sectors i àmbits pastorals, en el cas que 
prèviament no hagin estat nomenats per l’Arquebisbe com a «laics/ques amb missió 
pastoral». 

 

1133..  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓ  AA  LL’’UUPPAA  

13.1. NECESSITAT I IMPORTÀNCIA DE LA FORMACIÓ 

a) La formació dels laics/ques, consagrats/des, diaques i preveres és imprescindible per 
entendre i afrontar els reptes pastorals que l’arxidiòcesi té al davant. Tots ells són 
necessaris i enviats des de les seves diferents responsabilitats, possibilitats, facultats, 
carismes i ministeris perquè col·laborin a la construcció de l’Església. 

b) La presència dels agents evangelitzadors no serà fructífera si no va precedida d’un 
procés ben estructurat, seriós i continuat de formació. Aquest procés formatiu i 
continuat, o de formació permanent, també ha d’incloure necessàriament els preveres 
i diaques, així com els consagrats/des. En el cas dels laics/ques, la necessitat de formar-
se és important que sigui suscitada i acompanyada pel mateix clergat. 

c) En el procés de formació, pensat per a la posada en marxa i desenvolupament de les 
UPA a l’arxidiòcesi, se subratllen les següents línies d’acció: 

 Despertar la consciència de la necessitat de la formació en tots els membres de les 
nostres comunitats, oferint i aprofundint el sentit d’una formació integral que avui 
tots necessitem i, especialment, els agents i responsables pastorals. 

 Promoure des de l’arxidiòcesi l’elaboració de plans i materials de formació. 
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 Implantar a cada arxiprestat un programa formatiu a través d’un centre o escola de 
formació, el qual pretén ajudar tothom qui s’hi vulgui adreçar i, sobretot, els agents 
de pastoral a redescobrir la vocació cristiana i el seu compromís evangelitzador, a 
cultivar el sorgiment de vocacions sacerdotals i a la vida consagrada, així com 
l’espiritualitat laïcal i el discerniment ministerial. De la mateixa manera, es proposa 
capacitar els participants per a desenvolupar els diferents ministeris i/o serveis. 

 

13.2. L’ORGANITZACIÓ DE LA FORMACIÓ 

a) A cada arxiprestat s’ha de procurar tenir un centre o escola de formació que englobi 
les diverses UPA del seu territori i que compti amb un mínim de deu persones 
participants. Si es veiés convenient, en situacions especials, es podrien crear altres 
centres sempre que es comptés amb els mitjans personals i materials adients per a 
desenvolupar el programa formatiu. 

b) Aquest centre o escola de formació de cada arxiprestat serà dirigit pel director o el sots-
director de l’INSAF, o un altre professor designat per aquesta institució docent. 

c) Per al bon funcionament del centre o escola, cada arxiprestat constituirà un equip per 
a la formació, amb la finalitat d’implementar i tenir cura de les diverses trobades o 
sessions de formació, després d’haver escoltat el Consell arxiprestal i/o els Consells de 
cada UPA. Aquest equip, a més del responsable de l’INSAF acabat d’esmentar, estarà 
constituït per aquests altres membres: 

 L’arxiprest, o una altra persona designada per ell. 

 Un acompanyant espiritual. 

 El responsable del sector pastoral d’evangelització, catequesi i formació de cada 
UPA que conforma aquell arxiprestat. 

d) Aquest equip per a la formació, si és el cas, podrà ser ajudat per les diferents 
delegacions diocesanes, o per altres grups i/o institucions. 

e) La tasca de l’acompanyant espiritual, designat per l’Arquebisbe, consistirà en el cultiu 
de l’espiritualitat a l’escola, preparant especialment l’oració amb què s’inicien les 
sessions formatives i, al mateix temps, vetllant per la formació estrictament espiritual 
de la mateixa escola. 

f) La modalitat d’ensenyament a l’escola o centre de formació serà sobretot presencial, 
sense excloure organitzar sessions telemàtiques. 

g) Les sessions de formació, que tindran dues parts diferenciades —una espiritual i una 
altra formativa—, es programaran com a mínim amb caràcter mensual i el temari de la 
part formativa es distribuirà en dos grans blocs: el primer, de formació general —bíblica 
i teològica—, i el segon centrat específicament en les qüestions que atenyen més 
directament la pastoral: una teologia pràctica que englobi els diversos aspectes de la 
vida cristiana, la celebració de la fe i la vessant ministerial de l’Església. 

h) Per a la formació general es procurarà, almenys amb alguna assignatura i sempre que 
sigui possible, seguir les pautes dels cursos bàsics del primer cicle de l’INSAF, amb la 
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possibilitat, fins i tot, de seguir els crèdits establerts, tot oferint la docència al mateix 
arxiprestat i amb la possibilitat d’establir algunes sessions telemàtiques. 

i) S’estimularà, a més, que les persones que puguin i/o siguin aptes, participin 
directament a les classes de l’INSAF. 

 

1144..  RREESSIIDDÈÈNNCCIIAA  DDEELLSS  PPRREEVVEERREESS  

14.1. DISPOSICIÓ DELS LLOCS DE RESIDÈNCIA SACERDOTALS 

a) En relació amb els llocs de residència del coordinador de l’UPA i de la resta de preveres 
que hi treballen pastoralment, cal comptar ineludiblement amb la infraestructura 
disponible. Les poblacions més idònies i operatives seran les seus o centres elegits de 
l’UPA per ser llocs equidistants entre les parròquies més petites i aglutinadors per als 
serveis pastorals i socials que ofereixen en concentrar-se allà un nombre més gran de 
població. 

b) És previsible que aquests centres de l’UPA siguin on preferentment s’inverteixi en un 
futur perquè disposin dels serveis necessaris per a la residència i altres mitjans pastorals 
que facilitin la tasca del prevere i/o preveres. 

c) En tot cas, a la disposició residencial dels preveres, és desitjable que es promoguin 
infraestructures que facilitin la vivència del valor fonamental de l’esperit de comunió, 
l’oració i l’acció pastoral comuna, amb vista a un testimoniatge efectiu de fraternitat 
sacramental i una acció evangelitzadora més eficaç. Cal afavorir la residència en cases 
que compaginin allò comunitari i allò particular. 

 

14.2. POSSIBILITATS DE RESIDÈNCIA SEGONS ELS MODELS D’UPA 

a) Els preveres han de viure de manera ordinària a l’UPA. 

b) En el model d’UPA I és desitjable —per a ser més operatiu— que es fixi la residència del 
coordinador a l’únic centre designat. També poden residir allí altres preveres que 
treballen a l’UPA, sempre que les possibilitats i condicions personals i/o materials siguin 
adequades i factibles. 

c) A l’UPA II, els llocs de residència dels preveres es fixaran preferentment a les diferents 
seus o centres designats, i el coordinador de l’UPA residirà en un d’ells. 

d) A l’UPA III, la residència dels preveres es farà dependre de les possibilitats materials de 
les mateixes parròquies. Cal afavorir la residència en cases que compaginin allò 
comunitari i allò particular. 

 

1155..  EELLSS  LLLLIIBBRREESS  PPAARRRROOQQUUIIAALLSS  II  LL’’AARRXXIIUU  

15.1. ELS LLIBRES PARROQUIALS 

a) En el centre designat de l’UPA I es recomana que es concentrin els llibres parroquials 
de les comunitats que la formen, degudament identificats, ordenats i classificats. 
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b) En el model de l’UPA II, es recomana concentrar els llibres de cada agrupació al centre 
o seu corresponent. 

c) A l’UPA III, es poden conservar els llibres parroquials a la pròpia parròquia urbana. Els 
de les parròquies rurals o semiurbanes es poden portar a la parròquia urbana a la que, 
pastoralment, estigui vinculada. 

d) Cada parròquia mantindrà oberts els seus propis llibres de baptismes, de confirmacions, 
de matrimonis i de difunts (CIC c. 531 §1). 

 

15.2. L’ARXIU 

a) En el centre de l’UPA I es pot establir l’arxiu comú de totes les parròquies, de manera 
que allí es recullin i custodiïn degudament tots els documents i expedients (llibres 
sacramentals, contractes, inventaris, etc.) 

b) En el model de l’UPA II es recomana concentrar els fitxers de l’agrupament de les 
parròquies corresponents a cadascun dels centres o seus designats. 

c) A l’UPA III es pot conservar l'arxiu a la pròpia parròquia urbana. Els de la parròquia rural 
o semiurbana es poden traslladar a la parròquia urbana a la que, pastoralment, estigui 
vinculada. 

d) Encara que la signatura dels documents correspon als respectius rectors, en la gestió 
de l’arxiu i la preparació de documents poden col·laborar-hi els laics/ques, observant 
sempre la normativa vigent sobre protecció de dades, en coordinació amb l’Arxiu 
Històric Arxidiocesà de Tarragona. 

 

1166..  AASSSSUUMMPPTTEESS  EECCOONNÒÒMMIICCSS  

16.1. DISPOSICIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS DE L’UPA 

a) En conservar la seva personalitat i capacitat jurídica, cada parròquia ha de tenir el 
consell d’afers econòmics (CIC c. 537), cosa que no impedeix que es puguin convenir 
algunes disposicions per a la gestió dels recursos de l’UPA, observant el següent: 

 Es conservarà l’autonomia econòmica de cada parròquia, encara que sense oblidar 
mai la posada en pràctica del principi cristià de la comunicació de béns. 

 Es respectaran els drets adquirits i béns de cada parròquia. 

 S’establirà un fons comú per a sufragar les despeses pròpies de l’UPA. 

 S’invertirà en les dotacions necessàries i els serveis que es necessitin a l’UPA, 
d’acord amb una aportació equitativa segons les possibilitats de cada parròquia. 

 Es tindrà una especial cura per dotar econòmicament l’escola o centre de formació 
arxiprestal. 

b) Els consells d’afers econòmics de les parròquies de l’UPA podran coordinar-se entre 
ells i vetllar per la comptabilitat de les parròquies on no sigui possible la creació d’un 
consell d’afers econòmics segons dret, i que vetllin per tal que a totes les parròquies 
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se segueixin les normatives canòniques i diocesana sobre els afers econòmics de 
l’Església. 

c) Que cada consell pastoral de l’UPA valori si és oportú crear un consell d’afers 
econòmics de l’UPA, que no eliminarà els consells d’afers econòmics parroquials. 

 

16.2. CRITERIS PER A L’APORTACIÓ I REVISIÓ DEL FONS COMÚ DE L’UPA 

a) Per a l’aportació al fons comú econòmic establert a l’UPA es pot optar per un dels criteris 
següents: 

 Aportació lliure i voluntària de cada parròquia. 

 Aportació d’un tant per cent dels ingressos de cada parròquia. 

 Aportació d’un tant per cent per habitant de cada parròquia. 

b) Les quantitats establertes de les aportacions de cada parròquia seran revisades 
anualment a la primera reunió del Consell Pastoral de l’UPA. 

 

1177..  MMAANNTTEENNIIMMEENNTT  II  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓ  DDEELLSS  TTEEMMPPLLEESS  

a) Encara que la conservació del patrimoni religiós suposa un extraordinari esforç per a 
les parròquies i l’arxidiòcesi, aquesta té una influència molt notòria en la supervivència 
de les comunitats cristianes, especialment en el medi rural, ja que «la comunitat que té 
un temple viu, es manté viva». 

b) L’Equip Rector ha de procurar la col·laboració dels membres de la comunitat cristiana 
a les parròquies que s’integren a l’UPA, de manera que a cada temple hi hagi alguna/es 
persona/es que es responsabilitzin del seu digne manteniment i conservació. 

 

 

IIIIII  --  AACCCCIIOONNSS  EEVVAANNGGEELLIITTZZAADDOORREESS  AA  LL’’UUPPAA  

 

1188..  CCEELLEEBBRRAACCIIOONNSS  LLIITTÚÚRRGGIIQQUUEESS  

18.1. L’EUCARISTIA DOMINICAL I FESTIVA 

a) L’equip sacerdotal, escoltat el Consell Pastoral, establirà i farà públic als fidels un horari 
de misses de l’UPA, procurant que no hi hagi coincidència horària a les celebracions 
que hi ha en llocs pròxims. 

b) Com a norma general, l’eucaristia dominical i la de les festes de precepte, se celebrarà 
a les seus o centres de l’UPA a una hora fixa. 

c) A les ciutats, s’evitarà que les celebracions a llocs de culte propers coincideixin a la 
mateixa hora. 
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d) A les altres esglésies de l’UPA se celebraran el diumenge o un altre dia altres misses de 
manera habitual i alternativa, adequant-se a les circumstàncies i possibilitats dels 
preveres. 

18.2. CELEBRACIONS PARROQUIALS I CONJUNTES 

a) Que l’Equip Rector planifiqui la celebració de les festes patronals i locals de les 
parròquies, integrades com a part de la pastoral de conjunt, fent públics els seus horaris, 
així com la manera de procedir a la realització de les exèquies dels fidels. 

b) Convé que, juntament amb els recessos espirituals i altres actes de pietat popular 
(novenes, tridus, processons, romeries, etc.) amb l’assistència de fidels de diferents 
llocs de l’UPA, es programin altres celebracions conjuntes participades per totes les 
parròquies, com la vetlla pasqual i altres solemnitats d’especial rellevància, així com les 
celebracions comunitàries dels sagraments de la penitència i de la confirmació. 

 

18.3. CELEBRACIONS DOMINICALS EN ABSÈNCIA DE PREVERE 

a) Esdevé necessari redistribuir adequadament les tasques dels preveres, per tal que cap 
comunitat cristiana sòlida no es quedi sense poder celebrar l’eucaristia dominical («sine 
Dominica non possumus»). 

b) On no hi pugui haver celebració eucarística per viure cristianament el diumenge, es 
recomana vivament que els creients, en la mesura del possible, es desplacin a la 
parròquia o comunitat on aquell diumenge se celebri l’eucaristia. En cas d’impossibilitat 
física, és desitjable que la comunitat parroquial pugui reunir-se per pregar, escoltar la 
Paraula i compartir la fe. 

c) Quan sigui impossible poder celebrar l’eucaristia, es considerarà la possibilitat de 
realitzar celebracions o assemblees dominicals en absència de prevere (ADAP). Si no 
hi ha diaques que puguin celebrar-les com a ministres extraordinaris, s’encomanarà la 
celebració a altres persones idònies que compleixin tots els requisits que estableix 
l’Església. Després d’haver consultat el Consell Pastoral de l’UPA, pertoca als rectors 
informar l’Arquebisbe sobre l’oportunitat de fer aquestes celebracions a la seva 
demarcació (cf. Congregació per al Culte diví, «Directori sobre les celebracions 
dominicals en absència de prevere» [2 juny 1988], n. 27). Les persones que es considerin 
idònies seran presentades a l’Arquebisbe i designades formalment per ell que, després 
del discerniment oportú, les podrà nomenar —si és el cas— d’acord amb el que 
s’estableix en el punt dedicat als laics/ques amb missió pastoral d’aquesta Normativa. 

d) Allà on se celebri una ADAP els diumenges, es procurarà que almenys un cop al mes 
tinguin la celebració de l’eucaristia. 

e) Els ministres extraordinaris de les ADAP han d’estar degudament preparats i 
acompanyats en la seva funció pel prevere responsable, atenent sempre les 
orientacions de la Delegació diocesana per a la litúrgia, el qual ha de cuidar que 
compleixi convenientment la responsabilitat encomanada. 
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18.4. CELEBRACIONS EUCARÍSTIQUES I ALTRES ACTIVITATS EN DIES LABORABLES 

Els dies no festius, els rectors, prèvia consulta al Consell Pastoral de l’UPA, programaran: 

a) Almenys una celebració diària de l’eucaristia a cada UPA. 

b) La possibilitat de celebrar l’eucaristia diàriament a les diferents comunitats parroquials 
de manera rotatòria i amb la freqüència convenient. Especialment a les comunitats on 
no s’ha pogut celebrar la missa dominical. 

c) Altres activitats pastorals ordinàries, com confessions, actes comunitaris de pietat 
popular (litúrgia de les hores, res del sant rosari, exercici del viacrucis, etc.) o els 
sagraments a malalts i ancians. 

 

1199..  EEVVAANNGGEELLIITTZZAACCIIÓÓ,,  CCAATTEEQQUUEESSII  II  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPEERRMMAANNEENNTT  

19.1. ACTIVITATS PASTORALS DE MISSIÓ I PRIMER ANUNCI 

a) La fidelitat a l’Evangeli de Jesucrist i la situació religiosa que vivim ens urgeixen a 
impulsar noves formes i mitjans per a l’evangelització del nostre món. Això reclama per 
part de l´Església un gran esforç missioner que doni prioritat al primer anunci de 
l’Evangeli i la crida a la conversió personal. 

b) Com a eix transversal de la seva activitat pastoral, l’UPA ha d’alimentar i fer present 
l’esperit missioner de manera que cada fidel i cada comunitat cristiana es disposin a 
sortir a l’encontre dels allunyats i indiferents, tot estenent el seu compromís més enllà 
de les fronteres del propi territori. 

c) L’UPA haurà de programar i fer activitats de «primer anunci». Organitzarà també 
l’acompanyament d’aquells que el rebin, facilitant-los la iniciació cristiana i la seva 
inserció a la comunitat. Aquest treball s’haurà de realitzar en coordinació amb el 
Comissionat per al catecumenat quan es tracti de persones que desitgin preparar-se 
per a rebre els sagraments de la iniciació cristiana. 

 

19.2. CATEQUESI PER A LES DIFERENTS EDATS 

a) Convençuts que la catequesi és instrument bàsic per a la nova evangelització i que 
sempre ha estat considerada per l’Església com una de les seves tasques primordials, 
que l’UPA asseguri la continuïtat del procés catequètic des de la infància fins a la 
joventut, tenint com a referència les orientacions diocesanes, coordinades per la 
Delegació per a l’evangelització, la catequesi i els joves. En aquest sentit, s’evitaran les 
pràctiques desiguals entre les parròquies de la mateixa UPA i amb la resta de 
l’arxidiòcesi. 

b) Així mateix, l’UPA posarà els mitjans necessaris que assegurin la catequesi i la formació 
d’adults. Es valorarà adequadament com aquesta catequesi d’adults es pot coordinar i, 
si és el cas, compaginar amb determinades formacions de l’Escola de l’arxiprestat o del 
mateix INSAF. 
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c) Cada UPA fixarà el lloc o llocs, dates i hores de la catequesi de la iniciació cristiana (per 
a nens, adolescents, joves i adults) i les catequesis o cursets de preparació per a la 
recepció dels diferents sagraments. 

d) La catequesi s’ha de programar amb criteris d’unitat i integració, i sempre d’acord amb 
les orientacions catequètiques i pastorals de l’arxidiòcesi. 

19.3. FORMACIÓ PERMANENT 

a) L’experiència discipular i capacitació dels qui són cridats a col·laborar en les tasques 
evangelitzadores de l’UPA —tant si són clergues, com consagrats/des o laics/ques— s’ha 
d’alimentar contínuament amb una formació adequada i permanent. Tot agent 
evangelitzador no sols ha d’aprendre a conèixer Crist, sinó que també ha d’anar 
configurant-se a Ell, amb l’ajuda d’un procés formatiu constant i mantingut en el temps 
que contribueixi al seu creixement interior, desenvolupi les seves competències i 
enforteixi el seu compromís amb l’Església. 

b) A més de la programació formativa de l’escola o centre arxiprestal, s’haurà d’oferir 
també als preveres i diaques, consagrats/des i laics/ques, la participació presencial i/o 
virtual en les iniciatives de formació que ofereixen les diferents delegacions diocesanes 
(cursets, conferències, jornades, tallers, etc.), així com les sessions de la formació 
permanent per als clergues, programades a l’arxidiòcesi per a cada curs pastoral. Tots 
ells esdevenen uns complements formatius importants que impulsen la vida eclesial i 
teologal, al mateix temps que estimulen a viure i treballar en una Església entesa com 
a llar de la fraternitat cristiana. 

c) Per a aquells agents evangelitzadors que vulguin aprofundir i obtenir titulació en la seva 
formació teològica, per tal de capacitar-se per a una més activa participació en camps 
específics de l’evangelització, assolir una preparació més àmplia per exercir els diversos 
ministeris i serveis eclesials o obtenir una habilitació qualificada com a professors de 
religió, poden accedir al pla de formació que ofereix l’INSAF. 

  

2200..  AACCCCIIÓÓ  CCAARRIITTAATTIIVVAA  II  SSOOCCIIAALL  

a) Com a signe viu d’encarnació en la realitat i de la participació dels laics, cada UPA ha 
d’establir una Càritas amb el seu voluntariat. 

b) La finalitat de Càritas ha de ser promoure, orientar i coordinar l’acció caritativa i social 
de l’Església catòlica a les parròquies de l’UPA, conjugant gratuïtat, universalitat i 
eclesialitat. 

c) Per això, cal estudiar les situacions de pobresa i d’injustícia, s’ha de procurar la 
sensibilització de les comunitats i de la societat en general sobre els problemes socials 
i la necessitat d’atenció dels pobres, i se n’ha de fer una promoció humana integral. 

d) També, si fos possible, un equip de pastoral de la salut i acompanyament integral de les 
persones grans, així com altres sectors sociopastorals que poguessin organitzar-se. 
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2211..  FFRRAATTEERRNNIITTAATT  

a) A cada UPA es vetllarà per tal que es desenvolupin activitats que afavoreixin la fraternitat 
i la convivència entre els seus membres, donat que aquesta esdevé una comunitat de 
comunitats. 

b) A cada UPA s’hauran de propiciar dinàmiques de diàleg amb la cultura del lloc. 

c) Que es vetlli perquè cadascuna de les tasques de l’UPA es desenvolupi en un ambient 
d’autèntica fraternitat cristiana. 


