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Salvador Giménez, bisbe de 
Menorca, succeeix Joan Piris al 
capdavant de la diòcesi de Lleida
Ramon Prat serà el responsable del Bisbat com a administrador 
mentre el bisbe designat no prengui possessió del seu càrrec

Salvador Giménez Valls va 
ser nomenat ahir nou bisbe 
de Lleida pel Papa Francesc, 
en substitució de Joan Piris 
Frigola. Ramon Prats es farà 
càrrec de la diòcesi durant 
els canvis al bisbat.

Lleida
LAURA GONZALEZ
Joan Piris, el que ha estat durant 
set anys Bisbe de Lleida, va anun-
ciar ahir que el Papa Francesc ha-
via acceptat la seva renúncia al 
capdavant de la diòcesi per motiu 
d’edat. De la mateixa forma, va 
fer públic el nom del nou bisbe 
designat per la Nunciatura: el bis-
be de Menorca Salvador Giménez.

Piris va reconèixer no haver 
tractat encara temes concrets i va 
puntualitzar que “cal deixar el ca-
mí lliure pel seu successor”.

Per la seva part, Salvador 
Giménez es trobarà sobre la tau-
la temes com el litigi per l’art 
sacre de la Franja o el desplega-
ment del projecte dels pisos del 
Seminari que va impulsar Joan 
Piris, qui va voler fer referència a 
que “es tracta d’una iniciativa en 
mans de tota la diòcesi i no no-
més del Bisbe”.

En una carta a la ciutadania 
lleidatana, el nou Bisbe reconeix 
que s’incorpora a la Diòcesi de 
Lleida “sense haver participat mai 
en el vostre camí particular, po-
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dria dir que amb les mans buides 
de col·laboracions lleidatanes” 
(més informació a la pàgina 4).

Fins que Salvador Giménez no 
sigui ordenat bisbe de Lleida a la 
Catedral, acte previst pel mes de 
setembre, al capdavant de la diò-
cesi en funció d’administrador hi 
haurà Ramon Prat Pons, que fins 
ara era vicari general.

Malgrat que els vicaris i tots 
els membres de la cúria episco-
pal cessen en el mateix moment 
en que ho fa el bisbe, tret del vi-
cari judicial, l’ecònom i el secre-
tari-canceller, Ramon Prat, que ja 
era el número dos en ordre jeràr-
quic, va estar escollit pels mem-
bres del Consell de Consultors, 

administrador diocesà fins a l’arri-
bada de Salvador Giménez.

AGRAÏMENTS A JOAN PIRIS

L’Alcalde Àngel Ros va voler fer 
referència als pisos del seminari 
i mostrar la seva gratitud a Joan 
Piris “per la tasca de servei desen-
volupada com a Bisbe de Lleida 
en la seva tasca pastoral els dar-
rers set anys i  la dedicació espe-
cial envers els més febles  que ha 
tingut Monsenyor Joan Piris amb 
projectes del món de l’habitatge 
o els que ha compartit amb la 
Paeria en l’àmbit d’atenció a les 
persones sense sostre, així com la 
seva participació en el conjunt de 
projectes solidaris de la ciutat”.

Monsenyor Salvador Gimé-
nez Valls, nascut a Muro d’Al-
coi fa 67 anys, porta més de 
la meitat de la seva vida sent 
sacerdot.

Va iniciar el sacerdoci com 
a rector de Santiago Apóstol 
d’Alborache i com a director 
d’un col·legi a Xàtiva. Va anar 
combinant la seva vocació 
eclesiàstica amb la feina de 
rector de seminari i de cap 
d’estudis.

Salvador Giménez ha es-
tat director de la Secció d’En-
senyament Religiós dins del 
Secretariat de la Comissió 
Episcopal d’Ensenyament i 
Catequesis de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola. Es 
membre d’aquesta institució 
des del 2005, any en que va 
ser nomenat Bisbe Auxiliar de 
València, càrrec que va osten-
tar fins que el papa Benedicte 
XVI el va designar Adminis-
trador Apostòlic de Menorca. 
Uns mesos més tard, va here-
tar de Joan Piris el càrrec de 
Bisbe de Menorca.

Actualment, és membre de 
la Comissió Episcopal de Mit-
jans de Comunicació Social. El 
nou Bisbe de Lleida prendrà 
possessió del seu càrrec el 
mes de setembre. 

Salvador 
Giménez, el 
nou bisbe de 
Lleida, arribarà 
al setembre



podrien haver estat designats per 
aquest càrrec.

EL RELLEU A BARCELONA

Una altra de les claus del nom-
brament de Giménez, segons 
Llisterri, és que aquesta decisió 
vaticina que el relleu del carde-

nal Martínez Sistach a Barcelona 
va per llarg. Si Sebastià Taltevull 
hagués estat l’elegit per venir a 
Lleida, segons Llisterri, es podrien 
vincular els dos nomenaments. 
Ara, però, és difícil que es pugui 
lligar ambdós casos.

Des de Menorca  defineixen al 
nou bisbe de Lleida com un home 
“senzill, proper i auster” de per-
sonalitat “molt reflexiva” i amb 
una “bona tasca pastoral.” Com 
a detall s’apunta que Salvador Gi-
ménez Valls va ser el primer bisbe 
europeu que va nomenar el Papa 
Benet XVI després de substituir 
Joan Pau II.
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Estimats germans de la diòcesi de Lleida: Avui mateix la 
Nunciatura ha fet públic que el Papa Francesc m’ha nomenat 
bisbe de Lleida.

Amb aquestes primeres línies vull començar expressant els meus 
sentiments de profunda gratitud al Sant Pare per la confiança que 
ha dipositat en mi,  manifestant la meva adhesió i fidelitat fraterna 
al successor de Pere. Per descomptat, com acostuma a demanar-
nos a tots, li ofereixo les meves oracions al Senyor pel seu ministeri 
en l’Església universal, al mateix temps que li sol·licito les seves 
oracions per la meva vida i pel ministeri que inicio ara.
Vull també transmetre una cordial salutació a tots els que formeu 
part de la nostra Església diocesana en la qual teniu tasques 
pastorals concretes, col·laboreu en iniciatives caritatives o solidàries 
o simplement utilitzeu els serveis parroquials o diocesans per 
cultivar la vostra fe i aprofundir en la vostra vida cristiana. A tots, 
sacerdots, membres de la Vida Consagrada, laics, desitjo acostar-me 
amb un sincer agraïment per haver mantingut l’herència cristiana 
que us van llegar els vostres avantpassats.
M’incorporo a una Església amb una llarga història i una tradició 
singular on ha estat sempre viva la presència de la Persona, de 
l’obra i del missatge de Jesucrist. I això ha estat possible per la forta 

convicció dels bisbes, sacerdots, religiosos i laics que han mostrat el 
sentit i la felicitat en el seguiment del Senyor i l’han sabut transmetre 
als seus contemporanis. M’incorporo sense haver participat mai en 
el vostre camí particular, podria dir que amb les meves mans buides 
de col·laboracions lleidatanes, però amb el cor alegre i animós per 
pertànyer, vosaltres i un servidor, a la mateixa Església de Crist que 
pren cos en els diferents llocs de la nostra geografia. Reseu per mi 
com jo ho faig per tots vosaltres.
Serveixi aquesta breu salutació per dir que vaig ser batejat i educat 
en la fe en el si d’una família creient de Muro d’Alcoi, de la província 
d’Alacant i de la diòcesi de València, vaig ingressar al Seminari 
Metropolità de València als dotze anys, sent ordenat sacerdot l’any 
1973; a aquest presbiteri vaig pertànyer amb diferents serveis 

com a rector de parròquia, director de col·legi diocesà i escola 
de Magisteri, Rector del Seminari Menor, Vicari Episcopal i Bisbe 
Auxiliar;  l’ordenació episcopal va tenir lloc l’any 2005. Des de 
l’any 2009 vaig ocupar la seu episcopal de Menorca des de on vinc 
carregat d’il·lusió i gratitud per tot el que en aquesta comunitat 
diocesana he après i m’han ensenyat. Amb els menorquins he 
tingut una única preocupació: saber orientar a cadascú i a totes les 
comunitats vers l’alegria de la trobada amb el Senyor.
Estic convençut que la Església de Déu que peregrina a Lleida  
sabrà acollir-me  com a pare i pastor, amb les limitacions i defectes 
personals, però comptant amb la força de la gràcia que supera 
vacil·lacions i rutines, regalant-nos l’alegria i el coratge de l’Evangeli.
Demano a Déu que em concedeixi llum per ser un bon pastor 
segons el Cor de Crist i ja des d’ara que sàpiga donar suport a totes 
les iniciatives pastorals que entre tots esteu duent a terme. Agraeixo 
la tasca del meu antecessor, el bisbe Joan Piris, que s’ha desgastat 
durant els últims set anys al servei de la comunitat diocesana.
Ja conte amb la intercessió de sant Joan Baptista, patró de la Diòcesi 
i la mateixa Mare de Déu, sota l’advocació de l’Acadèmia; a ells 
m’encomano.

Ciutadella de Menorca, 28 juliol 2015

SALVADOR GIMÉNEZ VALLS 
BISBE ELECTE DE LLEIDAAls meus nous diocesans de Lleida

M’incoporo amb les mans 
buides de col·laboracions 

lleidatanes, però amb el cor 
alegre i animós

pot obeir a la tradició eclesiàstica 
que fa que els prelats  assumeixin 
la mitra d’una diòcesi més petita 
primer per passar després a un 
bisbat de més dimensió. Però Llis-
terri també apunta un altre fac-
tor que podria explicar el perquè 
d’aquesta casualitat. I centra el 
seu argument en el litigi de l’art 
sacre per explicar que és possible 
que des de la Nunciatura es pensi 
que un bisbe que té poca o nul·la 

relació amb Lleida pugui tindre 
una visió menys condicionada 
d’un litigi que ja fa anys que du-
ra. Sense anar més lluny, Llisterri 
recorda que el mateix Piris va afir-
mar quan el van nomenar bisbe 
de Lleida que el Nunci li havia dit 
que el litigi de l’art ja estava resolt 
i que no calia que es preocupés.

Sigui o no així, Llisterri també 
destaca que el nomenament de 
Giménez Valls respon a una cer-

ta “estratègia” dels darrers anys 
de nombrar bisbes valencians a 
diòcesis catalanes (a més de Sal-
vador Giménez també provenen 
del País Valencià el bisbe de Sant 
Feliu i el de Tortosa). El director 
de Catalunya Religió afegeix que 
per “trajectòria, mèrits i coneixe-
ments” hi hauria mig centenar de 
vicaris episcopals, rectors de se-
minari o professors de Teologia 
dels bisbats catalans que també 

El tercer bisbe que ve de Menorca
Giménez Valls segueix el mateix itinerari que van fer Francesc 
Xavier Ciuraneta i Joan Piris, que van passar de Balears a Lleida
Tot i que era el de Salvador 
Taltevull, bisbe auxiliar 
de Barcelona, el nom que 
sonava per substituir Piris 
la Santa Seu ha optat pel 
bisbe de Menorca Sebastià 
Giménez Valls per assumir 
la mitra de Lleida.

Lleida
FRANCESC GUILLAUMET
Diuen als cònclaves que qui entra 
Papa surt Cardenal. I més o men-
ys això és el que ha passat amb 
les travesses que es feien sobre 
el nom del successor de Joan Pi-
ris al capdavant de la diòcesi de 
Lleida. Es deia que Sebastià Talte-
vull, bisbe auxiliar de Barcelona, 
era el més ben posicionat per as-
sumir la mitra de Lleida però al fi-
nal ha estat el bisbe de Menorca, 
Salvador Giménez Valls, qui assu-
mirà la direcció de la diòcesi fent 
bona la tradició no escrita que 
ha fet que els tres darrers bisbes 
de Lleida hagin passat abans per 
Menorca.

Va passar amb Francesc Xa-
vier Ciuraneta i també amb Joan 
Piris (tots dos bisbes de Menor-
ca abans d’arribar a Lleida) i ha 
tornat a passar amb Salvador Gi-
ménez Valls. Pel director del web 
Catalunya Religió, Jordi Llisterri, 
l’arribada de tres exbisbes de Me-
norca a Lleida pot ser “casual” o 

El primer 
bisbe europeu 
nombrat per 
Benenet XVI
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