
20è aniversari 
del seu traspàs 
04.10.1995/2015 

A 20 anys del seu traspàs la figura de 

Josep Pont i Gol, encara avui continua 

cridant l’atenció. En efecte, la seva 

proximitat a les persones, el seu 

tarannà afable, pacífic i senzill; la seva 

sensibilitat com a cristià i bisbe a les 

variades realitats que s´anaven 

desvetllant, l´últim quart de segle 

passat, al nostre país; la multiplicitat 

dels seus escrits, fa de la seva persona 

un testimoni fidel als valors humans i 

espirituals que representava com a 

bisbe, i sensible a les realitats humanes i 

culturals del nostre país.  

Home reconegut a Catalunya. 

Respectat i considerat en l´àmbit de 

l´Església d´Espanya. Moltes foren les 

persones que des de diferents 

instàncies de la vida ciutadana, 

cultural, política i eclesial, trobaren en 

l´Arquebisbe una persona que acullia, 

escoltava, comprenia i aconsellava, 

manifestant-se així com un dels grans 

Pastors d’aquesta Església de 

Tarragona. 

Jornades  
Dr. Josep 
Pont i Gol 

 

Arquebisbe de Tarragona 

1970-1983 
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Ponències 

Dimecres, 4 de novembre, La seva vida, a 

càrrec de: 

Sr. Josep Pont i Sans 

Mn. Manuel M. Fuentes 
 

Dimecres, 11 de novembre, El Concili 

Vaticà II, a càrrec de: 

Mn. Josep Perarnau 

Mn. Joan Miquel Bravo 
 

Dimecres, 18 de novembre, L’organització 

de l’Arxidiòcesi i la  Tarraconense, a càrrec 

de:  

Mn. Miquel Barbarà 

Mn. Joaquim Claver 
 

Dimecres, 25 de novembre, Llengua i país, 

a càrrec de:   

Mn. Josep Raventós 

Sr. Lluís Moncunill 
 

Dimecres, 2 de desembre, Recull i discussió 

de Conclusions, a càrrec de:  

Mn. Josep Gil 

Mn. Josep Bofarull 

Josep Pont i Gol 

Neix a Bellpuig (Urgell, diòcesi de Solsona) el 9 

d´abril de 1907. Ordenat prevere a Roma el 21 

de marc de 1931. Exerceix diferents serveis pas-

torals al seu bisbat de Solsona, on també li són 

confiades distintes responsabilitats diocesanes, 

entre les quals la de secretari de cambra i go-

vern, essent bisbe d´aquesta seu el doctor Vi-

cent Enrique y Tarancón. Preconitzat bisbe de 

Sogorb el 4 d´agost de 1951, rep l´ordenació 

episcopal el 30 de novembre del mateix any a 

l´església arxiprestal de Bellpuig. Pren possessió 

de la diòcesi de Sogorb el 30 de gener de 

1952. Participa en el concili ecumènic Vaticà II. 

Nomenat arquebisbe de Tarragona el 26 de 

novembre de 1970, pren possessió d´aquesta 

seu metropolitana i primada el 21 de gener de 

1971 i hi fa la solemne entrada el 24 del mateix 

mes. Com a metropolità i president de la Con-

ferència Episcopal Tarraconense impulsa la 

vertebració i la coordinació de l´acció pastoral 

de les vuit diòcesis amb seu a Catalunya. El 12 

d´abril de 1983 el papa Joan-Pau II li accepta 

la dimissió que havia presentat prèviament per 

raó de l´edat. Els darrers anys de la seva vida 

transcorren a Tarragona i a Solsona, on mor el 4 

d´octubre de 1995. 

Inscripcions i contacte 

A la Secretaria de l’INSAF 

telèfon:  977 23 38 33 

e-mail:  insaf@arqtgn.cat 

despatx:  Carrer de Sant Pau, 4 

43003 Tarragona 
 

L'horari d'atenció al públic és de dimarts a 

dijous de 17h a 20h. 

 

 

Horari 

Les sessions es desenvoluparan en 

doble horari, de matí o de tarda: 

De  10 a 2/4 de 12 del matí, o bé, 

de  7 a 2/4 de 9 de la tarda, 

www.insaf.cat 


