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Aquest any en fa vint-i-cinc que la Mercè i jo 
ens vam casar i, amb aquest motiu, us voldria 
explicar com es va formar la meva família i com 
és ara.

Jo era capellà, i estava satisfet del meu mi-
nisteri, en el qual em sentia realitzat huma-
nament i cristianament, i vivia la meva tasca 
com una cosa tasca útil i profitosa. Però alhora 
cada cop em pesava més l’organització eclesi-
al en la qual havia d’exercir aquest ministeri, 
que em resultava cada cop menys estimulant 
i més frustrant. I també hi pesava, certament, 
la llei del celibat, que em semblava una impo-
sició innecessària.

Jo suposo que, per tot això, hauria acabat un 
dia o altre deixant el ministeri. Però el fet és 
que, enmig d’aquestes circumstàncies, va apa-
rèixer la Mercè en la meva vida, i vam decidir 
que volíem estar junts. La Mercè havia tingut 
durant anys un novio que defensava la teoria 
que la convivència feia malbé la relació de pare-
lla, i per tant vivien cadascú a casa seva. Tenien 
una relació de parella certament intensa, però 
amb la insatisfacció, per part de la Mercè, de no 
poder viure junts.

Al cap d’un any de començar la relació, ens vam 
casar. Jo havia demanat la dispensa per po-
der-ho fer per l’Església, però com que comptà-

La meva família

PER JOSEP LLIGADAS 
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

Il·lustració de Montserrat Cabo per l’Agulla.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre
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vem que trigaria molt, vam optar per casar-nos 
de moment pel civil. Va ser el 22 de setembre 
de 1995. Ho vam fer en un acte molt discret, 
però l’endemà vam muntar una celebració amb 
molta gent, que va consistir en una pregària, 
molt treballada, i un dinar. Va ser a l’església i la 
casa de colònies de Pedra, un petit nucli de po-
blació de Bellver de Cerdanya. I aquest dia de la 
celebració multitudinària, el 23 de setembre, és 
el que considerem com el dia del nostre casa-
ment real. Mesos després va arribar la dispensa, 
i ens vam poder casar per l’Església.

Quan ens vam casar, la Mercè tenia 38 anys i 
jo 44. Vam anar a viure a uns baixos del carrer 
Llatzaret, al Poblenou, vora el pis de la mare de 
la Mercè, que era viuda i de la qual la Mercè era 
filla única. Nosaltres no hem tingut fills, però 
en canvi hem mirat de ser “fecunds” en una 
pila de llocs, tant eclesials, com culturals, com 
cívics, com polítics. No és cap mèrit, és que ens 
surt així (si bé, tot sigui dit, amb diverses inten-
sitats i ritmes).

El gener de 1999, la mare de la Mercè va morir 
i ens vam traslladar al seu pis. Però, al cap d’un 
parell o tres anys més, veient com estava la si-
tuació de la meva família, amb els meus pares 
que es feien grans i que a més vivien amb el 
meu germà Jordi, que és discapacitat, vam con-
cloure que més valia que ens en anéssim a viu-
re a prop d’ells, a Viladecans. Jo tinc altres ger-
mans, però nosaltres dos érem els que estàvem 
en millor situació per fer-nos-en càrrec.

I cap a Viladecans ens en vam anar, a una casa 
que estava buida, que era propietat dels meus 
pares i que estava a prop d’on vivien ells.

La meva mare ve morir l’any 2007, i el meu 
pare va quedar sol amb el Jordi. I com que era 
molt evident que al meu pare aquella situació 
el superava per totes bandes, li vam propo-
sar si volia que el Jordi vingués a viure amb 
nosaltres. Ell va quedar molt descansat amb 
la proposta, de manera que el Jordi va venir 
a viure amb nosaltres i el meu pare em va fer 

tutor legal del meu germà. El meu pare va mo-
rir l’any 2012.

I aquesta és, doncs, la meva família. La Mercè 
i jo, que estem  la mar de satisfets del camí re-
corregut, i el Jordi, al qual cuidem tan bé com 
sabem.

¿Que per què explico tot això? Doncs, en pri-
mer lloc, perquè em ve de gust explicar-ho. I, 
en segon lloc, per mostrar una història perso-
nal i familiar que és única com ho són totes les 
històries personals i familiars i que té, a més, 
alguns punts “irregulars” des del punt de vis-
ta de la normativa eclesiàstica. Però és que la 
vida humana i la vida cristiana són això. Són 
una recerca, en cada circumstància de la vida, 
dels millors camins humans i cristians per tro-
bar honestament, en la mesura que es pugui, el 
benestar, el goig i la felicitat propis i dels altres.

josep lligadas | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre/meva-familia-249915
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Aquest 21 de gener es compleixen 25 anys de 
l’obertura del Concili Provincial Tarraconense 
a la Catedral de Tarragona. És l’esdeveniment 
més important i que ha mobilitzat més esfor-
ços els darrers anys a l’Església catalana.

Del Concili se’n va parlar molt, però passats 25 
anys ja no es recorden moltes coses. Ho reco-
llim com un manual d’instruccions per ajudar a 
entendre de què parlem quan parlem del con-
cili Provincial Tarraconense de 1995.

1. Què és un Concili Provincial?

Un Concili és una reunió de bisbes amb capa-
citat legislativa. És a dir, que les resolucions 
que es prenen són d’obligat compliment pels 
bisbes que hi participen, encara que algun dels 
participants no estigui d’acord en tot el que es 
decideix. 

Un Concili Provincial és una reunió de bisbes 
d’una mateixa província eclesiàstica. A dife-
rència dels concilis universals, només poden 
decidir sobre qüestions en les quals els bisbes 
tenen competència a la seva diòcesi. No pot 
contradir les normes de la Santa Seu o, en el cas 

Manual d’instruccions 
del Concili Provincial Tarraconense

http://25cpt.tarraconense.cat/
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del darrer Concili Tarraconense, la doctrina del 
Concili Vaticà II. Per tant, els concilis provinci-
als se centren més en qüestions organitzatives 
o d’aplicació d’allò que convingui en el propi 
territori.

La singularitat dels concilis provincials és que 
un grup de bisbes prenen decisions conjuntes 
per actuar de manera coordinada en un territo-
ri o en una realitat cultural i lingüística determi-
nada. Per prendre aquestes decisions, han d’es-
coltar també el parer dels diversos organismes 
i estaments de cada bisbat.

2. Què és una província eclesiàstica?

Tot i que avui el nom de província té ressonàn-
cia polítiques, no en té. El terme província el va 
heretar l’Església de l’organització romana.

Una província és el territori que formen una 
agrupació de diòcesis vinculades a un arque-
bisbat. Les diòcesis que depenen de l’arquebis-
bat s’anomenen sufragànies. A Catalunya hi ha 
dues províncies eclesiàstiques. La de Tarrago-
na té les diòcesis sufragànies de Girona, Lleida, 
Solsona, Tortosa, Urgell i Vic. Fins el 1964 tam-
bé depenia de Tarragona la diòcesi de Barce-
lona. Des del 15 de juny de 2004 Barcelona és 
una nova província eclesiàstica i aquest arque-
bisbat té dues diòcesis sufragànies (Sant Feliu 
de Llobregat i Terrassa, amb un territori que 
abans formava part de Barcelona); però quan 
es va celebrar el Concili Provincial era un únic 
arquebisbat.

Actualment, l’arquebisbe (o metropolità) té 
unes funcions molt limitades sobre la resta de 
diòcesis que formen una província i teològica-
ment té la mateixa importància que la resta de 
bisbes. Però té un grau eclesiàstic més destacat 

i, en alguns casos, pot intervenir en temes que 
afecten les diòcesis vinculades.

3. Des quan es fan concilis tarraconenses?

La celebració d’un Concili no és una novetat a 
les diòcesis amb seu a Catalunya. Al llarg de la 
història han estat habituals les reunions dels 
bisbes vinculats a la seu de Tarragona. El pri-
mer Concili Tarraconense documentat és de 
l’any 380.

El 1154 es restaura l’arquebisbat de Tarragona 
acabat el domini musulmà i comença el perío-
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de en què els concilis es converteixen en la for-
ma més habitual de planificació conjunta entre 
els bisbes que depenen de la Tarraconense. 
Això incloïa tots els bisbes de Catalunya i, amb 
diverses variacions al llarg de la història, de di-
versos territoris hispànics. Fins el Tractat dels 
Pirineus, també hi assistien els bisbes de la Ca-
talunya Nord.

El darrer Concili Tarraconense es va convocar 
el 1757. Per la seva força legislativa, succes-
sives ingerències de la monarquia acabaven 
derivant aquestes reunions en un instrument 
més polític que pastoral i els bisbes van dei-
xar de convocar-los. A mitjans segle XIX i 
segle XX, es planteja de nou la possibilitat 
de convocar un Concili Provincial, però no 
s’acaba concretant. Passen 235 anys fins que 
el 29 de novembre de 1992 l’arquebisbe Ra-
mon Torrella convoca oficialment un Concili 
Provincial.

Després del Concili Vaticà II (1965), bona part 
de les funcions dels concilis provincials les van 
assumir les conferències episcopals. Són orga-
nismes formats habitualment pels bisbes d’un 
Estat, tot i que hi ha excepcions com Escòcia.

Al llarg de la història hi ha documentats uns 175 
concilis provincials de la Tarraconense, fet que 
la converteix en una de les províncies amb més 
tradició conciliar.

4. Per què es va convocar un Concili 
Tarraconense el 1995?

Hi ha diverses raons que es complementen: 
però finalment va ser una decisió de l’arquebis-
be de Tarragona, Ramon Torrella. El 1969 es va 
començar a reunir regularment la Conferència 

Episcopal Tarraconense, convocada per prime-
ra vegada pel cardenal Arriba y Castro i impul-
sada poc després per l’arquebisbe Josep Pont i 
Gol, i amb la participació de tots els bisbats amb 
seu a Catalunya. També s’hi va integrar l’arque-
bisbat de Barcelona, tot i que jurídicament no 
formava part de la Província Tarraconense. Des 
de llavors, la Tarraconense ha utilitzat el nom 
de “Conferència Episcopal”, tot i no ser-ho i els 
seus bisbes formar part de la Conferència Epis-
copal Espanyola. Però va establir una dinàmica 
de treball conjunt dels bisbats catalans i la pu-
blicació de documents i posicionaments pú-
blics com a bisbes catalans que s’ha mantingut 
fins avui.

L’agost del 1991 el bisbe Antoni Deig va plante-
jar en una conferència a la Universitat Catalana 
d’Estiu la necessitat de crear una Conferència 
Episcopal Catalana, independent de l’Espa-
nyola, fet que va obrir un intens debat medià-
tic. Òbviament, el Concili Provincial no es va 
convocar per això, però la proposta de Deig va 
revifar el debat sobre la necessitat d’impulsar 
el treball conjunt de les diòcesis catalanes que 
van acabar impulsant la decisió de l’arquebisbe 
Torrella.
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Des del punt de vista més intern, la publicació 
el 1985 del document Arrels Cristianes de Ca-
talunya i l’estructura que havia anat creant la 
Conferència Episcopal Tarraconense, també 
va remoure aquesta necessitat de rellançar un 
projecte pastoral conjunt dels bisbats catalans. 
I, sobretot, de donar una resposta més clara i 
conjunta a la renovació eclesial que va repre-
sentar el Concili Vaticà II i que va capgirar la 
pràctica pastoral a Catalunya.

Amb tots aquests elements, el 4 de maig de 
1992 Torrella va anunciar per sorpresa que con-
vocaria un Concili Provincial en una trobada de 
capellans a l’Espluga del Francolí. És el dia que 
els capellans van aplaudir més a Torrella.

Oficialment es va convocar el 29 de novembre del 
mateix any i entre les finalitats principals hi havia 
la de “renovar i mobilitzar totes les energies i tota 
la capacitat d’acció de les nostres diòcesis”.

5. Quan va durar el Concili Tarraconense?

Les sessions conciliars es van fer del 21 de gener 
al 4 de juny de 1995. En aquestes dues dates es 
va fer la celebració d’obertura i de clausura a la 

catedral de Tarragona. De febrer a maig es van 
fer les sessions de treball en 8 caps de setmana 
al Casal Borja de Sant Cugat del Vallès per tre-
ballar i votar els documents.

Però el treball conciliar va començar molt 
abans. El 1993 es va fer la primera etapa pre-
paratòria i de consulta, organitzada per una 
comissió interdiocesana. De les propostes de 
temes que van sortir en aquesta primera con-
sulta, es van elaborar quatre documents que 
els agrupaven i formulaven diverses propostes. 
Durant el 1994 a cada bisbat es va fer una sego-
na consulta a través de grups per debatre sobre 
els temes del Concili.

Amb totes aquestes aportacions, quatre equips 
temàtics van redactar les propostes que es van 
debatre, esmenar i votar durant les sessions 
conciliars de 1995.

Després de les sessions de Sant Cugat, els bis-
bes van fer el redactat definitiu de les resoluci-
ons que es entregar a la Santa Seu per la seva 
aprovació, que va donar-hi el vistiplau el 5 de 
juny del 1996. 

6. Quanta gent va participar 
al Concili Tarraconense?

El Concili Tarraconense va mobilitzar molta 
gent. L’etapa en què va participar més gent, 
més de 60.000 persones, va ser la preparatò-
ria per escollir els temes. Tothom qui va voler, 
també de fora de l’àmbit eclesial, va poder 
proposar temes i orientacions de cara al con-
cili. En la segona etapa de consulta, els temes 
del Concili es van treballar en 3.153 grup que 
van reunir en total més de 42.000 persones. 
Un 48% eren laiques, un 30% laics i, la resta, 
clergat o religioses i religiosos. Així, més de la 
meitat dels qui van treballar els continguts del 
Concili van ser dones.

http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=documents&id_subfamilia=8930
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En Concili Tarraconense l’aula conciliar va es-
tar formada per gairebé dues-centes persones, 
143 de les quals tenien vot deliberatiu.

7. Qui va escollir els membres 
del Concili Tarraconense?

Els bisbes que van participar en el Concili Tar-
raconense van ser els qui en aquell moment 
formaven l’episcopat català:

–l’arquebisbe de Tarragona, Ramon Torre-
lla, que el presidia.

–l’arquebisbe de Barcelona i cardenal, Ri-
card Maria Carles, que el copresidia.

–els bisbes de Girona, Jaume Camprodon; 
Lleida, Ramon Malla; Solsona, Antoni Deig; 
Tortosa, Lluís Martínez Sistach; Urgell, 
Joan Martí Alanis; i Vic, Josep M. Guix.

–els bisbes auxiliars de Barcelona Carles 
Soler, Joan Carrera, Jaume Traserra, Pere 
Tena i Joan-Enric Vives. Carles Soler era el 
secretari general del Concili.

–i, dels bisbes emèrits, hi va participar l’au-
xiliar de Barcelona Ramon Daumal i el car-
denal Narcís Jubany, que no va assistir a les 
sessions, però hi va enviar un procurador. 

Vint-i-cinc anys després, dels 15 bisbes només 
resta en actiu Joan-Enric Vives, com a arque-
bisbe de la Seu d’Urgell. I, excepte el cardenal 
Sistach i el bisbe emèrit de Girona Carles Soler, 
la resta són morts.

Però, a més dels bisbes amb dret a vot decisiu, 
formaven la sala conciliar gairebé dues-centes 
persones que participaven en els debats. 143 
tenien dret a votar les propostes de forma con-
sultiva.

D’aquests participants, 78 van ser elegits per 
votació en diversos organismes:

–16 representants escollits pel consell pasto-
ral de cada bisbat, que van portar bona part 
dels laics que van participar en el Concili: 
van ser 10 laiques, 5 laics i 1 capellà.

–16 representants escollits pels consells 
presbiterals: 16 capellans.  

–16 representats escollits pels canonges de 
cada catedral: 16 capellans.

–30 representants escollits pels religiosos: 
21 religioses i 9 religiosos.

Un altre grup era de persones que formaven 
part del Concili per raó del càrrec. Van ser 29 
capellans:

–22 vicaris generals i episcopals.
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–el degà de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya.

–6 rectors de seminari.

La resta de membres van ser nomenats directa-
ment pels bisbes:

–Els abats de Montserrat i de Poblet, i el vica-
ri a Catalunya de l’Opus Dei.

–33 persones escollides directament pels 
bisbes amb diversos lligams eclesials. Van 
ser 14 laics (entre ells tres seminaristes), 10 
laiques, 4 religioses, 1 religiós i 4 capellans.

Per tant, les persones que van participar en les 
votacions del Concili representant tota l’Esglé-
sia catalana, a més dels bisbes, van ser 143: 15 
laiques, 24 laics, 13 religiosos, 25 religioses i 66 
capellans (en total 40 dones i 103 homes).

D’altra banda, a la sala conciliar també hi van 
assistir 30 persones més amb veu i sense vot:

–Convidats dels bisbes representant diver-
sos organismes interdiocesans.

–Els equips encarregats de redactar les po-
nències.

–I quatre representants de diverses confessions 
judeocristianes: un jueu, dos protestants i un 
ortodox. Els quatre van ser convidats expressa-
ment a intervenir en la darrera sessió conciliar.

Finalment, una vintena de persones tenien 
també accés a la sala sense veu ni vot encarre-
gats de la secretaria tècnica, la redacció d’actes, 
l’organització, la litúrgia, l’assessorament jurí-
dic o l’oficina de comunicació.

8. El Concili Tarraconense va ser 
una assemblea?

No exactament. Un concili provincial és una 
assemblea de bisbes, i són ells els qui final-
ment aproven els textos definitius, que des-
prés han de ser validats per la Santa Seu. Però 
en les sessions d’un concili provincial per raó 
de càrrec, elecció o designació dels matei-
xos bisbes hi poden participar més persones 
(laics, capellans i religiosos) amb vot delibera-
tiu. A l’aula conciliar es van debatre i votar 192 
propostes. 18 van ser rebutjades, 44 aprovades 

per majoria absoluta i 130 per majoria qualifica-
da. Les propostes també es podien votar amb 
esmenes, i si no hi havia la majoria suficient per 
aprovar-les, es modificaven per passar a una se-
gona votació.

Aquesta aprovació majoritària (es van aprovar 
més del 90% de les propostes) no va ser casu-
al. Els textos que van posar a votació els bisbes 
es van anar reformulant segons el debat previ. 
I quan, acabat el Concili, els bisbes van fer el 
redactat definitiu, els textos pràcticament no 
van sofrir cap canvi de fons. Això va respondre 
a una dinàmica assembleària i participativa 
que va crear el Concili.
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D’una banda, hi havia tot el treball previ partici-
patiu de més de 60.000 persones. D’altra ban-
da, en les sessions de Sant Cugat es treballava 
en comissions bona part del dia. La confluència 
durant 8 caps de setmana del més representa-
tiu de l’Església a Catalunya també va crear una 
dinàmica singular.

Les sessions plenàries es feien a la capella amb 
una disposició dels participants repartits en 
dues grades. Uns davant dels altres, no mirant 
només cap a la presidència. Els qui havien de-
manat la paraula podien parlar en un torn de 5 
minuts, però bona part del treball deliberatiu 
es feia a través dels textos que generaven els 
grups de treball i gestionava la secretaria gene-
ral. Les intervencions a la sala eren més sovint 
aportacions col·lectives que discursets particu-
lars. Tot això va crear un ambient participatiu 
molt intens. I en algun moment tens. En l’ober-
tura, l’arquebisbe Torrella ja va dir que espera-
va un veu “polifònica i concordant”.

Aquesta mateixa dinàmica participativa va pro-
vocar dos canvis significatius. La proposta 1 i 2 
van ser totalment reformulades després d’un 
llarg debat. Es va convertir en un text no previst 

per la comissió de redactors de les propostes 
i que emmarcava el treball conciliar. És el text 
que va conegut com “El davantal”. L’assemblea 
conciliar també va acabar modificant alguns 
punts de la metodologia de treball establerta a 
les sessions. I també es va provocar una votació 
final de les 174 resolucions aprovades per deci-
dir quines eren les prioritàries i vinculants.

D’altra banda, hi va haver el debat sobre la 
necessitat de posicionar-se sobre temes de 
disciplina eclesiàstica i moral. Se sabia que 
superaven les competències d’un Concili Pro-
vincial però una part de la sala volia deixar clar 
el suport que tenien. Són els temes que es van 

conèixer com “el calaix de l’Abat”, perquè els va 
plantejar en una de les sessions l’abat de Mont-
serrat, Sebastià M. Bardolet. Tot i que en l’Aula 
conciliar i en els grups es va poder parlar lliure-
ment de tot, els bisbes van optar per no posar a 
votació aquests temes. Un altre debat final va 
ser sobre el mètode de seguiment i avaluació 
de l’aplicació de les propostes aprovades. Es va 
proposar mantenir una permanent del Concili 
o alguna comissió específica de seguiment. Fi-
nalment, es va considerar que la plenària de la 
Conferència Episcopal Tarraconense havia de 
fer aquest paper.  

9. Què va aprovar el Concili Tarraconense?

En les sessions del Concili Provincial Tarraco-
nense es van aprovar 174 resolucions que en el 
redactat final van quedar agrupades en 170. Fe-
ien referència als 4 temes del Concili: evange-
lització i la relació amb la societat; sagraments i 
Bíblia; acció social i marginació; i coordinació i 
estructures conjuntes entre bisbats. 

De les 170 resolucions, en una votació final es 
va escollir quines eren les prioritàries. Algunes 
són aquestes:

https://cpt.arquebisbattarragona.cat/
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–Anunciar l’Evangeli a la nostra societat. El tema 
1 s’obre amb una declaració clau del Concili, la 
que va assolir un nombre més alt de vots. “El 
davantal” es pot resumir en tres gran afirmaci-
ons. Reconeixent el caràcter plural i secular de 
la societat catalana, l’evangelització és necessà-
ria. Cal acceptar els diversos models d’evange-
lització que hi ha dins de l’Església. I, per evan-
gelitzar, cal revitalitzar les comunitats cristia-
nes. Entre altres propostes, el tema 1 va inclou-
re un projecte de formació i reciclatge per tots 
els agents pastorals a realitzar en un termini de 
10 anys. Es parla també de treballar tenint més 
present el distanciament mutu entre l’Església 
i molts creients. I es focalitza en temes com la 
vida religiosa, els joves o la catequesi.

–La Paraula de Déu i els sagraments. Tot el tema 
2 és una crida a aprofundir en la Paraula de Déu 
i a la necessitat de valorar i formar els cristians 
en el sentit i valor dels sagraments, especial-
ment l’eucaristia. Proposa d’aprofitar la pràctica 
dels sagraments (primera comunió, casaments, 
exèquies) com un moment d’evangelització, 
i no com un tràmit. I demana fixar criteris per 
atendre i acollir “als cristians en situacions fa-
miliars irregulars”.

–La sol·licitud pels més pobres i marginats. El tre-
ball del tema 3 va ser el del màxim consens en les 
sessions conciliars. Es demana més compromís 
social, paral·lel a la difusió de la Doctrina Social 
de l’Església. Es constata que l’evangelització no 
és creïble sense treball a favor de la justícia. Com 
a mostra visible d’aquest treball de Concili, hi va 
haver el compromís de donar suport al Centre 
Català de Solidaritat, un projecte concret d’ajuda 
als toxicòmans promogut per Càritas.

–La comunió eclesial i la coordinació interdio-
cesana. El darrer tema té com refons la coordi-
nació de les vuit diòcesis catalanes. La conclu-
sió és que les diòcesis que tenen la seva seu a 
Catalunya són una unitat pastoral que cal en-
fortir i que cal avançar cap a l’obtenció de la cor-
responent personalitat jurídica pròpia. També 
es proposa recuperar la tradició conciliar de la 
província tarraconense, confiar responsabili-
tats directives al laics o incrementar el suport 
material, espiritual i formatiu als capellans.

Aquestes són només quatre pinzellades me-
nors del contingut i l’abast de les resolucions 
del Concili Provincial Tarraconense. Per fer-
se’n una idea completa cal llegir les 170 resolu-

cions aprovades. Ningú discuteix que són una 
programa pastoral complert, i més concret del 
sembla, per a l’Església catalana a anys vista. 
La música i la lletra del Concili Tarraconense 
tenen plena continuïtat amb la renovació del 
Vaticà II. Fet que té més mèrit perquè va ser 
fet en una època en què molts volien enterrar 
el concili de Joan XXIII. Llegit avui, el Concili 
Provincial entronca perfectament amb les intu-
ïcions del papa Francesc.

A més de les 170 resolucions, el cert és que el 
Concili va generar tones de papers. De manera 
oficial estan recollides en els documents pre-
vis, els milers de materials repartits per a les 
dues consultes, els resums de les consultes, 
els decrets, els materials i publicacions de difu-
sió, el reglament, les intervencions a l’aula, les 
propostes que va gestionar la secretaria gene-
ral, les homilies i discursos de les celebracions 
d’obertura i clausura... Però a més, els bisbes 
van fer dos documents que emmarquen els 
textos conciliars. El 1994 van publicar una ex-
hortació pastoral que explicava les motivaci-
ons del Concili i els seus objectius. I el dia de la 
clausura van donar a conèixer un missatge final 
que emmarcava al treball realitzat.
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10. Qui va aprovar els documents del Concili?

Poc després d’acabar el Concili, el 12 de juliol de 
1995, els bisbes van tancar el redactat final i el 
van presentar a la Santa Seu per la seva apro-
vació: és el que tècnicament es coneix com la 
“recognitio”. La diversitat de temes tractats va 
provocar que els textos fossin revisats per gai-
rebé tots els dicasteris de la Santa Seu. Deu ser 
el text conciliar més revisat de la història.

El gener del 1996 es rep la primera resposta de 
la Santa Seu a través de la Congregació per als 
Bisbes demanant aclariments, que els bisbes 
catalans van aclarir en menys d’un mes. La “re-
cognitio” no va arribar fins el 5 de juny de 1996, 
un any després de la clausura.

El cert és que la majoria de textos no va sofrir 
cap canvi substancial. Però, que la revisió es 
va fer a fons, ho demostrar el fet que la Santa 
Seu van corregir fins i tot una citació a peu de 
pàgina perquè es van adonar que la cita era in-
correcta. En canvi, els matisos més importants 
es van donar en tot allò referent a la coordina-
ció entre bisbats i a la fórmula jurídica que calia 
donar a l’autoanomenada Conferència Episco-

pal Tarraconense. La resolució 142 finalment 
només resol que els bisbats catalans “procurin 
trobar, d’acord amb la Conferència Episcopal 
Espanyola, la corresponent solució jurídica”. 
Els anys següents s’han fet diversos passos i 
propostes que també omplirien tones de paper 
i que, per ara, no han arribat enlloc. Senzilla-
ment, s’ha mantingut el statu quo.

Tot i això, el Concili va aconseguir dues coses 
importants en aquest àmbit. La mateixa San-
ta Seu va afegir una “Nota explicativa prèvia” 
que deia que l’expressió Conferència Episcopal 
Tarraconense no corresponia a la competència 
que té una conferència episcopal. Però com 
que el mateix concili preveu que cal “procurar” 
una solució jurídica, la Santa Seu permetia que, 
mentre no arribi, es continuï parlant de Confe-
rència Episcopal Tarraconense. I així portem 25 
anys.

D’altra banda, les propostes aprovades avalen 
i citen diverses vegades el document Arrels 
Cristianes de Catalunya, que reconeix la histò-
ria pròpia, la llengua i “el fet de la nacionalitat 
catalana”. Per això, els bisbes van optar per afe-
gir aquest document de 1985 com annex a les 

resolucions del Concili. Així, es va aconseguir 
que Arrels Cristianes de Catalunya fos l’únic 
document conjunt dels bisbes catalans revisat 
i avalat per la Santa Seu, encara que alguns di-
guin que és un text nacionalista.

En definitiva, es va aconseguir la “recognitio” a 
les resolucions del Concili, a utilitzar el nom de 
Conferència Episcopal Tarraconense sense ser-
ho, i al document Arrels Cristianes de Catalunya.

11. Quina repercussió pública va tenir 
el Concili Tarraconense?

Molta. Segurament són els anys en què l’Esglé-
sia a Catalunya ha tingut més projecció en el de-
bat públic. I això que encara estàvem en l’època 
del fax, la foto analògica i la cinta de vídeo.

Òbviament, els mitjans generalistes es fixa-
ven en els temes més polèmics i cridaners que 
potser no eren l’essència del Concili. Però es va 
transmetre una imatge de diàleg, debat obert 
i renovació que no es produïa des del Concili 
Vaticà. Durant setmanes hi va haver diaris que 
van dedicar redactors al seguiment de les sessi-
ons conciliars, tot i que les sessions eren a porta 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/arrels-cristianes-de-catalunya-6658
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tancada. TV3 va emetre en directe la cerimònia 
d’obertura i de clausura. I les rodes de premsa 
que es van convocar per parlar del Concili van 
tenir un ampli seguiment. Ocupant fins i tot 
portades. Poques vegades els bisbes (i els laics, 
capellans i religiosos que hi van participar) han 
tingut tants micròfons a davant.

És cert que la dimensió mediàtica va estar molt 
polaritzada en allò que podia tenir interpretaci-
ons polítiques. Va ser un tema certament pre-
sent en les sessions conciliar, tot i que no va ser 
“el” tema. Es van fer esforços per fer entendre 
que parlar d’unitat i treball conjunt de les diò-
cesis catalanes responia a una realitat cultural i 
pastoral, no política.

Amb el tema de la Conferència Episcopal Cata-
lana, el Concili va quedar molt mediatitzat po-
líticament. Certa premsa de Madrid de segui-
da va posar la banya en aquest tema com una 
amenaça secessionista i certa premsa catalana 
en va fer bandera. En aquest sentit, cap nove-
tat. Però també és cert que va ser el tema que 
va generar les modificacions més significatives 
al document final i que el bisbe Joan Carrera va 
reconèixer que havia causat malestar a la cú-

pula de Conferència Episcopal Espanyola. Fins 
i tot va ser motiu de polèmica pública entre el 
cardenal Carles i l’arquebisbe Torrella.

Per acabar-ho d’adobar, en la clausura del Conci-
li, el discurs del nunci Mario Tagliaferri va cau-
sar un incendi en parlar de “particularismes” i 
“nacionalisme exacerbats” amb una cita de Joan 
Pau II que es referia a la situació del Balcans (tot i 
això, bastant abans de l’octubre de 2017). I va re-
cordar literalment que “unitat pastoral (...) no ha 
de tenir cap sentit polític”. Precisament allò que 
havien intentat evitar els bisbes catalans durant 
tot el Concili. La polèmica va durar setmanes, 
amb campanyes de cartes contra el nunci adre-

çades a la Secretaria d’Estat de la Santa Seu. La 
intervenció del nunci va tapar bona part dels 
continguts eclesials del concili.

Tampoc va ajudar gaire que enmig de la cele-
bració del Concili es fes pública la segregació de 
les diòcesis aragoneses del bisbat de Lleida. El 
final d’una relació de més de vuit segles que no 
podia deixar de tenir una lectura política.

Però, repassant les hemeroteques, es pot veure 
com el Concili va posar també en l’esfera me-
diàtica temes dels que ja fa anys que no se’n 
parla als diaris. “El Concili proposa que els fidels 
assessorin els capellans en les homilies”. “L’Es-
glésia catalana reconeix haver-se allunyat de la 
societat”. “La ponència sobre els pobres i margi-
nats aconsegueix el consens”. “El Concili s’opo-
sa a crear una COPE catalana”. “El Concili ofereix 
als divorciats una ‘acollida fraterna’”. “El Concili 
debat com acostar els no practicants a missa”. 
“Torrella apel·la a la llibertat i a la comunió”. “El 
Concili aprova un text que integra diverses ten-
dències”. “Demanen que el Concili es pronunciï 
contra la pena de mort”. “El Concili denuncia 
el frau fiscal i la corrupció”. “El Concili tractarà 
la manca de vocacions”. “L’Església crea el seu 
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propi programa d’ajuda als drogoaddictes”. “El 
Concili insta a pagar sous dignes, començant per 
l’Església”... són alguns dels titulars d’un recull 
de premsa amb centenars de pàgines.

I va ser un moment de publicació de llibres so-
bre el Concili, tant des del punt de vista teològic 
(Del Vaticà II al Concili Tarraconense, de Josep 
Maria Rovira Belloso), més vivencial (Concili 
endins, de Joan Estruch) o periodístic (Un con-
cili amb folre i manilles, de Salvador Cardús, 
que ampliava les cròniques publicades a l’Avui 
amb gran repercussió). L’interès del tema ja es va 
veure quan el periodista Albert Sàez va avançar 
abans que es fes públic en exclusiva al diari L’Ob-
servador que es convocaria un Concili.

I no cal dir tota la repercussió, anàlisis i diàleg 
sobre l’Església que va generar el Concili en els 
mitjans i entorns eclesials. Es van crear diverses 
seccions i publicacions per anar seguint els con-
tinguts i la dinàmica conciliar. Un volum i nivell 
d’autoreflexió que fa anys que no es genera.

12. Què en queda del Concili Provincial?

Això ja és tot un altre tema.

Al cap d’un any de finalitzar el Concili Tarraco-
nense es va jubilar Torrella, i en poc temps ho 
van fer la majoria de bisbes que el van protago-
nitzar (Martí Alanís, Guix, Malla, Camprodon i 
Deig).

Avui només quatre dels tretze bisbes catalans 
actuals van participar en les sessions Conci-
li (Pardo i Cristau com a capellà, Novell com a 
seminarista i Vives com a bisbe auxiliar). Dels 
més de 80 capellans i religiosos (el millor de 
cada casa) que van viure el Concili des de dins 
només tres han estat escollits bisbes (en 25 

anys s’han fet vint nomenaments episcopals 
a Catalunya). Quatre dels bisbes actuals ni tan 
sols estaven a Catalunya quan es va celebrar el 
Concili.

En tot cas, ens remetem a l’optimisme que 
transmetia el bisbe Carles Soler i Perdigó, se-
cretari general del Concili, en el full dominical 
extra d’aquest cap de setmana:  

“El nostre Concili Provincial Tarraconense po-
dem avançar que és ben viu, perquè és ben 
viu el Concili Vaticà II, malgrat els atemptats 
que ha rebut i rep (...) No s’han complert enca-
ra totes les resolucions del Concili Provincial 
Tarraconense, ni tot el que les 170 resolucions 
assenyalen i suggereixen. Queda molt per fer i 
hem d’aspirar sempre a més i millor. I el món, 
la societat que hem d’evangelitzar i servir, ens 
presenta nous reptes. Els principis teològics i 
els anhels apostòlics que conformen les resolu-
cions conciliars del 1995 són plenament vàlids 
i poden ser fecunds”.

jordi llisterri i boix | llegir al web +  

https://www.esglesiadetarragona.cat/full-dominical-n-3645-19-gener-2019/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/manual-instruccions-concili-provincial-tarraconense
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El Concili Tarraconense en primera persona. 
Això és el que recull el llibre commemoratiu 
dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconen-
se editat per dos dels seus participants, Mont-
serrat Coll, de Tarragona, i Aureli Ortín, diaca 
permanent de Barcelona. És el testimoni de 67 
dels participants en el Concili de 1995 i que 25 
anys després poden recordar-ho.

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va 
presidir aquest dijous la presentació organitza-
da per l’Institut Superior de Ciències Religioses 
Sant Fructuós i l’Editorial Claret a la Casa dels 
Concilis. Totes les intervencions van coincidir 

en l’obra col·lectiva que va representar el Conci-
li Tarraconense i en què encara queda molt per 
aplicar.

“L’Esperit no ens diu si heu de fer això, o heu 
de fer allò. L’Esperit ens fa trobar el que heu de 
fer tots junts”, va remarcar Planellas comen-
tant el lema amb què es va convocar el Concili: 
“Esperit, què dius a les nostres Esglésies?”. Per 
això va ser important el procés de participació 
i consulta que va significar el Concili. Una de-
mostració que “l’Esperit ens fa anar tots junts i 
quan anem tots junts és quan trobem allò que 
hem de dur a terme”.

Planellas no va ser membre del Concili, però va 
participar en les consultes com a jove capellà 
amb els grups de les parròquies de l’Empordà. 
També recorda que estava present a la trobada 
de capellans de l’Espluga de Francolí quan el 
seu antecessor, l’arquebisbe Ramon Torrella, 
va anunciar que es convocaria un Concili.   

“Torrella va tenir una gran audàcia”, va dir Pla-
nellas. Audàcia en un moment en el qual “tot-
hom esperava alguna cosa perquè s’havia fet 
un treball intens”. 25 anys després l’arquebisbe 
de Tarragona va remarcar que “no es tracta no-
més de commemorar, i així ho hem manifestat 

El Concili que vam fer tots junts

https://www.catalunyareligio.cat/ca/claret-publica-dos-llibres-motiu-dels-25-anys
https://www.catalunyareligio.cat/ca/manual-instruccions-concili-provincial-tarraconense
https://www.catalunyareligio.cat/ca/manual-instruccions-concili-provincial-tarraconense
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els bisbes”. Va explicar que l’aplicació dels con-
cilis sempre té un recorregut llarg i que “el llibre 
ens reporta el que hem fet, i el que ens falta”. I 
ara, “el  que toca és anar rebent les resolucions”. 
Tot i que “estem en un altre moment”, es man-
té vigent la finalitat del Concili Tarraconense: 
treballar per “fer present l’evangeli a la nostra 
societat”.

In crescendo

La presentació del llibre Als 25 anys del Concili 
Tarraconense. Amb fidelitat i amb llibertat, va 
comptar amb un detallat relat d’un dels prota-
gonistes del Concili, mossèn Miquel Barbarà. 
Era vicari general de Tarragona i va ser el secre-
tari general adjunt del Concili al costat del bis-
be Carles Soler.

Miquel Barbarà es va centrar en les dinàmiques 
de treball conjunt entre els bisbats catalans 
anteriors al Concili Tarraconense i que van 
cristal·litzar amb la convocatòria. Un treball 
d’anys que es podria resumir amb la filosofia de 
l’arquebisbe Josep Pont i Gol: “Feu, feu..., que 
després ja ho reglamentarem. La vida va per 
davant”.

Va ser una trajectòria d’anys de treball conjunt 
dels bisbats catalans, “un procés in crescendo 
que porta la realització del Concili Provincial 
Tarraconense”. Especialment va ser impulsat 
per les reunions dels vicaris episcopals dels 
bisbats catalans. Un lema que es repetien és 
que “no és el mateix la pastoral de conjunt que 
el conjunt de la pastoral”. “Sense saber-ho pre-
paràvem el terreny”, i “no vam encertar el nom 
però sí el contingut del que seria el Concili”.

Barbarà va insistir en què els bisbes catalans te-
nien molt perfilat quin contingut havia de tre-
ballar el Concili, focalitzat en l’evangelització. 
Que no es va improvisar. Però que es van fer les 
dues consultes per afavorir el treball conjunt i 
la participació de tothom. Finalment, els temes 
proposats a les consultes van ser molt coinci-
dents amb el que s’havien plantejat els bisbes, 
“només es va posar més l’accent en la participa-
ció dels laics”.

“No hi ha cap institució a Catalunya que hagi 
tingut aquest procés de participació”, va desta-
car mossèn Barbarà. Per això, va fer una crida a 
“no seguir aquest tic tan clerical en el que cada 
generació ha de començar-ho tot de zero”.

En nom dels dos editors del llibre, Montserrat 
Coll va presentar la iniciativa d’aplegar en un 
volum el testimoni directe dels qui hi van par-
ticipar. Han recollit les respostes de 67 partici-
pants amb un breu qüestionari i el llibre s’obre 
amb una síntesi de les respostes.

Les respostes permeten fer una aproximació a 
tot el que va representar el treball preparatori i 
l’experiència eclesial del Concili. No amaguen 
les decepcions pel que no s’ha aplicat del que 
va aprovar el Concili o del que no es va poder 
votar a les sessions, tot i que el debat oral es va 
fer amb tota llibertat. Les respostes també coin-
cideixen en qèe l’impuls al treball interdiocesà, 
el reconeixement jurídic a la personalitat de 
l’Església a Catalunya i la renovació que propo-
sava el Concili està per arribar.

El llibre coincideix amb la reedició de les reso-
lucions del Concili Tarraconense que també 
publica l’Editorial Claret, amb comentaris dels 
relators dels textos conciliars.

jordi llisterri –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/claret-publica-dos-llibres-motiu-dels-25-anys
https://www.catalunyareligio.cat/ca/concili-vam-fer-tots-junts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/concili-vam-fer-tots-junts
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Aquest dimarts 21 ha mort en Joaquim Pla, ca-
pellà estretament vinculat a Justícia i Pau a Gi-
rona. Els darrers anys de la seva vida ha residit 
a la Residència Bisbe Sivilla, on s’ha celebrat el 
seu comiat dimecres al matí. 

Va néixer a Castelló d’Empúries el 27 de setem-
bre de 1939. Després de fer els estudis eclesiàs-
tics al Seminari de Girona va ser ordenat preve-
re el 7 de juliol de 1963 a l’església de sant Martí 
del Seminari. Exercí de vicari a Arbúcies i a les 
parròquies de Santa Maria del Mar de Palamós i 
Sant Esteve d’Olot. El 1970 va ser nomenat per 
formar part de l’equip sacerdotal de les parrò-
quies de Santa Maria del Mar i Santa Eugènia de 

Palamós. El 1972, vicari d’Arenys de Mar fins al 
1974, quan fou nomenat vicari cooperador de 
la parròquia de sant Cugat de Salt. El 1977, no-
tari-secretari de la Cúria de justícia, fins al 1983, 
quan fou nomenat notari-secretari de la Cúria 
diocesana, càrrec que exercí fins al 2010. De 
l’any 1979 fins al 1983 també exercí de regent 
de la parròquia de la Mare de Déu de la Pietat 
del Pont Major de Girona. Del 1981 al 1987, con-
siliari de la Demarcació de Girona de Minyons 
Escoltes i Guies de Catalunya i delegat episco-
pal de Justícia i Pau. Del 1983 al 1987 delegat di-
ocesà de Pastoral de Joves de la Delegació epis-
copal d’Apostolat Seglar. Del 1991 al 2010, ads-
crit a la parròquia de sant Narcís de Girona. El 

Mor Joaquim Pla, capellà compromès 
en la defensa dels Drets Humans
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2010 va anar a residir a la residència sacerdotal 
Monestir de Banyoles i, des del 2012, residia a 
la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona.

En record i agraïment per la seva vida, Justícia i 
Pau de Girona ha elaborat aquest text: 

Joaquim Pla i Gallart: 
Una vida de lluita per la justícia i la pau

Ha mort en Quim Pla, mossèn Quim, un cape-
llà de llarga trajectòria a la nostra diòcesi en la 
defensa dels Drets Humans, la Justícia i Pau. En 
definitiva en favor dels pobres de l’evangeli.

En Quim ha estat quasi des del seu inici mem-
bre de Justícia i Pau de Girona i durant molts 
anys consiliari de l’entitat. N’estava tan empel-
tat que va escriure el llibre de la trajectòria de 
Justícia i Pau en el seu primer quart de segle 
(1975-2000). Va ser company de tots els equips 
de Justícia i Pau d’aquells anys dirigits per Pere 
Thió, en Món Marquès, en Jordi Planas, en 
Pepo Delàs, en Jordi Canyigueral i l’Assumpció 
Català. I va participar activament en les campa-

nyes d’aquella època, la del 0,7%, al Fons Català 
de Cooperació i a la promoció de la cooperació 
especialment als països d’Amèrica Central i del 
Sud i de l’Àfrica.

En l’àmbit de la cooperació cal destacar la seva 
relació amb dues figures importants del nostre 
bisbat com van ser en Joan Alsina a Xile i en 
Quim Vallmajó a Ruanda. De la que després des 
de la seva faceta d’escriptor, a través de llibres i 
articles, ens ha fet arribar els seus testimonis de 
vida activa i espiritual.

També és de significar la seva tasca pedagògica 
amb molts joves especialment a través de l’Es-
coltisme, del que també durant molts anys en 
va ser consiliari, en les parròquies en què va fer 
de vicari i també a través de la pasqua jove.

En Quim Pla va ser en definitiva un fervent mi-
litant dels postulats del Vaticà II que va intentar 
defensar i concretar a través de la seva partici-
pació de grups i moviments i en molts articles a 
la premsa local. De fet, tenim moltes cròniques 
de la seva visió del tarannà de l’església dio-

cesana a través de diverses revistes catalanes, 
com ara Quaderns de Pastoral. Ha mantingut 
viva la seva activitat d’escriure fins fa ben poc a 
través del seu blog “elnouburxeta”.

En el moment del seu comiat, des de Justícia i 
Pau de Girona, volem agrair profundament ha-
ver compartit tots aquests anys les lluites per la 
justícia i la pau, arreu!

Reproduïm un breu paràgraf del llibre Justícia 
i Pau 1975-2000 que creiem que mostra el seu 
caràcter i determinació: “I un judici de valor. 
Crec que, a hores d’ara (escric això l’estiu de 
l’any 2001), Justícia i Pau continua essent un 
organisme necessari per a l’Església. I que si no 
existís, s’hauria de crear. Malament rai si l’Es-
glésia Catòlica renunciés a l’acció de Justícia i 
Pau. Voldria dir que s’ha perdut un element es-
sencial a la constitució de l’Església.”

Esperem ser-ne dignes hereus!!

justícia i pau girona/bisbat girona | 
llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-joaquim-pla-capella-compromes-en-defensa-dels
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El nostre Montserrat i l’orgull de ser escolans

Ja fa vint anys que ‘El nostre Montserrat’ con-
necta infants de contextos escolars molt diver-
sos. Una experiència pedagògica de proximitat 
que enllaça l’Escolania de Montserrat amb les 
escoles cristianes del nostre país. Enguany són 
350 alumnes de nou centres compartint el seu 
dia a dia gràcies a aquest projecte telemàtic.

És el cas de l’Artur i el Gabriel, els escolans de 
Montserrat que es presenten en aquest vídeo 
als alumnes de l’escola Sant Jaume de la FEP: 
els expliquen qui són, les seves aficions, els es-
pais on juguen i on estudien. Al seu torn, des 
del barri de la Torrassa de l’Hospitalet de Llo-
bregat, els alumnes de tercer van fer-los la seva 
visita guiada per l’escola. És l’inici d’una relació 
que els ajudarà a descobrir, amb veu d’infant, 
diferents aspectes relacionats amb la munta-
nya sagrada: des de la formació musical que 

reben a l’Escolania, fins a la cultura, l’art i la his-
tòria de Montserrat.

“Els escolans ensenyen casa seva amb un orgull 
immens”, explica Cèlia Grivé, coordinadora del 
projecte telemàtic el nostre Montserrat i mes-
tra de l’Escolania de Montserrat. El projecte els 
ajuda a “reconèixer que viuen en un entorn pri-
vilegiat i que poden ensenyar-lo i fer-lo gaudir 
a d’altres nens i nenes més petits”. Per part de 
les escoles participants, els més menuts se sor-
prenen: “No s’han imaginat mai un Montserrat 
en aquest entorn”.

Una veu d’infant a infant

El projecte afavoreix també la comunicació 
presencial entre uns i altres. Els escolans han 
visitat les escoles de referència entre finals de 

http://elnostremontserrat.blogspot.com/
https://drive.google.com/open?id=1NBm435bpbNFj1xoXEzq1kgz_rfHSVWzX
https://drive.google.com/drive/folders/16Kd0l4ECkawpqLfv0z1ZJuog-TAqe8zm
https://drive.google.com/drive/folders/16Kd0l4ECkawpqLfv0z1ZJuog-TAqe8zm
https://www.montserratvisita.com/ca/cultura/escolania-de-montserrat
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novembre i mitjans de desembre. Una ocasió 
“per conèixer els alumnes i veure el funciona-
ment d’una escola ordinària”, apunta Grivé.

Les escoles participants pugen després a Mont-
serrat. Enguany, aquesta trobada es farà el pro-
per divendres 27 de març. Compartiran tot un 
dia amb els escolans, visitaran l’Escolania i a la 
una del migdia veuran els seus companys de 
projecte cantar la Salve i el Virolai.

“A banda dels objectius pedagògics, busquem 
que els escolans puguin donar a conèixer per la 
seva pròpia veu el seu entorn especial i que les 
escoles puguin gaudir d’aquest entorn i apro-
par-se a Montserrat”, explica la coordinadora 
del projecte.

Canvi de format per millorar l’experiència

Després de vint anys de trajectòria, el projecte 
que impulsa la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya ha anat evolucionant. En un inici es 

treballava amb un format més ambiciós i en un 
dia a Montserrat s’ajuntaven prop de mil alum-
nes. L’actual projecte es va implementar fa cinc 
anys, el curs 2014-2015. Els escolans de sisè 
i primer d’ESO estan dividits en vuit escoles i 
tenen un contacte telemàtic amb alumnes de 
segon i tercer de primària.

L’any 2000 va començar el projecte amb el 
nom ‘Montserrat, un munt d’aventures’. Aque-
lla proposta inicial anava dirigida a alumnes de 
Cicle Mitjà –tercer i quart de primària – i de se-
guida també la proposta es va ampliar a Cicle 
Superior –5è i 6è–. Els alumnes de primer d’ESO 
de l’escolania guiaven els grups de cicle mitjà, i 
els de segon d’ESO, els de cicle superior.

En una mateixa edició, hi podien participar la 
mateixa quantitat d’escoles que d’escolans. És 
a dir, una vintena. Al llarg dels anys, fins el curs 
2013 -2014, hi van arribar a participar una sei-
xantena d’escoles. I, per cada edició, entre 900 
i 1.300 alumnes.

Però en un moment determinat es va entendre 
que l’escolania era una escola petita per assu-
mir tanta gent en un sol dia. I es va decidir can-
viar el format del projecte “per poder realment 
garantir una trobada satisfactòria i adaptar-ho a 
la capacitat de l’Escolania”.

Aquest curs hi participen uns 350 alumnes pro-
vinents de nou escoles: l’Escola Sant Lluís Gon-
çaga de La Garriga, el Col·legi Santíssima Trini-
tat de Badalona, l’Escola Santa Dorotea de Bar-
celona, el Col·legi Virgen del Carmen de Santa 
Coloma de Gramenet, les Escolàpies d’Iguala-
da, Sant Jaume de la FEP d’Hospitalet de Llo-
bregat, la FEDAC de Cerdanyola, Santa Teresa 
de Jesús de Vilanova i la Geltrú i l’Escolania de 
Montserrat. Les escoles s’hi apunten en un for-
mulari i s’accepten per ordre d’inscripció.

laura mor –cr | llegir al web +

https://www.escolasantlluis.cat/web/
https://www.escolasantlluis.cat/web/
https://agora.xtec.cat/col-stma-trinitat/
https://agora.xtec.cat/col-stma-trinitat/
https://www.facebook.com/salesianessarria/
http://www.colegiovirgendelcarmen.cat/
https://escolapiesigualada.org/
http://www.santjaumefep.org/
http://fedac.cat/cerdanyola.php
https://vilanova.escolateresiana.com/
https://vilanova.escolateresiana.com/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nostre-montserrat-orgull-ser-escolans
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Aquesta setmana, i després d’uns mesos de 
tancament i polèmica, ha reobert el restaurant i 
l’hostatgeria del santuari dels Àngels del bisbat 
de Girona. La reobertura ha posat de manifest 
la idiosincràcia i dinàmica pròpies dels santu-
aris. Llocs de pelegrinatge i devoció, així com 
llocs privilegiats on fer una evangelització de 
frontera. 

“Molts santuaris estan situats en llocs paradisí-
acs”, explica Àngel Rodríguez, periodista i au-
tor del llibre Maria. Trenta-un santuaris. Tam-
bé hi ha, però, santuaris en nuclis urbans, com 
el santuari de la Mercè a Barcelona, o la capella 
de la Cinta a la catedral de Tortosa. “Els santua-

ris es troben arreu”, reconeix el periodista, “no 
és característic d’un lloc concret i determinat”, i 
això els fa, afirma, “molt populars”.

Però el que sí tenen tots en comú és que els 
santuaris són llocs de pelegrinatge, llocs de 
devoció i advocació a una imatge, i on sovint 
compten amb una acollida al devot a través 
d’un restaurant, una hostatgeria o una botiga 
de records. Al santuari dels Àngels del bisbat 
de Girona la polèmica esclatava en ple estiu. Al-
guns fidels i assistents van patir enfrontaments 
amb el responsable de la gestió del restaurant 
del santuari. Després d’uns mesos tancat, el 
santuari ha obert aquesta setmana a ple ren-

Els santuaris, evangelització de frontera

http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/15324-reobre-lhostatgeria-del-santuari-dels-angels.html
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diment, amb una nova gestió a càrrec de l’em-
presa Societat Vitrall.

“Els santuaris acostumen a tenir allotjament 
com a forma d’acollida”, reconeix Rodríguez. 
“No només parlem de la possibilitat de dormir, 
sinó també de poder prendre quelcom i inclús 
comprar algun record”. La persona que porta 
l’hostatgeria i acollida en un santuari, explica 
Rodríguez, “ha de ser conscient que en un san-
tuari venen devots i sobretot saber que no és 
el mateix portar un restaurant d’una cadena 
que el restaurant d’un santuari”. S’ha de tenir 
en compte, explica, que a un santuari puja gent 
molt devota i alhora gent que s’hi atansa per 
motius esportius o culturals. “Al santuari dels 
Àngels, per exemple, pugen molts ciclistes i ca-
minadors”. 

I és per això que Rodríguez també reconeix 
els santuaris com un lloc d’evangelització de 
frontera. Un lloc on s’hi atansa tot tipus de 

públic, “devot i no devot”, i on el capellà juga 
un paper fonamental en l’acollida. “Penso que 
els rectors de santuaris tenen molt en comp-
te que no es pot fer la mateixa homilia en una 
parròquia i en un santuari”. El problema, però, 
és la manca de capellans. Abans els santuaris 
tenien l’anomenat ‘capellà custodi’. “Em pen-
so que ara només pot passar això a Montser-
rat”, i el que és habitual actualment és que un 
capellà s’hagi d’ocupar de diverses parròquies 
i d’un santuari al mateix temps. 

Davant d’aquest obstacle i advocant per una 
acollida més constant en els santuaris, Àngel 
Rodríguez veu en els laics una figura neces-
sària. “Per poder tenir un santuari obert, per 
atendre aquella persona que vol posar un ciri o 
comprar un record, cal comptar amb les mans 
dels laics”. 

glòria barrete –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/santuaris-evangelitzacio-frontera
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Bisbe Vadell: “La vida no és una piulada, 
demana matisos”

Un centenar de sacerdots d’arreu de Catalu-
nya han reflexionat sobre la veritat que ‘Déu 
t’estima’ en el marc de les 55enes Jornades de 
Qüestions Pastorals de Castelldaura celebrades 
a Premià de Dalt els dies 21 i 22 de gener. Els di-
ferents ponents que configuraven el programa 
han reflexionat sobre l’Exhortació apostòlica 
del Papa Francesc “Christus vivit” i en concret al 
voltant del punt 112 on el Sant Pare diu: “Abans 
de tot vull dir a cada un la primera veritat: ‘Déu 
estima’. Si ja ho havien sentit no importa, t’ho 
vull recordar: Déu t’estima. No en dubtis mai, 
més enllà del que et passi en la vida. En qual-
sevol circumstància, ets infinitament estimat”. 
Els ponents han aportat les seves respectives 

reflexions sobre la paraula Amor, que ha presi-
dit la trobada.

Al llarg de les Jornades de Castelldaura, les di-
verses ponències “han sabut compaginar as-
pectes doctrinals i altres pastorals” tal com ha 
dit el seu director, Domènec Melé, en finalitzar 
les mateixes. “Estimar Jesús, no caminar sols i 
cercar la intimitat amb el Senyor”, hi ha afegit, 
han estat els tres eixos amb referència als quals 
han girat totes les intervencions.

Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, ha 
reflexionat sobre com acompanyar en el context 
actual. “El Kerigma, l’anunci que Déu t’estima i 

https://jornadescastelldaura.wordpress.com/
https://jornadescastelldaura.wordpress.com/
https://opusdei.org/ca-es/document/llibre-electronic-christus-vivit/
https://opusdei.org/ca-es/document/llibre-electronic-christus-vivit/
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que Crist és viu, em sembla clau i fonamental 
per a la pastoral d’avui”, ha afirmat. Una veritat 
que, com ha explicat, no és tan evident per a 
moltes persones en un context que ha compa-
rat amb Babilònia, l’exili del poble d’Israel. Hi ha 
llenguatges diferents, una gramàtica diferent a 
la cristiana i cal saber com “connectar sense per-
dre la identitat, però amb cintura per dialogar”, 
segons el bisbe auxiliar. L’altra idea que ha apor-
tat és que l’acompanyament espiritual perso-
nalitzat és clau, i és necessari una persona “que 
escolti, que estimi i no jutgi” perquè “la vida no 
és una piulada, demana matisos i serenitat.” I fi-
nalment ha afirmat que “et sents tan estimat pel 
Senyor que no pots deixar d’anunciar-lo”.

Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa, en 
la seva intervenció ha començat fent un retrat 
de la societat actual “vivim en una pluralitat de 
cultures i una de dominant amb unes caracte-
rístiques: superficialitat, emotivitat, materia-
lisme, immediatesa, el no esforç, la cultura de 
la no transcendència...”. Però segons Cristau, “a 
un jove puc oferir-li el camí de l’amistat amb Je-
sús, que Crist és viu, que t’estima, que et salva”. 
De vegades “som pobres de temps” i “l’acompa-
nyament el necessitem tots. No anar sols”.

El professor Josep-Ignasi Saranyana en la 
seva intervenció ha aportat una reflexió ter-
minològica del terme Amor des d’una visió 
històrica. Segons el professor Saranyana, “so-
vint ens ho juguem tot en les paraules”. Ha 
citat a Benet XVI i l’encíclica Deus caritas est 
on el Papa emèrit reflexiona amb referència 
al sentit de la paraula amor tot distingint en-
tre amor àgape –virtut– i amor eros –passió–. 
“La confusió entre la passió i la virtut trasto-
ca també la comprensió de la revelació del 
missatge de l’amor de Déu envers nosaltres”, 
ha afirmat. Saranyana també ha ofert la visió 
d’Aristòtil, sant Tomàs, Nietzsche, Maragall i 
Max Scheler. I com a conclusió ha dit que “cal-
drà parlar més de les virtuts i recordar sovint 
que només les virtuts fan l’home bo”.

Així, a les Jornades, des de la premissa del mis-
satge que es troba a l’Exhortació apostòlica del 
Papa Francesc Christus vivit, “Déu t’estima” s’ha 
tractat d’entendre què és l’Amor i aprofundir so-
bre la centralitat de l’Amor; per altra banda s’ha 
explicat que Déu ens estima i que ens crida a 
l’amor i com ajudar a trobar-lo; i finalment s’ha 
parlat de com anunciar i acompanyar en l’amor 
en el context actual.

“Déu t’està convidant a somiar”

La primera jornada de Qüestions Pastorals de 
Castelldaura, inaugurada dimarts 21, ha tractat 
sobre l’amor i la vocació com a do —regal— són 
elements fonamentals a tenir en compte quan 
es parla de vocació cristiana.

Javier Vilanova, rector del Seminari Interdi-
ocesà de Catalunya, ha aportat la seva experi-
ència sobre com ajudar els joves en el camí del 
discerniment vocacional. Ha destacat que “pre-
gar i donar testimoni són els dos elements que 
poden ajudar els joves a respondre a una crida 
de Déu”. I ha encoratjat als presents a no perdre 
l’esperança perquè “hi ha molts joves al món 
atrets per Jesús de Natzaret. No és una utopia, 
Déu és un artista”. En la seva participació tam-
bé ha recordat que “en els espais de soledat i si-
lenci podem ajudar els joves a trobar Crist”. Per 
això, en primer lloc sempre cal cercar i oferir 
aquests espais per aprendre a escoltar les ins-
piracions de Déu.

En la primera jornada també ha intervingut 
Lluc Buch, professor d’Antropologia Teològica 
de la Universitat de Navarra, que ha parlat de 

https://opusdei.org/ca-es/document/llibre-electronic-christus-vivit/
https://jornadescastelldaura.wordpress.com/2020/01/21/mn-lluc-buch-la-vocacio-el-do-duna-historia-damor/
https://jornadescastelldaura.wordpress.com/2020/01/21/mn-lluc-buch-la-vocacio-el-do-duna-historia-damor/
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la vocació com a do d’una història d’amor i ha 
començat recordant una idea que el papa Fran-
cesc transmet als joves i a tots i es que “crist viu 
i et vol viu”. Alhora ha explicat que “la vocació 
ens introdueix en el món del do”. És una histò-
ria de futur que se’ns ofereix i que compta amb 
mi per una història que és la seva —referint-se a 
Déu. Així ha explicat que com, diu el papa Fran-
cesc, “Déu t’està convidant a somiar, et vol fer 
veure que el món amb tu pot ser diferent. Això 
sí, si tu no poses el millor de tu mateix, el món 
no serà diferent. És un repte”.

El tercer dels ponents de la jornada de dimarts 
ha estat Tomás Melendo, catedràtic de metafí-
sica de la Universitat de Màlaga que ha aportat 
la seva visió d’una vida dedicada a aprendre a 
estimar posant la família com a primera escola. 
“Els dos grans objectius de la nostra existència 
és estimar més i millor a qui hem d’estimar. Es-
timar més i millor. Convertir en amor tot el que 
tenim, tot allò que és legítim” perquè “la feli-
citat és directa i proporcional a l’amor. La per-
sona que estima molt, és feliç. Som al món per 
aprendre a estimar”.

Les Jornades han estat inaugurades pel seu 
director, Domènec Melé, que ha ressaltat la 
importància de recordar el missatge cristià als 
joves des d’una vessant positiva; i pel vicari 
de l’Opus Dei a Catalunya, Ignasi Font, que ha 
recordat que “tot, a la pastoral, s’acaba recon-
duint cap a la figura de Crist”.

opus dei  | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-vadell-vida-no-es-piulada-demana-matisos
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Els caputxins, amb el perdó i la reconciliació

‘El perdó i la reconciliació’ ha estat el tema es-
collit per a la XVI Trobada Fraterna dels Caput-
xins, que cada any se celebra en el mes de ge-
ner. El passat dissabte dia 11, més d’un centenar 
de persones entre frares i laics vinculats als 
Caputxins, es van aplegar al convent de Pom-
peia per a viure una jornada festiva de reflexió, 
pregària i amistat.

Després de la pregària inicial, Eduard Sala, co-
ach, formador i actualment responsable d’Acció 
Social de Càritas, va començar la seva aportació 
des de la seva experiència d’acompanyar per-
sones en el moment de la seva mort. Va indi-
car tres aspectes claus de la nostra fe cristiana: 

l’amor, que suposa un gran esforç; el perdó, ja 
que sense ell no es pot estimar incondicional-
ment; i l’agraïment de la relació amb l’altre. Va 
recordar que Jesús va passar per la vida mirant 
amb tendresa, perdonant, aixecant i alliberant 
les persones amb què es trobava.

El coach va compartir la frase d’un amic seu: 
“L’amor és el que omple l’abisme que hi ha en-
tre l’expectativa que tenim de l’altre i la reali-
tat que hi trobem”. Aquest abisme molt sovint 
passa per perdonar-nos a nosaltres mateixos, 
ja que som persones febles, limitades, vulne-
rables, que no sempre hem fet el que haurí-
em d’haver fet. Tots portem pedres pesades a 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/eduard-sala-tothom-vol-ser-estimat-algu
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les nostres esquenes, sentiments que tenim i 
que no ens agrada tenir, situacions dures que 
hem viscut, pèrdues... Moltes vegades arros-
seguem culpes: ens sentim culpables per no 
haver estat a l’alçada, per haver sigut fràgils i 
febles... Quan no perdonem ni demanem per-
dó, el passat es fa pes. Amb el perdó, la mot-
xilla pesada que portem a l’esquena, s’alleuge-
reix. El perdó és una aposta per la relació, pel 
present i pel futur. Sala, tingué un record espe-
cial per a sor Genoveva, una dona, Filla de la 
Caritat que, amb la seva acollida i acceptació 
incondicional dels altres, va ser referent i llum 
per a moltes persones ferides per la vida. En la 
seva intervenció va interpel·lar els assistents, 
amb preguntes que convidaven a la reflexió i 
la introspecció. 

Fra Josep Manuel Vallejo, va començar la seva 
intervenció amb un moments de pregària com-
partida. Va iindicar que Déu és perdó incondi-
cional, merescut o no, havent demanat perdó 
o no... Déu no pot fer altra cosa que estimar bo-
jament, i el perdó és incondicional. Nosaltres 
podem perdonar si ens sabem perdonats per 
Déu. Som durs i exigents amb els altres quan 
ens oblidem del molt que se’ns ha perdonat. 

El perdó de Déu és gratuït, és una gràcia, és so-
breabundant, i la nostra tasca és descobrir-ho. 
L’Evangeli és ple de fragments de perdó: Za-
queu, el Fill Pròdig, el bon lladre, el discurs a 
la sinagoga... Déu és misericordiós perquè ens 
coneix i sap de quin fang ens va formar: coneix 
la nostra fragilitat. Sentir la mirada compassiva 
de Déu dins nostre, ens ajuda a mirar els altres 
de la mateixa manera. La comprensió de la fe-
blesa de l’altre, la mirada de compassió vers ell, 
ens ajuda a perdonar. Molts cops tenim amnè-
sia, ens oblidem que hem estat perdonats, i per 
això ens tornem exigents i no som capaços de 
perdonar. Molts cops interpretem malament 
el que fan els altres, i això és font de conflicte. 
Molts cops ens sentim coherents i perfectes, i 
ens enfadem quan els altres, segons els nostres 
ulls, no ho són. Normalment tenim un concep-
te massa alt de nosaltres mateixos. Tal com diu 
sant Francesc d’Assís, hem de viure sabent 
que no ens és degut l’agraïment i que tot el que 
tenim i som és un do de Déu. Fra Vallejo indicà 
que la llengua, quan l’utilitzem per malparlar 
dels altres, és una arma de destrucció massiva. 
Com a camins de solució, va recordar els de la 
Passió i el Sermó de la Muntanya. En la Passió, 
Jesús, ell que era innocent, ens salva carregant 

sobre seu les conseqüències de les culpes dels 
humans, amb mansuetud, no violència i paci-
ència. És així que es posa pau en les comunitats 
i en les famílies. En el Sermó de la Muntanya 
hi trobem un profund manual de relacions fra-
ternes. Fra Josep Manuel va finalitzar la seva 
intervenció amb una selecció de frases de sant 
Francesc sobre l’amor als enemics: “Estima ve-
ritablement el seu enemic el qui no es dol de 
la injustícia que li fa”; “que es guardin tots els 
frares de contorbar-se o aïrar-se del pecat o mal 
exemple de l’altre, perquè el dimoni, pel delicte 
d’un en vol tirar molts a perdre”. 

Després del descans, vam visionar una entre-
vista a Juan Manuel Cotelo, actor i director de 
cinema, autor del film El mayor regalo, on refle-
xiona sobre el perdó i sobre la seva experiència 
en el rodatge de la pel·lícula. Amb un llenguat-
ge planer, Cotelo parla de l’essència de Déu, 
que no s’espanta de les nostres misèries sinó 
que s’abaixa per posar-se per sota de nosaltres i 
rentar-nos els peus. Hem de mirar, acollir, abra-
çar i estimar la misèria dels altres, perquè això 
mateix ha fet Déu amb les nostres pròpies mi-
sèries. Ens és difícil perdonar, molts cops ens 
és impossible però, quan sentim que no tenim 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/comiat-sor-genoveva-celebrar-estendre-lamor
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forces per fer-ho, cal demanar-li a Déu que ens 
concedeixi aquest do.

Abans del dinar, van celebrar l’Eucaristia. La 
cripta estava ambientada amb un panell sobre 
el perdó, la humilitat i la paciència, elaborat per 
a l’ocasió. En l’homilia, fra Eduard Rey, provin-
cial dels Caputxins de Catalunya i Balears, va 
citar diversos textos de l’Antic Testament, on 
Déu és fidel amb el seu poble, on Déu és amic, 
amant... i, per contra, el poble, respon amb infi-
delitat o fins i tot amb rebuig. Déu és el primer 
en experimentar la distància entre el que d’al-
guna manera ha somiat, ha volgut, i la realitat 
amb què es troba. I Jesús és el qui ve a omplir 
aquesta distància. Jesús és la Paraula de perdó 
que Déu envia i que és dirigida a tota la huma-
nitat. Amb Jesús, la humanitat aconsegueix 
posar-se a l’alçada i donar la resposta que Déu 

volia. Jesús no és només la Paraula de Déu que 
ens perdona, sinó també una paraula nostra, 
humana, que li diu que sí a Déu amb totes les 
conseqüències, que retorna a Déu l’amor rebut 
del tot, sense matisos, sense guardar-se res. És 
aquesta paraula humana que arriba a complir 
l’expectativa del Pare. I darrere d’Ell ens hi po-
sem tots. Jesús ve a restaurar en profunditat el 
que som i a portar-ho a plenitud. Aquest és el 
perdó de Déu, que no només deixa de veure 
el que hem fet malament, sinó que, a més, ens 
dona la mà perquè creixem i perquè arribem a 
ser el que Ell desitja de nosaltres. 

A la tarda, van veure la pel·lícula El mayor rega-
lo, en la qual Cotelo, amb el desig d’aportar llum 
en aquest tema, presenta experiències colpi-
dores de perdó, com el testimoni de Tim Gue-
nard, que patí una infància terrible i va créixer 

amb el desig de matar el seu pare; o Irene Villa, 
que va perdre les dues cames en un atemptat 
d’ETA quan era una nena; o Shane O’Doherty, 
terrorista de l’IRA, que estant a la presó volgué 
demanar perdó a les seves víctimes... Uns testi-
monis impressionants de persones que troben 
les forces en Déu per poder demanar perdó i 
per concedir-lo. Una pel·lícula sobre el perdó, 
però també sobre la pregària i la gràcia. 

La Trobada Fraterna va ser una jornada plena 
de bon contingut i de bona companyia, una jor-
nada joiosa pel retrobament de tantes persones 
amigues i per tot el que van viure. 

caputxins | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caputxins-perdo-reconciliacio
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UCIDCAT rep el premi Integració 2019

La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya 
(UCIDCAT) va rebre dimarts el premi a la INTE-
GRACIÓ 2019 a Barcelona. L’atorga ’El mirador 
dels immigrants’ des de 1999 a les entitats sense 
ànim de lucre, empreses i administracions que 
treballen per la integració dels nous ciutadans. 
Els musulmans catalans volen gaudir dels seus 
drets com la resta dels ciutadans, va subratllar el 
president d’UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni, 
en rebre el guardó. El Grup de Treball Estable de 
Religions GTER també ha rebut aquest premi, 
lliurat al seu president, Antoni Matabosch, acom-
panyat del director de l’entitat, Joan Hernandez.

islam.cat | llegir al web +

Cursa solidària The Bosco Run a Salesians 
Sarrià

Salesians Sarrià organitza aquesta prova solidà-
ria pels carrers que envolten les instal·lacions 
de l’escola Salesians Sarrià i el barri Sarrià-Sant 
Gervasi. La curs tidrà lloc aquest diumenge i 
té per finalitat contribuir a finançar el Projecte 
Repassem Junts, que dona suport acadèmic a 
nens i nenes del districte de Sarrià. Aquest pro-
jecte proporciona una estona d’estudi, de jocs 
i berenar saludable a aquests nens i nenes, als 
quals s’ha detectat algun tipus de dificultat o 
mancança per al seu progrés acadèmic.

salesians | llegir al web +

Planellas: “El martiri és un do que es rep, 
s’acull i s’abraça”

Tarragona va celebrar dimarts la festivitat del 
seus sants màrtirs Fructuós, bisbe, i Auguri i 
Eulogi, diaques. En l’acte, organitzat per l’As-
sociació Cultural Sant Fructuós, l’arquebisbe 
Joan Planellas va dir que “el martiri no és mai 
una opció personal. No s’ha de buscar. És un 
do que es rep, s’acull i s’abraça. La virtut més 
pròpia dels màrtirs no és coratge sinó l’esperan-
ça, la confiança total en Déu”. L’arquebisbe or-
todox romanès, Condrea, va manifestar el seu 
goig de poder compartir la memòria d’aquests 
sants a Tarragona. 

arquebisbat de tarragona | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ucidcat-rep-premi-integracio-2019
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ucidcat-rep-premi-integracio-2019
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cursa-solidaria-bosco-run-salesians-sarria
https://www.catalunyareligio.cat/ca/cursa-solidaria-bosco-run-salesians-sarria
https://www.catalunyareligio.cat/ca/planellas-martiri-es-do-es-rep-acull-abraca
https://www.catalunyareligio.cat/ca/planellas-martiri-es-do-es-rep-acull-abraca
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Sant Fruitós explica en una 
exposició la vida i l’activisme 
del jesuïta Lluís Espinal
DIJ, 23/01/2020 | REGIÓ 7

El rector de Solsona renuncia 
per diferències amb el bisbat
DIJ, 23/02/2020 | SEGRE

El bisbe ordena Antoni Coll nou 
sacerdot de la diòcesi de Girona
DLL, 20/01/2020 | DIARI DE GIRONA

S’ensorra el campanar d’una església 
d’un nucli de Riudarenes
DIJ, 23/01/2020 | DIARI DE GIRONA

Vetlla davant el CIE de la Zona 
Franca per demanar-ne 
el tancament
DG, 19/01/2020 | EL PUNTAVUI

La petició de llits dels sensesostre 
desborda la Fundació Convent de 
Santa Clara
DG, 19/01/2020 | REGIÓ 7 

Obres a l’ermita ribetana 
dels Desemparats
DLL, 20/01/2020 | EL PUNT AVUI

La campanya per la restauració 
de l’orgue de Solsona ja ha recaptat 
117.000 euros
DS, 18/01/2020 | REGIÓ 7

https://www.regio7.cat/bages/2020/01/22/sant-fruitos-explica-exposicio-vida/592799.html
https://www.segre.com/noticies/guia/2020/01/23/el_rector_solsona_renuncia_per_diferencies_amb_bisbat_97217_1111.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/01/20/bisbe-ordena-antoni-coll-nou/1024656.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/01/22/sensorra-campanar-dun-nucli-riudarenes/1025111.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1726590-vetlla-davant-el-cie-de-la-zona-franca-per-demanar-ne-el-tancament.html
https://www.regio7.cat/manresa/2020/01/19/peticio-llits-dels-sensesostre-desborda/592089.html
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1726067-obres-a-l-ermita-ribetana-dels-desemparats.html
https://www.regio7.cat/solsones/2020/01/18/campanya-restauracio-lorgue-ja-ha/591876.html
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Dilluns 27 de gener
■ Curs d’especialització per guies 
i sector turístic. Del 27 de gener al 
18 de febrer. Montserrat. 
■ Aproximació a la figura de 
la màrtir Eulàlia Barcelona, 
amb Robert Baró. 19 h. Institut 
d’Estudis Catalans – Sala Prat de la 
Riba. Barcelona. 
■ Aprofundir en el text bíblic 
(Lectio Divina). 19:15 h. Parròquia 
Mare de Déu de Montserrat. Sant 
Boi de Llobregat. 
■ Crec en un Déu, Pare 
Totpoderós, amb Segimon 
Garcia. 19:30 h. Casal de la 
Parròquia de Sant Josep. Mataró. 
■ El sufisme de Rûmî a través del 
Fîhi mâ fîhi. Del 27 de gener al 30 
de març. De 19:30 a 21 h. Institut 
d’estudis Sufís. Barcelona. 

Dimarts 28 de gener
■ Meditació per la Setmana de la 
Bíblia. De 18:45 a 19:45 h. Capella 
del Santíssim. Basílica de Santa 
Maria. Vilafranca del Penedès. 
■ Yiddish Poetry of the 
Mediterranean. 19 h. Casa Adret. 
Barcelona. 
■ Pregària, Música, Silenci. 19 h. 
Caputxins de Sarrià. Barcelona. 
■ Dolors Bramon presenta 
‘El islam hoy’. 19 h. Ateneu 
Terrassenc. Terrassa. 
■ ‘La llama doble: La psicología 
del amor de santo Tomás de 
Aquino’, conferència de Michael 
Sherwin. 19:15 h. Instituto Santo 
Tomás de Balmesiana. Barcelona. 
■ Com avançar en igualtat en 
l’Església d’avui, amb M. Pau 
Trayner. De 20 a 21 h. Locals 
parroquials de Santa Maria. 
Igualada. 

■ La Basílica de la Sagrada 
Família. La nova Jerusalem. 
20 h. Basílica de la Sagrada 
Família. Barcelona. 

Dimecres 29 de gener
■ Viatge a Terra Santa per 
universitaris. Fins el 5 de febrer. 
Sortida Aeroport Barcelona – T1. 
■ Presentació de ‘Les olors de la 
vida’, de M. Àngels Piñol. 17 h. 
Facultat Ciències Salut Blanquerna. 
Sala d’actes. Barcelona.
■ Bíblia i ecologia, per Claustre 
Solé. 18 h. Llibreria Claret – Sala 
Pere Casaldàliga. Barcelona. 
■ Circuits invisibles de devoció 
popular. 18:30 h. Casa de la 
Sardana. Barcelona. 
■ Viure els colors de la comunió 
eclesial, amb Sergi Gordo. 
18:30 h. Seminari Conciliar de 
Barcelona. 

Dijous 30 de gener
■ La formació dels professionals 
de les organitzacions de l’acció. 
De 8:45 a 13:30 h. Facultat 
d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés – URL. Barcelona. 
■ La realitat que no es veu: 
l’informe Foessa Barcelona. De 
9 a 14 h. CCCB Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. 
■ Espai sacre en mutació, per Eloi 
Aran. 19 h. Cristianisme i Justícia. 
Barcelona. 
■ La gestió de les crisis a l’Església 
en els mitjans de comunicació, 
per Òscar Bardají. 20 h. 
Convent de Sant Antoni Abat – 
Frares Franciscans. Barcelona. 
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Divendres 31 de gener
■ Aprofundir en el text bíblic 
(Lectio Divina). 19:30 h. Despatx 
al costat de la Parròquia Santa 
Eulàlia. Palejà. 
■ Pregària d’Espai per a la Unitat. 
19:30 h. Centre Edith Stein. 
Barcelona. 
■ Es presenta ‘Eutanasia. Un 
análisis a la luz de la ciencia 
y la antropología’, de Manuel 
Martínez Selles. 20 h. Instituto 
Santo Tomás de Balmesiana. 
Barcelona. 
■ Aprofundir en el text bíblic 
(Lectio Divina). 20 h. Salons de 
la Parròquia de Santa Magdalena. 
Esplugues de Llobregat. 
■ Pregària de Taizé. De 20 a 21 h. 
Caputxins de Pompeia. Barcelona. 

Dissabte 1 de febrer
■ De la Bíblia a la paret, amb 
Andreu Muñoz. De 9 a 15 h. 
Museu Bíblic Tarraconense. 
Tarragona. 
■ Taller de Cal·ligrafia Gòtica 
Rotunda. Nivell zero. De 9:45 a 
18 h. Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les. Barcelona. 
■ Trobada anual de la Renovació 
Carismàtica. De 9 :45 a 13:30 h. 
Martí Codolar. Barcelona. 
■ Visita a la Cripta de la Colònia 
Güell. 10 h. Colònia Güell. Santa 
Coloma de Cervelló. 
■ Recés de Metges Cristians i la 
FCC. De 10:30 a 18 h. Can Masriera. 
Sant Andreu de Llavaneres. 
■ Curs on-line: Diversidad 
religiosa: propuestas de 

intervención educativa. Fins al 
3 de març. Institut Superior de 
Ciències Religioses. Barcelona. 
■ Descobrint La Sagrada Família. 
15:30 h. Basílica de la Sagrada 
Família. Barcelona. 
■ Exercicis de Mes. Fins al 29 de 
febrer. Cova de Sant Ignasi. 
■ 40 años de canto y vida. 18 h. 
Església de Sant Josep. Vic. 

Diumenge 2 de febrer
■ Eucaristia de la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada. 
11:30 h. Catedral de Barcelona. 
■ “Va canviar Pau el missatge 
de Jesús?”. Del 2 al 26 de febrer. 
Centre Borja. Sant Cugat del Vallès. 

■ Concert de l’Agrupació Coral 
Matadepera. 12 h. Monestir 
de Sant Pere de les Puel·les. 
Barcelona. 
■ Festa de la Mare de Déu del 
Blau. 12 h. Catedral de Lleida.
■ Concert de Manuel Rodríguez, 
orgue i Marc Monzonis, 
trompeta. 18 h. Parròquia de Sant 
Vicenç de Sarrià. Barcelona. 
■ Altamira. Música i pintura. 
18:30 h. Casa d’Espiritualitat Sant 
Felip Neri. Barcelona. 
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