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IMPULS ECLESIAL, 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Des d’un temps d’incertesa, una mirada de confiança

Comissió diocesana Covid-19 de l’Arquebisbat de Tarragona*



* La Comissió diocesana per a fer front als efectes de la pandèmia de la Co-
vid-19 a l’Arquebisbat de Tarragona va ser constituïda per l’Arquebisbe Joan 
el dia 14 de maig 2020, amb l’objectiu d’oferir una reflexió aprofundida sobre 
els efectes de la malaltia en la vida de les persones i del medi ambient i establir 
un pla de xoc caritatiu a l’arxidiòcesi, seguint les directrius marcades pel papa 
Francesc.
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1. Introducció

La pandèmia provocada pel coronavirus Covid-19 i la seva ges-
tió, van suposar en els moments inicials un confinament gene-

ral de la població i l’aturada de bona part de l’activitat econòmica i 
social durant més de dos mesos. Aquell inici ple d’incerteses va ser 
seguit d’un període anomenat de des-escalada que significà l’aplica-
ció de diferents graus de desconfinament per retrobar l’estatus de 
nova normalitat. Aquesta nova normalitat ens ha instal·lat en un 
degoteig de constants episodis de rebrots i contagis que suposen 
cada dia nous aïllaments, quarantenes, restriccions, mesures i neces-
sitat permanent d’adaptació a cada lloc i a cada situació. Les darreres 
setmanes han certificat una segona onada d’infeccions amb pitjors 
xifres d’afectació, amb noves mesures (algunes d’inèdites com la del 
toc de queda), una nova necessitat d’adaptació i més persones dam-
nificades, algunes d’elles per segona vegada un cop havien reprès 
parcialment l’activitat.   

Tots els estadis d’aquesta pandèmia han generat múltiples efectes en 
la vida de les persones. La rapidesa de la propagació, l’abast a escala 
planetària i la manca d’una vacuna, entre altres qüestions, han gene-
rat de manera sobtada i molt ràpida, una situació inversemblant en 
el nostre món globalitzat del segle xxi amb conseqüències encara 
imprevisibles a hores d’ara. La perspectiva que la pandèmia, en una 
primera fase, podria tenir un recorregut limitat a pocs mesos, ori-
entava les planificacions inicials i s’insinuaven uns terminis. El pas 
del temps ha allunyat aquest horitzó de resolució que es fonamen-
ta, quasi únicament, o bé en l’obtenció d’una vacuna eficaç que es 
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pugui posar a disposició de tothom –vacuna que, en el millor dels 
casos no s’albira possible a gran escala fins al segon semestre del 
2021–, o bé l’aplicació d’un tractament d’atenuació simptomatolò-
gica o bé pal·liatiu dels efectes més severs.

Des del primer moment, els efectes en la salut de les persones, ate-
morides i afectades per una malaltia desconeguda i sense tractament, 
amb una cadena de transmissió incerta i uns índexs de propagació 
incontrolats, va focalitzar les decisions i les actuacions dels gover-
nants i les administracions responsables de la gestió. La població va 
atendre de manera majoritària i exemplar les recomanacions que es 
feien, especialment per part de les autoritats sanitàries. La primera 
fase de la crisi sanitària al nostre territori es va aconseguir controlar 
en un termini de quasi tres mesos, però amb una quantitat esfere-
ïdora de morts i damnificats, la constatació de moltes febleses en 
el sistema sanitari i notables ingerències polítiques en les decisions 
científiques i mèdiques necessàries. La pandèmia i la crisi sanitària 
subsegüent segueix present avui amb una incidència i prevalença 
que ja sobrepassa la inicial, amb rebrots constants, fluctuacions en la 
capacitat sanitària i una creixent i perillosa adaptació de la població 
a aquesta nova situació. Aquesta adaptació rebaixa notòriament el 
nivell de l’alerta i la prevenció personal. En aquest sentit, la rapidesa 
i incertesa en la propagació que hi ha actualment demostren que, en 
determinades franges d’edat, i sobretot en determinades activitats 
socials, la prevenció ha minvat de forma important. 

Des del primer moment, els efectes en la vida social, educativa, la-
boral, religiosa, cultural, econòmica, de salut mental i d’oci de la 
població han provocat no poques disfuncions, amb infinitat d’im-
pactes desiguals sobre els diferents col·lectius. La crisi social i labo-
ral derivada de la inicial crisi sanitària persisteix i persistirà molt 
més temps que aquella i també deixarà víctimes i damnificats en-
tre les persones. I finalment, la crisi econòmica subjacent a les dues 
anteriors, que serà la de més llarg recorregut, afegirà dramatisme i 
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ampliarà l’àmbit de la pobresa per a una part de la població, ja en 
situació precària abans de la irrupció de la pandèmia. 

Paradoxalment, la inèdita i extraordinària situació de confinament 
social ens va obligar a actuar a escala individual i col·lectiva de ma-
nera diferent i impensable, pel que fa a la mobilitat, a la comunica-
ció, a la feina, als estudis, a les relacions socials, a la pràctica religio-
sa, a la solidaritat, al consum energètic, a l’impacte ambiental, etc. i 
ens ha obert un seguit d’oportunitats en positiu  que també convé 
ressenyar. Tot plegat ha aportat actuacions ciutadanes espontànies 
de solidaritat que, no en tots els casos, han estat ben entomades per 
l’autoritat que, sobrepassada pels esdeveniments, ha exhibit un des-
mesurat afany de control de la ciutadania i de les seves iniciatives. 

La Comissió Covid-19, d’acord amb els seus objectius constitu-
tius, es proposa, per una banda, obrir línies de reflexió per treba-
llar des de múltiples dimensions i disciplines sobre els efectes de 
la Covid-19 en la vida individual i col·lectiva de les persones i del 
medi ambient des del convenciment que sols no ens en sortirem. 
D’altra banda, per motiu d’urgència establir un pla de xoc caritatiu 
plantejant a l’Església diocesana i a la societat les realitats priorità-
ries derivades de la Covid-19 que considera més urgents d’afrontar, 
amb línies d’actuació indicatives. Aquesta urgència, però, no hauria 
de suposar un plantejament estrictament puntual i de curta durada, 
sinó que cal assegurar una certa perdurabilitat de les actuacions.

Ens refermem en la constatació apuntada abans que amb el pas dels 
dies, i fins a la mateixa data de publicació d’aquest document, s’està 
observant una certa assimilació col·lectiva de la convivència amb la 
pandèmia. Ens hi estem acostumant en excés i d’una manera mas-
sa ràpida, cosa que estimem perillosa, perquè ja no hi ha aquella 
solidaritat social tan marcada dels primers mesos, es tendeix a ba-
nalitzar-ne els efectes i s’instal·la, com ja hem assenyalat abans, una 
perillosa assimilació de la convivència amb la pandèmia. 
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2. Conversió, transformació i canvi 
de model social

Davant aquesta situació, nosaltres, persones cristianes, ens hem 
de preguntar: què ens diu l’Esperit? Per respondre aquesta 

qüestió hem de situar-nos en la convicció que és Ell qui des de sem-
pre orienta i rejoveneix la comunitat i que, dir això, té un profund 
significat: saber discernir què ens diu també en les actuals circums-
tàncies a l’Església de Tarragona, com ens demana l’arquebisbe Jo-
an.1 Avui, atendre els signes i canvis de la societat i del món, vol dir 
respondre als reptes que ens planteja a cada moment la pandèmia. 

Efectivament, la pandèmia ha capgirat i posat en qüestió una part 
important del funcionament de la nostra societat que semblava 
immutable i inqüestionable. Amb el convenciment que aquesta és 
una oportunitat que no podem perdre, hem de saber plantejar amb 
convicció que «menys és més», ja que l’afany d’acumulació en de-
triment del planeta ens distreu el cor i ens impedeix valorar cada 
cosa i cada moment.2 La mala gestió de la crisi econòmica del 2008 
que va fer més gran i inacceptable l’escletxa social i va afavorir els 
individualismes,3 no pot ser el model per a la post pandèmia.

1 Joan Planellas Barnosell, Carta Exhortació Pastoral L’Esperit fa jove l’Església, 
Tarragona: Arquebisbat de Tarragona 2020.

2 Francesc, Carta Encíclica Laudato si’, Ciutat del Vaticà: Libreria Editrice Vaticana 
2015, núm. 222.

3 Francesc, Carta Encíclica Fratelli tutti, Ciutat del Vaticà: Libreria Editrice Vaticana 
2020, núm. 170.



12

L’Esperit ens demana conversió, respecte absolut per la dignitat de 
les persones, equilibri mundial i una tendra cura de la casa comuna.4 

Cal que centrem l’atenció en la necessària conversió profunda del 
nostre interior, de cadascú de nosaltres, de les comunitats locals, 
de l’església en conjunt, i també hem d’estendre-ho a la societat en 
general, sistemes de producció i sistemes econòmics. La conversió 
esdevindrà aleshores la conversió «ecològica integral» que demana 
el Papa Francesc5 a la carta-encíclica Laudato si’ i que ha enfocat cap 
a la necessitat d’un nou model social a la Fratelli tutti. 

El compromís amb la casa comuna que demana el Papa mira en una 
sola direcció: construir un món millor. ¿I com fer-ho sense tenir en 
compte el clam de la terra i el clam dels vulnerables, que és inherent 
a la crisi ecològica? ¿Aquesta crisi, no està d’alguna manera, darrere 
l’aparició de la Covid-19 i darrere la forma com s’afronta en les di-
ferents cultures i col·lectivitats? També per això la Terra clama per 
l’abús que fem dels béns que Déu ens ha donat. Aquest món millor 
ha de ser llar de la fraternitat en la seva dimensió més universal, com 
també ha dit el Papa en la carta encíclica Fratelli tutti del passat 7 
d’octubre. 

Calen canvis d’estil de vida, de producció i de consum que ens facin 
adonar que una cosa és sentir-se obligats a viure junts i altra molt 
diferent és gaudir de la riquesa i de la bellesa de la vida en comú que 
ha de guiar les nostres accions.6 Hem de saber limitar algunes neces-
sitats que ha creat l’economia de les coses inútils perquè ens atordei-
xen; no hem de deixar que les preocupacions de la vida afeixuguin el 
nostre cor (Lc 21,34) i hem d’estar disponibles a les possibilitats que 

4  Francesc, Laudato si’, núm. 2.
5  Íbid., núm. 220.
6  Francesc, Fratelli tutti, núm. 170.
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ofereix la vida.7 No es pot sotmetre tot al desenvolupament i l’avenç 
científic, perquè això no permet un món millor.8 

Tant si aquesta situació respon a les demandes de la Humanitat, 
com si ho fa a la irrupció forçada d’una necessitat natural, és cert 
que a l’horitzó proper es planteja un «recomençar»9 a través del 
canvi de model social. En aquest horitzó que cada cop sembla més 
urgent, sobresurt prioritàriament l’atenció a les persones per cu-
rar-les, acompanyar-les, atendre-les i compartir universalment els 
principis de justícia, caritat i solidaritat.10 Els eixos bàsics d’aquesta 
atenció a les persones i preferentment per les més necessitades es fo-
namenta en la lluita activa contra l’egoisme, l’exclusió, la desigualtat 
i la manca d’oportunitats.

Des d’aquesta perspectiva universal, que s’ha carregat de raons amb 
la pandèmia, es proposen uns eixos de reflexió situats en la nostra 
societat occidental desenvolupada del segle xxi, que caldria apro-
fundir i debatre de manera col·legiada en els mesos que venen: 

La dignitat de la persona en totes les etapes de la vida i espe-
cialment en les circumstàncies de més vulnerabilitat, i fins al 
moment de la mort. La Doctrina Social de l’Església, que situa 
aquesta dignitat com el seu principi bàsic, no és només una 
teologia de la caritat i de la fe, és també una teologia de l’espe-
rança que proclama que Déu ha estat el primer a reconèixer la 
dignitat de l’ésser humà i el seu dret fonamental a la llibertat. 
L’ensenyament de l’Església és una teologia de la solidaritat, la 
centralitat de la qual se situa en Jesús que va proclamar l’amor 
a Déu i al pròxim com l’únic manament que guia la força de 

7  Francesc, Laudato si’, núm. 223.
8  Íbid., núm. 194.
9  Francesc, Fratelli tutti, núm. 77.
10 Es tracta del concepte solidaritat global que brolla del misteri trinitari. Planellas 

Barnosell, L’Esperit fa jove l’Església, 42. 
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l’Evangeli a la transformació del món, convocant homes i do-
nes a convertir-se en artesans de la justícia i la pau per a la feli-
citat pròpia i l’alegria de Déu.11 I encara en el moment actual, 
aquest dret suprem de la dignitat i els altres drets humans en 
general no són suficientment universals i la seva aplicació ge-
nera, en no poques ocasions, conflictes i pors.12

La incertesa. Vivim en un món en què sembla que l’única 
certesa sigui la incertesa. Aquest món, avui, s’ha de plantejar 
també les situacions d’incertesa d’allò que és nou i que repre-
senten sentiments i realitats que creen angoixes perquè afecten 
tothom. L’ésser humà sempre ha viscut amb certeses i amb in-
certeses: la certesa de les incerteses és consubstancial a l’exis-
tència mateixa i a la nostra pròpia vulnerabilitat i fragilitat (sé 
que soc viu, però no sé quan em moriré). Qualsevol camí que 
emprenem a la vida pot presentar obstacles que facin canviar 
el destí però aquesta incertesa omnipresent es pot combatre 
reforçant l’avui. Pere Casaldàliga deia «Parla’m dels teus esfor-
ços d’avui, i et diré si els teus somnis valen la pena». I aquests 
esforços d’avui són la benzina que deixarà enrere la incertesa 
i donarà pas a l’esperança –a la que ens convida el Papa Fran-
cesc–13 amb entusiasme, solidaritat, coratge, responsabilitat 
i corresponsabilitat que contribueixen a superar qualsevol 
mena d’incertesa.

I ara, amb la pandèmia, aquesta incertesa ha esdevingut mul-
ti-present, apropiant-se, fins i tot, d’una determinada mane-
ra d’entrellucar les possibles sortides o solucions. Intentar 
incorporar la pandèmia a les nostres vides, més enllà de su-

11 Michel Schoovans, s.j., La dignidad de la persona humana principio básico de la 
doctrina Social de la Iglesia (Scripta Theologica, 24), Lovaina: Universidad Católica 
de Lovaina 1991, p. 440-441.

12 Francesc, Fratelli tutti, núm. 22-25.
13 Íbid., núm. 55.
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mir-nos en una perillosa acomodació no garanteix la supera-
ció d’aquestes incerteses.

La dimensió espiritual, la transcendència i Déu: la proposta 
de l’Evangeli de Jesús i de la comunitat eclesial universal. 
Part de la societat occidental ha anat abandonant les seves ar-
rels i bases cristianes que han fonamentat els seus orígens. Ara 
la majoria ja ni tan sols pertanyen a aquest col·lectiu de per-
sones allunyades, sinó que ja no han conegut el missatge de 
l’Evangeli. Els cristians, de manera individual i comunitària, 
i l’Església, com a institució, han de saber adaptar-se als nous 
temps i estendre el coneixement i l’experiència del missatge 
evangèlic amb un llenguatge actual i una presentació adient 
a cada realitat. La dimensió espiritual de l’ésser humà és ne-
cessària per al creixement integral de les persones, i la manca 
d’experiències espirituals, junt amb la feblesa de la interioritat 
i la incertesa ja esmentada, provoquen altres mancances més 
fondes perquè redueix el contacte amb la Creació i amb la Hu-
manitat.

La necessària dimensió espiritual de l’ésser humà, és a dir, la 
nostra interioritat que resulta permeable a tot el que passa a 
l’exterior, és una potent eina per a aprendre i saber conviu-
re amb la incertesa. Com a creients, sabem que en el Planeta 
no estem sols ni ens salvem sols i que les coses les hem de fer 
junts i sense interferències perquè no és temps d’indiferències 
ni d’egoismes, divisions ni oblits,14 és temps de testimoniatge, 
d’elecció, de pregària i de fe.15 Es dóna la paradoxa que mal-
grat estar híper-connectats, de viure en un món globalitzat i 
de tenir cada cop més consciència comuna de col·lectivitat, 

14 Francesc, La Vida després de la pandèmia, Roma: Libreria Editrice Vaticana 2020, 
p. 19, 32-24.

15 Íbid., 22-24.
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evidenciem cada dia més la incapacitat d’actuar conjunta-
ment16 i de cultivar amistats personal duradores i enriquido-
res. La cultura que vol unificar el món ens fa més propers però 
no més germans.

La sostenibilitat i el canvi climàtic. La urgència climàtica 
i ambiental ja és un fet que ningú discuteix. El Magisteri de 
L’Església, com dèiem al començament, ja s’hi ha pronunciat 
clarament en els darrers anys. La humanitat sencera s’hi juga 
el seu futur i els cristians hem de ser els primers a respondre 
a aquesta emergència. Les nostres actuacions, projectes i pro-
postes pel futur han d’estar amarades d’aquesta sensibilitat es-
sencial.

L’economia, benestar i igualtat. Cal fomentar una ètica del 
treball just, salaris dignes, sense discriminació de gènere i que 
exclogui d’arrel l’explotació de les persones. És un pilar bàsic 
per afavorir el benestar i la dignitat social de les persones. La 
pobresa és una xacra que compromet severament la dignitat, 
la salut i el futur de les persones i especialment el de les noves 
generacions. L’Església i tota la societat s’hi ha de compro-
metre fermament amb la pràctica de la caritas (amor) i de la 
misericòrdia (compassió) que suposa l’amor social, una força 
capaç d’afrontar els problemes i renovar el mateix món des de 
dins.17 La necessitat d’aquest compromís no s’ha generat amb 
la pandèmia doncs es tracta d’una situació existent abans de la 
pandèmia i que era en molts llocs, crítica, i que ara ha esdevin-
gut insostenible i a voltes incompatible amb la vida. 

16 Francesc, Fratelli tutti, núm. 7.
17 Íbid., núm. 183.



17

La democràcia, la política, la participació i la gestió pública. 
Els gestors públics són servidors de la societat i a ella han de di-
rigir el seu esforç i expertesa professional. La democràcia és la 
millor forma que el món occidental ha trobat per gestionar la 
convivència i els béns públics i per això als seus gestors cal exi-
gir-los un plus d’ètica i responsabilitat amb les decisions i els 
diners que la societat els ha confiat. La participació de la ciu-
tadania ha d’acompanyar i donar raó a tota la gestió pública, i 
la recerca del bé comú i de la pau social han de ser un dels seus 
objectius. La corrupció és un mal que altera la gestió pública i 
degrada la societat que la consent. Per a massa gent la política 
és, avui, una mala paraula darrere la qual hi ha sovint errors, 
corrupció i ineficàcia. No hi pot haver un camí eficaç cap a la 
fraternitat i la pau social sense una bona política.18s

18 Íbid., núm. 176.
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3. Prioritats postpandèmia. Constatacions 
i propostes prioritàries que s’haurien 
d’afrontar de forma immediata

A la llum de les reflexions anteriors i dels eixos ara plantejats, 
presentem les realitats que voldríem abordar de manera prio-

ritària en relació a la comunitat eclesial diocesana i a tota la societat 
de casa nostra i que haurien de comportar canvis a curt i a mitjà 
termini tant en l’enfocament com en les actuacions de l’Església que 
camina per les nostres terres i també de la mateixa societat. 

Per cadascuna de les realitats aportem reflexió, objectius i propostes 
concretes de treball en les dues línies que considerem estratègiques: 
vers la comunitat eclesial i vers la societat, entenent que no poden 
ser excloents ni poden avançar aïlladament. Aquestes realitats, cosi-
des estretament pels eixos de reflexió proposats són:19

3.1. La gent gran i les persones malaltes

La crisi sanitària generada per la Covid-19 ens ha fet adonar 
del patiment de la gent gran de les nostres llars, dels nos-
tres geriàtrics i de les residències i ens hem adonat, també, 
de l’especial vulnerabilitat de les persones amb malalties 
cròniques, greus o que precisen especial atenció, ja sigui als 
hospitals, als centres sociosanitaris, als centres residencials o 
a casa. Talment una duríssima reclusió ha confinat la nostra 

19 A l’annex d’aquest document s’hi inclou una graella/resum de totes les propostes.
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gent gran o malalta després d’haver-los espremut. Per això 
convé fer tots junts una revisió profunda de la situació de 
la nostra gent gran20 i de les persones malaltes o vulnerables 
per oferir-los una atenció plena d’humanitat. Malaurada-
ment aquesta situació ja era present de forma embrionària 
abans de la crisi i es mantenia en uns llindars perillosos que la 
situació ha acabat fent traspassar de forma, sembla, irreversi-
ble i que cal revertir. 

S’ha constatat que la pandèmia ha suposat que una gran 
quantitat de persones malaltes o del col·lectiu de gent gran, 
hagin viscut i visquin una situació deshumanitzant i d’inco-
municació als hospitals, residències, geriàtrics o centres soci-
osanitaris en haver de passar la seva malaltia (la que ja tenien 
o la mateixa Covid-19) en la solitud. Fins i tot en nombrosos 
casos han hagut d’experimentar el procés de morir en aquest 
aïllament imposat, sense poder ser acompanyades per les se-
ves persones estimades, ni assistides en l’àmbit psicològic o 
espiritual talment se’ls haguera descartat.21

Considerem que aquest quadre pervers ha de ser encarat 
decididament perquè no es pugui continuar repetint fins a 
revertir la situació per la vacuna o el medicament idoni. Per 
això hem de fer una crida perquè s’afavoreixi que la gent gran 
i les persones malaltes, sobretot les que estan soles, siguin 
acompanyades, especialment al final de la vida, al marge de 
situacions sanitàries concretes o temporals. Perquè es pugui 
assolir aquest objectiu proposem a l’Església de Tarragona 
de crear una xarxa de solidaritat que atengui les persones 
grans, malaltes o que visquin soles en un temps en què les 

20 Joan Planellas Barnosell, Carta Dominical Com tenim cura dels nostres avis? (21 
juny 2020).

21 Francesc, Fratelli tutti, núm. 19.
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necessitats són moltes i els mitjans previsiblement escassos i 
que tant la pastoral de la salut parroquial com el voluntariat 
de les entitats diocesanes (Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes, Frater, Càritas…) sumin els seus esforços per esde-
venir una eina cada cop més eficaç i solidària. I encara creiem 
que cal anar més enllà i crear vincles amb institucions no 
vinculades directament a l’Església i que tinguin objectius 
comuns.

També volem proposar a les institucions del sector socio-
sanitari (hospitals, centres sociosanitaris, residències) que 
estableixin els protocols necessaris per promoure i afavorir 
l’acompanyament familiar, psicosocial i espiritual de les per-
sones malaltes, especialment en els processos del final de la 
vida, tot afavorint la presència dels familiars, l’assistència es-
piritual i les actuacions terapèutiques necessàries per possibi-
litar que aquest moment pugui ser tranquil·lament afrontat.  

Perquè es puguin portar a terme tant els protocols com 
aquest acompanyament, proposem estimular la promoció 
de la conciliació familiar que afavoreixi l’atenció d’aquests 
col·lectius de persones malaltes i de gent gran que es troben 
en situació terminal i/o solitud tant a les llars com als centres 
residencials. A la vegada, cal fomentar salaris més justos al 
personal que té cura d’elles.

3.2. La cura de la casa comuna: el medi ambient

De forma simultània amb la gestió de la pandèmia, és neces-
sari i ensems urgent entendre quines són les arrels del proble-
ma que ha suscitat i on són les claus per trobar els camins per 
avançar. La recerca d’aquestes respostes ha posat al centre de 
la discussió molts dels aspectes que el Papa Francesc va as-
senyalar a la carta encíclica Laudato si’ ja fa cinc anys, quan 
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assenyala que les claus de la solució no es troben únicament 
en la ciència o en la tècnica, sinó en el cor mateix de l’ho-
me i en l’íntima relació entre ecologia i justícia: «l’ecologia 
integral». No hi ha dues crisis separades, una d’ambiental i 
una de social (com tampoc hi són en la gestió de la crisi pan-
dèmica actual) sinó que hem de proposar una aproximació 
integral per combatre la pobresa.22

A aquest repte volem donar resposta com a persones cre-
ients,23 ja que s’ha constatat amb tota certesa que l’activitat 
de la persona humana afecta directament el medi ambient. 
Amb l’aturada o alentiment de l’activitat humana a conse-
qüència d’aquesta crisi, la natura ha mostrat incipients signes 
de recuperació.24 Aquest fet és una crida a canviar la nostra 
actitud i els nostres hàbits de vida per respectar i protegir el 
planeta. No podem pensar tant en una restauració del món 
a l’estat anterior a la pandèmia sinó que cal cercar una re-
creació adaptada a les necessitats reals del planeta, de l’ésser 
humà i de tota la Creació.25

Amb l’objectiu, doncs, de promoure la formació integral de 
la ciutadania per entendre la necessitat d’un canvi de men-
talitat, cal estimular les persones a optar per un estil de vida 
més auster i a un consum responsable.   

Proposem a les comunitats diocesanes un pla de formació a la 
diòcesi (parròquies, moviments, grups i realitats de tota ín-
dole) que estigui decididament enfocat a promoure un canvi 

22 Francesc, Laudato si’, núm. 139.
23 Joan Planellas Barnosell, Carta Dominical Ecologia i justícia, a cinc anys de la 

Laudato si’ (24 maig 2020)
24 National Geographic, Dossier sobre los efectos del Covid-19 [en línia], RBA Editores: 

Barcelona 2020 <https://www.nationalgeographic.com.es/temas/coronavirus> 
[Consulta: 12 octubre 2020]. 

25 Francesc, Laudato si’, núm. 143.
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de mentalitat en el sentit explicat abans. Tanmateix, creiem 
efectiu recomanar la participació i l’adhesió al Projecte de 
Xarxa Eco-parròquies solidàries amb la finalitat d’esdevenir 
comunitats on el que importi sigui la germanor, la promoció 
de la justícia social i ecològica i no la quantitat d’actes ni les 
celebracions massificades.

3.3. Les persones en exclusió social: el pla de xoc caritatiu, la 
solidaritat i l’acció social

L’exclusió social derivada de la situació econòmica que ja 
vivíem i que era fruit de les crisis precedents i de la margi-
nalitat sistèmica de la societat anomenada del benestar, ha 
empitjorat fortament amb la pandèmia de la Covid-19. L’ex-
clusió social afecta ara àmplies capes de la societat impedint 
a una porció molt significativa d’aquesta dur una vida digna. 
Tenir un sostre on viure, un treball que dignifiqui, l’accés a 
l’alimentació i una orientació professional per superar la si-
tuació sobrevinguda, conformen sens dubte els mínims que 
podríem anomenar «dèficits vitals de la persona» i que no 
s’haurien de produir. L’acompanyament i l’acolliment han de 
ser el pal de paller de la nostra tasca caritativa i dels objectius 
universals d’una societat que s’autoanomena «humana».

La situació pandèmica actual posa encara més de manifest la 
precarietat a què es veuen abocades moltes persones que, per 
la greu crisi econòmica adherida a la crisi sanitària, han per-
dut la feina o l’habitatge,26 la qual cosa els impedeix una vida 
digna. Però, malauradament, aquesta situació no ha partit de 
zero amb la irrupció de la Covid-19, sinó que s’ha sumat a la 
situació ja existent. Certament, a la nostra societat ja hi ha-
via de forma endèmica borses de pobresa, de marginalitat i 

26 Íbid., núm. 152.
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de precarietat que, perllongades en el temps, s’havien assimi-
lat perillosament com a pròpies del progrés o de la societat 
avançada. En el futur aquestes situacions poden esdevenir 
espurna de convulsions socials.

Tanmateix, la situació ha fet aflorar en bona part de la soci-
etat sentiments espontanis de solidaritat que s’han fet pre-
sents en actituds, actuacions i activitats diverses de suport i 
ajuda en l’àmbit de la sanitat, serveis essencials i les mateixes 
persones afectades pel virus, tot i les dificultats del confina-
ment general. Així, s’ha reforçat la tasca de les entitats soci-
als, han sorgit iniciatives i s’ha estès una xarxa solidària sense 
precedents, amb el convenciment que no ens en podem sor-
tir individualment i cal un suport i una actuació conjunta. 
La llarga durada de la situació, però, ens fa reiterar l’alerta 
per prevenir que l’acomodació a la mateixa relaxi i assimili la 
nociva situació de mancança. 

De manera significativa, moltes comunitats cristianes i enti-
tats socials eclesials també han participat plenament i amb 
força d’aquesta onada de solidaritat, oferint els seus serveis 
de suport a qui ho necessitava i incorporant persones dispo-
sades a prestar aquests serveis.

Aquestes institucions –i també les públiques i privades de 
l’àmbit extra eclesial– pateixen massa sovint manca de re-
cursos per fer front a les demandes i urgències generades. 
Es donava abans de la crisi pandèmica i ara s’ha incrementat 
notablement en la mateixa mesura que també s’ha vist la ne-
cessitat d’una més gran coordinació i treball en xarxa.

Però els problemes derivats de la pandèmia i de l’exclusió so-
cial continuen i generen situacions i problemes complexos 
que requereixen l’acció comunitària, que és la manera que 
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els agents polítics i socials, i la mateixa societat com a con-
junt, aborda de manera col·lectiva el benestar de totes les 
persones. L’acció comunitària és un procés per consensuar 
la diagnosi comunitària d’una situació, la qual cosa permet 
dissenyar projectes comunitaris concrets de desenvolupa-
ment social. Aquesta acció comunitària implica empoderar 
i enfortir la mateixa societat que ara és víctima de la pan-
dèmia provocada per la Covid-19, ja que la major part dels 
problemes que afecten les persones són de textura col·lectiva 
i han de tenir respostes col·lectives. S’ha de superar una visió 
individualitzada que culpabilitza les persones que més patei-
xen la desigualtat i l’exclusió social a qui, a més, se’ls demana 
sortir-se’n individualment.

Els serveis de la caritat de les comunitats cristianes i de les 
entitats socials eclesials han de considerar aquesta nova pers-
pectiva de l’acció comunitària per ser realment transforma-
dors de la realitat.

Fer front a tota aquesta situació no és fàcil i per això estimem 
que cal tenir com a objectius irrenunciables el fet de sensibi-
litzar, encara més, la comunitat diocesana de l’existència de 
situacions de precarietat per prendre consciència de quina 
manera l’Església dona i pot donar resposta a aquestes situ-
acions. La Doctrina Social de l’Església ens anima a totes les 
persones creients a veure en la necessitat de les altres perso-
nes el mateix Jesús.27 

Aquest fet de sensibilitzar no pot acabar en el si de la societat 
eclesial, generalment sabedora de les seves pròpies accions, 
sinó que és urgent explicar tota l’acció caritativa que l’Esglé-
sia presta perquè es constati que sense la seva acció, la socie-

27 Mt 25,44-45.
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tat podria veure’s abocada a una situació difícilment supera-
ble. Es constata que les administracions públiques deleguen 
o confien en les institucions d’Església una part significativa 
de la seva acció social com a govern de la polis.

Finalment no hi ha cap objectiu que no hagi d’estar recol-
zat en una racionalització i aprofitament excel·lent dels re-
cursos, cosa que pensem que passa per un treball en xarxa 
intraeclesial que doni una millor resposta a aquestes necessi-
tats i eviti la duplicitat d’esforços caritatius.

Les propostes que aquesta Comissió Covid-19 fa impliquen 
valorar la possibilitat que l’Església destini, temporalment 
o de forma permanent, alguns dels seus béns (siguin edifi-
cis, propietats o recursos) per donar suport o crear projectes 
d’ajuda (inserció laboral, habitatges socials, beques o micro-
crèdits). Tanmateix cal informar a la societat dels recursos 
que les diferents institucions d’àmbit eclesial posen a l’abast 
de tothom, així com de les ajudes que s’ofereixen. Aquesta 
informació valorada i explicada, ha de servir per certificar 
l’enorme esforç que fa l’Església Diocesana en l’àmbit assis-
tencial i ajudar a superar un cert treball parcel·lari a l’hora 
d’oferir serveis i ajuts. Finalment cal fomentar el voluntariat 
entre els joves (escoles, instituts...) amb propostes fonamen-
tades en el mitjà i llarg termini. En l’àmbit ciutadà caldrà in-
cidir i aprofitar les mobilitzacions ciutadanes sortides des de 
la societat civil on cal donar testimoni de la fe. 

I, conseqüentment amb aquesta anàlisi i propostes caldrà 
també, en l’àmbit extra-eclesial proposar un treball en xar-
xa entre les administracions i el sector social, que bé podria 
sorgir d’una Taula de diàleg sobre els efectes de la pandèmia 
de la Covid-19 amb polítics cristians de totes les tendències 
i pensaments. Això ha de suposar que els treballs d’aquesta 
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taula tinguin possibilitats reals de ser inclosos en la política 
social dels governs, més enllà del color polític del moment.

L’Església diocesana, d’aital manera que les altres esglésies i 
confessions religioses, pot fer de portaveu i pot ser aglutina-
dora d’iniciatives o de campanyes per sensibilitzar la societat 
de les conductes responsables.

3.4. L’espiritualitat i la vivència de la fe

Les accions i propostes han d’estar fermament arrelades en 
el món, amb qui han de dialogar de forma permanent parti-
cipant i afavorint una equilibrada i constant relació dialogal 
entre fe i cultura. Aquest diàleg s’ha de donar situant-nos en 
el món i mai volent donar consells des de fora. Tanmateix, 
una de les aportacions és el desenvolupament de la necessà-
ria dimensió espiritual de l’ésser humà, creant espais i oca-
sions per afavorir-lo i tot donant-ne testimoni. Això no fa 
referència tan sols a la nostra fe cristiana i catòlica sinó a la 
comuna aportació de totes les religions, ja que parteix del 
mateix punt: la mirada de Déu, que mira amb el cor i al cor 
de les persones i les empeny a entendre l’essencialitat d’ado-
rar a Déu i estimar els altres.28

Efectivament, cal comunicar amb alegria l’experiència de 
fe perquè aquesta sigui creïble i imitable i cal fer-ho amb el 
testimoni personal, amb la defensa de la persona, amb la de-
núncia profètica de les injustícies i amb un llenguatge ente-
nedor i actual que doni respostes a les inquietuds existenci-
als i vitals de totes les persones. 

Fins i tot a les persones creients la crisi pandèmica i els con-
finaments ens han dut, en no poques ocasions, a replantejar 

28 Francesc, Fratelli tutti, núm. 281-282.
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la mateixa vivència de la fe –quan no aquella mateixa fe–, 
la forma de celebrar-la, allò que és essencial i, també, ha fet 
pensar en la forma de relacionar-nos amb Déu. Aquell temps 
de confinament ha fet palès entre els creients el fet de plante-
jar-se com viure i celebrar la fe.

D’entre les constatacions més dures en l’àmbit espiritual –
com també ho ha estat en l’àmbit sanitari, assistencial i so-
cial– en destaca l’angoixa de la solitud i la necessitat d’un 
acompanyament29 que ajudi a trobar esperança, consol i sen-
tit a la situació viscuda, ja que la incertesa, de la que ja hem 
parlat, i l’angoixa comporten que moltes persones caiguin en 
processos d’enfonsament psicoemocional i espiritual que ne-
cessiten atenció immediata amb un acompanyament de qua-
litat i preparat que atorgui punts de referència. Per això s’ha 
de prioritzar l’acompanyament personal, a poder ser de for-
ma presencial, fins i tot en els confinaments més durs. Quan 
això no es pugui acomplir, caldrà oferir recursos a través dels 
mitjans tecnològics per seguir acompanyant en la fe a qui ho 
necessiti. Per part de l’Arquebisbat caldria oferir acompanya-
ment personal presencial i, quan el contacte directe manqui 
o no sigui possible, oferir a través del telèfon i d’internet un 
servei virtual d’acompanyament personal a qui ho necessiti 
a través d’un equip heterogeni i els dispositius necessaris i 
adients que han d’estar preparats. Tot aquest moviment nou 
de les relacions entre la Creació i el Creador, és a dir, entre 
l’ésser humà i Déu necessita ensems una conversió i una nova 
recerca espiritual que hi doni cabuda, més enllà de plante-
jaments exclusivament doctrinals, canònics, reglamentaris o 
oracionals. Talment, no es pot deixar d’organitzar les nostres 
comunitats perquè afavoreixin i recuperin les relacions per-
sonals que es poden haver perdut en aquest temps.

29 Íbid., núm. 225.
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Per això proposem apropar la formació i la reflexió a tota la 
comunitat cristiana. Al costat de la que ja esmentàvem en el 
punt 3.2, s’hauria de promoure l’oferta de l’Institut Superior 
de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF) tot respo-
nent també a la idea de preguntar-se què significa avui ser 
creient en temps de pandèmia i que l’accés al qual fos fàcil i 
no necessàriament presencial. 

En l’àmbit extra eclesial, atès que una majoria de la societat 
desconeix avui el missatge evangèlic a causa del trencament 
generacional amb les arrels cristianes, caldria oferir espais i 
oportunitats d’interiorització, meditació, creixement perso-
nal, recerca interior i/o contemplació on posar les bases per 
a un trobament amb el Senyor que ve a l’encontre de tots els 
éssers humans. Això no treu que haguem d’estar amatents a 
revisar, si escau, la dimensió exclusivament sacramental de la 
fe que es du a terme durant la pandèmia i refer la dimensió 
comunitària i assistencial on estigui trencada.

3.5. La tecnologia al servei de les persones i de les comunitats 

La comunitat cristiana virtual és una realitat no reconeguda 
i, en alguns aspectes no volguda. Però és una realitat que ani-
rà creixent més o menys lentament en un futur i mitjà termi-
ni i que s’haurà d’incorporar a les actuacions d’evangelització 
i acompanyament de l’Església. La situació pandèmica ens ha 
posat, de sobte, davant els ulls el valor del missatge suportat 
per les noves tecnologies del coneixement i la comunicació 
i el valor de les mateixes tecnologies que tants cops s’havien 
assenyalat com a perverses.  

La tecnologia com a mitjà útil, no com a fi, pot esdevenir una 
eina eficaç –més encara, necessària o exclusiva– en la propaga-
ció del missatge evangèlic, en la participació comunitària de 
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les assemblees, en la formació teològica, en la instrucció ca-
tequètica i fins i tot en la gestió econòmica i administrativa.30 

Les relacions digitals, però, no constitueixen un «nosaltres» 
com diu el papa Francesc, ja que ens eximeixen del cultiu de 
l’amistat.31 Per això el present document opta i aposta per fer 
valdre i destacar la necessitat del contacte personal més enllà 
del fet que durant la pandèmia moltes persones han pogut 
seguir les celebracions a través dels mitjans de comunicació 
social. Per això, tot explicant amb contundència la impor-
tància i priorització que cal donar a la trobada i al contacte 
personal presencial, no podem renunciar a estar disposats, 
en determinades circumstàncies de temps o d’ubicació, a que 
les xarxes socials i les tecnologies comunicatives esdevinguin 
instruments complementaris d’ajuda a les relacions entre 
persones dins la mateixa vida de la comunitat diocesana o 
parroquial. 

Hem constatat com les Xarxes Socials i les aplicacions tec-
nològiques s’han bolcat al servei de les persones i moltes co-
munitats les han fet servir per pregar i celebrar. Ara hem de 
dissenyar com a objectiu el fet de posar tota aquesta capaci-
tat tecnològica al servei de l’Evangeli. 

Proposem començar des de dos àmbits que estimem com-
plementaris: L’animació de la comunitat virtual tot oferint 
eines perquè les parròquies puguin implantar-les i la coor-
dinació entre totes les iniciatives amb el disseny d’uns trets 
definitoris comuns i identificats que sàpiguen aprofitar tam-
bé els actuals recursos pastorals dels mitjans de comunicació 
social. Aquest treball hauria d’anar en paral·lel a lluitar con-

30 Francesc, Laudato si’, núm. 114.
31 Francesc, Fratelli tutti, núm. 43.
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tra la falsedat i la mentida interessada que a les xarxes socials 
té un camp obert. Seria molt interessant crear un mecanis-
me o organisme diocesà que tingui per objectiu combatre 
aquesta falsedat (anti fake news) i ajudi a verificar l’aportació 
a la recerca del bé comú i a una trobada entre iguals en la 
generositat.32

I, en col·laboració amb la societat global proposem donar 
suport activament a l’anomenada tecnologia verda, que pro-
cura que els materials s’obtinguin d’una forma ètica respon-
sable que no aposta per l’obsolescència programada sinó per 
un progrés actiu i reciclador. 

32 Íbid., núm. 205.
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4. Epíleg

Bona part del que hem expressat en aquest document, nascut 
al redós de la pandèmia provocada per la Covid-19 i dels do-

cuments més recents del Magisteri del Papa Francesc, no és nou a 
l’hora d’analitzar i reflexionar sobre la situació social i espiritual de 
la humanitat del segle xxi. Des de diferents àmbits s’ha proposat 
aquest debat al llarg dels darrers anys, però no sempre ha estat aco-
llit ni ha vist grans resultats. Per sort, el que sí que ha provocat la 
pandèmia és un avenç significatiu en la conscienciació general sobre 
la necessitat d’aquesta reflexió que està per fer. Hem avançat en una 
dècada l’anomenat punt de no retorn, aquell moment clau pel que 
fa a les decisions que, sobre el futur de la Humanitat cal prendre. 
Tampoc en resta al marge una necessitat semblant pel que fa a les 
decisions de futur que cal que l’Església Diocesana i la societat en 
general prengui en molts àmbits.

El treball d’aquesta Comissió ha estat el d’oferir eines de reflexió, 
prioritats i objectius que ara traslladem a tota l’Església diocesana 
i a tota la societat. Aquesta reflexió s’ofereix amb la idea que sigui 
punt d’inici de moltes accions concretes, més que no pas fonament 
de nous debats i treballs reflexius que creiem allargarien innecessà-
riament els seus fruits.

Explicitem la necessitat que, de totes les propostes del document, 
es pugui fer un seguiment temporal (curt, mig i llarg termini) que 
mostri els nivells reals en la seva execució, bo i buscant indicadors 
que en permetin l’avaluació.
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Desitgem que aquest treball serveixi a tots els agents i estaments 
diocesans per fer una profunda reflexió que ajudi a cercar camins 
més humans que il·luminin la missió del Poble de Déu i serveixi 
especialment en la preparació del Pla Pastoral Diocesà 2021-2023 
que s’ha començat a preparar. En la mateixa mesura posem el treball 
a disposició de tota la societat conscients que el futur és comú. 

La Comissió Diocesana per fer front als efectes de la pandèmia de 
la Covid-19 a l’Arquebisbat de Tarragona, creada per voluntat ex-
pressa de l’Arquebisbe Joan, està formada per les següents persones:

Miquel Domènech Mestre 
• Metge especialista en geriatria. Màster en cures pal·liatives. 

Director de l’EAPS de la Fundació Vilaniu per a l’atenció de 
malalts en situació de fi de vida. 

• President de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de 
Tarragona.

Consuelo Ferrús March 
• Llicenciada en Ciències Químiques i en Ciències Eclesiàsti-

ques. Professora a l’Institut Salvador Vilaseca. 

• Missionera Claretiana, de l’equip general d’espiritualitat de 
la Congregació. Directora del Centre d’espiritualitat Maria 
Immaculada de Reus. 

Salvador Grané Terradas 
• Enginyer de camins. Diplomat en salut pública, en engi-

nyeria ambiental i en direcció d’empreses. 

• Director de Càritas Diocesana de Tarragona.
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Montse Manresa Tomàs
• Diplomada en Educació Primària. Postgrau en mediació 

i resolució de conflictes. Mestra de l’Escola Joan XXIII. 
Membre de l’equip d’innovació.

• Col·laboradora de la Fraternitat Cristiana de Persones amb 
Discapacitat.

Miquel Marimon Vall 
• Llicenciat en Ciències de la Religió i Diplomat en Teologia. 

Radiofonista i comunicador jubilat.

• Diaca. Secretaria de l’Arquebisbe i Membre del Consell de 
Redacció del departament de Comunicació i Publicacions.   

Òscar Millan Boronat
• Llicenciat en arquitectura. Postgraduat en polítiques d’ha-

bitatge.

• Responsable del Secretariat d’Ecologia i Justícia Social de 
l’Arquebisbat.

Lluís Simón Pascual 
• Llicenciat en Dret

• Prevere. Vicari Episcopal de la Caritat i Consiliari de la Fra-
ternitat Cristiana de persones amb discapacitats i de la Hos-
pitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.
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ANNEX: 
RESUM DE LES PROPOSTES

3.1. La gent gran i les persones malaltes

VERS LA COMUNITAT ECLESIAL

1. Crear una xarxa de solidari-
tat que atengui les persones 
grans, malaltes o que visquin 
soles en un temps en què les 
necessitats són moltes i els 
mitjans previsiblement es-
cadussers. La pastoral de la 
salut parroquial, el volunta-
riat de les entitats diocesanes 
(Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes, Frater, Càri-
tas…) han de sumar esforços i 
ser una eina eficaç i solidària.

2. Crear vincles amb institu-
cions no vinculades direc-
tament a l’Església i que tin-
guin objectius comuns.

VERS TOTA LA SOCIETAT

1. Plantejar protocols per afa-
vorir l’acompanyament fa-
miliar, psicosocial i espiritual 
a les institucions del sector 
sociosanitari (centres soci-
osanitaris, hospitals o resi-
dències), especialment en els 
processos del final de la vida. 

2. Estimular la promoció de 
la conciliació familiar que 
afavoreixi l’atenció d’aquest 
col·lectiu.  

3. Fomentar salaris més justos 
al personal que té cura de les 
persones dels centres residen-
cials.

PROPOSTES
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3.2. La cura de la casa comuna: el medi ambient

VERS LA COMUNITAT ECLESIAL

1. Proposar un pla de formació 
a la diòcesi (parròquies, mo-
viments, grups i realitats) en-
focat a promoure un canvi de 
mentalitat que estimuli a op-
tar per un estil de vida auster i 
a un consum responsable.

2. Fomentar l’ús dels recur-
sos del Projecte de Xarxa 
Eco-parròquies solidàries 
amb la finalitat d’esdevenir 
comunitats on el que im-
porti sigui la germanor, la 
promoció de la justícia so-
cial i ecològica i no la quan-
titat d’actes ni les celebraci-
ons massificades.  

VERS TOTA LA SOCIETAT

1. Aplicar una ètica ambiental. 
Que sorgeixi de les cartes del 
papa Francesc Laudato si’ i  
Fratelli tutti.  

2. Promoure i col·laborar amb 
iniciatives que cerquin una 
consciència ecològica gene-
ral i participar com a comu-
nitats en moviments, accions 
i propostes de la societat civil 
o d’altres sensibilitats religio-
ses.  

PROPOSTES
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3.3. Les persones en exclusió social: el pla de xoc caritatiu

VERS LA COMUNITAT ECLESIAL

1. Valorar la possibilitat que 
l’Església destini béns per 
crear projectes d’ajuda. 
Sigui de forma temporal o 
permanent posar edificis, 
propietats, espais, usos o re-
cursos a disposició de pro-
jectes d’habitatges socials, 
beques o microcrèdits.

2. Informar a la societat dels 
recursos de les diferents ins-
titucions d’àmbit eclesial i 
les ajudes que ofereixen.

3. Superar un cert parcel·lis-
me a l’hora d’oferir serveis i 
ajuts.

4. Organitzar les comunitats 
per afavorir i recuperar les 
relacions personals.

5. Valorar i plantejar, si escau, 
la dimen-sió exclusivament 
sacramental de la fe que es 
du a terme durant la pan-
dèmia i refer la dimensió 

comunitària i assisten-cial.

VERS TOTA LA SOCIETAT

1. Treballar en xarxa amb les 
administracions i sector so-
cial.

2. Fomentar el voluntariat entre 
els joves (escoles, instituts,...) 
Proposta a mitjà i llarg termini.

3. Proposar i patrocinar una 
Taula de diàleg amb polítics 
de totes les tendències, cre-
ences i pensaments a la llum 
de la carta-encíclica Fratelli 
tutti.  

4. Incidir i aprofitar les mobi-
litzacions ciutadanes sorgi-
des de la societat civil on cal 
donar testimoni de la fe. Les 
parts actores creients han de 
tenir estratègies de testimo-
niatge.

PROPOSTES
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3.4. L’espiritualitat i la vivència de la fe

VERS LA COMUNITAT ECLESIAL

1. Apropar la formació i la re-
flexió a tota la comunitat 
cristiana a través de l’extensió 
de la formació. Especialment  
s’hauria de promoure l’oferta 
de l’INSAF tot responent a 
la idea de preguntar-se què 
significa avui ser creient en 
temps de pandèmia.

2. Prioritzar l’acompanyament 
personal presencial. Quan 
el contacte directe manqui 
o no sigui possible, oferir a 
través del telèfon i d’internet 
un servei d’acompanyament 
personal en línia a qui ho ne-
cessiti.

3. Replantejar la vivència i les 
expressions de la fe, des de 
les experiències de la pandè-
mia.

VERS TOTA LA SOCIETAT

1. Oferir espais i oportunitats 
d’interiorització, meditació, 
recerca interior i / o contem-
plació. Un espai per posar 
les bases per a un trobament 
amb el Senyor. 

PROPOSTES
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VERS LA COMUNITAT ECLESIAL

1. Animar la comunitat virtual 
tot oferint eines perquè les 
parròquies puguin implan-
tar-les.

2. Coordinar les iniciatives sor-
gides en l’àmbit tecnològic 
amb trets definitoris i identi-
ficadors comuns. 

3. Promoure a un organisme 
diocesà o eclesial per com-
batre les fake news que ens 
afecten.

4. Estudiar les possibilitats 
d’aprofitament pastoral dels 
mitjans tecnològics i de co-
municació.

VERS TOTA LA SOCIETAT

1. Donar suport a la tecnolo-
gia verda, que suposi que els 
materials s’obtinguin seguint 
una ètica responsable.

2. Promoure la reparació dels 
equips electrònics abans de 
l’adquisició d’uns de nous.

3. Exigir l’eliminació de l’obso-
lescència programada.

3.5. La tecnologia al servei de les persones 

PROPOSTES





Col·lecció Tau - Documents
Títols publicats:

8. Orientacions sobre l’admissió i l’acompanyament en el Catecumenat 
Diocesà d’Adults

9. Memoràndum per al rector de parròquia
10. Estatut de l’arxiprestat
11. Persones, creients i pastors

 Mn. Miquel Barbarà Anglès
12. — Les celebracions dominicals en pobles petits

 — Les ofrenes i taxes amb motiu de la recepció de serveis eclesials
 — Missa pro populo, misses de binació i almoines (estipendis)

13. — Estatut dels fidels laics amb missió pastoral en una parròquia
 — Espiritualitat del fidel laic amb missió pastoral en una parròquia
 — Les celebracions dominicals en absència de prevere

14. Actes del martiri de sant Fructuós, bisbe de Tarragona,i els seus diaques 
sant Auguri i sant Eulogi

15. Disset segles de devoció a sant Fructuós, bisbe i màrtir de Tarragona, 
als seus diaques sant Auguri i sant Eulogi

 Mn. Josep Martí i Aixalà
16. — Paraules de Benet XVI en la clausura de l’Any Jubilar de Sant Fructuós

— Missatge dels bisbes de Catalunya en la jornada interdiocesana
del 21 de gener de 2009

— Visquem l’Any Jubilar de Sant Pau (comunicació del Sr. Arquebisbe)
17. Estatut de la cúria i altres organismes i serveis diocesans
18. Celebració de l’Any Jubilar de Sant Pau a Tarragona. 

Septenari de pregàries
Secretariat diocesà de litúrgia

19. Celebració de l’Any Sacerdotal a Tarragona. Catequesis i pregàries
Delegació diocesana de litúrgia

20. Any Sacerdotal a l’arxidiòcesi de Tarragona. Ponències curs 2009-2010
21. Estudi d’evangeli. Revisió de vida
22. Centre Tarraconense El Seminari: Inauguració




