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Supressió Parròquia 
Sant Andreu

Decret

Atès que la Parròquia Sant Andreu, apòs-
tol, de la ciutat de Lleida, erigida canònicament 
per Decret del Bisbe de Lleida, Mons. Ramon 
Malla Call, amb data 18 de novembre de 1973, 
ha anat tenint en els darrers anys una notable 
davallada en el nombre d’habitants amb la 
conseqüència d’un escàs nombre d’activitats 
pastorals i de vida sagramental,

Atès que el rector de la mateixa va presentar un informe elaborat 
amb el consell parroquial, on entre altres opcions, es suggeria la supressió 
de la parròquia,

Atès que la demarcació parroquial no quedaria desatesa per la proxi-
mitat de dos altres parròquies veïnes,

Havent escoltat totes les parts implicades, i també el parer del Consell 
de Presbiteri, d’acord amb el c. 515§2, reunit el dia 25 de setembre de 
2017, el qual es va mostrar favorable,

Pel present decret,

Declaro la supressió de la Parròquia Sant Andreu, apòstol, de la ciutat 
de Lleida, incorporant el seu territori a la parròquia Sant Llorenç, màrtir, 
de Lleida, on quedaran dipositats els llibres sagramentals.

El present Decret entrarà en vigència el dia 17 de juny de 2018, amb 
la lectura que es farà d’ell a les eucaristies que se celebrin a les parròquies 
de Sant Llorenç i Sant Martí, de Lleida, quedant còpia autentifi cada del 
Decret a l’arxiu de les esmentades parròquies.

† Salvador Giménez Valls,
Bisbe de Lleida

Víctor M. Espinosa
Canceller-Secretari General
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Rectificació límits territorials  
Parròquia Sant Llorenç

Decret

Atès que la Parròquia Sant Andreu, apòstol, de la ciutat de Lleida, 
erigida canònicament per Decret del Bisbe de Lleida, Mons. Ramon Malla 
Call, amb data 18 de novembre de 1973, ha estat suprimida per Decret 
del Bisbe de Lleida amb data 17 de juny de 2018,

Pel present decret,

Es rectifiquen els límits territorials de la Parròquia Sant Llorenç, màrtir, 
de Lleida, afegint-se tots els carrers, places i avingudes que formaven part 
de la Parròquia Sant Andreu, apòstol.

El present Decret entrarà en vigència el dia 17 de juny de 2018.

† Salvador Giménez Valls, 
Bisbe de Lleida

Víctor M. Espinosa
Canceller-Secretari General
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Trasllat de fons a  
Troballes Empresa d’Inserció

Havent conegut el trasllat de fons realitzats fins a la data d’avui, per part 
de Càritas Diocesana de Lleida a l’empresa Troballes Empresa d’Inserció, 
S.L.U., per atendre els pagaments de l’acció social en l’àmbit de l’ocupació 
fins a l’import de 193.000,-€.

Segons l’article 19.3 dels Estatuts de Càritas Diocesana de Lleida i 
atenent a la naturalesa dels imports traspassats fins l’any 2017, correspo-
nen a un acte de caràcter extraordinari i essent necessari el meu vistiplau.

Manifesto la meva conformitat als traspassos realitzats per Càritas 
Diocesana de Lleida, a favor de Troballes Empresa d’Inserció, S.L.U., fins 
l’import de 193.000,-€.

Lleida, 31 de desembre de 2017

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida

Trasllat de fons a la 
Fundació Jaume Rubió i Rubió

Havent conegut el trasllat de fons realitzats fins a la data d’avui, per 
part de Càritas Diocesana de Lleida a la Fundació Jaume Rubió i Rubió, 
per atendre els pagaments de l’acció social en l’àmbit de l’ocupació fins a 
l’import de 67.000,-€.

Segons l’article 19.3 dels Estatuts de Càritas Diocesana de Lleida i 
atenent la naturalesa dels imports traspassats fins l’any 2017, corresponen 
a un acte de caràcter extraordinari per al qual és necessari el meu vistiplau.

Manifesto la meva conformitat als traspassos realitzats per Càritas 
Diocesana de Lleida, a favor de la Fundació Jaume Rubió i Rubió,fins a 
l’import de 67.000.-€.

Lleida, 31 de desembre de 2017

† Salvador Giménez Valls
Bisbe de Lleida
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Confirmacions
Durant aquest quadrimestre, el Sr. Bisbe, Mons. Salvador Giménez,  

ha conferit el sagrament de la Confirmació  
als joves que s’esmenten a continuació:

 nois i noies

Alcoletge 10
Alfarràs 10
Algerri 5
Almacelles 13
Artesa de Lleida 10
Les Borges Blanques 11
Castelldans 4
Catedral de Lleida 33
Juneda 3
Llardecans 14
Mare de Déu del Carme (Lleida) 19
Mare de Déu de la Mercè (Lleida) 24
Mare de Déu de Montserrat (Lleida) 19
El Pont de Suert 11
Puigverd de Lleida 16
Rosselló 28
Sant Agustí (Lleida) 13
Sant Andreu (Lleida) 24
Sant Antoni M. Claret (Lleida) 11
Sant Llorenç (Lleida) 49
Sant Martí (Lleida) 21
Santa Teresina (Lleida) 11
Seròs 5
Torrefarrera 8
Torregrossa 7
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Consell Presbiteral
Sessió del dia 16 de gener de 2018

Hi són presents tots els conseller: Sr. Bisbe, Mn. Pedrós, P. Clot, Mn. 
Sallán, Mn. Mercadé, Mn. Ribas, Mn. Ginestà, Mn. Blas, P. Riera, Mn. 
Soler, Mn. Melcior, Mn. Jové i Mn. Víctor Espinosa. S’excusa Mn. Pons.

S’aprova l’Acta anterior sense esmenes (25 de setembre de 2017).

Es felicita públicament a la comunitat salesiana per l’elecció del Salesià 
Cristóbal López com a nou Arquebisbe de Rabat.

Tema primer: Centrats en l’objectiu segon (Revisió permanent de 
les parròquies i comunitats) del “Pla Pastoral de la Diòcesi de Lleida 
(trienni 2016-19)”, llegir novament i revisar el contingut d’aquest 
objectiu, atenent a aquestes qüestions que comentarem:

Cóm estàs concretant aquest objectiu?

En aquest poc més d’un any que ha passat, quina novetat has acon-
seguit implantar?

Què has pogut millorar respecte a l’organització que portaves?

Quines mancances observes en la teva parròquia o què et trobes 
incapacitat d’aconseguir?

Conjunt de fortaleses i debilitats que observes a la teva comunitat!

El Sr. Bisbe recorda que en el consell presbiteral anterior es va tractar el 
seguiment dels objectius pastorals en general i la seva implantació a les parròqui-
es i comunitats. Arran del consell es va demanar al Bisbe que elaborés algunes 
preguntes que ajudessin al diàleg a les reunions arxiprestals i així anar avaluant.

El Sr. Bisbe també constata que són molts els preveres i laics que 
estan preocupats per cercar maneres noves per fer arribar l’Evangeli als 
creients i als allunyats. De totes maneres abans d’incorporar noves propostes 
diocesanes val la pena que intentem acabar el trienni continuant amb els 
objectius proposats.

En aquesta reunió del consell s’han enviat algunes preguntes concretes 
per poder veure com s’està evolucionant en concret amb l’objectiu segon.

Arxiprestat Baix Segre: S’ha implantat un consell d’economia a cada 
parròquia i en les que no està del tot constituït com a mínim hi ha un laic que 
acompanya al rector en aquest aspecte. El mateix es pot dir dels consells de 
pastoral. També han implementat en més parròquies grups de Lectio Divina.

Troben moltes mancances i dificultats en la pastoral juvenil, especi-
alment perquè són poblacions amb molt pocs joves. Veuen positivament 

Vicaria General
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que hi ha voluntariat a les seves parròquies però molts exerceixen el seu 
voluntariat a altres llocs, com per exemple a Lleida ciutat. Van mantenint 
algunes reunions de grups ja consolidats. La majoria de fidels són gent molt 
gran. També troben a faltar en els fidels la manca de compromís a llarg 
termini essent més fàcil trobar voluntaris per coses puntuals.

Arxiprestat Perifèria: A totes les parròquies de l’arxiprestat existeixen 
els dos consells (economia i pastoral) i fins i tot en algunes d’elles tota la 
responsabilitat de l’economia la porten laics, donant així responsabilitat i 
protagonisme. Els consells es reuneixen dos o tres vegades cada curs.

En moltes parròquies es realitzen assemblees parroquials cada any 
o cada dos anys. Hi ha constituïts grups de Bíblia, res de la litúrgia de les 
hores, Adoració al Santíssim, Eucaristies familiars per incorporar pares de 
primera comunió preparades per grups o moviments de la parròquia, Càri-
tas parroquial amb acompanyament de persones i programes distints (gent 
gran, rober, aliments, borsa de treball…). També hi han constituïts alguns 
grups de joves i de famílies joves però és dificultós que tinguin continuïtat. 

També coincideixen amb el lament de què la comunitat de fidels 
disminueix i es fa gran d’edat i es troben amb el repte de buscar relleus de 
voluntaris per les activitats programades.

Arxiprestat Gardeny: Estan instaurats els consells preceptius que 
es reuneixen amb més o menys freqüència segons les parròquies. Hi ha 
espais de trobada de catequesi, misses d’infants, es convida als membres 
de les parròquies que es formin a l’IREL però també es fan formacions a 
les parròquies. De pastoral juvenil algunes parròquies estan inserides en la 
pastoral diocesana i altres tenen els seus dinamismes…

Tenen la sensació d’estar integrats en els barris, però constaten grans 
mancances de cara a la nova evangelització, és a dir fer-se més presents 
en la vida ciutadana. Les reunions arxiprestals són concorregudes i si no és 
per causa major tots els preveres assisteixen. Cada mes la reunió arxiprestal 
se celebra en una parròquia distinta i es treballa el pla pastoral. Volen ser 
cada vegada més cos diocesà i volen treballar més aquest sentit. Alhora 
també es qüestionen si és necessari que existeixin tantes parròquies al seu 
arxiprestat. També tenen assignats Animadors de Comunitat i es plantegen 
més el paper litúrgic que aquests poden desenvolupar.

Arxiprestat Seu Vella: Totes les parròquies que el formen tenen 
consell econòmic i pastoral o de la unitat que el conforma. No totes les 
parròquies tenen catequesi d’infants perquè no totes tenen demanda d’aquest 
servei. Els equips de catequesi existents fan trobades familiars, cerquen 
cursos i formació amb una notable participació de famílies. La tendència 
de demanda de catequesi és a la baixa i sobretot de catequesi de joves (post 
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comunió i confirmació). Cada parròquia té les seves formacions internes, i 
en quasi totes és fa formació Bíblica.

Hi ha preocupació per la continuïtat, per la ruptura evident de la 
transmissió de la fe i per tant la manca “d’apòstols” en el futur. Es plantegen 
com anar i arribar a les persones, i volen estudiar com ser dinamitzadors de 
l’Evangeli i per aquest motiu s’han plantejat trobades de pregària, formació 
i dinar (intentant tenir formació i fraternitat). La resposta de moment és 
prou positiva. Les parròquies estan molt ben acceptades en els barris, tot i 
que són barris molt freds en participació.

El Sr. Bisbe afirma que és important la tasca que s’està realitzant i cal 
continuar il·lusionant als laics i als preveres per elaborar més objectius per 
als propers anys. Per això avaluem el que anem fent i ens repensem les 
actituds de cara poder encertar en les propostes.

El Vicari General també confirma que cal avaluar de tot el que fem els 
que és vàlid i potenciar-ho i quines propostes o actituds no ajuden o són 
negatives i què podem fer per remeiar-les. A més de veure també hem de 
continuar insistint en què hem d’actuar i què podem aportar de nou.

Un conseller es planteja si treballem correctament en els consells de 
presbiteri, és a dir si aquest Consell hauria de tractar altres temes que potser 
serien més pròpiament de Consell de Pastoral Diocesà. També demana que 
es tracti en una altra ocasió el tema dels Animadors de Comunitat i que es 
reflexioni si és correcte que en parròquies de ciutat es deixi d’insistir en la 
pastoral de joves i es deixi aquesta qüestió únicament a les escoles. També 
expressa que els arxiprestes no han parlat de vocacions sacerdotals i creu 
que és un tema molt preocupant i urgent, especialment en el futur a cinc 
anys vista.

El Delegat de Vocacions comenta que especialment el que pretén és 
promoure la pregària per les vocacions i està fent esforços per millorar-ho 
amb noves propostes.

Tema segon: Guia per a Rectors i Responsables de parròquies.

Mn. Víctor Espinosa, Canceller - Secretari, explica que s’ha elaborat 
una guia que recull dubtes i incidències que són habituals a les nostres par-
ròquies, i per tant té la finalitat de recordar i informar els temes que són 
més recurrents i que plantegen qüestionaments. Aquesta Guia pot servir 
pels rectors i pels laics que fan atenció habitualment a les parròquies.

Es reparteix una Guia per a tots els consellers i es llegeix i comenta. 
Una vegada llegida i comentada és creu unànimement que pot ser molt útil. 
Ja es pensarà la millor forma de divulgar-la.

Essent les 14 hores i sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Bisbe 
va agrair el treball fet i clogué la sessió amb una pregària.
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Consell Presbiteral
Sessió del dia 11 de juny de 2018

Hi són presents tots els conseller: Sr. Bisbe, Mn. Pedrós, P. Clot, 
Mn. Mercadé, Mn. Ribas, Mn. Ginestà, Mn. Blas, P. Riera, Mn. Soler, Mn. 
Melcior, Mn. Jové i Mn. Pons. S’excusen Mn. Sallán i Mn. Víctor Espinosa. 

Rés de l’hora intermèdia.

Acabada l’hora intermèdia, s’excusa a Mn. Víctor Espinosa que està 
fent una experiència missionera a Perú

Aprovació de l’acta de les sessió anterior (16 de gener de 2018).

Es llegeix l’acta.

Seguiment d’acords i temes.

La guia que s’ha de repartir en un futur, no s’ha imprès, per motius de 
la llei de protecció de dades. La CEE vol que l’autonomia sigui interna i no 
externa, a fi que sigui la mateixa Església i no l’Administració la que tramita. 
És una nova llei complexa perquè necessita de permisos de les persones 
per qualsevol llista que realitzem a nivell de parròquia, delegació… Això 
ens ha de fer estar atents a les noves maneres de redactar a fi de poder 
ajustar-nos a la nova llei. Des del Bisbat de Lleida hi haurà una reelaboració 
de permisos per adequar-nos a les noves normes europees.

Es llegeix el decret de supressió de la parròquia de St. Andreu. Tot el 
territori passa a l’església parròquia de St. Llorenç

Informació sobre un curs que es va farà a Barcelona per a preveres 
que porten de quinze a vint anys de discerniment pastoral: “Discerniment 
i acompanyament espiritual per a preveres”. Qui estigui interessat ho ha 
d’enviar al Sr. Bisbe o Vicari General que tindran cura d’insistir a alguns 
preveres de la importància de la participació. S’aconsella als Arxiprestes 
que informin i animin als preveres del seu respectiu arxiprestat.

La visita pastoral del nou curs s’iniciarà al setembre: Baix Segre i 
Gardeny serien els arxiprestats escollits. Començaríem amb el Baix Segre, 
(setembre - novembre) i l’altre, Gardeny, febrer - març de l’any 2019.

En nom de tots, s’envia la felicitació al bisbe auxiliar d’Osaka (Japó), 
P. Abella, cfm, nascut a la nostra Diòcesi. La seva ordenació serà el 16 de 
juliol. Al setembre i octubre vindrà a Lleida

El 24 de juny, a les 18:00 h, en la S. E. Catedral de Lleida,rebrà l’ordre 
del diaconat el Sr. Francesc Domènech. Formarà part del grup de diaques 
permanents de la nostra Diòcesi.
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S’informa de la venda de la Finca de Miravall. Es va discutir el tema 
i es va emetre el parer favorable del Consell d’Assumptes Econòmics i el 
Col·legi de Consultors.

Tema primer: Havent celebrat l’Assemblea Diocesana “Parrò-
quia Acollidora i Missionera” i a la llum de les primeres conclusions, 
amb l’experiència del treball pastoral parroquial i arxiprestal dels 
dos darrers cursos…

Cóm valores i que s’ha aconseguit (amb l’actual Pla Pastoral) a la teva 
parròquia o arxiprestat?

La parròquia és el lloc de trobada de la comunitat cristiana i un centre 
important, si bé no exclusiu, d’evangelització. Ser creatius a fi d’evangelit-
zar. Un apunt per l’acta: tenir present el dinamisme del consell presbiteral 
que fa possible el manteniment de la vida del bisbat però sobretot buscar 
creativitat per a les noves formes d’evangelització. El Sr. Bisbe exposa la 
convicció de respectar els ritmes de cadascú, tenint present els carismes de 
cada grup. Per això exposa que les línies pastorals són les marcades pel pla 
de pastoral i, a partir de les quals, fer possible l’evangelització en els nostres 
entorns, des de les parròquies.

S’ha de buscar atendre també les parròquies dels pobles petits. Ara 
bé, les parròquies en centres populosos (ciutat i pobles grans) s’ha de buscar 
crear familiaritat, sabedors que la feina és costeruda perquè la mentalitat 
dels membres de la nostra comunitat és d’assistir al sagrament i col·laborar 
en el què poden, però la pertinença és un repte. Una pertinença que inclou 
l’evangelització, la proximitat i la sacramentalització.

En una altra observació, la gent jove que acudeix a les parròquies és 
provinent de certs moviments. A partir d’ara es planteja la possibilitat de 
ser creatius i buscar noves fórmules pels nous temps.

Surt el tema de la confirmació. S’hauria de buscar noves respostes als 
nous reptes. La confirmació en una edat més prompta es pot replantejar o 
no. Es decideix d’estudiar-ho i més endavant es procedirà. Es parla de les 
diferents preparacions i celebracions. Es proposa d’estudiar l’ADN de cada 
parròquia i estudiar possibilitats.

En quant el catecumenat que fins ara se n’encarregava Mn. Daniel 
Turmo, ara se n’encarregarà el Vicari General. Es parla d’un procés d’ini-
ciació cristiana que sigui adequat a les persones encomanades. Tanmateix 
es tindrà present la vida de les parròquies i, pot ser, alguna celebració co-
munitària a la S. E. Catedral de Lleida. Fa anys es va utilitzar aquesta última 
fórmula. Va concloure per la poca assistència i participació dels membres 
de la comunitat diocesana.
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Davant la nova realitat actual s’ha d’estar atent als nous signes dels 
temps.

És el moment de valorar la xerrada de l’Assemblea Diocesana. La 
valoració és molt positiva en quant al ponent i el treball en equips per 
arxiprestats. No obstant aquest darrer punt no és ben acceptat per tots els 
presents. Per tant, hi ha unanimitat en la valoració del cardenal en positiu i 
no unanimitat en els treballs en equips per arxiprestats (per l’opinió de què 
és bo que es comparteixi amb membres d’altres arxiprestats i parròquies, i 
no quedar-se tancats en els del mateix àmbit).

El compromís dels membres de la parròquia. Es precisa del compromís 
adult dels membres de les respectives comunitats parroquials.

Quina prioritat et plantejaries pel proper curs 2018/19, darrer del 
Pla Pastoral?

A partir del resum del Vicari General hi ha unes pistes pel nou curs: 
a més dels aspectes essencials com l’amor, el servei, la predisposició per 
l’altre… hi ha aspectes nous: com sortim cap enfora?; com fer de la par-
ròquia un espai en el que tothom tingui veu i vot?; com podem obrir més 
les parròquies?; com fem que els laics siguin més corresponsables?; com 
cuidem les residències?; és a dir, no tantes lamentacions i més posar-se 
mans a l’obra.

Alguna a cosa a comentar: la parròquia es veu no com font de vida, 
sinó de “jerarquia”en sentit pejoratiu, basat en l’ordenar més que no en el 
servir. La parròquia és de les comunitats, però sobretot és de Crist. En quant 
a les prioritats s’exposa una formació sobre el sagrament de la penitència, 
a fi que es vegi com quelcom positiu i no “beateria”. Com treballar perquè 
la gent copsi que els membres de la comunitat siguin corresponsables. I 
com fomentar l’autoconcepte evitant el que sempre es diu que els de fora 
són els “guais” i els de dins són de doble moral.

Llegir la realitat de la gent, tenir present els dinamismes diocesans, en 
els quals Déu també parla.

Altres temes i informacions.

Després de totes les aportacions i, per indicació i d’algun membre que 
demana concreció, el Sr. Bisbe expressa la seva convicció de presentar a 
tota la Diòcesi a principis de setembre un nou pas que ens porti a concloure 
el trienni de vigència del Pla Pastoral: un estudi i un desenvolupament de 
les coincidències entre els secretariats i les parròquies o, pel contrari, les 
distancies entre uns i altres de manera que no les fem servir per a una millora 
de la pastoral ordinària. En aquest cas accentuaríem la formació en tots els 
nivells de la comunitat: preveres, joves, laïcat adult, vida consagrada; i com 
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poder oferir la seva reflexió als agents que porten a terme les actuacions. 
També seria convenient un estudi i un directori dels sagraments referit a la 
catequesi, a la celebració i al compromís en la comunitat.

Essent les 14:00 hores i sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Bisbe 
agraeix el treball fet i clou la sessió amb una pregària.

Consell Pastoral Diocesà
Sessió del dia 5 d’octubre de 2017

Hi són presents tots els consellers, excusant-se el P. Joan Valls, la Sra. 
Francesca Agustí i el Sr. Laureano Sánchez, Mn. Gerard Soler. S’aprova 
l’acta anterior, sense rectificació (22 de juny de 2017). El Sr. Bisbe presenta 
com a nous consellers al Sr. Manel Díaz Martos com a Delegat Diocesà de 
l’Apostolat Seglar i a Mn. Mateo Hidalgo Sannicolás com a Delegat Diocesà 
de Missions i OMP.

Tema primer: Informacions sobre la parròquia de Sant Andreu, 
de Lleida.

El Sr. Bisbe explica que Mn. Carles Sanmartín ha estat convidat al 
Consell de presbiteri per explicar la situació pastoral de la parròquia de 
Sant Andreu de la que n’és rector. Mn. Carles va presentar fa uns mesos al 
consell episcopal la situació pastoral de la parròquia. El consell episcopal 
després de diverses converses i reflexionar sobre diferents opcions ha decidit 
que tots els arguments que va presentar Mn. Carles estan fonamentats i la 
millor solució és reconvertir la parròquia en un projecte diferent, un projecte 
pastoral que compartirien les Confraries de Lleida i l’Associació AIC que 
treballa des de fa molts anys, en labors socials, a la parròquia. La població 
parroquial seria assumida per la parròquia Sant Llorenç de Lleida i s’estudi-
aria si també part per la parròquia Sant Martí, de Lleida. La supressió de la 
parròquia no seria immediata, sinó que es farà progressivament, informant 
a tots els Consells i instaurant el nou projecte per fases.

El Bisbat es compromet a entregar el temple amb reformes estructurals 
realitzades, especialment de la coberta que presenta aluminosi. Una vegada 
entregat l’espai al nou projecte serien les Confraries i l’associació AIC les 
que s’encarregarien del manteniment i de les despeses ordinàries.
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Tot el temple s’usaria de forma polivalent per poder albergar reunions 
de les Confraries i les activitats de l’AIC, com a lloc d’exposició dels passos 
i s’atorgaria permís per realitzar culte amb les degudes condicions que 
estableix el CIC i les normes litúrgiques. Mn. Carles explica el recorregut 
històric de la parròquia fins a la seva situació actual.

Tema segon: Objectius diocesans. Seguiment del treball a les 
parròquies, delegacions, moviments…

El Sr. Bisbe reflexiona sobre el Pla Pastoral pels triennis 2016-2019 
on es van establir uns objectius per intentar implantar/revisar a totes les 
comunitats i organismes de la Diòcesi. Opina que val la pena treballar 
aquests o uns altres ja que sempre és benvinguda la creativitat que es pugui 
donar a les parròquies, moviments i organismes, però que en tot cas val 
la pena esgotar el termini de 2019 abans de proposar-nos altres línies de 
treball, centrant-nos en els primers objectius: conversió personal, la vida a 
les nostres comunitats i com ens podem coordinar millor les parròquies, les 
delegacions, les àrees de pastoral. Informa que s’ha repartit una plantilla de 
preguntes als arxiprestos per ajudar a avaluar i veure com es van portant 
els objectius programats.

En un futur ens podem proposar incorporar nous carismes o moviments 
que existeixen a l’Església.

Demana als Consellers la seva opinió i quines fites estan treballant en 
aquests moments o les que es proposen per aquest curs.

Aportacions dels Consellers:

La Delegada de Catequesi informa en primer lloc de l’avaluació de 
l’Enviament Diocesà del passat mes de setembre que ha elaborat, a partir de 
consultes a diverses persones. Comenta també que cada curs es programen 
formacions i recessos per a catequistes i enguany han volgut coordinar-ho 
millor i han fet una programació distribuïda en dos cursos. L’actual tindria un 
aire més bíblic i litúrgic i dividit en blocs temàtics. Es realitzarà a l’IREL per 
tal de poder-li donar una excel·lència acadèmica i es puguin obtenir crèdits. 

Irel: recorda que el dia 19 es fa la lliçó inaugural a la UdL a càrrec de 
Manel Lladonosa. L’actual Director fa un reconeixement a l’equip, bisbes 
i director anterior. Novament posa l’IREL al servei de les parròquies per 
la formació d’agents de pastoral, animadors de comunitats o dels laics en 
general.

Delegació de Joves: Informa que s’ha elaborat un calendari per di-
fondre a les parròquies les propostes per aquest curs. S’han format diverses 
comissions dintre de la Delegació per un treball més efectiu. Constata que 
es troben amb una realitat difícil perquè no són massa els joves de les par-
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ròquies i darrerament es troben amb joves que venen directament d’escoles 
sense haver estat mai vinculats en cap parròquia.

Vida creixent: Recorden que tenen el seu pla específic de formació 
que és comú per a totes les Diòcesis de Catalunya.

Pastoral penitenciària: Actualment estan formant els nous volunta-
ris que s’han incorporat i han organitzat de nou aquest tipus de formació 
específica en col·laboració amb la Diòcesi de Barbastro - Monzón. Entorn 
a la festa de la Mercè també s’organitzaran noves propostes.

Xarxa d’entitats sociocaritatives: Es proposen durant aquest curs 
treballar més el tercer objectiu de coordinació amb les parròquies. Continuen 
les dificultats econòmiques per a moltes famílies i tractaran aguantar l’embat 
amb una crisi que per molts està enquistada. Volen potenciar l’abordatge de 
la salut mental de moltes persones que han quedat afectades a conseqüència 
de la mateixa crisi econòmica.

Vida consagrada: Recorda que hi ha presència de moltes congrega-
cions a la Diòcesi de Lleida, tot i que molts religiosos són d’edat avançada. 
Continuaran convocant en dos o tres trobades a tots els religiosos, però 
constaten que hi ha una participació baixa i els religiosos més joves no 
participen, possiblement per les moltes activitats que els ocupen. Respecte 
el Pla Pastoral creuen que no poden fer més del que ja fan, tenint present 
les referències que es fan envers la vida consagrada.

MCS: Informa que s’està acabant d’enllestir el Pla de Comunicació 
del Bisbat de Lleida. Enguany especialment el plantejament que tenen es 
cercar persones que ajudin a formar-nos en xarxes socials.

Fundació Verge Blanca: Informa detalladament de les activitats del 
passat estiu i d’algunes propostes pel present. Reflexionen que es troben 
amb moltes dificultats en l’acompanyament respecte la fe de joves que se 
senten molt distanciats de la vida de les comunitats cristianes.

Delegació de Missions: Ja han elaborat el programa d’enguany i 
la preparació de la jornada del Domund. Organitzaran recessos, vetlla de 
pregaria… i han presentat una memòria del curs 2016-2017 que han fet 
arribar a les diverses institucions.

Família i vida: Continuen amb la programació ordinària i actualment 
sobretot estan centrats en les jornades del CPM que se celebraran a Lleida 
al mes d’octubre.

Delegació d’Ensenyament: A més de resumir els principals punts de 
treball del present curs, ressalta les dificultats que s’ha trobat la Delegació per 
posar en contacte els arxiprestats - parròquies amb el professorat de religió.
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El Sr. Bisbe finalitza la sessió amb una breu reflexió sobre l’actual 
moment polític a Catalunya, que preocupa a tothom i demana es continuï 
portant a la pregària i que intentem pacificar les situacions que estiguin al 
nostre abast. Recorda que el dia anterior es va publicar al Web una nota de 
la Diòcesi fent referència això mateix i opina que l’Església a Catalunya i 
Espanya, de manera discreta, està present en aquest tema.

Mn. Carles Sanmartín proposa que es valori la possibilitat d’organit-
zar una vetlla de pregària en els propers dies com a signe pacificador dels 
cristians de Lleida. La proposta és molt ben acollida per part de tothom.

Essent les 21:00 h. el Sr. Bisbe clogué la sessió amb una pregària, tot 
donant les gràcies pel treball fet al llarg de tot el curs.

Consell Pastoral Diocesà
Sessió del dia 14 de juny de 2018

A la ciutat de Lleida, a la Casa de l’Església - Acadèmia Mariana, a les 
dinou hores, es reuneix, prèvia convocatòria, el Consell Pastoral Diocesà, 
al qual assisteixen els membres següents:

Presideix, l’Excm. i Rvdm. Sr Bisbe, Mons. Salvador Giménez Valls, 

Hi són presents: Il·lm. Sr. Vicari General, Josep Antoni Jové Camí, 
Mn. Francisco José Ribas Fragero, Arxiprest del Baix Segre; Pare Jordi Clot 
Puig, salesià, Arxiprest de Perifèria; Pare Antoni Riera Figueras, Delegat 
de Vida Consagrada; Sr. Ximo Company Climent, Delegat de Patrimoni 
Artístic i Cultural; Sr. Emili Reimat Burgués, Delegat de Família i Vida; Sra. 
Lourdes Gilgado Rodríguez, per la Delegació de Pastoral de la Salut; Sr. 
Manuel Díaz Martos, Delegat d’Apostolat Seglar; Sra. Francesca Agustí 
Farreny, Delegada d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses; Sr. Laureano 
Sánchez Castillo, Responsable Formació Animadors de la Comunitat; Sra. 
Dolors Esteve Gomes, en representació de l’Arxiprestat de Baix Urgell - les 
Garrigues; Sr. Xavier Pelegrí Macarulla, Delegat de Vida Creixent; Sr. Miquel 
Àngel Martín Macías, Delegat de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat.

Absent en aquesta data el Sr. Canceller-Secretari General del Bisbat 
de Lleida, Mn. Víctor Manuel Espinosa Oller, assisteix exclusivament per a 
la redacció de l’Acta de la present reunió del Consell Pastoral Diocesà, la 
Sra. Asunción Besa Esteve, en funcions de Secretària accidental.
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Obert l’acte per l’Excm. i Rvdm. Sr Bisbe, amb una breu oració, 
s’examina tot seguit l’ordre del dia previst per a la reunió d’aquesta data, 
que es concreta en els punts que figuren tot seguit.

1. Aprovació acta anterior.

S’aprova, per unanimitat l’acta anterior del Consell Pastoral corres-
ponent a la reunió de 5 d’octubre de 2017.

2. Informació sobre la Parròquia de Sant Andreu,

Informa el Sr. Bisbe de l’assumpte enunciat sobre el “tancament” o 
cancel·lació de la Parròquia de Sant Andreu. Remarca que ja fa temps que 
es venia observant un decreixement notable de la població existent en el 
perímetre de la Parròquia, un barri que es troba en declivi en tots els sentits 
i què en compliment de la legislació canònica vigent, es pot decretar la seva 
anul·lació o supressió.

Es van unir a l’expedient instruït els informes pertinents, i un cop 
escoltats els òrgans consultius i executius del Bisbat es va acordar la seva 
supressió pel Decret pertinent promulgat pel Bisbe de la Diòcesi, i amb 
entrada en vigor en data 17 d’aquest mes de juny.

També es van estudiar les qüestions dimanants d’aquesta mesura, el 
primer era acordar a quina parròquia de les properes s’annexionaven el ter-
ritori, la feligresia i els “Llibres Sagrats”. Hi havien diverses possibilitats, que 
es concretaven en decantar-se bé per la Parròquia de Sant Pere, la de Sant 
Martí i la de Sant Llorenç dubtes normals respecte a aquesta transferència.

Finalment es va acordar la incorporació total de les tasques parroquials 
de Sant Andreu, a la parròquia de Sant Llorenç, on s’han portat els Llibres 
Sagrats, i que a partir de la data de la resolució de supressió adoptada és la 
parròquia en què figuraran les inscripcions i anotacions pertinents respecte 
de les persones que integraven la Parròquia de Sant Andreu i que han passat 
a Sant Llorenç. A més a més és en l’Arxiu d’aquesta Parròquia on han quedat 
dipositats els “Llibres Sagrats” vigents, fins als terminis reglamentaris. Cal 
tenir en compte també que el perímetre de la Seu Vella que corresponia 
íntegrament a Sant Andreu, ara passa a Sant Llorenç, en tots els aspectes 
pastorals o socials que són inherents a qualsevol activitat Parroquial, i la 
Seu Vella no és una excepció; si bé resta a part l’aspecte administratiu 
del monument i del terreny adjacent que corresponen a la Generalitat de 
Catalunya i gestionat, en el seu cas, per l’entitat “Turó de la Seu Vella”.

En conseqüència l’edifici propietat del Bisbat de Lleida, i destinat fins 
a la seva supressió a “Parròquia de Sant Andreu”, ara té com a finalitat 
el ser Seu de les Entitats, Congregacions i Confraries, que conformen el 
“Secretariat de Confraries” incorporat a la Delegació de Litúrgia i Pietat 
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Popular i que ocupa la planta baixa destinada a “Guarderia” del passos de 
la Setmana Santa, i les plantes superiors que, per ara, ocupa el “Voluntariat 
Vicencià” per a les tasques inherents al seu apostolat; utilitzen, també, un 
petit despatx, per a visites individualitzades.

El “Voluntariat Vicencià” s’ocupa en concret d’unes cent quaranta 
famílies del barri, que necessiten ajuda material, espiritual, psicològica i 
social, per poder sobreviure. En concret es responsabilitzen:

a) Del “Banc d’Aliments” per a la gent del barri en el llindar de la 
pobresa, amb repartiments de bosses i d’esmorzars durant tot l’any, amb 
connexió amb “Arrels”.

b) Tasques de cultura per a gent gran, que han d’aprendre castellà o 
català i també costura i planxa.

c) Tasques de reforç escolar per a infants en edats adients.
d) Tasques d’assessorament i acolliment per a famílies.

Quatre àrees, la responsabilitat de les quals recau sobre el “Voluntariat 
Vicencià” i que es realitzen en els espais que s’han destinat per a aquestes 
finalitats imprescindibles per a les 140 famílies d’aquell barri, que troben 
suport i ajuda per a les seves necessitats vitals.

El Consell Pastoral Diocesà es dona per assabentat d’aquestes infor-
macions.

3. Informe del Sr. Bisbe sobre les “Visites Pastorals”

El Bisbe, Mons. Salvador, informa sobre les “Visites Pastorals” realit-
zades ja, a totes les Parròquies i Arxiprestats de la Diòcesi, que va començar 
l’any anterior, començant per la Parròquia d’Alpicat i que ha finalitzat en el 
present, visitant la Catedral i les Parròquies de Lleida capital, i tot ha estat 
molt agradable, ja que ha pogut comprovar que en general és molt correcte 
el funcionament de totes elles, encara que en algunes hi manca el Consell 
Pastoral i el Consell d’Economia que seria favorable existissin en totes. Però 
ha pogut constatar que especialment l’acollida de les persones, i l’ajuda als 
necessitats són constants en totes les demarcacions parroquials, i que malgrat 
la necessitat de posar al dia alguns edificis que són objecte d’atenció sigui 
pel seu caràcter històric, o bé perquè estan patint algun deteriorament, és 
molt notable l’interès dels rectors i dels feligresos per tot el que afecta a 
la seva Parròquia sigui de caràcter extern o intern. Ha pogut gaudir de la 
bona relació que existeix entre els rectors i els pobles; perquè la Parròquia 
ha de ser acollidora i evangelitzadora.

4. Resum Assemblea Diocesana

El Consell Pastoral Diocesà passa a consideració l’Assemblea Dioce-
sana de 26 del proppassat mes de maig.
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El Sr. Vicari General informa dels aspectes més remarcables com va 
ser la ponència de l’Excm. Sr. Joan Josep Omella, Cardenal de la Santa Seu 
i Arquebisbe de Barcelona amb una encertada intervenció en què de forma 
fàcil i entenedora i que va arribar a tothom per la seva sincera planesa i per 
la facilitat de paraula, senzillesa… va ser una veritable exhortació pastoral, 
proposant tota una sèrie de realitzacions pràctiques en les parròquies i 
diòcesis obertes a l’estil que demana el Papa Francesc.

Es reuniren més de dues-centes persones que després de la Ponència 
i en grups van estudiar la “Parròquia Missionera”, el que va desenvolupar 
diverses consideracions i alguns propòsits.

L’ambient i intercanvi d’idees i opinions va resultar molt positiu, i més 
tècnic i especialitzat que en ocasions anteriors.

En aquest punt i al voltant del tema escollit, que era “La Parròquia Mis-
sionera”, van intervenir diversos assistents, a la present reunió, com van ser:

El Sr Ximo Company, en relació amb la conservació i millora del 
Patrimoni artístic i cultural de les Parròquies recorda les actuacions que es 
duen a terme des de la pròpia Delegació en l’estudi dels edificis i temples 
i també en la petició de subvencions a les Administracions, i entén que és 
difícil la tasca que es realitza a la Diòcesi de Lleida, tant extensa i amb tants 
edificis antics.

El Sr. Manuel Díaz Marcos, Delegat d’Apostolat Seglar, es fixa de 
forma especial en la tasca d’evangelització que obligaria les Parròquies a 
tenir-ho present en tota l’activitat prevista i per altra banda el Pare Antoni 
Riera, Delegat de Vida Consagrada creu que seria bo tenir un intercanvi 
més freqüent entre les comunitats religioses i les parròquies.

El Pare Jordi Clot, Arxiprest de Perifèria, entén que hi hauria d’haver 
en totes les parròquies més col·laboració i intervenció dels laics, sobre tot 
en els ”Consells d’Economia Parroquials” amb profunditat, per saber les 
despeses que es produeixen i també per les activitat que es porten a terme 
tant per aconsellar i per acollir.

Intervé tot seguit Mn. Francisco Ribas, el qual valora les relacions 
interpersonals que es donen a nivell de Parròquia perquè hi ha moltes 
persones que necessiten parlar de forma seriosa amb un criteri de valor, 
davant els problemes que es plantegen actualment. Insisteix que convindria 
incrementar la formació dels laics en general a través de l’IREL i anuncia la 
propera celebració d’un Simpòsium que tindrà com a lema l’Evangelització 
de les comunitats de base i la participació en aquesta tasca.

El Sr. Xavier Pelegrí dona compte, en resum, de la tasca que es 
realitza a Vida Creixent, dedicada a persones de la tercera edat però que 
troben allí, companyia i distraccions molt convenients.
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El Sr. Laureano Sánchez Castillo com a Responsable de formació 
d’Animadors creu que és bàsic l’organització dels consells de les parròquies 
tant el de pastoral com el de caràcter econòmic.

El Sr. Emili Reimat Burgués, Delegat de Família i Vida, fa especial 
menció de la necessitat de tenir més comunicació i com a conseqüència més 
també “vida comunitària”, per establir relacions d’amistat dins la mateixa 
Delegació.

La Sra. Dolors Esteve, com a representant de l’Arxiprestat de Baix 
Urgell-Garrigues, creu que cal evangelitzar des de les famílies, i les comu-
nitats rurals.

Clou aquest punt la intervenció del Sr. Bisbe, el qual manifesta que 
són comprensibles les dificultats en les tasques esmentades, però que la 
millor línia d’actuació és seguir el “Pla Pastoral” que es va aprovar, i en el 
qual ja es preveuen les tasques que cada any, han de realitzar les parròquies.

5. Informació general

L’Il·lm. Sr. Vicari General, Mn. Josep Antoni Jové Camí, informa 
dels esdeveniments que es preparen per a dates properes i que cal tenir 
presents per al proper curs 2018 - 2019.

Enviament, com cada curs es pensa fer a meitat de setembre, concre-
tament el dijous 13 de setembre de 2018, a les set de la tarda, a la Catedral.

Dimarts Sant: 14 d’abril de 2019, Diada Sacerdotal, amb la comme-
moració de les “noces sacerdotals d’or i de plata als preveres que vagin 
fent 50 o 25 anys de la seva ordenació. A la tarda a la catedral, Eucaristia 
solemne de benedicció dels Sants Olis i renovació de promeses sacerdotals.

Assemblea anual, es preveu per al dissabte 26 de maig de 2019.

Prega el Sr. Vicari General que es tinguin presents aquestes dates als 
efectes que puguin participar tots en els actes previstos.

També indica, Mn. Jové, que aquest mes de juny el diumenge 24 es 
produirà l’ordenació del Diaca permanent, Sr. Domènech, és un laic, casat 
de fa alguns anys, professional i que ha pres seriosament aquesta opció de 
servei a l’Església.

Tancament de l’Acta

I no havent-hi més assumpte per tractar, a las vint hores i trenta-cinc 
minuts del dia expressat en l’encapçalament, es dona per conclosa la reunió 
del Consell de Pastoral Diocesà d’aquesta data, de la qual, per a constància 
i validesa del que s’ha acordat o informat, estenc l’acta present, i com a 
secretària de forma, accidental, certifico i en dono fe.
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Nomenaments
Abril 2018

Dia 26
Sra. Maria José Rosell Farré, secretària general de Càritas Diocesana 

de Lleida pel bienni 2018-2019.

Maig 2018

Dia 15
Sr. Jaume Ros Bonet, president de l’Adoració Nocturna Espanyola, 

del Consell Diocesà de Lleida.

Juny 2018

Dia 1
P. Josep Vilarrubias Codina, cmf, consiliari del Moviment de Vida 

Creixent de la Diòcesi de Lleida.

Agost 2018

Dia 17

Sr. Juan Luis Salinas Sànchez, Canceller - Secretari General del 
Bisbat de Lleida.

Mn. Jaume Pons Bosch, rector in solidum, moderador, de les parrò-
quies Mare de Déu del Carme i Sant Joan, baptista, de Lleida.

Mn. Santiago Mataix Gabaldón, rector de les parròquies d’Aitona, 
Seròs, la Granja d’Escarp i Massalcoreig.

Mn. Joan Carles Mandje Bote, rector de les parròquies de Bell-lloc 
i els Alamús.

Mn. Francisco José Ribas Fragero, rector de les parròquies d’Al-
menar, Alguaire i Vilanova del Segrià.

Mn. Francisco José Ribas Fragero, Canonge de la Santa Església 
Catedral de Lleida.

Mn. Josep Vicent Forner Calpe, rector de les parròquies d’Alfarràs, 
Algerri, la Figuera i Castelló de Farfanya.

Mn. José Wilson Marín Castafio, rector de les parròquies d’Alpicat, 
Gimenells i Pla de la Font.

Mn. Luis Antonio Aguirre Abella, rector de les parròquies de l’Al-
bagés, Castelldans, el Cogul i Aspa.
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Mn. Ramon Vila Aloy, adscrit a la U. P. Mare de Déu del Carme i 
Sant Joan, baptista, de Lleida.

Mn. Pere Canals Mateu, rector de les parròquies de Corbins i Torre-
lameu (continuant com a rector de Vilanova de la Barca i Alcoletge).

Sr. Isidre Charles Armengol, animador de comunitat a les parròquies 
de Vilanova de la Barca, Alcoletge, Corbins i Torrelameu.

Mn. Josep Solé Sans, rector in solidum, moderador, de les parròquies 
de Borges Blanques, Juneda, Puiggròs, Torregrossa i la Floresta.

Mn. Adrià Bulai, rector in solidum de les parròquies de les Borges 
Blanques, Juneda, Puiggròs, Torregrossa i la Floresta.

Mn. Francesc Xavier Domènech Jornet, adscrit a la parròquia de 
la Granja d’Escarp.

Octubre 2018
Dia 1
Mn. Robert Louan Gogbeu, arxipreste de l’arxiprestat del Baix Segre.
Mn. Josep M. Escorihuela Pujol, arxipreste de l’arxiprestat Segrià-

Noguera-Ribagorça.
P. Brígido Anibal Ortiz Hernàndez, OdM, capellà del Centre Pe-

nitenciari de Lleida
P. Brígido Anibal Ortiz Hernàndez, OdM, delegat diocesà de Pas-

toral Penitenciària.
P. Ignacio Blasco Guillén, OdM, capellà del Centre Penitenciari de 

Lleida.
P. Ignacio Blasco Guillén, OdM, rector in solidum de la parròquia 

de Sant Pau, apòstol, (Mariola) de Lleida.
P. Vicente Zamora Martín, OdM, rector in solidum de la parròquia 

de Sant Pau, apòstol, (Mariola) de Lleida
Mn. Francisco José Ribas Fragero, rector de les parròquies de l’As-

sumpció de la Mare de Déu d’Almenar i de Sant Serní, bisbe, d’Alguaire.
Mn. Jaume Pons Bosch, rector de la parròquia de Sant Sebastià, màr-

tir, de Vilanova del Segrià, continuant com a rector in solidum, moderador, 
de les parròquies Mare de Déu del Carme i Sant Joan Baptista, de Lleida.

Novembre 2018
Dia 7
Sr. Salvador Canes Ambrós, ministre extraordinari de l’Eucaristia.
Sr. Francesc Xavier Pelegrí Macarulla, ministre extraordinari de 

l’Eucaristia.
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Necrològiques
Mn. Ramon Galceran Salut

Mn. Ramon Galceran Salut, fill de Ramon i de Maria, va néixer a 
Montclar, Lleida, el dia 10 d’abril de 1934.

Va cursar els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida, de l’any 
1948 al 1960. Va ser ordenat prevere a la Capella del Seminari de Llei-
da, de mans de Mons. Aurelio del Pino, l’any 1960, al servei de la nostra 
Església de Lleida.

De 1961 a 1964 va treballar pastoralment a les parròquies de Sant 
Josep i Sant Martí de Lleida.

L’any 1964 el van destinar a l’atenció pastoral de l’Hospital Provincial 
de Lleida i ja no va abandonar aquest servei fins l’any 2009, compaginant-ho 
com adscrit a les parròquies de Sant Josep i de Sant Martí.

L’any 1991 el van nomenar Consiliari Diocesà de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes, tasca que va atendre fins l’any 2010, però conti-
nuant amb el nomenament de Consiliari Vitalici de l’Hospitalitat.

De l’any 2000 i per un quinquenni, va representar els Centres d’As-
sistència Sanitària de Lleida, al Consell Presbiteral Diocesà.

Finalment de l’any 2007 al 2009 va exercir de rector a la parròquia 
de l’Exaltació de la Santa Creu, de Torrefarrera.

Va morir el dia 21 de maig de 2018, i ja descansa en la Pau del Senyor.

Mn. Ramiro Viola González

Mn. Ramiro Viola González, fill de Pere i Maria, va néixer a Algerri 
(Lleida) el 2 de desembre de 1923. Desprès de fer el servei militar, va ingres-
sar al Seminari Conciliar de Lleida al 1946 per fer els estudis eclesiàstics.

Ordenat sacerdot el 31 de maig de 1952 en el Congrés Eucarístic de 
Barcelona va ser nomenat coadjutor de la Parròquia de Sant Pere-Catedral 
de Lleida l’1 de juliol de 1952, parròquia a la qual va servir posteriorment, 
com adscrit. També en aquests anys donà classes al Seminari.

Llicenciat en història, va ser fundador del Col·legi Episcopal de Lleida 
l’any 1958 i primer director fins al 1965, desenvolupant després tasques 
directives i professor fins la seva jubilació.
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Durant la seva vida pastoral va ser, entre d’altres càrrecs,

• Arxiver del Bisbat de Lleida fins l’any 2002,
• Assistent Eclesiàstic de la Congregació de la Puríssima Sang de 

Lleida,
• i Capellà de la Clínica Perpetu Socors durant més de 30 anys.

Va formar part del “Círculo de investigadores históricos” creat a l’es-
glésia espanyola de Santiago i Montserrat de Roma durant el mes de juliol 
de 1970, a proposta del seu rector, motiu pel qual es passava molts mesos 
d’estiu investigant a l’arxiu del Vaticà.

Fruit de la seva tasca investigadora va escriure multitud d’articles. 
També és autor de molts llibres, destacant entre altres

• El martirio de una Iglesia, sobre els màrtirs de la persecució re-
ligiosa del 36 al 39, essent aquest llibre font de les més valuoses i 
completes aportacions dins el procés de beatificació dels mateixos.

• El llibre Una Església en tensió. Lleida S. XIX, sobre la vida de 
Santa Teresa Jornet i el Beat Francesc Castelló i Aleu.

• I el titulat Historia de la Congregación de Carmelitas Misioneras-
Teresianas

Mn. Ramiro Viola González va morir el dia 21 de setembre de 2018, 
i ja descansa en la Pau del Senyor gaudint de la seva glòria.

Mn. Josep Miarnau Vea

Mn. Josep Miarnau Vea, fill de Josep i Encarnació, va néixer a Llar-
decans (Lleida) el 24 de març de 1919 i va ser batejat un dia després, el 
25 de març de 1919. El 17 de abril de 1922 va ser confirmat, i l’11 de 
juny de 1944 va ser ordenat Prevere a Lleida per Mons. Joan Villar Sanz.

Els estudis eclesiàstics els va iniciar al Seminari Conciliar de Lleida l’any 
1931, estudiant en ell fins el 1936. El 1939 els va reprendre al Seminari 
de Barcelona fins el 1940, per tornar al de Lleida el 1940 i finalitzar-los 
el 1944.

Entre 1944 i 1951 va ser nomenat Ecònom de Senet i encarregat 
d’Aneto, Estet i Forcat.

Al 1951 fou nomenat Ecònom de Berbegal i Encarregat de Lagunar-
rota fins al 1955. Passant a ser l’ecònom de d’Almatret entre 1955 i 1964.
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Entre 1964 fins al 1968 fou ecònom de Peralta de la Sal i encarregat 
de Gabassa.

Al 1969 arriba a Lleida com a adscrit a la parròquia de la Sagrada 
Família de Lleida, essent, alhora, capellà substitut de l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida, encàrrec que tingué fins al 1984.

Entre 1969 i 1971 va estar adscrit a la parròquia de Sta. Maria de 
Gardeny de Lleida, passant fins al 2012 a la parròquia de Sant Joan Baptista 
de Lleida com a adscrit.

Tenia delit per la música, havent realitzat estudis superiors d’orgue i 
de composició.

Mn. Josep Miarnau Vea va morir el dia 6 d’octubre de 2018, a les vuit 
del vespre, a la Casa Sacerdotal on visqué els darrers anys de la seva vida, 
als setanta-quatre anys de sacerdoci i noranta-nou d’edat, per descansar en 
la Pau del Senyor gaudint ja de la seva glòria eterna.

Mn. Francisco Castillón Cortada

Mn. Francisco Castillón Cortada, fill de Francisco i de Manuela, va 
néixer a Monsó (Huesca), l’11 de setembre de 1927 i va ser batejat quatre 
dies després, el 15 de setembre del mateix any. El 29 de juny de 1953 va 
ser ordenat prevere a Lleida després d’haver cursat els estudis eclesiàstics 
al Seminari Conciliar de Lleida del 1942 al 1953.

Tot seguit va ser nomenat Coadjutor de la Parròquia de la Mare de Déu 
del Carme de Lleida, fins al 1954 i, posteriorment, va rebre el nomenament 
per les responsabilitats següents:

 - Ecònom de Cagigar i encarregat de Monesma, San Esteban de Mall 
i Treserra (del 1954 al 1958).

 - Ecònom de la Parròquia de la Mare de Déu del Roser de Gimenells 
del 1958 al 67.

 - Ecònom de la Parròquia de Zaidín (1967-1982).
 - Membre del grup sacerdotal de Sta. Maria Magdalena de Lleida del 

1982 al 1983.
 - Membre del grup sacerdotal de la Parròquia del Pilar de Lleida, del 

1983 al 1991.
 - Capellà de l’Oratori de la Mare de Déu dels Dolors de Lleida (1991-

2004).
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 - Capellà adjunt de la comunitat de Germans Maristes de Lleida 
(1991-2005).

 - Membre de la Comissió Diocesana de Litúrgia (1959-1970).
 - Cronista oficial del Bisbat de Lleida al 1982.

Va impartir cursos d’Història, Art i dibuix en el Seminari Conciliar 
de Lleida.

Va escriure diversos llibres sobre santuaris, castells, pobles de l’Aragó, 
i va realitzar nombrosos treballs d’investigació de diferents matèries, per 
revistes especialitzades.

Va ser col·laborador de premsa en Osca, Fraga, Monzón i en el Full 
Dominical de Lleida.

Al llarg de la seva vida va rebre nombrosos premis literaris i artístics, 
dels quals destaquen els de:

 - l’Acadèmia Mariana de Lleida al 1955
 - Beato Ávila de dibujo el 1956
 - Ricardo del Arco del Alto Aragón el 1975
 - Ramon Sender de las Letras Aragonesas de l’Ajuntament d’Osca, 

el 1983
 - Ciudad de Huesca el 1983
 - Joaquín Costa de Monzón, el 2012
 - El premi Virgen de la Alegría de Monzón li va ser atorgat en vàries 

ocasions.

Mn. Francisco Castillón Cortada va morir el dia 27 d’octubre de 2018 
a la Casa Sacerdotal on visqué els darrers anys de la seva vida, als seixanta-
cinc anys de sacerdoci i noranta-un d’edat, per descansar en la Pau del 
Senyor gaudint ja de la seva glòria eterna.
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Sistema de protecció a la infància  
i treball amb menors

Lleida, a 13 de desembre de 2018

Benvolguts rectors, responsables d’esplais i d’altres institucions de la 
Diòcesi.

Com ja coneixeu, tot complint el que estableix la Llei 26/2015, de 28 
de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescèn-
cia, i la Llei 45/2015 de voluntariat pel treball amb menors, és obligatori 
demanar al Registre Central de Delinqüents Sexuals la informació relativa 
a la carència d’antecedents per delictes de naturalesa sexual de cada 
agent que realitzi tasques pastorals habituals amb menors (sacerdots, 
diaques, animadors de comunitat, religiosos, catequistes, monitors, qualsevol 
altre tipus de voluntari…).

Aquest Certificat negatiu de delictes sexuals, el pot demanar cada 
interessat i també es pot fer des de la institució de manera col·lectiva. En 
aquest sentit, la Secretaria General del Bisbat de Lleida us ofereix la 
possibilitat de tramitar-ho en grup a través d’ella (procediment individual 
o agrupat; consultar la pàgina Web del Ministeri de Justícia). En tot cas 
sempre és responsabilitat directa d’allí on l’agent de pastoral exerceixi 
la seva activitat el fet d’instar a aquest a què el sol·liciti i el demani.

Per demanar-ho des de la Secretaria General del Bisbat, cada persona 
interessada ha de presentar la següent documentació, els impresos de la 
qual se li facilitaran:

 - fotocòpia del D.N.I., N.I.E. o Passaport vigents;
 - full de sol·licitud i cessió de dades
 - full d’autorització per fer la gestió col·lectiva;
 - autorització dels pares o tutors en el cas que l’interessat sigui menor 

d’edat;

Presentada la documentació en aquesta Secretaria General, una vegada 
hi hagi el número mínim establert per tal de fer la sol·licitud, es demanarà 
el certificat de cadascun dels sol·licitants. Al rebreu, quedarà custodiat en 
aquesta Secretaria i només s’informarà a la institució des de la que es va 
sol·licitar, en els casos en els que pugui sortir alguna certificació positiva. 
L’interessat, però, podrà demanar personalment la seva certificació. Una 
vegada obtingut el certificat, l’Administració pública no obliga a renovar-lo. 

Cal tenir present que si el sol·licitant no té nacionalitat espanyo-
la, a més d’aquest certificat ha d’aportar un certificat del seu país de 
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nacionalitat en el que s’informi de la carència de delictes de caràcter 
sexual. Aquest document el conservarà directament la parròquia, o entitat 
en la que l’interessat actuï.

Per qualsevol aclariment, no dubteu en comentar-nos-ho. Entre tant, 
rebeu la nostra cordial salutació.

Juan Luis Salinas Sánchez,
Secretari General de la Diòcesi de Lleida

Reglamentació legal protecció de dades
La cura en la protecció de dades té com a objecte garantir i protegir, 

pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els 
drets fonamentals de les persones físiques i, especialment, del seu honor i 
la seva intimitat personal i familiar.

La legislació que cal considerar en aquest àmbit és la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, que desenvolupa l’aprovada a nivell europeu l’any 2016, 
la qual va entrar en vigor el 25 de maig de 2018.

En concret la legislació que en aquest moment (finals del 2018) re-
glamenta la protecció de dades, és la següent (se senyala l’enllaç en el que 
es pot trobar):

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (https://www.boe.es/boe/
dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf).

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al trac-
tament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32016R0679&from=ES).
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La correcció dels errors del Reglament (UE 2016/679) de 27.04.2016 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32016R0679R(02)&from=ES).

Com a concreció del nou RGPD, la Conferència Episcopal Espanyola 
ha aprovat un decret que especifica amb més claredat aquells aspectes de la 
legislació europea que afecten a la vida de l’Església. És el Decret General de 
la Conferència Episcopal Espanyola sobre Protecció de Dades de l’Església 
Catòlica a Espanya, aprovat el 22.05.2018 (https://www.conferenciae-
piscopal.es/reglamento-general-proteccion-datos/).

Aquesta nova regulació comportarà canvis significatius en la protecció 
de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les 
persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades 
de caràcter personal.

Pel que fa als certificats o partides de baptisme, només es poden lliurar 
als interessats i els pares dels menors o a aquelles persones a les que ells 
hagin autoritzat per escrit.

En cas d’haver de facilitar dades a tercers, cal estar segur què es té el 
consentiment per escrit de l’interessat.

Pel que fa a la publicació de fotografies de menors, s’ha de tenir en 
compte que tots els rectors han d’incloure en els fulls d’inscripcions d’acti-
vitats amb menors (catequesi, esplai…), una autorització que han de signar 
els pares o tutors dels menors per poder publicar fotografies a les pàgines 
web, xarxes socials, televisions o en mitjans amb suport de paper, de les 
activitats que realitzin, encara que siguin fotografies en grup. Les autorit-
zacions les hauran de conservar els rectors tot el temps possible en el que 
aquella imatge pugui ser utilitzada i sempre si és el cas que s’ha utilitzat.

Tant als catequistes, monitors i voluntaris en general se’ls haurà de 
demanar un compromís escrit de confidencialitat en el que es comprometin 
a no desvetllar ni fer comentaris sobre aquells extrems que hagin pogut 
conèixer, tan sigui per haver-les escoltat, haver-les deduït, haver rebut la 
confidència, haver-les observat, haver tingut accés a les dades…

La Secretaria General del Bisbat anirà facilitant les novetats que es 
produeixin en aquest sentit i aportarà les orientacions que calgui a les con-
sultes que se li puguin formular.
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Protecció dels béns immobles de l’Església

El passat 19 de novembre l’advocat del Bisbat, Javier Gonzalo, va 
dedicar uns minuts a la casa sacerdotal del Bisbat de Lleida, a parlar a tots 
els sacerdots del Bisbat sobre les immatriculacions i els béns immobles de 
l’Església Catòlica.

En la xerrada es va parlar de la definició i classificació d’un bé immoble 
perquè tots i cadascun dels allí presents poguessin tenir-lo en compte a l’hora 
de gestionar el patrimoni de cada parròquia. Es va parlar de la importància 
de saber què significa tenir un bé immoble, com cal gestionar-lo…

Què és un bé i què és una immatriculació?

Un bé pot ser de diferents tipus, moble, immoble, corporals, fungibles, 
etc. Els béns que esdevenen a l’Església són els béns immobles, aquells que 
són corporals, que tenen un cos físic i es poden percebre pels sentits segons 
ens diu l’incís 2 de l’Article 602 de la Constitució Espanyola.

Quan algú, persona o entitat, disposa d’un bé immoble ha d’inscriure‘l 
en el Registre de la Propietat per deixar-ne constància com a seu/a. La 
immatriculació d’una finca, rural o urbana, és la inscripció d’aquesta finca 
en aquest Registre. L’acció d’immatricular és lliure i alhora és un dret consti-
tucional que tota propietat té segons l’article 33 de la Constitució en el qual 
resa el següent: “Es reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència”. 
Per tant, qualsevol bé que un pugui tenir en propietat, o li hagi estat donat, 
té dret a ser inscrit, immatriculat.

Per tal de fer la gestió, per a immatricular un bé, és necessari pre-
sentar un títol públic d’adquisició, la qual cosa usualment coneixem com a 
escriptura pública.

Què és el Cadastre i què és el Registre de la Propietat?

El Cadastre Immobiliari és un registre administratiu que depèn del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el qual es recullen i es descriuen els 
béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Inscriure’s en 
el Cadastre és una funció obligatòria per tot propietari d’un bé immoble i 
aquesta inscripció és gratuïta.

El Registre de la Propietat és el lloc en el qual queden registrats tots 
els béns amb les seves característiques, situacions, estat de càrregues, etc. 
La diferència amb el cadastre és que registrar un immoble és opcional, 
però ens beneficia en tant que se sàpiga qui és el propietari actual i real de 
l’immoble. Tot això ens proporciona la seguretat de tenir el dret a disposar 
de l’immoble d’una forma totalment legal.
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Si no inscrivim el nostre dret, deixem que en el Registre aparegui 
com a propietari algú que ja no ho és i això ens porta al perill que una altra 
persona es vengui la finca com si fos seva, i tot això suposa desacords i fins 
i tot plets costosos que no ens portarien a cap bona fi.

Habitualment, Cadastre i Registre solen coincidir quant a descripció i 
situació de l’immoble però també és cert que pot haver-hi alguna diferència 
entre el que diu l’un i l’altre.

Per a poder resumir tot això cal tenir en compte el següent:

1. El cadastre no reconeix la propietat, el Registre sí.
2. Tot això té un cost econòmic, no massa, però necessari per a po-

der-lo dur a terme.
3. Si no està registrat, no es pot vendre, comprar, arrendar o hipotecar.

Església Catòlica i Immatriculacions

En els darrers anys s’ha regularitzat seguint la Llei Hipotecària gràcies 
al treball que van fer en el seu dia el Bisbe Messeguer i actualment Mossèn 
Joan Ramón Ezquerra. En el Decret del 8 de febrer de 1946, en el qual es 
va aprovar la nova redacció oficial de la Llei Hipotecària, en l’article 206.1, 
s’estableix el següent: “L’estat, la Província, el Municipi i les Corporacions 
de Dret Públic o serveis organitzats que formin part de l’estructura política 
d’aquell i els de l’Església Catòlica, quan aquestes manquin del títol escrit 
de domini, podran inscriure el dels béns immobles que els pertanyin mitjan-
çant l’oportuna certificació lliurada pel funcionari al càrrec del qual estigui 
l’administració d’aquests, en la qual s’expressarà el títol d’adquisició o la 
manera en què van ser adquirits”.

Avui en dia, després de la redacció de la Llei 13/2015 del 24 de juny 
de la Reforma de la Llei Hipotecària, en l’article 206 queda redactat tot el 
que llegim en l’anterior amb la diferència que ja no és parla d’Església Ca-
tòlica, sinó només d’Administracions Públiques o d’entitats de Dret Públic.

Quin problema ens esdevé ara a l’Església Catòlica?

Que hi ha una falsa creença sobre l’adquisició “fraudulenta” de béns de 
l’Església i del seu domini públic. Els béns de l’Església són béns històrics, 
no sorgeixen del franquisme (segons diuen els detractors), i per tant, com se 
cita en la major part de les escriptures, són béns des de temps immemorial. 
El fet de immatricular no és un mecanisme d’adquisició d’una propietat 
nova, en el cas que ens ocupa, es tracta de normalitzar la situació de molts 
dels immobles de l’Església. Per tant, és una cosa lícita i amb dret a dur-la 
a terme. Tots els béns de l’Església estan sotmesos a les lleis del patrimoni 
cultural de l’estat i de les Comunitats Autònomes, per tant l’Església com-
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pleix amb totes les seves obligacions i amb tot el que s’estableix en la Llei 
Hipotecària com qualsevol persona pública o privada.

Per què hem de protegir els Béns de l’Església?

1. Perquè és dret constitucional el dret a la propietat privada.
2. Perquè és obligació del Bisbat la defensa dels seus béns i drets 

(Cànon 1.276 i concordant del C. Dret Canònic).
3. Perquè provenen de la voluntat de persones que van decidir que els 

seus béns anessin a l’Església en forma de donacions, llegats, etc.
4. Perquè una cosa és l’ajuda del poble en la seva construcció, com a 

Església pobre, i una altra és la seva reivindicació.
5. Perquè NO pertanyen al poble sinó a l’Església com a comunitat 

dels cristians en aquest moment, la qual ens acull a tots i això no 
hem d’oblidar-ho.

6. Inscriure, registrar, NO és un problema religiós, sinó de seguretat 
Jurídica.

7. Per a així poder gestionar Convenis amb els Ajuntaments.

Qui és el responsable dels béns de l’Església?

1. El bisbe ordinari de la Diòcesi.
2. El Rector (perquè cuida la seva Església com la seva casa).
3. La/el responsable del Departament de Patrimoni del Bisbat (recull 

tota la documentació de tots els béns).
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Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics
Sessió del dia 20 de desembre de 2017

Hi són presents els següents consellers: Mons. Salvador Giménez, Sr. 
Josep Birbe, Sr. Josep Pàmpols, Sr. Antoni Roger, Sr. Salvador Solsona, 
Sr. Lluís Casañas , Sr. Luis Lanao, Sra. Rosa Solé, Mn. Josep A. Jové, Mn. 
Xavier Jauset, Mn. Víctor M. Espinosa.

S’excusen: Sr. Carlos Montes, Sr. Juan Luis Moya, Sr. Ramon Reig.

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.

Abans de començar l’ordre del dia, Mn. Xavier Jauset informa del “Pla 
MENA”. Sembla que davant l’arribada abundant de menors sols i indocumen-
tats provinents de les costes africanes, l’Estat espanyol els va repartint per 
diverses comunitats autònomes. La Generalitat de Catalunya, contractant 
una cooperativa de serveis socials, gestiona una quantitat d’aquests menors. 
Estant interessats en llogar una part del Seminari de Lleida, que actualment 
no s’utilitza, per hostatjar els menors acompanyats de tutors. La proposta 
de lloguer és entre 3.000 € i 3.500 € mensuals.

Es demana parer al Consell d’Economia, ja que es tracta d’una alie-
nació de bens.

El Consell no expressa cap negativa a aquest lloguer, a l’espera 
de que es tingui un informe més detallat.

Tema únic: Pressupost Diocesà per l’exercici 2018.

Es presenten els pressupostos 2018 (s’adjunten), comparats amb els 
del 2017. Els consellers fan les seves aportacions i comentaris.

S’aproven els pressupostos per unanimitat.

Altres informacions:

El Sr. Bisbe explica com es troben les negociacions amb els llogaters 
de la finca de Miravall. Després d’haver format un equip negociador per part 
del Bisbat, es van reunir amb el llogaters i es van exposar les condicions de 
la venda. La resposta dels llogaters ha estat una oferta única de 400.000 € 
(molt més baixa que la que demana el Bisbat), afirmant que si no se’ls venia 
a aquest preu podrien deixar el lloguer, emportant-se aquells elements de 
la seva propietat que poguessin. Després d’aquest postura rígida per part 
del llogaters es va encarregar a l’advocat Sr. Gonzalo que continués ell els 
tràmits negociadors.

El Consell arriba al següent acord: Davant l’oferta que han presentat 
els llogaters de moment es determina no vendre la propietat a aquest 
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preu i continuar amb el contracte de lloguer. A través de l’advocat es 
mantindran els contactes negociadors que convinguin.

Essent les 14:15 h, el Sr. Bisbe agraeix a tots els consellers el seu 
interès i treball realitzat.

Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics
Sessió del dia 13 d’abril de 2018

Hi són presents els següents consellers: Mons. Salvador Giménez, 
Sr. Antoni Roger, Mn. Xavier Jauset, Mn. Josep A. Jové, Mn. Víctor M. 
Espinosa

S’excusa: Sr. Lluís Casaña.

Tema únic: Lloguer de l’edifici Seminari Diocesà de Lleida

El departament d’afers econòmics del Bisbat, presenta un projecte 
d’arrendament de la 3a i 4a planta i escala de servei, de l’edifici del Seminari 
Diocesà de Lleida, situat al carrer Brugulat, 22, Lleida, actualment en desús.

La part arrendatària és l’entitat EDUVIC, que té com a amissió treballar 
amb nens, adolescents i joves amb risc d’exclusió social. En concret l’objecte 
de l’arrendament és destinar els locals a l’activitat de Centre d’Acolliment 
Residencial per a infants i joves menors tutelats.

Han presentat un esborrany de contracte de lloguer, el qual ha estat 
revisat i modificat en alguns aspectes per l’equip negociador i per l’advocat 
Javier Gonzalo.

Es llogarien els locals descrits en el contracte per un període de 20 anys, 
amb un lloguer mensual de 3.500 € + IVA, amb actualització de l’IPC anual.

S’ha consensuat prèviament el projecte amb l’associació de veïns, 
donant tota la informació necessària i no s’han mostrat contraris al projecte.

Els Consellers, a tenor del c. 1292§1, donen el seu consentiment, 
ja que es tracta d’un tema (lloguer) assimilat a l’alienació de bens.

Essent les 12:30 h, es dona per conclòs el consell.
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Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics
Sessió del dia 30 de maig de 2018

Hi són presents els següents consellers: Mons. Salvador Giménez, Sr. 
Josep Birbe, Sr. Josep Pàmpols, Sr. Antoni Roger, Sr. Salvador Solsona, 
Sr. Lluís Casañas , Sr. Luis Lanao, Sr. Juan Luis Moya, Sr. Ramon Reig, 
Mn. Josep A. Jové, Mn. Xavier Jauset, Mn. Víctor M. Espinosa. 

S’excusen: Sr. Carlos Montes i Sra. Rosa Solé

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior sense esmenes.
Tema primer: Balanços de la Diòcesi de Lleida, de l’exercici cor-

responent.

Es presenten els balanços. Els consellers fan les seves aportacions i 
comentaris.

S’aproven els balanços per unanimitat.

Tema segon: Ampliació de l’Arxiu Diocesà.

S’argumenta que l’Arxiu Diocesà necessita més espai per poder al-
bergar col·leccions de llibres i llegats. Per tal motiu s’hauria d’habilitar un 
magatzem que hi ha a la Casa Sacerdotal, dotant-lo de les prestatgeries i 
material necessari. La despesa seria d’uns 60.000 €.

Alguns consellers opinen que l’Arxiu Diocesà només ha de contenir 
allò que representa una utilitat pastoral a la Diòcesi i no convertir-se en un 
magatzem de llibres, ja que aquesta no és la seva finalitat.

Es deixa el tema en suspens i s’estudiarà més endavant.

Tema tercer: Alcanó. Rehabilitació per fases del temple parroquial.

El temple parroquial es troba en males condicions a causa de les hu-
mitats existents. S’han arrencat murs que tapaven les humitats i s’ha posat 
al descobert el problema existent.

L’alcalde del municipi, amb bona disposició, necessitaria un estudi dels 
costos de la rehabilitació per poder demanar subvencions. L’estudi tindria 
un cost d’entre 6.000 a 7.000 €.

S’autoritza a que l’ajuntament realitzi l’estudi de l’obra.

Tema cinquè: Raimat. Petició d’ajut econòmic.

L’ajuntament de Raimat sol·licita la cessió de la planta baixa de la 
rectoria per un projecte de Centre de Dia. Aquestes obres podrien ajudar 
a la rehabilitació de l’edifici que es troba en males condicions.
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De moment no s’autoritza la cessió a l’espera de noves informacions 
sobre l’estat de l’edifici.

Tema sisè: Miravall. Informació sobre l’estat de la venda.

Finalment s’ha arribat a un acord amb els actuals llogaters, sobre la 
venda de la finca a un preu de 490.000 €.

Durant el mes de juny es formalitzarà la venda.

Altres informacions:

Hi ha una sol·licitud de la Parròquia del Carme en la que demana 
permís per llogar un dels seus locals a la Comunitat Copta de Lleida. Ja 
que el compromís seria per molts anys, es resol que de moment s’estudiarà 
i es continuarà parlant amb aquesta comunitat i/o buscant alternatives.

Essent les 14:15 h, el Sr. Bisbe agraeix a tots els consellers el seu 
interès i treball realitzat.
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Oficina d’informació
Comunicat  

de la reunió núm. 226
Els dies 15 i 16 de maig de 2018 ha tingut 

lloc la reunió n. 226 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de 
Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha estat 
presidida per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de 
Tarragona.

Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font i Mn. 
Josep Maria Riba, que els han presentat la memòria anual de les activitats 
portades a terme per Catalonia Sacra i el balanç econòmic del 2017. També 
els han presentat les activitats que s’estan realitzant durant l’any 2018 i el 
corresponent pressupost que els bisbes han aprovat pel que fa a la difusió 
del patrimoni sacre de les Diòcesis de la CET.

El Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que és l’òrgan 
de coordinació de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, ha 
presentat als bisbes diverses iniciatives que es porten a terme per orientar, 
coordinar i realitzar l’acció social i caritativa de l’Església.

Els bisbes també han atès la visita de Mn. Josep Maria Romaguera, 
president del Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) i la Sra. Maria Àngels 
Termes, directora de la nova revista Galilea.153 que els han presentat el 
treball que realitzen i els projectes de futur.

El CPL, que és una associació pública de fidels, va néixer l’any 1958 en 
la tradició de la renovació litúrgica que vivien les diòcesis catalanes. Durant 
aquests seixanta anys d’existència el CPL ha portat a terme un meritori 
treball d’assessorament litúrgic, recerca i estudi, així com també d’edició 
de llibres i revistes. Actualment, són quatre les revistes que editen: Phase, 
Missa Dominical, Liturgia y Espiritualidad i la nova Galilea.153. Editen 
també set col·leccions de llibres i els Cantorals per les celebracions. Per 
encàrrec de la Conferència Episcopal Tarraconense, el CPL edita cada any 
el Calendari Litúrgic i els volums de la Litúrgia de les Hores en català.

Així mateix, han rebut l’ecònom de l’Arquebisbat de Tarragona, Sr. 
Daniel Sobradillo, que ha exposat diverses qüestions sobre la memòria 
d’activitats a nivell de les diòcesis de Catalunya, el camí d’autofinançament 
de l’Església, i el pla de transparència. Mons. Francesc Pardo, que ja és 
membre del Consell d’Economia de la Conferència Episcopal Espanyola, 
ha rebut l’encàrrec dels bisbes de vetllar la coordinació de les reunions in-
terdiocesanes de responsables d’economia de la Tarraconense.
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En ocasió del cinquantè aniversari de la constitució de Justícia i 

Pau (JiP) a l’arxidiòcesi de Barcelona, s’han fet presents a la reunió el Sr. 
Eduard Ibáñez, director de JiP; el Sr. Eudald Vendrell, president de JiP 
de Barcelona, el Sr. Francesc Escobar, president de JiP de Tarragona; 
la Sra. Maria Bargalló, vicepresidenta de JiP de Barcelona i Mn. Josep 
Maria Fisa, prevere de l’arquebisbat de Barcelona i delegat episcopal a JiP. 

Han exposat un detallat informe sobre la realitat i les activitats de 
Justícia i Pau a Catalunya centrades especialment en la promoció i defen-
sa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau 
i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient; així com 
també les dificultats i els reptes actuals que treballen sempre inspirats en la 
doctrina social de l’Església.

Mons. Francesc Pardo, responsable de l’acompanyament del Se-
cretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), ha informat dels últims preparatius 
de l’Aplec de l’Esperit 2018, que se celebrarà a la diòcesi de Tortosa el 
proper cap de setmana i que ja compta amb més de 1.000 adolescents 
i joves inscrits. El dissabte 19 de maig les diverses activitats, concerts i la 
celebració de l’Eucaristia seran a la ciutat de Tortosa i el diumenge dia 20 
l’Aplec es traslladarà a Sant Carles de la Ràpita.

Els bisbes han visitat el centre que el Centre Català de Solidaritat 
(CECAS) té a Tarragona. És tracta d’una comunitat terapèutica per a dones 
que volen superar la drogoaddicció i hi reben seguiment mèdic, psicològic i 
social individualitzat; també realitzen activitats ocupacionals, formatives i de 
lleure. Han estat rebuts pel Sr. Frederic Bayer, administrador del Patronat, i 
altres treballadors del centre. Han pogut visitar les instal·lacions i les reformes 
que s’hi estan fent, així com també conèixer i conversar amb les residents.

Els bisbes s’han fet ressò de la preparació dels 800 anys de la fundació 
de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, el 2023 i, atenent la pe-
tició del Rector del Santuari, P. Joan M. Mayol, encoratgen els confrares 
a reactivar la seva vitalitat renovant els vincles que al llarg de la història 
tants fidels han establert amb Montserrat per mitjà de l’estima i la devoció 
a la Mare de Déu i al que representa per a la fe cristiana a Casa Nostra. 

Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a la catequesi, 
l’apostolat seglar i la formació permanent dels preveres. 

Els bisbes veuen amb preocupació algunes recents iniciatives legislatives 
en relació a l’eutanàsia i el suïcidi assistit, i recorden el compromís de l’Es-
glésia en favor de la vida, sobretot de les persones en situacions d’especial 
vulnerabilitat, que en paraules ben recents del papa Francesc «ha de ser clara, 
ferma i apassionada». Així mateix, expressen que l’Església demana mitigar 
el dolor i el sofriment mitjançant cures pal·liatives i l’acompanyament als 
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malalts i als qui en tenen cura, i legislar en favor de bones mesures socials 
que permetin una millor atenció als malalts.

Finalment, els bisbes feliciten el Molt Honorable Sr. Joaquim Torra 
i Pla per la seva elecció com a President de la Generalitat de Catalunya i 
desitgen que en aquests moments especialment delicats governi amb justícia 
i encert, cercant sempre el bé comú i la concòrdia de tots els catalans, així 
com el diàleg amb les altres institucions de l’Estat.

Tarragona, 16 de maig de 2018

Comunicat  
de la reunió núm. 227

Els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2018 ha tingut lloc la reunió n. 227 de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a Salardú (Vall d’Aran i bisbat 
d’Urgell). La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, 
arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els bisbes de Catalunya.

Els bisbes han reflexionat àmpliament sobre la catequesi, el catecu-
menat i la confirmació, a partir de les explicacions que els han donat el 
bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell, president del Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi (SIC), el director del SIC, Mn. Joan Maria Amich, 
el delegat de catequesi de l’arquebisbat de Barcelona, Mn. Enric Termes, i 
el responsable del departament del catecumenat, Mn. Felip-Juli Rodríguez. 

També han pogut ponderar i dialogar sobre els treballs de la traducció 
al català de la tercera edició esmenada del Missal Romà, en temes d’especial 
rellevància, que ha presentat Mons. Joan Enric Vives i Mn. Joan Baburés, 
coordinador de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL).

Mons. Francesc Pardo, encarregat de l’àmbit de la pastoral de joventut, 
ha presentat l’informe que els delegats diocesans de joventut han fet de 
l’Aplec de l’Esperit, celebrat a Tortosa la passada Pentecosta, que ha estat 
valorat molt positivament. També ha presentat una primera aproximació 
al document de treball per al proper Sínode sobre «els joves, la fe i el dis-
cerniment vocacional» que se celebrarà a Roma del 3 al 28 d’octubre, en el 
que hi participarà el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona.

Així mateix, s’han revisat diverses qüestions relatives a la formació dels 
seminaristes i la formació permanent dels preveres, la pastoral vocacional, 
i el Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya.
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Els bisbes han tingut notícia de l’apropament d’alguns antics membres 

del govern de la Generalitat i altres dirigents socials a Centres penitenciaris 
ubicats en territori català. Celebren l’aplicació d’aquesta mesura legal i hu-
manitària que, sens dubte, afavorirà el contacte amb les famílies d’aquests 
detinguts en presó preventiva.

Així mateix, els bisbes desitgen que es continuïn donant passos per 
part de tots els agents polítics i socials per tal que, com ja han manifestat 
repetidament, es pugui trobar una solució a l’actual situació que sigui justa 
i acceptable per a tothom, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, 
amb generositat i recerca del bé comú.

I conviden novament els cristians a pregar i ser constructors de pau i 
apòstols de reconciliació enmig de la societat catalana.

Els bisbes valoren positivament que les diverses Administracions pú-
bliques i també Càritas i altres entitats socials de Catalunya i de la resta de 
l’Estat espanyol hagin donat acolliment humanitari a refugiats i emigrants 
rescatats a la Mediterrània, així com també el recent Conveni que l’Estat 
andorrà ha signat amb la Comunitat de Sant Egidi per tal d’establir un cor-
redor humanitari d’acollida de refugiats. En aquest sentit volen fer-se ressò 
de la crida del papa Francesc a estar oberts i a ser solidaris envers els qui 
fugen de la guerra i de situacions injustes.

Salardú, 5 de juliol de 2018

Comunicat  
de la reunió núm. 228

Els dies 25 i 26 de setembre de 2018 ha tingut lloc la reunió n. 228 
de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a l’edifici del Seminari 
Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, i hi han assistit tots 
els seus membres.

Al matí del dia 26, els bisbes han participat en la inauguració del curs 
2018-2019 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) que ha presidit el 
Gran Canceller, cardenal Joan Josep Omella. La lliçó inaugural d’enguany 
ha anat a càrrec del professor de la Facultat de Teologia, Dr. Xavier Morlans, 
que portava per títol «Escletxes en el jo impermeable a Déu».
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Els bisbes han rebut la visita del P. Enric Puig, secretari general de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que ha presentat un ampli informe 
de la situació de l’ensenyament a casa nostra durant el curs passat, així com 
també el moment que està vivint l’escola cristiana. Ha informat així mateix 
de les mesures i les actuacions que es preveuen per al curs que acaba de 
començar, tant en l’àmbit d’innovació pedagògica de les escoles com també 
en la seva dimensió evangelitzadora.

Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a la pastoral 
penitenciària i s’han felicitat de la celebració del 8è centenari de la fundació 
de l’Orde de la Mercè a la ciutat de Barcelona, que avui s’estén arreu del 
món i es fa expressió, com diu el papa Francesc, «d’una història d’amor 
que s’arrela en el passat però que sobretot s’encarna en el present i s’obre 
al futur».

Els bisbes han estudiat diversos temes relatius a la catequesi, la forma-
ció permanent dels preveres i la litúrgia. Així, han demanat a la Santa Seu 
que a Catalunya es pugui celebrar la memòria litúrgica del papa Pau VI, 
que serà canonitzat el proper 14 d’octubre, durant la celebració del Sínode 
dels Bisbes sobre «Els joves, la fe i el discerniment vocacional» en el que hi 
participarà com a pare sinodal el cardenal Joan Josep Omella.

Finalment, han nomenat nou coordinador del Secretariat Interdiocesà 
de Joventut (SIJ) Mn. Josep Mateu Guarro, prevere de l’arquebisbat de 
Tarragona.

Barcelona, 27 de setembre de 2018
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Vida Diocesana

Jornada Sacerdotal i Missa Crismal

El Bisbat de Lleida va ce-
lebrar el 27 de març la 

jornada sacerdotal amb una festa en 
la qual es va rendir homenatge als 
sacerdots que aquest any celebren 
els 25 i 50 anys del seu ministeri 
sacerdotal.

Aquest any han arribat a les 
Noces d’Or Mossèn Pere Canals, el 
jesuïta Ramon Ribas, el salesià Angel 
Pintó. Per la seva banda van celebrar 
les Noces d’Argent, Daniel Turmo, 
Daniel Gómez i Antonio Vera.

La jornada va començar amb 
unes paraules del Bisbe Salvador que 
va felicitar als sacerdots homenat-
jats. A continuació, els homenatjats 
van explicar en primera persona 
les seves vivències com a sacerdots.

Mossèn Pere Canals va expli-
car que quan es va ordenar sacerdot 
l’any 1968 “eren temps de canvi 

i que havia la inquietud d’atansar 
l’església al poble”. Va relatar els 
seus anys al barri de Magraners quan 
mancaven els serveis més bàsics 
com autobusos, asfaltat o l’aigua 
corrent. Després va recordar la seva 
experiència a Juneda (21 anys), 
Vilanova de la Barca o Alcoletge. 
Mossèn Canals va acabar dient que 
fer “una pastoral de conservació no 
és suficient”.

Per la seva banda el pare Àngel 
Pintó, va relatar els seus primers 
anys de sacerdoci al col·legi Sant 
Ermengol d’Andorra i més tard la 
feina a la Diòcesi de Girona. L’any 
2007 va ser destinat a Lleida on els 
salesians atenen a 1.300 joves a la 
Plataforma d’Acció Social i porten 
les parròquies de La Bordeta i Ma-
graners. Va destacar que “la tasca 
evangelitzadora és tan preciosa”. 
“He comès errors i molts encerts 



114

V
id

a 
D

io
ce

sa
n
a

però la vocació l’he tinguda sempre 
clara i és un regal de Déu”.

El pare Ramon Ribas va re-
cordar els seus primers anys de 
sacerdoci a Bellvitge “on vivia la 
gent que provenia de les barraques”. 
“Vam treballar amb les associacions 
de veïns per tenir un barri humà”. 
Després el pare Ribas va anar al 
Txad amb el convenciment que 
“Jesús no és el nostre patrimoni, és 
patrimoni de la humanitat”. A més, 
“volia experimentar com ressona 
l’evangeli en orelles verges”. Allà 
“el meu treball era 50% de pastoral 
i 50% de desenvolupament”.

Per la seva banda, Mossèn 
Daniel Gómez va agrair “aquesta 
festa”. Gómez va destacar que “a 
vegades parlem molt de Déu i poc 
de l’acció de Déu en les nostres 
vides”. Va recalcar que “des de ben 
petit m’he sentit estimat per Déu”. A 
més va recordar com li va arribar la 
crida al sacerdoci “de la que no m’he 
penedit mai”. Per acabar va donar 
les gràcies a la diòcesi de Lleida per 
la seva acollida.

Mossèn Daniel Turmo, que 
en l’actualitat presta el seu servei 
pastoral a la diòcesi d’Osca va agrair 
molt profundament a la diòcesi de 
Lleida. Va recordar al Bisbe Ramon 
Malla, que el va ordenar sacerdot 
i entre altres va destacar la figura 

de Mossèn Mario Rodrigo. També 
va tindre paraules d’agraïment pel 
Bisbe Francesc Ciuraneta, el Bisbe 
Joan Piris i el Bisbe Salvador.

Per la seva banda, Antonio 
Vera, que es va formar com a sa-
cerdot a Lleida i actualment presta 
servei a la diòcesi de Barbastre-
Montsó, va recordar el seu procés 
de formació a Lleida de la mà del 
Bisbe Ramon Malla. Després va tenir 
un record emocionat per a Mossèn 
Joan Mora, que va retornar a la casa 
del Pare fa uns mesos.

La jornada sacerdotal va aca-
bar amb unes paraules de reconei-
xement als homenatjats per part del 
Bisbe emèrit Joan Piris i del Bisbe 
Salvador.

A la tarda, la Catedral de Lleida 
es va omplir per acollir la Missa Cris-
mal. El Bisbe Salvador, acompanyat 
de gran part del clergat diocesà va 
beneir l’oli crismal. En l’homilia, el 
Bisbe Salvador “dono gràcies a Déu 
pel vostre servei a tots els preveres 
per la seva generositat”. “Volem 
estar a prop de les nostres comuni-
tats”, va afegir. “Hem d’estar cada 
dia més enamorats del Crist i de la 
seva paraula”, va destacar. A més va 
ressaltar que “la nostra vida sacerdo-
tal és vida i mai una professió”. I en 
aquest sentit va encomanar als sa-
cerdots a ser “homes de comunió”.
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La imatge del Sant Crist de 
Sarroca va tornar a sortir 

el Divendres Sant per segon any 
consecutiu gràcies a la col·laboració 
d’uns voluntaris que van fer de por-
tadors i que van recuperar així una 
tradició molt emotiva pels veïns i les 
veïnes d’aquesta població.

La imatge de Jesús a la creu, 
que any rere any s’havia enlairat 
amb amor pels carrers i camins del 
poble de Sarroca feia anys que el Di-
vendres Sant es quedava a l’església.

Diferents persones van trans-
metre a Mn. Adrià Burca la tristesa 

que sentien perquè el Sant Crist no 
pogués sortir en processó per la falta 
de portants. Des de l’any passat, i 
gràcies a uns joves que van acom-
panyar a Mn. Adrià i a un jove de 
la població, la imatge del Sant Crist 
va tornar a sortir en processó pels 
carrers amb el silenci com a prota-
gonista. Amb emoció, els feligresos 
de Sarroca van cantar “les espases 
de dolor” a la Mare de Déu al peu 
de la Creu. Un comiat de tristesa i 
a la vegada d’esperança en el Crist 
ressuscitat.

El Sant Crist de Sarroca torna a sortir en processó

Càritas Diocesana de Lleida 
va acollir el 15 d’abril la IV 

Trobada de Càritas Catalunya, als 
Camps Elisis de la ciutat de Lleida. 
En aquesta trobada hi van participar 
1.200 voluntaris i voluntàries de les 
deu Càritas Diocesanes amb seu 
a Catalunya: Barcelona, Girona, 
Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Sol-
sona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, 
Urgell i Vic.

L’objectiu d’aquesta trobada 
fou aprofundir en el compromís i 
en la tasca de transformació social 
que desenvolupen les deu Càritas 
Diocesanes.

L’acte va començar amb unes 
paraules de benvinguda a càrrec de 
Rafael Allepuz, director de Càritas 
Diocesana de Lleida, que va agrair 

la presència de tots els voluntaris i 
voluntàries, així com el suport de 
la Paeria, la Diputació de Lleida, 
la Generalitat de Catalunya, com 
també de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH), la Creu 
Roja, Down Lleida i l’Acció Catòlica 
Obrera (ACO).

Posteriorment, el president de 
Càritas Catalunya, Francesc Roig, 
va posar de manifest que les greus 
conseqüències socials derivades de 
la crisi econòmica, que cada cop 
accentua més el trencament de la 
nostra societat, obliguen a repensar i 
actualitzar contínuament les estratè-
gies i les dinàmiques per a combatre 
la injustícia. En aquest sentit, Càritas 
té com a missió denunciar les de-
sigualtats i les precarietats, i lluitar 

Trobada de Càritas Catalunya a Lleida
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contra la marginació per construir 
nous paradigmes i acompanyar els 
més necessitats.

Al seu torn, Jaume Pujol, 
arquebisbe de Tarragona i presi-
dent de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET) va comentar 
que “avui és un dia per sentir-nos 
part de l’acció de la caritat de totes 
les Càritas Parroquials de les deu 
diòcesis catalanes”. El primat va 
donar les gràcies als més de 1.200 
voluntaris de Càritas a Catalunya, 
que “sou com l’aigua per als assede-
gats”. Finalment, Salvador Giménez, 
bisbe de Lleida va convidar a tots els 
presents a “sentir-nos reunits per un 
mateix projecte”, i va demanar “co-
ratge, fortalesa i paciència per a la 
transformació de la nostra societat”.

Després dels parlaments, 
Ramon Prat va desenvolupar la 
ponència “El teu i el meu compro-
mís millora el món”. Per a Prat, 
hem de fer una lectura creient 
de la realitat, que vol dir obrir els 
“ulls” a la realitat concreta i educar 
la mirada, eixamplar el “cor” des 
de la tendresa de Déu; i moure les 
“cames” per anar transformant la 
societat en comunitat. Per a Ramon 
Prat, “els voluntaris de Càritas avui, 
som l’expressió actual del “Cos de 
Crist”, encarnat, mort i ressuscitat, 
que ens ha donat l’Esperit Sant, 
del que l’Església n’és un signe i 
una presència en el món”. Per al 
teòleg, “el voluntariat de Càritas és 
una escola d’aprenentatge que ens 
ajuda a passar de fer un compromís 
a estar compromesos”.

El professor emèrit de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya va re-
sumir la seves conviccions dient que 
“de diners, de prestigi i de poder en 
tenim més com més en guardem… 
Tanmateix, d’amor en tenim més 
com més en donem. Aquesta és la 
clau per viure cada dia amb sentit i 
experimentar la joia de viure, puix 
que per aquest camí “ja sabem que 
hem passat de la mort a la vida, 
perquè estimem” (1 Jn, 3.14).

Posteriorment, va tenir lloc la 
taula rodona “El meu compromís 
amb la comunitat”, que va aplegar 
les experiències vivencials de María 
Dolores Cabello, Conxita López, 
Gemma Naranjo. Gemma Gil fou 
la moderadora d’aquesta taula. 
L’actuació de la Companyia Debelló 
i Trapeteleando va donar pas al dinar 
de germanor i a diferents activitats 
culturals i audiovisuals, també a la 
reunió del Consell de Direcció de 
Càritas Catalunya, en la qual hi van 
participar els deu Equips Directius, 
els bisbes i els arquebisbes de les 
diòcesis catalanes i els vicaris epis-
copals.

Finalment, va tenir lloc l’euca-
ristia presidida pel bisbe de Lleida, 
Salvador Giménez i concelebrada 
pel cardenal arquebisbe de Barce-
lona, Joan-Josep Omella; Francesc 
Pardo, bisbe de Girona; Agustí 
Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llo-
bregat; Jaume Pujol, arquebisbe de 
Tarragona; Joan-Enric Vives, bisbe 
d’Urgell; Romà Casanova, bisbe 
de Vic, acompanyats pels delegats 
episcopals de les diferents Càritas 
Diocesanes i preveres diocesans.
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L’Acadèmia Mariana va 
acollir el passat 7 d’abril 

una trobada dels Animadors de Co-
munitat amb la participació d’una 
vintena de persones per reforçar la 
seva vocació mitjançant la pregària 
i el diàleg.

El responsable de Formació de 
l’IREL, Laureano Sánchez, va ser 
l’encarregat de donar la benvinguda 
als participants i d’explicar-los el per-
què d’aquesta celebració. Després, el 
Bisbe Salvador també va pronunciar 
unes paraules d’agraïment per la 
tasca que porten a terme.

A continuació va ser el torn 
de la pregària i d’una ponència que 
va servir per introduir els aspectes 
positius del servei dels Animadors 
per evangelitzar, escampar la Bona 
Notícia i fer les petites coses de cada 
dia amb amor. Assumpció Solà va 
explicar aquestes característiques i 
entre d’altres coses va afirmar que 
“ens sentim instruments de Déu, per 
servir i per ser enviats allà on sigui 

necessari”. Els presents van aportar 
les seves experiències, diverses, 
però tots en comunió i fraternitat. 
Un dinar va ser el colofó final de la 
jornada i també va servir per agrair a 
l’IREL la seva invitació. De tot plegat 
i per resumir la celebració, una de les 
conclusions seria: “com a referents 
som com les espelmes que per poder 
donar llum hem d’estar enceses. Oh, 
quina gran diversitat en la Unitat!”

L’Animador de Comunitat fou 
instituït pel bisbe Piris per animar 
i coordinar la pastoral ordinària 
en una parròquia o Unitat Pasto-
ral que no tingués mossèn o per 
col·laborar amb ell. És una figura 
pensada per ser una expressió viva 
de la corresponsabilitat laical. El 
seu tarannà ha de ser participatiu i 
ha d’exercir la seva funció escoltant 
les diferents opinions i impulsant el 
diàleg fratern. És un testimoni de fe 
i ha de crear cohesió. Per tot això 
cal una bona preparació, la que 
facilita l’IREL.

Trobada d’Animadors de Comunitat

L’església de Sant Antolí 
d’Aitona compta des del 

mes d’abril passat amb la pica bap-
tismal original on van ser batejats 
Santa Teresa Jornet, el Beat Fran-
cesc Palau i el Beat Josep Camí. 
Una molt bona notícia que es va 
donar a conèixer el diumenge dia 29 
d’abril, últim dia del Tridu en honor 

a Santa Teresa Jornet amb l’objectiu 
de donar gràcies a Déu pel 175è 
aniversari del seu naixement.

Aquesta pica va ser lliurada 
la setmana passada per un veí de 
Seròs que la tenia al seu domicili, i 
ja torna a estar en el seu lloc origi-
nal, al baptisteri de la parròquia. La 
superiora de la comunitat, germana 

L’església d’Aitona recupera la pica baptismal
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Montserrat Brescó, va afirmar que 
“hem viscut uns dies històrics per 
Aitona i ens omple d’alegria”. Per 
la seva part, l’alcaldessa, Rosa Pu-
jol, va assegurar que “aquesta pila 
baptismal té un valor que va molt 
més enllà del material”. I va afegir 
que “els tres religiosos més impor-
tants del municipi van rebre el seu 
primer sagrament en aquesta pila i 
és un goig poder tenir-la de nou amb 
nosaltres”.

El bisbe emèrit de la Diòcesi de 
Lleida, Joan Piris, i Mn. Paco Ribas 
van agrair públicament a l’alcaldessa 
la seva dedicació i esforç en els par-
laments posteriors a la missa.

El Tridu va començar el di-
vendres 27 d’abril amb una missa 
a la Capella de la Residència de les 
Germanetes dels Ancians Desampa-
rats presidida pel Bisbe Salvador per 
commemorar el 60è aniversari de la 
Beatificació de Santa Teresa Jornet. 
El dissabte, 28 d’abril, després de 
l’eucaristia el nostre Bisbe va beneir 
el Museu de la Congregació, ubicat 
a l’antiga casa de l’hort. També es 
va inaugurar el nou jardí de la Resi-
dència. Centenars de persones van 
aprofitar les jornades de portes ober-
tes per conèixer aquest nou museu.

Una cinquantena de joves 
de la Diòcesi de Lleida 

van participar a l’Aplec de l’Esperit 
celebrat a la Diòcesi de Tortosa 
juntament amb 1.200 joves d’arreu 
de Catalunya.

Convocat pels bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconen-
se, i organitzat per les delegacions 
diocesanes de pastoral de joventut 
que formen el Secretariat Inter-
diocesà de Joventut, aquest nou 
Aplec a Tortosa va comptar amb la 
participació de joves de moviments, 
parròquies i esplais cristians. Sota 
el lema “Crist és la vida” l’Aplec va 
durar dos dies i va tenir dues ciutats 
de referència, Tortosa (dissabte) i 
Sant Carles de la Ràpita (diumenge).

El riu i el Delta de l’Ebre van ser 
el fil conductor de la trobada, “icona 
de la vida nova que ens dóna Jesu-
crist”, com va explicar el Delegat 
de Joventut de Tortosa en les seves 
paraules de benvinguda. Per la seva 
banda, Mons. Enrique Benavent 
va posar èmfasi en la vocació de 
Tortosa com a ciutat d’espiritualitat 
i va encoratjar els joves a seguir 
l’exemple de Jesucrist.

Durant el cap de setmana hi 
va haver animació, dinars de ger-
manor, activitats per Tortosa i per 
Sant Carles de la Ràpita, l’Eucaristia 
de Pentecosta –que fou presidida 
per l’Arquebisbe de Tarragona i 
Primat Mons. Jaume Pujol i conce-
lebrada pels bisbes de Catalunya a 

Joves de Lleida participen en l’Aplec de l’Esperit
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la Catedral de Tortosa–, un concert 
i pregària a càrrec del grup musical 
cristià Worship Central, un espai de 
pregària nocturna i una celebració 
molt simbòlica que va incloure la 
renovació de les promeses del bap-
tisme al Parc de Garbí de Sant Carles 
de la Ràpita.

De la Diòcesi de Lleida hi van 
participar 51 joves, d’entre els 15 i 
els 30 anys, acompanyats pel Bisbe 
Salvador, el delegat de Pastoral de 
Joves, Manel Mercadé i els sacer-
dots, Joaquim Blas, Josevi Forner i 
Xavier Navarro.

Més de 220 persones es van 
reunir el 26 de maig a la Casa de 
l’Església-Acadèmia Mariana per 
reflexionar sobre com fer parròquies 
acollidores i missioneres en el marc 
de l’Assemblea Diocesana del Bisbat 
de Lleida. El cardenal-arquebisbe de 
Barcelona, Juan José Omella va im-
partir una conferència en la qual va 
apostar “per crear parròquies més 
creatives per evangelitzar”. Després 
de la ponència els participants van 
reflexionat en grups sobre el futur 
de les parròquies.

El cardenal-arquebisbe va des-
tacar que “a vegades pensem que el 
nostre producte no genera il·lusió”. 
I va afegir que “si creiem que Jesús 
és una bona notícia per tothom, ja 
tenim un camí per fer”. En relació 
amb l’aposta per renovar les estruc-
tures, Omella va deixar clar que “tot 
va començar sense estructures”. 
“L’estructura és molt important 
però si no canviem el cor, no farem 
res”, va dir.

“La parròquia està per evan-
gelitzar no per tancar les portes, és 

un trampolí per evangelitzar”, va 
assegurar. “Els nostres pares ens van 
transmetre la fe perquè teníem el cor 
convertit”. També va destacar que 
“la parròquia no és una estructura 
caduca, des de les parròquies hem 
de ser creatius i evangelitzar”.

El cardenal va afirmar també 
que “la parròquia està entre la gent 
i comparteix la vida de la gent. La 
parròquia és el lloc per agafar for-
ces”. Tot i reconèixer que “ens falta 
dinamisme missioner a les parròqui-
es” va afegir que “això no ens ha de 
paralitzar, ens ha d’entusiasmar”. 
Monsenyor Omella va destacar que 
“per ajudar a canviar el món hem de 
tenir una mirada positiva al món”, 
va dir.

En la mateixa línia va explicar 
que “detectem un desig de la paraula 
de Déu”. “Vivim en una societat 
molt fragmentada, però hi ha un 
desig de comunió”, va destacar. 
El cardenal va apostar per “posar 
al centre de totes les reformes a 
Jesucrist”. Va animar a “no perdre 
l’esperança en la nostra tasca”.

Les parròquies a l’Assemblea Diocesana
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La capella de l’IREL va aco-
llir el passat 30 de maig la 

festa d’homenatge per la jubilació 
del professor Jaume Sidera en el 
marc de l’Eucaristia de cloenda del 
curs 2017/2018. Després de 20 
anys d’impartir classes sobre l’Antic 
Testament a l’IREL el Pare Jaume 
Sidera, de 88 anys, es jubila.

L’acte va començar amb una 
Missa d’Acció de Gràcies presidida 
pel Bisbe Salvador que va definir al 
Pare Sidera com “un expert bíblic i 
un home bo”. El Bisbe va demanar 
al Pare Sidera que “no es jubili mai 
de la recerca de la veritat ni faci va-
cances de seguir a Jesucrist”.

Després de l’Eucaristia va ser 
el torn dels agraïments. Mar Pérez, 
doctora en Bíblia, va destacar “el 
llarg viatge del pare Sidera”. Pérez 
va ressaltar els nombrosos llibres del 
claretià i va dir que el claretià “estima 
la paraula de Déu que és més pene-
trant que les espases”. “En aquest 

camí t’ha acompanyat la paraula de 
Déu i aquest viatge no l’has fet sol, 
sinó amb Jesús”, va dir.

Per la seva banda, el Pare Side-
ra va recordar la seva infantesa, quan 
“la missa era en llatí, d’esquenes i en 
beu baixa”. A continuació, va donar 
“gràcies a Déu per haver pogut fer 
alguna cosa per ell” i va “demanar 
perdó per les vegades que no ha 
estat a l’altura”. I en la mateixa línia 
va fer una crida als assistents a “no 
deixar de llegir la paraula de Déu”. 
Va afegir que “Crist no ha vingut a 
eliminar el dolor, sinó a omplir-lo”.

A l’acte també es va llegir 
una carta del Doctor Armand Puig, 
rector de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià, que va agrair al pare Sidera 
haver il·luminat la vida de moltes 
persones. Al mateix acte, alumnes 
de Batxillerat i de Màster en Ciències 
Religioses van explicar el que havia 
significat per ells cursar estudis a 
l’IREL.

“No deixeu mai de llegir la Paraula de Déu”

La Comissió Diocesana 
d’Acollida als Refugiats 

(CoDiaAR) va organitzar el 20 de 
juny, a la plaça Paeria, la primera 
edició a Lleida del ‘Cercle de Si-
lenci’. Es tracta d’una iniciativa per 
recordar el drama que viuen les per-
sones forçades a deixar casa seva, 
amb motiu del Dia de les Persones 
Refugiades.

Enmig de la plaça Paeria s’hi va 
col·locar una gran espelma, i al seu 
voltant espelmes petites recordant 
totes les persones que fugen dels 
seus llocs d’origen. A continuació, 
es va llegir un manifest.

La CoDiaAR va destacar al 
manifest que “ens situem sense titu-
bejos al costat d’aquestes persones 
que són testimonis de sofriment i 

‘Cercle de Silenci’ per denunciar el drama de les 
persones refugiades
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dolor, com comprovem cada dia en 
escenaris com el Mediterrani, Tarifa, 
el Tarajal, les tanques o Síria”.

A més, l’entitat va denunciar 
“aquest degoteig intolerable de 
situacions inhumanes que posa en 
evidència el fracàs reiterat d’unes po-
lítiques migratòries miops centrades 
en el control de fluxos i l’externalit-
zació de les fronteres”.

Per això, la CoDiaAR va ur-
gir “a tots els Governs de la Unió 
Europea que assumeixin des d’una 
òptica humanista, els reptes i les 
oportunitats que les migracions 
plantegen”. I per transformar el 
repte de les migracions l’entitat va 

proposar “acollir, protegir, promou-
re i integrar”.

Els ‘Cercles de silenci’ volen ser 
un gest pacífic permanent de denún-
cia davant la vulneració creixent de 
drets de les persones immigrants, i 
per ajudar a prendre consciència so-
bre les situacions d’extrema injustícia 
que molts immigrants sofreixen al 
món, a Europa i també a Espanya.

Lleida acollirà noves edicions 
del Cercle del Silenci els propers 
19 d’octubre, 16 de novembre i 14 
de desembre. Seran trobades per 
recordar a les persones refugiades 
i migrants.

La Catedral de Lleida va 
acollir el passat diumenge 

24 de juny l’ordenació al diaconat 
permanent de Francesc Domènech, 
veí de la Granja d’Escarp. Un nom-
brós grup de fidels i de sacerdots van 
acompanyar al nou diaca en una 
cerimònia on també hi van participar 
la resta de diaques permanents.

En la seva homilia, el Bisbe 
Salvador va recordar la figura de 
Sant Joan Baptista, amb motiu de 
la seva festivitat. Va rememorar les 
paraules del profeta Isaïes quan diu 
“jo sóc cridat i elegit pel Senyor”.

A més, va destacar al nou diaca 
que “haurà d’exercir amb humilitat i 
amor”. També el va animar a “imitar 
la vida del Crist” i a “dedicar un es-

pecial servei a la caritat als pobres”. 
El Bisbe Salvador va explicar que “hi 
ha pobres que no surten als mitjans 
de comunicació, que estan al nostre 
entorn” i en la mateixa línia va tenir 
un record “per les persones migra-
des i refugiades”.

Després de l’homilia va ser el 
moment del ritual de l’ordenació 
amb la promesa de l’escollit, lletania 
dels sants, imposició de les mans i 
pregària d’ordenació, imposició de 
l’estola i la dalmàtica i lliurament del 
llibre dels evangelis, continuant des-
prés amb la litúrgia de l’Eucaristia.

Després, el nou diaca perma-
nent va donar les gràcies a la seva 
esposa i al seu fill. També va tenir 
paraules d’agraïment pel Bisbe Sal-

Francesc Domènech és ordenat diaca permanent
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vador i pel rector de la Granja d’Es-
carp, Paco Ribas. Per altra banda 
va rememorar la seva formació i 
va donar les gràcies a Ramon Prat, 
exdirector de l’IREL i al Doctor 
Laureano Sánchez, responsable 

dels Animadors de Comunitat de 
la diòcesi.

Amb l’ordenació de Francesc 
Domènech, la nostra diòcesi compta 
amb sis diaques permanents.

La parròquia de Sant Joan 
Baptista va celebrar joio-

sament la seva festa patronal amb 
una Missa solemne presidida pel 
bisbe Salvador i concelebrada per 
Mn. Joan Ramon Ezquerra. El Cor 
Miorita i la Coral del Carme van 
acompanyar amb els seus cants 
la litúrgia. El temple estava ple de 
feligresos que van voler compartir 
una festa tan assenyalada.

El Bisbe va fer un agraïment 
especial “a tots els que han crescut 
en la seva fe i vivència cristiana a 
la parròquia de Sant Joan i l’han 
transmès”. També es va dirigir als 
immigrants afirmant que “las perso-
nas que vienen de otras tierras, para 
nosotros son la Iglesia de Cristo. 
Todos somos hermanos miembros 
de un solo pueblo, el de Cristo, y uni-
dos en esta celebración”. La Unitat 
Pastoral del Carme i Sant Joan es 
va constituir l’any 2001 amb Mossèn 
Joan Mora com a rector, que també 
estava al capdavant de l’atenció 
pastoral dels immigrants. El nostre 
Pastor el va recordar amb afecte.

Tot referint-se a sant Joan, 
el precursor de Jesús, patró de la 

parròquia i de la diòcesi de Lleida, 
i assenyalant les seves qualitats, el 
Bisbe va interpel·lar a la comunitat: 
“Sóc jo una persona cridada per Déu 
per anunciar el Senyor, tal com ho 
va fer el Baptista? Som autèntics 
seguidors de Jesús? Ens sentim tots 
germans i oferim l’evangeli com a 
norma de vida?”

El Bisbe Salvador també va 
parlar dels tres aniversaris de la Par-
ròquia durant el trienni 2018/2020, 
tal com anuncien les pancartes pen-
jades a les dues façanes del temple: 
850 anys de la primera documen-
tació; 150 anys de la demolició 
del temple antic, i 125 anys de la 
inauguració del nou. I va agrair a 
Mn. Joan Ramon Ezquerra, l’actual 
rector de la Parròquia, que hagi pro-
mogut aquesta commemoració que 
tindrà ressò a tota la ciutat.

Acabada la celebració religiosa, 
es va iniciar una celebració festiva al 
carrer, davant de la porta de Santa 
Marta. Allí el Grup de Catequesi va 
donat una nota de color interpretant 
un galop i una sardana. L’animació 
va continuar amb una altra sardana 
oberta a la participació popular. Va 

Actes dels tres aniversaris de la parròquia de Sant Joan
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ser una estona de germanor viscuda 
intensament, tant els que ballaven 
com pel públic. La festa es va acabar 
amb una degustació de la tradicional 

coca de Sant Joan acompanyada 
d’una beguda molt refrescant prepa-
rada per l’antiga Casa Roig.

El president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, va 

entregar el 23 de juliol les Creus 
de Sant Jordi a 30 personalitats i 
24 entitats que han destacat pels 
serveis prestats a Catalunya. Entre 
els premiats es troba el doctor Joan 
Viñas, president de l’Acadèmia 
Mariana de Lleida, molt vinculat a 
la Pastoral de la Salut del Bisbat de 
Lleida i entre altres càrrecs, exrector 
de la Universitat de Lleida.

El Govern va premiar a Viñas 
“per la seva reconeguda trajectòria 
professional en l’àmbit de la salut i la 
contribució al sistema d’educació su-
perior i a la recerca. Ha estat rector 
de la Universitat de Lleida i president 

de l’Institut Català de la Salut i de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Ca-
talunya. El seu compromís sostingut 
en la gestió del sistema públic català 
de salut de Catalunya li ha valgut el 
reconeixement del sector”.

Aquest guardó és un dels mà-
xims reconeixements que pot rebre 
una persona per part de la Gene-
ralitat de Catalunya. La distinció 
es va crear el 1981 amb la finalitat 
de distingir les persones naturals 
o jurídiques que, pels seus mèrits, 
hagin prestat serveis destacats a 
Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup 
de ciutadans o entitat pot demanar 
que s’atorgui aquest guardó a alguna 
persona, sigui física o jurídica.

Joan Viñas rep la Creu de Sant Jordi

Aquest estiu prop de 550 in-
fants i joves en situació de 

risc social, de 4 a 17 anys, participen 
al projecte “Vacances per Créixer” 
que organitza la Fundació Verge 
Blanca. La novetat d’aquest any 
són les activitats de lleure dirigides a 
adolescents per ajudar-los a adquirir 
competències socials.

Des de l’any 2012, la Fundació 
Verge Blanca durant els mesos d’es-
tiu du a terme el projecte “Vacances 
per Créixer” organitzant activitats de 
lleure educatiu per infants i joves en 
situació de risc social. Les colònies, 
campaments i casals d’estiu són es-
pais on els infants poden gaudir d’un 
temps de diversió però també són 

Estades “Vacances per Créixer”
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espais idonis de transmissió de va-
lors, de convivència i de creixement 
personal, i és per aquest motiu, que 
és molt important que tots els infants 
tinguin el dret de participar-hi.

Dintre del projecte “Vacances 
per Créixer” s’ofereixen diferents 
casals i colònies adaptats a les edats 
dels participants. Els casals per in-
fants de 4 a 12 anys es realitzen a 
l’Escola Balàfia, al Cep Episcopal 
i a les Borges Blanques. Aquests 
ofereixen un horari extens de 9 a 15 
hores amb dinar i esmorzar inclòs. 
Compten amb el finançament de: 
Consell Comarcal de les Garrigues, 
Diputació de Lleida, Fundació 
Educo, Fundació Probitas, IRPF, 
Obra Social “la Caixa”, Save the 
Children, i la col·laboració del Banc 
d’Aliments de Lleida. També s’han 
realitzat unes colònies, a la casa 
de colònies Montsant (Vilaller) que 
gestiona la Fundació Verge Blanca 
per a 25 infants, gràcies al projecte 
Caixa Proinfancia.

La novetat d’enguany són ca-
sals d’estiu per a 60 joves de primer 
a quart d’ESO on es treballa l’art, 
els esports i l’educació emocional 
com a eina transformadora. Es 
porten a terme a l’Acadèmia Ma-
riana però també es fan activitats 
a fora. A través de l’aprenentatge 
socioemocional es pretén que els 
joves adquireixin competències so-
cials, perquè puguin viure i conviure 

amb harmonia i també per reduir 
comportaments no desitjats. Aquest 
projecte es realitza conjuntament 
amb Save the Children i gràcies al fi-
nançament de l’obra social la Caixa.

Tots els infants i joves són 
derivats per entitats socials d’esglé-
sia i pels serveis socials d’atenció 
primària.

El bisbe de Lleida, Salvador 
Giménez Valls, va visitar el passat 3 
d’agost, els casals d’estiu de l’Aca-
dèmia Mariana i de l’Episcopal i va 
saludar als participants i als moni-
tors. El president de la Fundació 
Verge Blanca, Joan Ramon Saura, 
va acompanyar al bisbe Salvador en 
aquesta visita.

La Fundació Verge Blanca és 
una entitat sense ànim de lucre, 
que té com a objectiu el servei a 
tota la societat en el camp concret 
de l’educació en l’esplai, d’infants, 
d’adolescents i joves, d’adults i de la 
tercera edat, tant des de les accions 
de voluntariat com des de l’àmbit 
professional. Per a la realització 
de les seves activitats, la Fundació 
compta amb les tres seccions, que 
treballen en el camp del lleure: Ser-
vei de Colònies de Vacances, entitat 
de servei per a centres d’esplai; 
Escola de l’Esplai de Lleida, forma-
ció d’educadors en el temps lliure 
i l’animació sociocultural i Centres 
d’Esplai Cristians, agrupació de cen-
tres i grups d’educació en el lleure.
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Aquest divendres 31 d’agost 
ha tingut lloc l’acte de 

professió de fe i jurament de fidelitat 
de Juan Luis Salinas, com a nou se-
cretari general del Bisbat de Lleida. 
D’aquesta manera, s’ha fet oficial el 
seu nomenament, fet públic el 17 
d’agost.

L’acte ha començat amb unes 
paraules del Bisbe Salvador agraint 
a Juan Luis Salinas l’acceptació del 
càrrec. A continuació, el nou secre-
tari general ha llegit la professió de 
fe i el jurament de fidelitat. Es tracta 
d’un acte en què el nou secretari 

general accepta els principis reve-
lats en la paraula i la Tradició de 
l’Església. En el mateix acte va fer el 
jurament de fidelitat en el que posa 
la seva llibertat al servei del Bisbe i 
dels seus successors.

El nou secretari general ha 
fet aquest ritual davant el Bisbe 
de Lleida, Salvador Giménez, el 
secretari general sortint, Mossèn 
Víctor Espinosa i el vicari general 
Mossèn Josep Antoni Jové. També 
han assistit Blanca Roca, esposa 
del nou secretari general i Laureano 
Sánchez.

El nou secretari general Juan Luis Salinas realitza la 
professió de fe i el jurament de fidelitat

La Catedral de Lleida va aco-
llir el dijous 13 de setembre 

a la tarda la Jornada de l’Enviament, 
la celebració en la qual la comunitat 
cristiana del Bisbat de Lleida obre el 
curs. A la cerimònia, presidida pel 
Bisbe Salvador, hi van assistir més 
de 250 fidels procedents de tota la 
diòcesi.

El Bisbe Salvador va destacar 
que “hem de demanar al Senyor 
que ens doni l’alegria i el coratge de 
viure amb coherència per predicar el 
Crist”. En aquest sentit va destacar 
que “hem de demanar a Jesucrist 
actituds bàsiques per viure la fe”. 
Així mateix va recordar que “el Papa 

Sant Joan Pau II parlava de què la 
nostra Església fos una casa i una 
escola de comunió. I remarcar la 
paraula escola perquè tots aprenem 
del Crist”.

Per això va afirmar que “vol-
dria que tots els agents de pastoral 
estiguin preocupats per la nostra 
formació”. “És important que tots 
fem un esforç per trobar una for-
mació, no només de paraules sinó 
també de vida”. A més a més va 
remarcar que “necessitem més que 
mai viure la fe”.

Després de les paraules del 
Bisbe Salvador, representants de 
les diferents delegacions diocesanes 

El Bisbat de Lleida obre el curs amb la Jornada de 
l’Enviament a la Catedral
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(catequesi, joventut, ensenyament, 
família, missions, esplais) van en-
tregar un objecte representatiu de 
la seva activitat com a símbol de la 
feina prevista per a aquest curs. A 
continuació, el Bisbe i la comunitat 
van reeditar el diàleg de l’Enviament, 
un moment en el qual els fidels es 

comprometen a viure i transmetre 
l’alegria de la Paraula de Déu.

Aquest any la monició d’entra-
da, les lectures i les pregàries van 
anar a càrrec de representants de 
Càritas Diocesana de Lleida.

La delegació de Missions 
i el Bisbat de Lleida van 

organitzar conjuntament la segona 
quinzena de juliol un projecte pilot 
a Guatemala amb col·laboració amb 
la Congregació Marta i Maria, que 
fa més de tres anys que atenen la 
Casa Sacerdotal de la nostra diòcesi.

Quatre laiques i Mn. Víctor 
Espinosa van fer tasca missionera 
durant dues setmanes per valorar 
quins projectes es poden portar a 
terme amb la voluntat que cada estiu 
un grup de voluntaris pugui anar a 
aquest país centreamericà. El lema 
de la congregació és “Evangelització 
i servei als més pobres” i acullen me-
nors que els envia el jutjat, oferint-los 
una llar, una família i una educació”. 
Van poder conviure amb les germa-
nes i van tornar cap a Lleida amb 
una “motxilla plena d’experiències”.

En concret van conèixer la re-
alitat de Jalapa, on les germanes de 
Marta i Maria gestionen i atenen un 
centre per a nens i joves orfes, així 
com l’acollida de dones embarassa-
des i un col·legi. També van conèixer 

el projecte “Ciudad de la Felicidad” 
d’Esquipulas distribuïda en petites 
cases familiars i que també compta 
amb un hospital per a la gent amb 
pocs recursos i una residència per 
a la tercera edat. Així doncs, van 
compartir els dies amb tota aquesta 
gent i van valorar quines eren les 
necessitats més immediates amb 
les quals poder col·laborar des de 
Lleida. Van impartir tallers a infants 
i joves, formació pels mestres i 
professors, tècniques de lectura i 
escriptura, manualitats, cançons, 
jocs i van participar en dinàmiques 
i xerrades.

Una de les participants en 
aquesta primera experiència mis-
sionera explica que “he descobert 
que podem aprendre molt dels veïns 
de Guatemala de la seva manera de 
viure la religió i la fe” i afegeix que 
“he pogut descobrir que Déu està 
en qualsevol realitat, en qualsevol 
misèria humana i que cada dia se’ns 
fa present; el seu amor i el seu perdó 
són d’actualitat i Déu està sempre 
amb nosaltres”.

Estiu missioner a Guatemala
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Aquestes persones van for-
mar-se abans del viatge i també 
seguiran mantenint contacte els 
propers mesos per posar en comú 
les seves emocions després de l’ex-
periència a Guatemala. La Delegació 

de Missions també està valorant els 
projectes que es poden portar a ter-
me per millora la vida dels residents 
i usuaris en els diferents centres que 
gestionen les Germanes de Marta i 
Maria a Guatemala.

El paranimf de l’Acadèmia 
Mariana va acollir aquest 

diumenge l’edició 151 del Certamen 
Marià que aquest any s’ha celebrat 
en honor de la Mare de Déu de la 
Mercè, amb motiu del 800 aniversari 
de la creació de l’Orde de la Mercè.

La mantenidora del Certamen 
Marià 2018, Natàlia Méndez An-
drés, ha posat en el centre de la seva 
intervenció “als vençuts, als pobres, 
als perduts”. “Gent que aparentment 
ho té tot perdut, sense esperança, 
sense llibertat, sense possibilitat”, 
ha dit. Méndez ha recordat que les 
constitucions de l’Orde de la Mercè 
“ens diuen que les noves formes de 
captivitat es donen allí on hi ha una 
situació social d’opressió degradant 
de la persona”.

Méndez, exdirectora de la 
Fundació Arrels-Sant Ignasi i actual-
ment, coordinadora del SAER (Ser-
vei d’Atenció Espiritual i Religiosa) 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu 
de Lleida, ha recordat els seus 14 
anys dedicats “al món d’exclosos, 
de pobres o rebutjats”.

La mantenidora ha definit 
aquest col·lectiu com a “persones 
supervivents, amb històries perso-
nals trencades que tenien ànima de 
superherois”. Méndez ha recalcat 
que el seu patiment “té arrels en una 
societat que no només no cuida els 
més febles sinó que els culpa i els hi 
nega les segones oportunitats”.

Ha explicat que, “a mesura que 
anava coneixent aquestes persones 
creixia la meva acollida incondicional 
cap a ells i la consciència de formar 
part d’unes estructures injustes que 
deixen massa gent als marges”. En 
aquest sentit va recalcar que “les situ-
acions de captivitat existeixen quan 
hi ha situacions socials que neixen 
de principis oposats a l’Evangeli”. 
Tanmateix va recalcar que “nosaltres 
amb el llenguatge, amb el nostre 
fer, amb la societat on ens sentim 
còmodes, estem empresonant-ne 
d’altres”.

Natàlia Méndez en va destacar 
les idees de Víctor Frankl quan diu 
que “no som lliures de triar les cir-
cumstàncies en què vivim, però sí de 

L’Acadèmia Mariana acull el 151è Certamen Marià
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triar l’actitud que elegim per viure-
les”. En aquest sentit va afegir que 
“no podem acceptar tranquil·lament 
viure en una societat que normalitza 
oprimir, que normalitza excloure i 
que priva de la llibertat als seus mem-
bres més febles”. La mantenidora va 
explicar que “nosaltres privem de 
llibertat quan no ens posicionem en 
contra de la injustícia i en favor de 
la fraternitat”.

Méndez va afegir que “estem 
cridats a una llibertat profunda”. I 
de la “llibertat profunda de Maria va 
néixer un sí i d’aquest sí, va néixer 
Jesús”.

A continuació del discurs de la 
mantenidora, ha tingut lloc l’entrega 
de premis dels Jocs Florals dedicats a 
honorar la Mare de Déu de la Mercè. 
En la secció de treballs d’investiga-
ció el premi ha estat per a Josep 
Salvia Vidal, de Bellvís, amb l’obra 
‘L’orde de la Mercè o la salvació 
dels captius’.

En aquesta categoria cal des-
tacar la Menció d’Honor atorgada a 
Fra Joaquín Millán per l’obra ‘Pedro 
Nolasco me cuenta la historia de su 
olivo’.

En l’apartat de treballs poètics 
la Flor Natural ha estat per Ramón 
Molina Navarrete, de Úbeda (Jaén) 
per l’obra ‘Madre de Cristo, madre 
de Dios’. En aquesta categoria han 
estat guardonats amb Mencions 
d’Honor Francisco Jiménez Carre-
tero, de Albacete, i Josep Roca Mas, 

de Vilafranca del Penedès. També 
han estat premiats en l’apartat de 
poesia Maria Terrades, de Girona 
i Ramon Gené, de Cervera. En 
la secció de treballs audiovisuals 
el premi ha estat per a Francisco 
Javier Salinas Sánchez, de Lleida, 
por l’obra ‘Madre del buen consejo, 
ruega por nosotros’.

Pel que fa a la categoria esco-
lar, en el primer premi de la secció 
treball, reflexió i aprofundiment so-
bre el tema ‘Quan la joventut esdevé 
subjugada i sotmesa: la necessitat 
del perdó per arribar a la llibertat’, 
el primer premi ha estat per a Nina 
Cudós, del col·legi Mater Salvatoris 
i el segon per a Eva Szlifierz Criado, 
també del col·legi Mater Salvatoris

També en la categoria escolar 
en l’apartat treballs que parlin de 
“Què va passar quan ens vam per-
donar?” El primer premi ha estat per 
a Maria Teresa Fraile Alonso, del 
col·legi Episcopal, el segon premi 
per a Elder Sopena del col·legi Mater 
Salvatoris i el tercer per a Emma 
Tost García, del col·legi Mare de 
Déu de Montserrat de Les Borges 
Blanques.

Per altra banda, el premi de la 
secció treballs que parlin de ‘I a mi, 
qui m’ajuda?’ El primer premi ha 
estat per a Ot Serrés Hernández, 
del col·legi Episcopal, el segon per 
a Carla Aloy, del col·legi Episcopal 
i el tercer per a Anna Franquesa del 
col·legi Claver.
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La comunitat de Carmelites 
Missioneres Teresianes 

d’Aitona, formada per cinc religio-
ses, van celebrar el 7 de novembre 
la festa litúrgica del seu fundador, el 
beat P. Francesc Palau, nascut en 
aquest poble del Segrià, el 29 de 
desembre de 1811 i oncle de Santa 
Teresa Jornet, fundadora de les Ger-
manetes dels Ancians Desemparats, 
també filla d’Aitona.

La parròquia de Sant Antolí 
va acollir la celebració de l’Eucaris-
tia com a acte central de la festa, 
presidida pel rector d’Aitona Mn. 
Santiago Mataix i concelebrada pel 
carmelita P. Antonio Viguri, de la 
comunitat de religiosos carmelites 
de Pamplona.

A la celebració assistí un bon 
nombre de fidels, entre ells l’alcaldes-

sa d’Aitona Rosa Pujol i germanetes 
de Santa Teresa Jornet. Singular 
fou, però, l’assistència i participació 
en l’Eucaristia de vuit religioses del P. 
Palau, juniores procedents d’Àfrica, 
concretament del Congo, Madagas-
car i Kènia, que durant aquets dies 
es troben d’Exercicis Espirituals a 
la Cova del P. Palau. Les religioses 
van animar la celebració amb la seva 
música i cants amb ritmes africans, 
finalitzant amb una Dansa d’Acció 
de Gràcies que va ser ballada da-
vant el presbiteri per les mateixes 
religioses.

L’Eucaristia va concloure com 
és tradició, amb la veneració de la 
relíquia del Beat P. Palau i tot seguit 
es feu una trobada festiva a l’atri de 
l’església parroquial.

Les Carmelites Missioneres Teresianes d’Aitona celebren 
la festa del Beat Francesc Palau

La Seu Vella de Lleida va 
acollir el passat 28 de no-

vembre una visita guiada a aquest 
monument amb l’objectiu de donar 
a conèixer els passatges bíblics del 
temple. Amb el títol ‘La presència 
Bíblica a La Seu Vella’ l’acte es va 
organitzar en el marc de la tercera 
Setmana de la Bíblia que se celebra 

a totes les diòcesis amb seu a Ca-
talunya.

La teòloga Mar Pérez i la 
historiadora Núria Piqué van guiar 
la visita. Núria Piqué va començar 
explicant els orígens del monument. 
Piqué va destacar que la construcció 
de la Seu Vella s’emmarca en el 
procés posterior a la presa de la 

La Seu Vella, escenari de la Setmana de la Bíblia
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ciutat de Lleida per part dels comtes 
catalans al segle XII. En aquest sentit 
va recalcar la importància econòmi-
ca, política i religiosa de la ciutat en 
aquells moments.

A continuació, ambdues van 
començar a explicar peces artís-
tiques de la Seu Vella que tenen 
temàtica bíblica, com capitells, 
pintures i portalades. Mar Pérez 
va relatar diversos fragments de les 
escriptures com la resurrecció de 

Llàtzer, la Visitació i l’Anunciació i 
la Passió de Jesucrist. A continuació, 
Núria Piqué explicava la importància 
artística de la peça.

Al llarg de l’explicació, que va 
tenir lloc, a la Canonja, els assistents 
van poder gaudir de la projecció de 
les imatges de les peces analitzades 
en alta resolució. En acabar, els 
participants van recórrer la Seu Vella 
per veure ‘in situ’ els capitells, les 
pintures i les portalades.

El Palau Episcopal va acollir, 
el dijous 20 de desembre, la 

recepció de Nadal que cada any el 
Bisbe de Lleida, Salvador Giménez 
Valls, dedica als sacerdots majors de 
75 anys i als treballadors i voluntaris 
que col·laboren en la Cúria de la 
diòcesi.

L’acte ha començat amb una 
pregària i a continuació el vicari 
general del Bisbat, Josep Anton 

Jové ha donat la benvinguda als 
assistents. El Bisbe Salvador ha 
desitjat un Bon Nadal als sacerdots 
i als membres de la Cúria.

A més, el Bisbe Salvador ha 
reivindicat el Nadal com un temps 
d’esperança. A l’acte també hi ha 
participat el Bisbe emèrit de Llei-
da, Joan Piris, que ha tingut unes 
paraules d’agraïment pels sacerdots 
homenatjats.

Felicitació de Nadal als sacerdots majors de 75 anys i a 
la Cúria diocesana

El passat dimarts 18 de de-
sembre Càritas Diocesana 

de Lleida va celebrar la tradicional 
Trobada de Nadal en la qual es va 
fer un reconeixement als voluntaris 
de l’entitat.

L’acte va començar amb una 
Eucaristia a la parròquia de Sant Llo-
renç presidida pel Bisbe Salvador. El 
Bisbe Salvador va agrair la tasca dels 
voluntaris de Càritas i els va animar a 
continuar la seva feina. A la vegada 

Càritas agraeix la tasca dels voluntaris de l’entitat
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va demanar als voluntaris “que no 
tinguem un Nadal rutinari”. “Hem 
de demanar al Senyor que siguem 
molt autèntics, poc rutinaris”, va dir.

Posteriorment, ja a la seu de 
Càritas Diocesana de Lleida, es va 
retre homenatge a un grup de volun-
tàries que al llarg de tots aquests anys 
han dedicat el seu temps als altres.

En representació de les home-
natjades, Teresita Bifet, va recordar 
que és voluntària d’ençà de l’any 
1978. Bifet va recordar que “al 

començar, no sabíem que era un 
voluntariat, ni la missió de Càritas, 
només bona voluntat. Avui sé que 
la nostra aportació millora la soci-
etat on vivim, som l’acció social de 
l’Església i ho fem per compromís 
cristià”.

El director de Càritas Diocesa-
na de Lleida, Rafael Allepuz, va re-
cordar el passatge de l’Evangeli que 
diu «pels seus fets els coneixereu» 
per explicar la tasca dels voluntaris 
de Càritas. La celebració va acabar 
amb un refrigeri a la seu de l’entitat.





133

Í ndex General de l’any 2018

Diòcesi
 Bisbe
 Confirmacions
 Primer quadrimestre ................................................  5 
 Segon i tercer quadrimestre ......................................  76

 Decrets
 Supressió parròquia S. Andreu .................................  73 
 Rectificació límits territorials P. S. Llorenç ..................  74

 Trasllat de fons
 Troballes Empresa d’Inserció ....................................  75 
 Fundació Jaume Rubió i Rubió .................................  75

 Vicaria General
 Convenis
 Amb el grup de voluntaris d’AIC ...............................  6
 Amb el Secretariat de Confraries, Congregacions  
 i Germandats ..........................................................  8

 Consell Presbiteral
 Sessió del dia 25 de setembre de 2017 .....................  11 
 Sessió del dia 16 de gener de 2018 ..........................  76 
 Sessió del dia 11 de juny de 2018 ............................  79

 Consell Pastoral Diocesà
 Sessió del dia 5 d’octubre de 2017 ...........................  82 
 Sessió del dia 14 de juny de 2018 ............................  85

 Secretaria General:
 Nomenaments
 Nomenaments 1r quadrimestre .................................  14
 Nomenaments 2n i 3r quadrimestre ..........................  90



134

 Necrològiques
 Mn. Joaquín Lax Fauquet .........................................  15
 Mn. Joan Mora Pedra ..............................................  16 
 Mn. Ramon Galceran Salut ......................................  93 
 Mn. Ramiro Viola Gonzàlez ......................................  93 
 Mn. Josep Miarnau Vea ...........................................  94 
 Mn. Francisco Castillón Cortada ...............................  95

 Protecció a la infància i treball amb menors
 Tramitació certificat .................................................  97

 Protecció de dades
 Reglamentació legal .................................................  98

 Protecció béns immobles de l’Església
 Xerrada informativa .................................................  100

 Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics
 Sessió del dia 20 de desembre de 2017 .....................  103 
 Sessió del dia 13 d’abril de 2018 ..............................  104 
 Sessió del dia 30 de maig de 2018 ...........................  105

Conferència Episcopal Tarraconense
 Oficina d’informació:
 Comunicat de la reunió núm. 222 ............................  17 
 Comunicat de la reunió núm. 223 ............................  19 
 Comunicat de la reunió núm. 225 ............................  20 
 Comunicat de la reunió núm. 226 ............................  107 
 Comunicat de la reunió núm. 227 ............................  109 
 Comunicat de la reunió núm. 228 ............................  110

Santa Seu
 Sant Pare:
 Missatges
 Jornada Mundial de l’Emigrant 2018 ........................  23 
 Quaresma 2018 ......................................................  28
 51 Jornada Mundial de la Pau ..................................  32 
 XXVI Jornada Mundial del Malalt ..............................  37 
 Urbi et Orbi Nadal 2017 ..........................................  40 
 52 Jornada Mundial de les Comunicacions Socials .....  43 
 XXXIII Jornada Mundial de la Joventut 2018 .............  48 
 Missatge Urbi et Orbi Pasqua 2018...........................  54



135

Vida Diocesana
 Activitats de la Diòcesi

El Bisbe Salvador felicita el Nadal  
als sacerdots majors de 75 anys de la diòcesi .............  57
Aitona estrena la reforma de l’antiga Casa Asil .........  58
Neix la primera missatgeria ecològica  
i sostenible de Lleida: Missatgeria amb Cor...............  58
La Catedral Nova ...................................................  59
Lleida acull la trobada de l’Orde Servita....................  62
800 anys de l’Orde de la Mercè al servei de la llibertat  62
Homenatge a Ramon Baró pels seus 10 anys de servei a 
Càritas Diocesana ..................................................  63
El Bisbe Salvador fa una crida a fer  
parròquies acollidores i a la conversió ......................  64
Comunicat del Capítol Catedral ...............................  65
Trobada de ministres extraordinaris de l’Eucaristia .....  66
Jornada Sacerdotal i Missa Crismal .........................  113
El Sant Crist de Sarroca torna a sortir en processó....  115
Trobada de Càritas Catalunya a Lleida .....................  115
Trobada d’Animadors de Comunitat ........................  117
L’església d’Aitona recupera la pica baptismal ..........  117
Joves de Lleida participen en l’Aplec de l’Esperit ......  118
Les parròquies a l’Assemblea Diocesana ...................  119
“No deixeu mai de llegir la Paraula de Déu” .............  120
‘Cercle de Silenci’ per denunciar el drama  
de les persones refugiades ......................................  120
Francesc Domènech és ordenat diaca permanent ......  121
Actes dels tres aniversaris de la P. de Sant Joan ........  122
Joan Viñas rep la Creu de Sant Jordi .......................  123
Estades “Vacances per Créixer” ..............................  123
El nou secretari general Juan Luis Salinas realitza  
la professió de fe i el jurament de fidelitat .................  125
El Bisbat de Lleida obre el curs amb  
la Jornada de l’Enviament a la Catedral....................  125
Estiu missioner a Guatemala ...................................  126
L’Acadèmia Mariana acull el 151è Certamen Marià ..  127
Les Carmelites Missioneres Teresianes d’Aitona  
celebren la festa del Beat Francesc Palau ..................  129



136

La Seu Vella, escenari de la Setmana de la Bíblia ......  129
Felicitació de Nadal als sacerdots majors de 75 anys  
i a la Cúria diocesana .............................................  130
Càritas agraeix la tasca dels voluntaris de l’entitat ......  130


