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Sentir-se i pregar com un nen
5 d’octubre de 2014
El mes d’octubre, mes del Rosari, em fa
recordar algunes coses que comentava Mons.
Albino Luciani, el futur Papa Joan Pau I, el Papa
del somriure, després de preguntar quants de rosaris hi trobarien si, durant un reunió de catòlics,
ens convidessin a mostrar tot allò que portem
a les butxaques, a les motxilles o a les bosses.
Algunes persones pensen que resar el Rosari és infantil, una repetició
monòtona de l’Ave Maria, i no creuen que sigui pròpia del nostre temps.
Però Mons. Luciani deia que la crisi del Rosari venia precedida per una
crisi de la pregària en general: vivim molt absorbits pels propis interessos
materials i el soroll que ha envaït la nostra existència no ens deixa pensar
massa en les coses de l’esperit. Tenim por al silenci i no ens és fàcil trobar
un petit moment per a la reflexió i la conversa amb Déu. I hi afegia la següent confessió personal: “Quan parlo amb Déu o amb la Mare de Déu,
prefereixo sentir-me com un nen. Desapareixen la mitra, el capell, l’anell;
envio de vacances l’adult i el bisbe que sóc, i el corresponent posat seriós
i ponderat, i em deixo conduir per la tendresa espontània d’un nen davant
el seu papà o la seva mamà. Estar davant Déu tal com sóc en realitat, amb
la meva misèria i amb el millor de jo mateix, i sentir sorgir del fons del
meu cor el nen d’altre temps que vol parlar, estimar al Senyor, i que sent
de vegades la necessitat de plorar demanant misericòrdia, tot això m’ajuda
a pregar. El Rosari, pregària simple i fàcil, m’ajuda de vegades a tornar a
fer-me un infant i no tenir vergonya de res. És una pregària repetitiva, però
el P. Foucauld deia que l’amor s’expressa en poques paraules, sempre les
mateixes, que es repeteixen contínuament”.
Vull encara completar aquests pensaments amb paraules de Sant Joan
Pau II (Àngelus, 5/11/1978): El Rosari és una pregària meravellosa en la
seva senzillesa i en la seva profunditat. Es pot dir que és, en certa manera,
un comentari-oració sobre el capítol final de la Constitució LumenGentium
del Vaticà II, que tracta de la presència admirable de la Mare de Déu en el
misteri de Crist i de l’Església. En efecte, amb el rerefons de les Avemaries
passen davant els ulls del cor els episodis principals de la vida de Jesucrist
i ens posem en comunió vital amb Ell a través del Cor de la seva Mare. Al
mateix temps hi podem incloure tots els fets que enxarxen la vida de l’indivi249
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du, la família, el país, l’Església i la humanitat. Experiències personals o del
proïsme, sobretot de les persones més properes o que portem més en el cor.
És un mitjà molt vàlid per afavorir l’exigència de contemplació del
misteri cristià que la Carta Apostòlica Novo Millennio Ineunte (nn. 32-33)
proposa com una veritable i pròpia ‘pedagogia de la santedat’: ens cal un
cristianisme que es distingeixi abans de res en l’art de l’oració. Quan en
la cultura contemporània, fins i tot entre contradiccions, aflora una nova
exigència d’espiritualitat impulsada també per influx d’altres religions, és
més urgent que mai que les nostres comunitats cristianes es converteixin
en autèntiques escoles de pregària.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Animadors de la comunitat
12 d’octubre de 2014
Animar pot significar donar alè, donar ànima, moviment, vitalitat.
Però, en el nostre cas, no parlem de “donar” alguna cosa a una comunitat
sinó de fer possible que la seva vitalitat (tantes vegades adormida) s’expressi
efectivament, posant en valor les virtualitats i recursos que ja té. Això és
possible quan alguns dels seus membres –els animadors– es dediquen a ser
els seus servidors de manera adequada.
Més enllà de les paraules, el nom que donem als ministeris laïcals a
la nostra Església Diocesana hem de considerar-lo com una manera de
respondre a les necessitats d’una nova situació socio-cultural i eclesial. És
innegable que l’època que ens ha tocat viure és molt diferent a les anteriors.
Tenim davant nous desafiaments i busquem donar nou dinamisme a les
nostres comunitats i a les nostres maneres de presència al món. Sempre
des de l’esperança que ens dóna saber-nos enviats per Aquell que ens va
assegurar que estaria amb nosaltres fins a la fi dels temps.
Aquesta manera de treballar implica una espiritualitat que no és nova:
a partir de la lectura creient de les realitats i dels canvis que contenen, l’Església, en el Concili Vaticà II, ha pres consciència que no és fi en si mateixa,
sinó que existeix per anunciar i instaurar al món el Regne de Déu, del qual
és germen i principi (Lumen Gentium 5), comprenent-se a si mateixa com:
Misteri de Comunió, comunitat de fe, esperança i caritat (LG Cap. I); Poble
de Déu, en el qual els batejats participen en la funció profètica, sacerdotal
i real i de servei de Crist (LG Cap. II); Sagrament, signe i instrument de la
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† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

El Domund i l’alegria de creure
19 d’octubre de 2014
L’Evangeli de Lluc (10,21-23) explica l’alegria dels deixebles en el
seu retrobament amb Jesús després de la seva primera sortida en missió, i
com Jesús també participa d’aquesta alegria dirigint la seva mirada al Pare
i donant-li gràcies. És aquesta l’alegria en la qual el Papa Francesc, en el
Missatge del Domund d’aquest any, ens convida a submergir-nos, alimentant
un amor capaç d’il·luminar la nostra vocació i la nostra missió de batejats
i enviats. És l’alegria de l’Evangeli que neix de la trobada amb Crist i del
compartir amb els més necessitats.
El punt de partida de la fe i de la vida cristiana ha estat la trobada
sorprenent i transformadora que van viure uns homes i dones amb Jesús,
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unitat salvífica universal (LG 32) realitzada per Crist i l’actualització de la qual
està cridada a servir (LG 1.5 i 48); comunitat visible i orgànica, essencialment missionera i pelegrina, cridada a renovar-se constantment (LG 8, 9).
I en aquesta espiritualitat de comunió, constitutiva del ser mateix de
l’Església, tots els seus membres i grups estem cridats a créixer en el do de
si, servint-nos els uns als altres. Per a la qual cosa, l’Esperit concedeix els
dons, carismes i ministeris necessaris i és aquí on cal situar el que anomenem
“animadors de comunitat”.
Animar la comunitat serà despertar la ment i el cor de les persones
i dels grups, inquietant en sentit esperançador i infonent anhel de superació, fins i tot als qui es troben instal·lats en la passivitat o resignats a les
seves circumstàncies. Això demana a l’animador/a situar-se a l’interior de
la comunitat, i mantenir una relació el més directa possible amb els seus
membres, creient en ells i en les seves possibilitats.
L’objectiu final serà sempre conscienciar, organitzar i mobilitzar la
comunitat fent que els seus membres siguin protagonistes i agents de
transformació, i no només col·laboradors dependents. El seu mètode és la
creació, la cohesió i l’acció en i de grups primaris, on les interrelacions i
les intercomunicacions són personals i directes. Per això, ja el curs passat
havíem insistit en un objectiu prioritari: enfortir i consolidar aquell nucli de
persones que és i ha de ser l’ànima de cada Parròquia i/o comunitat, i que
assegura el seu funcionament ordinari.
Rebeu la salutació de vostre germà bisbe,
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el Crist. Allò decisiu ha estat Ell, la seva persona, la seva vida sencera, el
misteri d’un home que viu guarint, acollint, perdonant, alliberant del mal,
estimant cadascun per sobre de tota llei religiosa o social, lliurant la seva vida
fins a la mort. Arriben a veure en Ell alguna cosa que podria expressar-se
com “la proximitat salvadora de Déu” i l’alegria que senten els fa donar una
orientació nova a la seva existència. En l’àmbit de la comunitat cristiana i
per acció de l’Esperit Sant, els nostres missioners/eres han viscut quelcom
de semblant i s’han vist capaços d’adoptar un estil de vida caracteritzat per
la sortida de si mateixos.
La missió evangelitzadora de l’Església mira a un «humanisme ple» i
tracta de promoure l’alliberament de tot allò que està impedint el desenvolupament de tot l’home i de tots els homes. El principi bàsic és sempre la
persona humana, vista com a “imatge de Déu”. Per això, l’acció missionera
comporta sempre una doble tasca: anunciar la visió global de l’home i de
la humanitat que l’Església posseeix i denunciar el pecat d’injustícia i de
violència que de diferents maneres travessa la societat. Una denúncia que es
converteix en judici i defensa dels drets no reconeguts i violats, especialment
dels drets dels pobres, dels petits, dels febles.
En aquest Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, se’ns demana participar amb la pregària i amb l’almoina, per tal de donar suport a
l’acció de promoció i alliberament que protagonitzen els missioners/eres
en nom de tota la comunitat cristiana i sempre esperançats. Allò que sant
Pau predicava: “l’esperança no enganya, perquè Déu, donant-nos l’Esperit
Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors” (Rom 5, 5), ara mateix
ens ho confirma el testimoni d’una Missionera des de Moçambic: “la força
amb què s’imposen les situacions d’injustícia no aconsegueix enfosquir els
signes d’esperança. Cada dia sóc testimoni de “miracles d’esperança” que
donen força per combatre el mal i creure que la realitat no és simplement
el que veiem i que mai tot no està perdut.”
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Aprendre la lliçó
26 d’octubre de 2014
Tots sabem que la crisi que venim patint ja fa massa anys no ha estat
ni és únicament econòmica, perquè també hi trobem qüestions de tipus
ètic, antropològic i cultural que mereixen ser reflexionades a fons. Està
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Estem cridats a créixer i a ser senyors de la història (Cfr. Gènesi 1) i
per això és fonamental que en el centre dels esforços en favor del progrés i
el desenvolupament hi hagi la persona, tota la persona i totes les persones.
Es tracta de construir una família humana sense exclosos i de crear condicions cada vegada millors per al ple desenvolupament de la nostra dignitat.
Benet XVI havia afirmat que la societat cada vegada més globalitzada
ens ha fet més propers, però no més germans, i el Papa Francesc no es
cansa de recordar-nos que la cultura del “descarte” és injusta i inhumana, i
ens demana reflexionar críticament sobre la caritat fraterna que és el moll
de l’ós del veritable desenvolupament. “No pot ser que no sigui notícia que
mori de fred un ancià en situació de carrer i sí que ho sigui una caiguda de
dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar més que es llenci
menjar quan hi ha gent que passa fam. Això és desigualtat. S’ha desenvolupat
una globalització de la indiferència. La cultura del benestar ens anestesia”.
(Cfr. EvangeliiGaudium 53-54). Ens hauria de fer pensar molt i mirar de
canviar algunes maneres de viure.
Justament el dia en què l’Església celebra la Festa de Sant Josep
obrer (1 de maig) el Papa va publicar aquest tuït: “Demano als qui tenen
responsabilitat política que no oblidin dues coses: la dignitat humana i el bé
comú”. I emprava paraules dures contra l’actual model de desenvolupament
que deixa tantes persones sense feina: “És la conseqüència d’un sistema
econòmic que ha posat en el centre un ídol, el diner! És important la solidaritat, però aquest sistema no la vol, prefereix excloure-la. No deixeu mai
d’esperar en un futur millor. Lluiteu per això, lluiteu. No us deixeu atrapar
pel pessimisme, si us plau! Si cadascú de nosaltres fa la seva part, si tots
posem sempre en el centre a la persona humana amb la seva dignitat, si es
consolida una actitud de solidaritat i de compartir entre germans, inspirada
per l’Evangeli, es podrà sortir del pantà d’una era econòmica i laboral dura i
difícil”. (Discurs als treballadors de les Fàbriques d’Acer de Terni, març 2014).
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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més que demostrat que la nostra economia no sembla que s’hagi basat en
els principis ètics del bé comú ni que hagi tingut molt present la destinació
universal dels béns i la necessària solidaritat. La mateixa propietat privada,
que és legítima en la nostra cultura, no té un caràcter absolut quan al nostre
voltant hi ha tantes persones que no tenen possibilitat de viure dignament.
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L’essencial és invisible als ulls
2 de novembre de 2014
Aquesta coneguda afirmació de Saint-Exupery és una crida a mirar
cap a dins, a veure la llum i la bellesa amagada en tants cors. Quan jutgem
per aparences i superficialment vivim amb ansietat i fàcilment perdem la
pau. Però Jesús parlava de “el vostre Pare que veu en allò amagat…” La
mirada del Senyor de la Vida és profunda i en aquests dies que fem memòria de manera especial dels nostres avantpassats cal tenir-ho present.
Són celebracions, sobretot, d’agraïment, veient com un regal la vida de tots
aquells germans i germanes nostres que ja han arribat a la Casa del Pare.
Hi ha moltes persones que viuen inquietes i obsessionades pel futur
com aquells que preguntaven a Jesús: “Mestre, quan passarà tot això?, i
quin serà el senyal que està per succeir?” (Lc 21,7). Però és millor anar
construint el present, de manera responsable i fiant-nos del Ressuscitat
que ens diu que a Déu li interessa tot allò que nosaltres vivim, fins allò més
insignificant: «no es perdrà ni un de sol dels vostres cabells”(Lc 21,18). El
mateix Jesús ens ensenya a donar un salt de confiança, quan sembla que
Déu s’amaga, que està absent o que no existeix. És bo aprendre a confiar
i a abandonar-nos a les seves mans. Déu ens coneix millor que ningú i
sempre traurà el millor de cada situació. Ens donarà el seu Esperit, hi serà
amb nosaltres i dinamitzarà el nostre caminar.
L’Apocalipsi, abans de desenvolupar-se en una visió grandiosa del que
“ha d’arribar”, comença així: “Jo, Joan, he vist”… I el conjunt d’aquest
llibre de la Bíblia, mostra que tot s’acaba en un cant triomfal en honor de
Déu i d’aquell que ha vençut la mort, l’Anyell immolat, dempeus, ressuscitat,
enmig d’un poble també dempeus (Ap 7, 9-12). Així es desvetlla el futur
vers al qual caminem.
És veritat que ens envolta un ambient de poca alegria i esperança.
“El gran risc del món actual, amb la seva múltiple i aclaparadora oferta de
consum, és una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, de la
recerca malaltissa de plaers superficials, de la consciència aïllada. Els creients
també corren aquest risc, cert i permanent. Molts hi cauen i es converteixen
en éssers ressentits, queixosos, sense vida. Aquesta no és la opció d’una vida
digna i plena, aquest no és el desig de Déu per a nosaltres, aquesta no és la
vida en l’Esperit que brolla del cor de Crist ressuscitat”. (Evangelii Gaudium
2). Però Jesús demanava també perseverar: “Amb la vostra perseverança
salvareu la vida!” (Lc 21,19). Es tracta de perseverar en allò important, en
l’amor, en la generositat, en l’escolta de la Paraula.
Déu vol que ens mantinguem ferms, com Maria al peu de la creu. I
l’única solució és “renovar el trobament personal amb Jesucrist o, almenys,
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Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

El misteri de la lluna
9 de novembre de 2014
Vivim molt amb mirada autorreferencial i per això busquem tant el
reconeixement i la lloança. És freqüent l’expressió “sentir-me bé amb mi
mateix”. Si al centre dels nostres interessos hi som nosaltres, difícilment hi
ha lloc per als altres i per a Déu. El nostre perill és posar-nos de tal manera
en primer pla, que gairebé pot dir-se que anem camí de convertir-nos en
petits déus.
Deia el Papa Francesc a Brasil, en la Jornada Mundial de la Joventut
2013: “La gran temptació de l’Església és tenir llum pròpia i deixar de ser
aquest ‘misterium lunae’ del que ens parlaven els Sants Pares. El misteri
de la lluna. Es torna cada vegada més autorreferencial i s’afebleix la seva
necessitat de ser missionera, facilitadora de la fe”.
És clar que si els batejats perdem la tensió de ser només el reflex de
Crist, i pensem en brillar amb llum pròpia, deixem de tenir la consciència
d’instruments i deixarem de ser dòcils al voler de Déu. Cal tenir la mirada
posada en Déu perquè tot allò que fem és primer que res d’Ell. Viure cristianament ens reclama una donació generosa, però el primat és sempre
de Déu, que ha volgut cridar-nos a col·laborar amb Ell i impulsar-nos amb
la força del seu Esperit. En tota la vida de l’Església ha de manifestar-se
sempre que la iniciativa és de Déu… (Evangelii Gaudium 12). És aquesta
convicció justament la que ens permet conservar l’alegria enmig d’una
tasca tan exigent i desafiadora que aclapara totalment la nostra vida. Ens
ho demana tot, però al mateix temps ens ho ofereix tot.
Segons el Papa Francesc, una comunitat evangelitzadora experimenta
que el Senyor ha pres la iniciativa (cf. 1Jn 4,10); i, per això, sap avançar-se
sense por, sortir a l’encontre, buscar els llunyans i arribar als encreuaments
dels camins per convidar els exclosos. Vol brindar misericòrdia, perquè
ella mateixa ha experimentat la infinita misericòrdia de Déu i la seva força
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a prendre la decisió de deixar-se trobar per Ell, d’intentar-ho cada dia sense
parar. Ell ens permet aixecar el cap i tornar a començar. No fugim de la
resurrecció de Jesús, no ens declarem mai morts, passi el que passi. Que
res no pugui més que la seva vida que ens llança cap endavant!” (EvG 3).
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difusiva. Com a conseqüència, sap «involucrar-se», com Jesús, i es fica amb
obres i gestos en la vida quotidiana dels altres, escurça distàncies, i assumeix
la vida humana, tocant la carn sofrent de Crist al poble. Una comunitat
evangelitzadora acompanya la gent en els seus processos. Sap esperar i
aguantar apostòlicament, té molta paciència i evita maltractar límits. Fidel
al do del Senyor, també sap «fructificar»: sempre està atenta als fruits, perquè el Senyor la vol fecunda. Cuida el blat i no perd la pau pel jull. Troba
la manera que la Paraula s’encarni en una situació concreta i doni fruits
de vida nova, encara que en aparença siguin imperfectes o inacabats. El
deixeble sap donar la vida sencera i jugar-la fins al martiri com a testimoni
de Jesucrist, però el seu somni és que la Paraula sigui acollida i manifesti
la seva potència alliberadora i renovadora. Una comunitat evangelitzadora
sap «festejar»: celebra i festeja cada petita victòria, cada pas endavant. I
l’evangelització joiosa esdevé bellesa en la litúrgia i font d’un renovat impuls
oblatiu enmig de l’exigència diària d’escampar el bé (EvG 24).
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

La teva participació en les necessitats de l’Església
16 de novembre de 2014
Si fa uns mesos demanàvem fer de la Declaració de la Renda una
declaració de principis, ara seguim demanant l’ajuda i el compromís econòmic dels batejats.
Quan parlem de principis ens estem referint a allò que orienta la vida
d’un ésser humà. A l’hora d’actuar, és important ser persona de principis:
demostra la coherència entre el que es diu i el que es fa.
En celebrar un any més el Dia de l’Església Diocesana (diada de
Germanor en els Bisbats de Catalunya) cal tornar a remetre’ns a aquells
principis que ens mouen com a Església a ajudar als altres. Junts som la
comunitat dels fills de Déu en la parròquia i al territori més ampli de la
Diòcesi de Lleida, i estem presents i propers als nostres conciutadans des
dels principis de l’Evangeli. Participem en la vida de l’Església i som corresponsables del sosteniment de la nostra parròquia i de la nostra diòcesi.
En els últims temps s’ha posat de moda parlar de paradigma referint-se
a un model de vida o punt bàsic de referència. Canviar de paradigma seria
canviar de manera de veure o entendre les coses, quasi sempre per motius
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El lema d’aquesta Jornada de l’Església Diocesana precisa que participar en la vida de la teva parròquia és fer una declaració de principis. I, contemplant la vida ordinària de les nostres parròquies i del conjunt del Bisbat,
no puc menys que agrair de cor la participació de tants en tantes iniciatives
i en favor de tants que necessiten tant. Seguim, doncs, participant amb el
nostre temps i els nostres talents i també amb la nostra col·laboració econòmica. Compartir és un dels principis bàsics de la vida i doctrina de Jesús.
En aquesta Jornada dedicada a compartir, fem concretament una
crida a la generositat de cadascun: l’Església necessita la teva ajuda i el teu
compromís econòmic.
Rebeu la salutació agraïda del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Que Jesucrist sigui el centre
23 de novembre de 2014
Crist Rei de l’univers, que celebrem en aquest darrer diumenge de l’any
litúrgic, és presentat com el primer ressuscitat en qui tots reviuran, victoriosos del mal i de la mort. Jesús parla del Regne ‘preparat per a vosaltres
des de la creació del món’: aquest és el projecte de Déu per a la humanitat.
A la Bíblia, els reis, els caps del poble i Déu mateix vénen comparats
als pastors (Ez 34), i Jesús es presentarà com el bon pastor que dóna la
vida pel seu ramat (Jo 10, 11-18). La imatge de Rei-Pastor es transforma
en la del Rei-Jutge en Mateu 25, un text que posa a la llum la natura de
la missió de Jesús, que no ha parat d’anunciar la vinguda del Regne i els
seus actes, ensenyant que aquest Regne ha estat preparat per als petits i els
pobres a qui Déu farà justícia i no bastarà dir Senyor, Senyor, per entrar-hi
(Mt 7, 21). Fent causa comú amb els més fràgils, patint la seva mateixa
sort, identificant-se amb ells, actua amb misericòrdia, compassió i tendresa
com Déu. Al mateix temps, investit de la reialesa divina, ha rebut el poder
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externs a un mateix. Però, quan nosaltres parlem de principis estem parlant
de motivacions interiors que ens sostenen i que ens porten a prendre decisions personals i fonamentades: són les motivacions que inspiren la nostra
conducta quotidiana. No els podem reduir a un ideal, a una aspiració o a
un deure moral a tenir en compte, sinó que qualifiquen concretament la
nostra conducta. En la mesura en què els vivim de debò es manifesten en
les nostres accions, perquè tradueixen les nostres actituds de fons.
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de condemnar aquells que els oprimeixen i donar als beneïts del seu Pare
l’herència del Regne. Així és el Fill de l’home, Crist Rei de l’univers, que
l’Església celebra en aquest diumenge.
A ningú pot estranyar, doncs, que el Papa Francesc, en la seva Exhortació programàtica “L’alegria de l’Evangeli” (núm. 3), hagi insistit explícitament
en la centralitat de la trobada personal amb Jesucrist. La fe cristiana neix
d’aquesta experiència. No és primordialment un sistema religiós, un codi
moral, una tradició ritual, sinó una experiència vital. El punt de partida que
ho ha desencadenat tot ha estat la trobada sorprenent i transformadora
que van viure uns homes i dones amb Jesús, el Crist, experimentant allò
que podria expressar-se com: “la proximitat salvadora de Déu”. La seva
vida queda transformada donant un sentit i una orientació nova a la seva
existència i trencant la imatge que tenien de si mateixos, de la vida, del
món i de Déu.
En això consisteix l’experiència religiosa cristiana: viure, en l’àmbit de
la comunitat i per acció de l’Esperit Sant, la trobada amb Crist ressuscitat
que porta a una nova manera de ser que es manifesta en un estil de vida
caracteritzat per la sortida de si mateix: “tenia fam, i em donàreu menjar;
tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat,
i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a
veure’m… Quan, Senyor?… El rei els respondrà: Us ho asseguro: tot allò
que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mt
25, 34-40).
La història de la fe cristiana és la història d’una experiència que es
transmet i es contagia d’unes generacions a unes altres. Podem analitzar
molts aspectes d’aquesta experiència però l’important és captar que el seu
nucli és la trobada personal amb el Déu viu revelat en Jesucrist. Una trobada
que afecta a tota la persona (pensaments, sentiments, la vida sencera), i
que podem viure també nosaltres “perquè Déu, donant-nos l’Esperit Sant,
ha vessat el seu amor en els nostres cors” (Rom 5, 5).
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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30 de novembre de 2014
Cada inici de l’any litúrgic, preparant la celebració de Nadal, dediquem
unes setmanes a contemplar la vinguda del Senyor Jesús: a esperar-la, a
desitjar-la i a celebrar-la d’una manera especialment festiva. Per aquestes
dates sempre recordem les paraules de Joan el Baptista: “Prepareu el
camí del Senyor”. És una crida a la conversió, a la renovació, a la millora
personal, i a l’obertura del cor a la Veritat, a la presència i a l’acció de Déu
en nosaltres.
El senyor ve i una vegada més reneix l’esperança en l’horitzó. Se’ns
convida a obrir els ulls, els ulls del cor, a estar atents i vigilants per a reconèixer-lo i acollir-lo en les seves múltiples manifestacions. Però què significa
per a mi estar vigilant avui? Com puc preparar la seva arribada? Tenim el
Nadal a la vista i tot pot quedar en un somni: la injustícia segueix multiplicant la fam al món; el nostre cor segueix creient en la força dels diners,
del poder, de la glòria. Cal demanar la gràcia d’obrir els ulls per mirar bé la
realitat. Al cristià se li demana viure escrutant en tot el que passa, per tal
de descobrir què vol Déu.
El Prefaci de la Missa d’aquest diumenge ens parla de dues vingudes de
Crist que són dos moments forts d’una sola Història de Salvació. A nosaltres
ens ha tocat viure entre la 1a vinguda “en carn” fa ja més de 2.000 anys
i la 2a i definitiva vinguda “en glòria”. La millor actitud és Vetllar “confiats
en la seva promesa”, realitzar en aquest temps el creixement i maduració
que ell ens ha encomanat, segurs que allò que va començar en la primera
vinguda arribarà a la plenitud en la segona.
Aquest temps d’Advent ens ofereix de nou l’oportunitat també de
“demanar” quelcom ben concret, com diu l’oració de la Missa: “saber acollir
amb els braços oberts la vinguda de Jesucrist”, “saber acollir amb bones
obres la vinguda del vostre Fill…” “Obres” i no tan sols desigs, o il·lusions,
o bons propòsits. Ens cal, doncs, revifar l’esperança cristiana.
En alguns àmbits hi ha un cert debat sobre la transcendència i la hipòtesi de la presència de Déu en la història. Un Déu que no es veu i que
ha deixat la conducció dels esdeveniments del món en mans de la nostra
llibertat. Això ha permès a alguns fer-se la il·lusió de ser els amos de tot.
L’Evangeli ens diu que som només administradors i que a cadascú ens
ha estat assignada una tasca. No diu quina, però està clar que Déu no ens
ha donat la vida per a gestionar-la sense cap sentit, sense cap meta. Cal
viure tenint això en compte i buscant encertar. Indagar quina és la nostra
tasca, la missió que ens ha estat encomanada, quina és la nostra vocació.
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Mantingueu-vos desperts
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I en aquest punt, sempre serà bo recórrer a la pregària i a bons consellers,
que sabran ajudar-nos a elegir.
Per això, mantenir-se desperts és una indicació clara i precisa. Vivim
entre el dubte i la certesa: en el Credo afirmem la nostra fe en què el Senyor ha de venir, però no sabem quan. Per això, cada dia repetim una de
les més antigues pregàries de la comunitat cristiana: «Veniu, Senyor Jesús».
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
Sense ètica no hi ha desenvolupament
7 de desembre de 2014
Aquest és el títol d’un petit llibret del Cardenal Oscar Maradiaga (President de Càritas Internacional) i, en la seva presentació, es llegeix que “els
freqüents casos de corrupció ens impulsen a tornar als valors evangèlics per
aconseguir un desenvolupament més humà i humanitzador”. Són afirmacions que ens fan pensar en la gran quantitat de notícies que recentment
van apareixent sobre actituds i conductes escandaloses de persones d’un
cert nivell.
Paral·lelament, i també molt preocupant, el darrer Informe FOESSA
feia palesa la dolorosa realitat d’exclusió social que patim a la societat espanyola, on només un terç (el 34%) viu en situació d’integració plena. Gairebé
dotze milions de persones estan excloses a Espanya. És un fracàs evident
de l’actual model social i és una forta crida d’atenció a revisar les nostres
escales de valors com a ciutadans. I també a qüestionar les lògiques que es
fan servir a l’hora de combatre la pobresa i l’exclusió.
Tenint en compte les circumstàncies, sembla urgent, per exemple,
revisar el nostre concepte de bé comú, atès que cada dia es considera més
normal aprofitar-se de tot allò que qualifiquem com a públic, amb l’impúdic
raonament –conscient o inconscient– de què “tothom ho fa” o “allò que
és de tots no és de ningú”. Aquí és on entraria de ple la qüestió ètica o, si
més no, el respecte d’allò públic que hauria d’estar molt present en totes
les instàncies educatives, familiars i socials.
Podríem fer-nos algunes preguntes i tractar de contestar honradament
i amb sinceritat: ¿No sembla que la cultura que compartim està plena de
complicitats, silenciant, tapant o restant importància a comportaments
que són impresentables? Està bé créixer en llibertat i facilitar una relació
social sense tantes regles o limitacions com en temps passats, però no tot
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Refermar la comunió diocesana
14 de desembre de 2014
La nostra realitat és cada dia més plural, també entre els membres de
les comunitats cristianes, però la fe cristiana es viu en comunió. Més enllà de
les diferències, sabem que ens uneix la mateixa fe com a membres de l’únic
cos de Crist, l’Església, i estem cridats a crear comunió vivint la comunió
amb Déu i amb els germans. Per això hem assenyalat també per a enguany
aquesta altra prioritat: Refermar la Comunió Diocesana.
La comunió fraterna és el subsòl que fa possible i autèntica la nostra
fe i la nostra vida cristiana. I és, a més, la millor manera de manifestar la
presència de Jesucrist entre nosaltres: “tothom coneixerà que sou deixebles
meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres” (Jo 13,35).
Però la comunió a l’Església no és una cosa abstracta: viure en comunió
demana que cada comunitat eclesial es construeixi com un veritable teixit de
relacions interpersonals en l’experiència compartida de la fe, en la trobada
amb el Ressuscitat: “on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc
allí enmig d’ells” (Mt 18,20). Aquesta és la finalitat de potenciar les àrees
de cooperació en cada arxiprestat i/o unitat de pastoral. D’aquesta manera
es potencia la missió comú en les parròquies i les delegacions; s’afavoreix la
coordinació d’activitats i es dóna un testimoniatge d’unitat i de servei mutu
entre territoris i sectors pastorals.
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s’hi val. ¿On queda la consciència de les persones i la seva adequada formació? ¿El creixement econòmic ha de ser l’únic o el principal paràmetre
a tenir en compte a l’hora de considerar positiu un determinat model de
desenvolupament?
Necessàriament hem de reivindicar la dimensió moral de totes les nostres opcions i tenir molt present també les implicacions que comporta i les
seves conseqüències. I això val igualment tant per als responsables públics
i els agents socials com per a cadascun de nosaltres.
Certament, tampoc no podem negar els esforços que es fan en la
lluita contra la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social a molts nivells, però
la realitat demostra que segueixen sent clarament insuficients i cal seguir
implicant-nos més i més en la transformació de la nostra realitat per tal
que, com ens indica el Papa Francesc, “ningú ens robi l’esperança de fer
un altre món possible”.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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La comunió en la comunitat eclesial no és un consens que s’aconsegueix pel joc de les majories i de les minories, ni a força de decrets. És
clarament un do, un efecte de l’acció de l’Esperit Sant que crea i realitza
l’harmonia entre les diverses expressions d’una mateixa fe. Una comunió
que es va manifestant mitjançant molts i diversos carismes, sense col·locar
ningú per sobre dels altres: “l’ull no pot dir a la mà: ‘no em fas cap falta’,
ni tampoc el cap als peus: ’no em feu cap falta’” (1Cor 12, 7.13.21).
Aquesta acció de l’Esperit porta a la col·laboració, a la corresponsabilitat, al diàleg, a la correcció mútua i mai a voler acaparar-lo ni menysprear
o ignorar la seva acció en els altres. D’aquesta manera dinamitza l’església,
en la que tots estem cridats a ser actius, ningú ha de considerar-se passiu o
només per a rebre. Tots corresponsables encara que no tots de la mateixa
manera, no tots en els mateixos camps, no tots amb el mateix paper. És una
corresponsabilitat orgànica i diferenciada, com un cos. I en un cos, no tots
són mans, ni tots són caps. Però tots estem cridats a aportar alguna cosa.
Ens ho deia el Papa Francesc a Albània (21/09/2014): cada batejat
té un lloc i una tasca per desenvolupar a l’Església i en la societat. Que tots
se sentin cridats a comprometre’s generosament en l’anunci de l’evangeli
i en el testimoniatge de la caritat; a reforçar els vincles de solidaritat per
promoure condicions de vida més justes i fraternes per a tots. Que la nostra
fe sigui alegre i radiant i mostri que la trobada amb Crist dóna sentit a la
vida dels homes, de tots els homes.
En esperit de comunió, us animo a impulsar l’acció pastoral i a seguir
buscant noves formes de presència d’Església en la societat.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida

Un Nadal ple d’agraïment
21 de desembre de 2014
Nadal és sens dubte la festa més celebrada arreu del món, fins i tot per
no creients, i als cristians se’ns demana deixar clar el seu veritable significat:
haver arribat a ser per a sempre fills de Déu, saber amb certesa que som
“estimats per Ell”. Un goig interior que cal assaborir i comunicar.
El naixement de Jesús és explicat per sant Lluc amb tota simplicitat,
tot i que és el fet més gran de la història humana en què ha arribat al món
la salvació, “l’admirable intercanvi”, diu sant Lleó el Gran. I en el text bíblic
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Si jo hagués de sintetitzar els meus sentiments en aquest 7è Nadal que
celebro amb l’Església de Lleida, respirant fraternitat i proximitat solidària de
tantíssimes persones, la paraula seria ‘agraïment’. He trobat moltes persones
amb la suficient sensibilitat per entendre la vida-amb-relació, capaços de
viure oberts als altres, sense caure en la temptació de viure aïllats “perquè
bastant tenen amb lo de casa seva”.
I és que celebrar el misteri de l’Encarnació de Jesús, Fill de Déu, suposa
sempre un compromís per al bé comú, un compromís solidari que ajudi a
reformar les situacions injustes. No basta l’intent aïllat de cada u per ser
fidel, generós, just. Cal desenvolupar actituds comunitàries que contagien i
provoquen una novetat social. Si celebrem agraïts que Déu ha vingut a nosaltres i s’ha fet un de nosaltres, l’alternativa creient serà sempre abandonar
de vegades camins “segurs” i atrevir-se a enfilar, amb audàcia i imaginació,
camins nous encara que semblin incerts, per tal que cada dia més persones
tinguin la possibilitat de gaudir del goig de la fe i l’amor compartits. El seguiment de Jesús en la donació de si mateix no pot fer-se sense sortir d’un
mateix, sense voler viure amb serietat i alegria la fe i l’amor que ens porta
a fer-nos servents els uns dels altres.
Això suposa una autèntica conversió com hem meditat en la litúrgia
d’advent amb textos d’Isaïes: “S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les
muntanyes i els turons”. El profeta ens diu que cal convertir las “llances”,
armes de guerra, “en relles i falçs per a treballar la terra”. Aquest somni
es pot traduir en el compromís de transformar la realitat d’acord amb el
projecte de Déu, contribuint a l’existència d’una vertadera comunió entre
les persones i els pobles.
Per això, el Papa Francesc en l’Exhortació “L’alegria de l’Evangeli”
(cf. nn. 21. 25. 45) demana que ens constituïm en un “estat permanent de
missió”, i ens convida “a ser audaços i creatius” no renunciant al bé possible,
encara que correm el risc d’embrutar-nos amb el fang del camí. I diu que
la clau serà sempre “sortir de si mateix”, viure la dinàmica de l’èxode i del
do, buscant el bé dels altres, comunicant el bé, obrint-se, acollint, entrant
en diàleg i comunió.
Molt bon Nadal a cadascú.
Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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llegim: “Us anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran alegria:
avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el
Senyor”.
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Diumenge de la Sagrada Família
28 de desembre de 2014
En una de les seves homilies, el Papa Francesc deia que és incalculable
la força i la càrrega d’humanitat que hi ha en una família: l’ajuda mútua,
l’educació dels fills, les relacions que maduren a mesura que creixen les
persones, les alegries i les dificultats compartides.
Aquest diumenge hi tenim una bona ocasió per a revifar el convenciment que l’amor de Jesús, que ha beneït i consagrat la unió dels esposos,
és capaç de mantenir i renovar aquest amor i l’alegria de caminar junts en
aquest viatge compromès, de vegades difícil i complicat, que és la vida.
Certament no podem ignorar la situació complexa de la societat i les
dificultats socials i culturals que avui pesen sobre la vida matrimonial i familiar,
en un món de desigualtat i d’injustícia social, de consumisme per a alguns
i de pobresa per a molts. Però és també motiu de goig el testimoniatge
dels nombrosos matrimonis i famílies cristianes que viuen feliçment. En la
celebració del Diumenge de la Sagrada Família, donem gràcies a Déu per
tants germans i germanes que busquen la felicitat de la seva vida en un vincle
durador entre un home i una dona, juntament amb els fills engendrats en
la seva unió. L’objectiu fonamental de la proposta cristiana sobre la família segueix sent «l’alegria de l’Evangeli» que omple el cor i la vida sencera
d’aquells que es troben amb Jesús i es deixen salvar per Ell experimentant
l’alliberament del pecat, de la tristesa, del buit interior, de l’aïllament.
En la varietat dels contextos socioculturals que vivim existeix un consens sobre el fet que matrimoni i família són un patrimoni que cal custodiar
i promoure. Per això, quan l’Església anuncia el valor i la bellesa de la
família, fa un gran servei a una societat que té necessitat de ser il·luminada
amb la llum de l’esperança i de la misericòrdia (cf. Gaudium et spes 1; i
Evangeliigaudium 1. 119. 198).
En la primera fase del Sínode extraordinari sobre la família (octubre
proppassat) s’ha parlat de la família com a escola d’humanitat, perquè és
escola d’amor en la vida i en el creixement de la persona; escola de socialitat, perquè fa créixer a la persona en el desenvolupament de les seves
capacitats de socialització i en la construcció de la societat; escola de vida
eclesial, que educa a viure en la comunió de l’Església i a ser protagonistes
actius d’aquesta; escola de santificació, en la qual s’exerceix i s’alimenta
el camí de santedat de pares i fills. És evident que una nova cultura de la
família pot ser el punt de partida per a una renovada civilització humana.
La fase preparatòria d’aquest Sínode es va desenvolupar escoltant el
sentir de bisbes, preveres, diaques i fidels laics, individualment o associats,
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Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,
† Joan Piris,
Bisbe de Lleida
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que van poder manifestar el seu sentir amb llibertat i sinceritat sobre les
qüestions més vives de la família en el nostre temps. També aquesta experiència de participació ens dóna esperança i estem convençuts que és
necessària per fer créixer la comunió i buscar el millor per a tots.
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Confirmacions
Durant aquest trimestre, el Sr. Bisbe, Mons. Joan Piris,
ha conferit el sagrament de la Confirmació
als joves que s’esmenten a continuació:
nois
Octubre
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Fundació
“Entre Tots i per al Bé de Tothom”
Estatuts

Capítol I
Denominació, naturalesa, durada, domicili,
àmbit d’actuació i règim jurídic
Article 1. Denominació, naturalesa i durada
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni,
els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la
realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.
La Fundació es denomina “Entre Tots i per al bé de Tothom”, a partir
d’ara la Fundació.
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada
indefinida.
Article 2. Domicili
El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Lleida. Carrer
Maragall, núm. 5.
Article 3. Àmbit d’actuació
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya.
No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com
a escala internacional, en aquest cas s’adaptarà a la legislació corresponent.
Article 4. Règim jurídic
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat
jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya.
La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes
en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les
seves funcions.
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Capítol II
Finalitats fundacionals i activitats
Article 5. Finalitats fundacionals
La Fundació té per objecte:
• Promoure el Projecte Llars del Seminari. Lleida i vetllar en el futur
per la seva identitat i sostenibilitat.
• Acollir i facilitar l’ús temporal i suficient d’un habitatge a famílies
desnonades i/o que es trobin en situació de vulnerabilitat, social o
econòmica .
• Gestionar amb criteris ètics, transparents i de bones pràctiques, el
recurs residencial.
• Promoure altres iniciatives semblants a aquest projecte.
Article 6. Activitats
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les
activitats que el Patronat considera necessàries directament i podrà fer-ho
en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb
el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a
terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que,
sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
Facilitar allotjament en els pisos construïts en una ala de l’edifici del
seminari (carrer Maragall, 5 de Lleida), a les famílies candidates, que la
Fundació decideixi a proposta dels tècnics corresponents, sempre segons
uns criteris socials i econòmics establerts prèviament.
Assegurar amb un equip tècnic de professionals (voluntaris i/o contractats) l’acompanyament bio-psico-social de les famílies promovent entre
altres coses, acompanyament personalitzat, informació activitats de formació
i reciclatge professional i iniciatives cooperativistes.
Animar la creació d’una xarxa de voluntaris i benefactors que faci
suport a la Fundació.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a
terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si s’escau, dels permisos o llicències pertinents.
Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les
finalitats
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de
destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per
la legislació vigent.
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Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris
Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: famílies desnonades o en risc d’exclusió social, amb recursos econòmics escassos o nuls,
que no tinguin familiars ni amistats que puguin acollir-los.
L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb
els principis d’imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris d’admissió
següents:
• Poder acreditar una residència mínima continuada a Lleida immediatament anterior a la data de la sol·licitud i no disposar de cap
bé immoble, a més de tenir uns ingressos màxims d’una vegada
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) (1 membre)
o dues vegades l’IPREM (més de 2 membres).
• No tenir possibilitats de ser atès en altres serveis (Ajuntament, Generalitat, entitats solidàries, etc.).
• Que hi hagin habitatges disponibles.
• Comprendre el projecte bio-psico-social dels habitatges i acceptar
implicar-s’hi activament.
• Seguir un pla de treball bio-psico-social adaptat a la seva realitat.
• Comprometre’s a respectar la normativa d’ús dels habitatges i els
espais comuns.

Capítol III
Règim econòmic
Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins
fundacionals. El patrimoni està integrat per:
a. la dotació inicial que consta a la carta fundacional
b. tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la
Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació
c. tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte
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La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades
per la legislació aplicable.
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Article 10. Actes de disposició
10.1. L’alienació, el gravamen o qualsevol altre acte de disposició dels
béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol
onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants
d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir
en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi
de subrogació real, mentre subsisteixin les finalitats de l’art. 5.
10.2.

Si hi ha circumstàncies excepcionals que impedeixen complir
totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans
de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració
responsable al protectorat en què faci constar que hi ha aquestes
circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons
que justifiquin la no-reinversió. També ha de justificar la destinació
que es faci del producte que no es reinverteixi, que ha de ser sempre
dins de les finalitats de la Fundació.1

10.3.

La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o
gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades
documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició,
ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió
responsablement.

10.4.

Prèviament es requereix autorització del Protectorat per fer actes
de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos
següents:
a. si el donant ho ha exigit expressament
b. si ho estableix una disposició estatutària
c. si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions
públiques o s’han adquirit amb fons públics.

10.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb
el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les
modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
10.6.

1
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Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que
constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital
fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria

Vegeu art. 333.1.2 del Codi Civil de Catalunya

10.7.

Pel que fa als actes de disposició, alienació o gravamen que requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable
de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que
no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació.2

Article 11. Règim comptable
11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de
comptes anuals.
11.2.

El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els
comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de
comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en
cada cas siguin aplicables.
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de cada any.

11.3.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a.
b.
c.
d.
e.

el balanç de situació,
el compte de resultats,
el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la
informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i
s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les
finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els
serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents
d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats
participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de
participació.

11.4.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció
dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del
contingut mínim de la memòria dels comptes anuals. 3

11.5.

El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data
de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals i d’acord
amb la forma prevista legalment, ha de presentar al Protectorat de

2
3

Article 332-12.1 del Codi Civil de Catalunya
Article 332.13.4 del Codi Civil de Catalunya
271

Diòcesi

de 4/5 parts, qualsevol decimal s’entendrà com a números o percentatges sencers a l’alça.
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la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30
dies a comptar a partir del dia de la seva aprovació.4
11.6.

El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions
financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe
anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han
de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la
normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.7.

Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan
es donin les circumstàncies legalment previstes.
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes
perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una
tercera part dels patrons ho demana per raons justificades, perquè
considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió
de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar
una reunió del Patronat en el termini màxim de 10 dies a comptar
de la petició, per acordar de forma motivada la realització o no de
l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat
en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat,
s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden
adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix
el Codi Civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:
a. les rendes i rendiments produïts per l’actiu
b. els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals
c. les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que
no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional
Article 13. Aplicació obligatòria
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o
bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació
dels ingressos. Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui
la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han
d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.
L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment
de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre
exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.
4
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Article 333.9

Article 15. Participació en societats
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat
d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat
personal pels deutes socials.
La Fundació ha de comunicar al Protectorat, en el termini de 30 dies,
l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin,
directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració
de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Capítol IV
Organització i funcionament
Article 16. El Patronat.
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la
representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries
per a la consecució dels fins fundacionals.5
5 L’art. 332-13 del Codi Civil de Catalunya preveu la possibilitat que el Patronat adopti una
declaració responsable per acordar determinats actes: art. 332-2 (patrons amb funcions de
direcció); art. 332-9 (conflicte d’interessos i autocontractació; art. 332-10 (relacions laborals
o professionals amb patrons) i art. 333-1 (actes de disposició). En aquest sentit, es preveu que
les declaracions responsables s’han de formular d’acord amb un model normalitzat i acreditar
mitjançant un certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president i que l’adopció de
declaracions responsables pel patronat ha d’ésser acordada amb el vot favorable de dos terços
del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació. En l’acta de la reunió i en els certificats que deixin constància d’aquests
acords s’ha de fer constar el sentit del vot dels patrons. Així mateix, es preveu el següent:
a. Prèviament a l’adopció de l’acord sobre la declaració responsable, els patrons han de disposar
dels informes exigits per la llei i de la resta d’informació rellevant. Els models normalitzats de
les declaracions responsables del patronat, signats per tots els patrons que les han adoptades,
s’han de presentar al protectorat, juntament amb una còpia dels informes que escaiguin,
abans d’executar l’acte o atorgar el contracte que és objecte de la declaració responsable.
b. També s’han d’adjuntar a la declaració responsable les objeccions a la contractació que hagi
formulat qualsevol dels membres del patronat competent en la mateixa acta o en un escrit
separat. La presentació de la declaració responsable davant del protectorat ha de tenir lloc
en el termini d’un mes a comptar de la data en què el patronat l’hagi acordada.
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Article 14. Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans
delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció
o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts
durant l’exercici.
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Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre
El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de deu. I són:
•
•
•
•

El Bisbat de Lleida
Càritas Diocesana de Lleida
Col·legi Episcopal de Lleida
Associació de Veïns del Barri Universitat de Lleida

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat
plena d’obrar; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions
o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per
delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes
de falsedat.
Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una
manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb
les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el
corresponent òrgan competent.
Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec
El primer Patronat s’ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel
Patronat amb la majoria exigida a l’article 26.
Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys que
pot ser consecutiu, mentre que s’acompleixi la majoria necessària i disposada a l’art. 26 d’aquests Estatuts. Podran ser reelegits i la seva renovació,
després de la primera elecció, serà per meitats cada dos anys.
c. La realització de l’acte o contracte objecte de la declaració responsable s’ha d’acreditar
davant del protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini
de dos mesos a comptar des de la data en què s’ha presentat la declaració responsable al
protectorat. Si l’acte o contracte es formalitza per mitjà d’una escriptura pública, s’ha de
protocol·litzar la declaració responsable.
d. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes
que en són objecte ha de fer part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals,
juntament amb la resta d’informació a què fa referència l’article 333-8.e.
e. El protectorat ha de posar a disposició de les fundacions els models normalitzats de declaració responsable.
f. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol manifestació, dada
o document que consti en una declaració responsable o que l’acompanyi comporten, amb
l’audiència prèvia del patronat, la denegació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte i,
si aquest ja ha estat atorgat, s’aplica el que l’article 312-10 estableix sobre la ineficàcia
d’acords, decisions i actes i es poden iniciar les actuacions que corresponguin per a exigir
les responsabilitats que estableix la legislació. Els patrons que facin constar en acta llur vot
contrari resten exempts de la responsabilitat que en pugui derivar.”
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Article 19. Gratuïtat6
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a
ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització
pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del
càrrec.
Article 20. Facultats i delegació de funcions
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament
atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable
i en aquests estatuts.
El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests
estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen
al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:
a. La modificació dels estatuts.
6 S’ha de tenir en compte la regulació establerta a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. En concret,
l’art. 332-10 relatiu a la gratuïtat del càrrec de patró estableix el següent:
a. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts
per raó d’aquest exercici.
b. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació
sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals
o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals
retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.
c. El patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d’acord amb el que estableix l’article 332-9.
Si l’import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o
al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel patronat,
s’ha d’acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris
del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels
contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar,
és superior al dit 10%.
d. El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d’ésser inferior
al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.
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Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del
Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè
s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels
mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.
Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat
expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la
legislació aplicable.

Diòcesi

b. La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
c. L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
d. Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment,
tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació,
llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial
per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden
fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les
condicions aprovades pel Patronat.
e. La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
f. La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els
passius.
g. La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
h. Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o
l’adopció d’una declaració responsable7
i. L’adopció i formalització de les declaracions responsables8
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les
autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions
que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.
Article 21. Règim de convocatòria
21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any,
i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la
finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.
S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri
necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de
reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres i, en
aquest cas, la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a
la sol·licitud.9
21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant
videoconferència,10 multiconferència o qualsevol altre sistema que no
impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat
en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions
7 Article. 332-1 h) del Codi Civil de Catalunya
8 Article 332-1 i) del Codi Civil de Catalunya
9 Article. 332-7.2. El termini màxim legalment previst per fer la reunió és de 30 dies. Això
no obstant, els estatuts poden fixar un de més breu.
10 Article 312-5.2
276

21.3.

21.4.

Article 22. Càrrecs12
El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró i un tresorer.13 Els patrons
que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.
Article 23. El president o presidenta
El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les
facultats següents:
a. Representar institucionalment la Fundació.
b. Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre
i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
11 Es tracta d’una excepció a la forma de funcionament general del Patronat que, com a òrgan
col·legiat, ha de deliberar i adoptar acords en reunions degudament convocades, sempre que
estiguin vàlidament constituïts. Només es poden adoptar acords sense reunió si els estatuts
ho regulen de forma expressa. Així, l’article 312.7 preveu que els estatuts, com a excepció al
que disposa l’article 312.5, poden establir, amb l’extensió que considerin adequada, la possibilitat d’adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació
telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot,
que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que
l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer
dels vots vàlidament emesos.
12 La reforma operada per la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya permet que el secretari pugui no tenir la condició de patró. En
aquest sentit, l’article 312-3 diu: Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mínim, per
tres membres, designats en l’acte constitutiu o d’acord amb els estatuts, i han de tenir almenys
una persona amb el càrrec de president i una altra amb el de secretari. Aquest darrer càrrec
pot correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de l’òrgan col·legiat. El
secretari, en aquest cas, intervé en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d’advertir
de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l’òrgan.”
13 L’art. 312-3 del Codi Civil de Catalunya disposa que els òrgans col·legiats estan compostos,
com a mínim, per tres membres, designats en l’acte constitutiu o d’acord amb els estatuts.
Així mateix, el Patronat podrà nomenar, amb caràcter facultatiu, altres càrrecs com són el
vicepresident o vicepresidents, el tresorer, etc.
277

Diòcesi

i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on
es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar
patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència
i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon
al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden
prendre acords vàlids.
La reunió s’ha de convocar almenys amb 20 dies d’antelació respecte a la data prevista perquè tingui lloc i mitjançant qualsevol de
les fórmules establertes en l’art 312.7 del Codi Civil Català.
Acords sense reunió11
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c. Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en
cas d’empat.
d. La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li
siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el
que preveu la normativa aplicable.
Article 24. El secretari o secretària
El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del
Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats
amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del
vicepresident/a.14
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec
i li atribueixen aquests estatuts.
Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan
assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment
permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui
vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d’assistir, com a
mínim, dos patrons en les dues convocatòries.
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres
patrons el seu vot respecte d’actes concrets.15 Si un patró ho és perquè té la
titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que
pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.
Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels
assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el
vot de qualitat del president/a.
El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les
reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot
assistir-hi amb veu i vot.
El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i
sense vot, les persones que consideri convenient.
Article 26. Majoria qualificada16
14 Vegeu comentari a la nota 19.
15 L’article 332-4 permet que els patrons deleguin per escrit el vot en un altre patró respecte
d’actes concrets. Tanmateix, els estatuts poden prohibir aquesta possibilitat.
16 D’acord amb la normativa de fundacions, no és preceptiva l’exigència d’una majoria qualificada per a l’adopció de cap tipus d’acord. Tanmateix, és habitual que el fundador exigeixi
una majoria qualificada per a l’adopció de determinats acords especialment rellevants per a la
fundació, com ara els de modificació de la finalitat, d’escissió, fusió o dissolució, etc.
Així mateix cal tenir en compte la previsió establerta per l’art. 332-13 del Codi civil de Catalunya
que diu: L’adopció de declaracions responsables pel patronat ha d’ésser acordada amb el vot
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Article 27. De les actes
De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent,
que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents,
un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat
que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les
votacions i de les majories.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el
vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació
d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No
obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte
si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que
no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria,
tenen força executiva des del moment de la inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les
que hagin estat aprovades pel Patronat.
Article 28. Conflicte d’interessos:
• Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres
que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
• Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no mantenen
relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació
• Normes que estableixin limitacions patrimonials en participacions
societàries, com per exemple, que els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes
o participades per la Fundació. No es poden establir contractes de
compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles
d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis
retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en
l’article 312-9.3.
• Deure d’inhibició: durant els 4 anys següents al cessament com a
patró no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats
privades participades per la Fundació.

favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar
per raó de conflicte d’interessos amb la fundació. En l’acta de la reunió i en els certificats que
deixin constància d’aquests acords s’ha de fer constar el sentit del vot dels patrons
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Serà necessari el vot favorable de les 4/5 parts dels membres dels
patrons assistents per a l’adopció dels següents acords: modificació de la
finalitat, d’escissió, fusió o dissolució de la Fundació.
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• Cal tenir en compte el que estableix l’art. 332-9 del Codi Civil de
Catalunya respecte el conflicte d’interessos i l’autocontractació,
que diu:
1. Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article
312-9.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si
queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels
interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el patronat
ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al
protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent,
d’acord amb el que disposa l’article 332-13.
2. La declaració responsable a què fa referència l’apartat 1 ha de
respectar el que disposen els articles 312-9 i 332-13.”
Article 29. Cessament
1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques,
o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
b. Incapacitat o inhabilitació.
c. Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava
part del Patronat.
d. Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e. Renúncia notificada al Patronat.
f. Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per
danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
g. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix
efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

Capítol V
Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions
Article 30. El director o directora general
El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la
direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró,
cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un
contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es
retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.
280

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Capítol VI
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia
convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió
o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat
d’acord amb la legislació aplicable.
Article 32. Causes de dissolució
a. La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
b. Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans
se n’hagi acordat una pròrroga17
c. Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o
impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la
i que el Patronat n’acordi la modificació.
d. Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada
per una sentència ferma.
e. Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
f. Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni18
Es proposen dues possibilitats:
1. El Patronat elegirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d’acord amb un dels sistemes de liquidació previstos al Codi
Civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius o cessió global.

17 Aquest supòsit només opera per a les fundacions temporals.
18 El Codi Civil de Catalunya permet que la liquidació que comporta tota dissolució es pugui
dur a terme, bé per mitjà de la realització del patrimoni (liquidació dels actius i els passius) i
l’adjudicació del romanent, o bé amb la cessió global d’actius i passius. És, doncs, el fundador
o el Patronat, a manca de determinació del primer, el que determina la destinació del patrimoni
per via de liquidació o de cessió global. A continuació es recull la doble opció (article 314-4.2).
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El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren
adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les
seves funcions.
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En aquest punt, caldrà explicitar en els estatuts un dels dos sistemes
de liquidació aplicables.
2. El Patronat per tal de dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional, optarà per un dels sistemes de liquidació previstos al Codi
Civil de Catalunya: liquidació dels actius i passius i cessió global i, a
aquests efectes, caldrà explicitar en els estatuts els dos sistemes de
liquidació i que correspondrà al Patronat optar per l’un o l’altre en
el moment de realitzar la liquidació.
Sistemes de liquidació aplicables:
A) Liquidació dels actius i passius
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat
adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests
estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han
de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
El patrimoni romanent s’ha d’adjudicar19 al Bisbat de Lleida propietari de l’immoble social o subsidiàriament prèvia decisió d’aquest, a
altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les
entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries
del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
3. L’adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser
autoritzada pel Protectorat abans no s’executi.
B) Cessió global
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat
adoptat de conformitat amb l’establer en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual
han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius
de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu
i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa
vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar
19 El fundador pot concretar l’entitat a la qual vol destinar el patrimoni en cas de dissolució
de la Fundació.
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3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels
actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.
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el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb
finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques.
En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats
beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
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Designació Patró Fundació
En/Na Joan Piris Frígola, major d’edat, proveït del DNI núm.
19752488L, en la seva qualitat de Bisbe de Lleida i en representació de
l’entitat sense afany de lucre Bisbat de Lleida, domiciliada a Lleida, carrer
del Bisbe, 1, i registrada en el corresponent Registre del Ministeri de
Justícia, que gaudeix de personalitat jurídica civil de conformitat amb
allò acordat en els apartats b) i c) del número primer de la Resolució de
la Direcció General d’Assumptes Religiosos de l’11 de març de 1982
(B.O.E. de 30 de març).
Exposa:
Que l’entitat Bisbat de Lleida en compliment de l’acord adoptat pel
Consell Presbiteral en reunió de data 6 d’octubre de 2014, manifesta la
voluntat de constituir, la Fundació “Entre Tots i per al bé de Tothom”, la
qual tindrà caràcter civil, estarà sotmesa a les disposicions legals i reglamentàries que regeixen en aquesta figura jurídica, així com les altres disposicions
que li siguin d’aplicació.
I que, es designa a en Carles Sanmartín Sisó, major d’edat, proveït
del DNI núm. 40879422G, com a patró, en representació del Bisbat de
Lleida, dins el patronat de la Fundació “Entre Tots i per al Bé de Tothom”.
Lleida, 14 d’octubre de 2014

† Joan Piris Frígola,
Bisbe de Lleida
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Textos litúrgics
Sants Pere Poveda Castroverde,
Innocenci de l’Immaculada Canoura
Arnau, preveres, i companys, màrtirs
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Textos litúrgics en català
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Consell Presbiteral
Sessió del dia 16 de juny
Hi són presents tots els consellers, excepte Mn. Francisco Ribas i Mn.
Lluís Sallán. Modera la sessió Mn. Josep A. Jové, en substitució de Mn.
Francisco Ribas.
S’aprova l’acta de la sessió anterior de 10 de març de 2014, sense
esmenes.
El Sr. Bisbe, informa de la visita al Bisbe, Mons. Ciuraneta, per part
del Consell de Govern, amb motiu de les seves noces sacerdotals. El Bisbe
Ciuraneta es troba en bon estat, malgrat la seva malaltia, i molt ben cuidat
per part de la seva família. Durant la visita se li va fer entrega d’un petit
obsequi, en nom de la Diòcesi.
El Sr. Bisbe, també informa de la marxa a Colòmbia, el seu país, de
Juan Ignacio Toscano Cruz, diaca, després d’un procés llarg on va prendre
la decisió d’iniciar un procés de dispensa de les obligacions de l’estat clerical,
procés que s’està tramitant des de la nostra Diòcesi. El Bisbe subratlla que
aquesta decisió la va prendre l’esmentat diaca.
Tema Primer: Animadors de Comunitat: A la llum de les Assemblees de rectors de ciutat i pobles, i les aportacions de l’Assemblea
Diocesana...
Valoracions i conclusions.
Suggerir àmbits territorials (Unitats Pastorals) o àmbits pastorals (Delegacions…) on incorporar els primers Animadors.
Un conseller, respecte de la seva parròquia pot assegurar que va assistir bastants laics que van afirmar que l’assemblea va ser esperançadora.
Alguna persona de la seva parròquia s’ha animat a fer alguna passa més de
compromís a nivell Diocesà. S’ofereix a crear una Unitat Pastoral integrada
per les parròquies de Santa Teresina, Sant Jaume i Verge de Montserrat.
Un conseller, l’Assemblea va ser positiva perquè la gent va copsar
l’orientació pastoral que vol engegar la Diòcesi i ara és el moment oportú
de posar-ho en marxa i com més aviat millor, encara que anem corregint
sobre la marxa.
Un conseller, es mostra d’acord que la integració dels Animadors
de Pastoral quan abans millor, tot i que recorda que a moltes parròquies
ja existeix aquesta figura de l’animador, encara que no sigui exactament la
que es proposa.
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Un conseller, que ningú se senti molest, si no comparteix aquest
projecte Diocesà, però demana que tampoc el bloquegi, perquè la Diòcesi
ha de continuar fent camí, buscant respostes i fent apostes davant els reptes
de l’actualitat.
Un conseller, subratlla que el document “Necessitat de fer opcions
pastorals” parla fins i tot de direcció de la comunitat per part de l’Animador de Pastoral i això pot portar a equívocs respecte el paper del rector.
Sr. Bisbe, la terminologia cal a vegades aclarir-la, però segons els tipus
de direcció que faci l’Animador, no està en contra de la figura del rector.
Per això, al començament, caldrà anar a poc a poc.
Un conseller, insisteix en que cal tenir present el moment en què
es troben les parròquies, les comunitats, per rebre aquests Animadors de
Pastoral. També s’interroga afirmant que parròquies més grans, tal vegada
alguna de ciutat, podria recolzar altres comunitats més petites de pobles.
Un conseller, explica que en el seu arxiprestat existeixen dos mons.
Es van creant hàbits i consciència amb els fidels, respecte als Animadors
de Pastoral, sobretot a les parròquies de les que ell és rector. Altres rectors
de la comarca no volen entrar en aquest procés. No en tot l’arxiprestat es
veu la necessitat.
Un conseller, suggereix que es podria incorporar algun Animador en
l’àmbit de família, post-comunió, jovent, confirmació.
Un conseller, reflexiona que tal vegada és a les comunitats parroquials
de pobles on més necessitat hi ha d’incorporar Animadors de Pastoral, ja
que en comparació amb els rectors de ciutat, on acostuma a haver un rector
per parròquia a més d’adscrits, els rectors de pobles estan més desbordats
de feina acompanyant diverses comunitats parroquials. Demana que a la
seva unitat pastoral es pugui incorporar algun Animador.
Un conseller, ho valora molt positivament la incorporació dels Animadors, ja que per exemple ell mateix a l’Hospital Arnau de Vilanova en
té dos col·laborant amb ell, però, opina, que els animadors de pastoral
necessiten de rectors acollidors, humils, senzills.
Un conseller, demana que els arxiprestes, de pobles i ciutat, juntament
amb el Vicari de Pastoral facin propostes concretes territorials i d’àmbits
per incorporar Animadors.
Un conseller, proposa que els llocs que acullin aquesta experiència
es trobin de tant en tant, coordinats per Vicaria de Pastoral, per compartir
funcionament i experiències
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Sr. Bisbe:Les vacances son necessàries per a tots els preveres, però
cal que les substitucions es produeixin des del mateix arxiprestat. També
recorda que si algun capellà surt de la Diòcesi per diversos dies ho ha de
comunicar.
El projecte dels pisos socials va endavant, malgrat no hi ha massa diners per invertir. Hi ha un bon grup de voluntaris, molt animat, i s’ha creat
una mena de comunitat de gent engrescada (creients i no creients). És una
manera de donar una imatge d’Església distinta, a més d’ajudar a algunes
persones, a algunes famílies. El Sr. Bisbe demana que, malgrat alguns preveres no veuen massa clar el projecte, es tracta d’una aposta Diocesana i
per tant tampoc no s’ha d’entorpir i, almenys, facilitar que es difongui a les
nostres parròquies i comunitats.
La Casa de l’Església es molt deficitària econòmicament, i entre tots
hauríem de pensar iniciatives per a què fos més utilitzada, també en pernoctacions. A més, si algun grup parroquial o d’altres àmbits, utilitza les sales,
hauria de contribuir econòmicament amb el que pogués i si fos possible
utilitzés també els serveis de menjador.
Essent les 14 hores i sense cap altre assumpte a tractar, el Sr.
Bisbe va agrair el treball fet al llarg de tot el curs i clogué la sessió
amb una pregària.
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Sessió del dia 6 d’octubre
Hi són presents tots els consellers, excepte Mn. Casildo Rodríguez.
Modera la sessió Mn. Joan Jové Camí. Assisteixen a la sessió del Consell
el Sr. Paco Campo, Director de la Casa de l’Esglesia, i Mn. Xavier Jauset,
Administrador Diocesà.
S’aprova l’acta de la sessió anterior de 16 de juny de 2014, sense
esmenes.
Tema Primer: Dèficit econòmic i de finançament de la Casa de
l’Església. Com podem fer-la rendible? Aportació d’idees envers el
finançament.
Es convida al Sr. Paco Campo per a que informi del dèficit de la Casa
de l’Església que es troba al voltant de 5.000 € al mes. Als mesos d’estiu no
entra cap diner ja que no es fa cap reserva de les instal·lacions, ni tampoc,
normalment, del mes de desembre al mes de març.
S’ha fet tot el que s’ha pogut per promoure l’ús de la Casa, amb agències, hotels... També s’han consultat empreses d’assessoria. Les habitacions,
que és el que en principi generarien els beneficis, no són rendibles perquè
no es lloguen. Totes les altres instal·lacions de la Casa no produeixen cap
rendiment econòmic, a més es dóna el cas que alguns grups d’església no
volen venir per no haver de fer cap aportació econòmica.
Els consellers aporten algunes idees:
Un conseller proposa escriure als bisbats perquè les peregrinacions
que es promoguin a Lourdes o altres llocs, es puguin allotjar a la Casa.
Sr. Paco Campo, informa que ja s’han establert relacions amb diverses
institucions oferint els serveis.
Un conseller proposa reconvertir algunes instal·lacions en hostatgeriacangur per a nens, quan les famílies van de viatge o tenen reunions
Mn. Jauset, informa que hi ha una fundació econòmica que ajuda tres
institucions diocesanes, però els ingressos de la fundació han baixat per la
crisi econòmica. Hi ha altres dos fundacions amb capital molt petit.
Un conseller explica que coneix una empresa que ajuda a pensar
sortides viables a immobles de l’Església, donant pautes, com ara prendre
decisions importants com vendre alguns, cedir-los a institucions, sacrificant
alguns llocs per evitar que tot s’ensorri i poder tirar endavant altres llocs.
Ja no es tracta de fer negoci amb els immobles, sinó disminuir les pèrdues
el màxim possible.
Un conseller opina que es podrien llogar espais de l’edifici de Blondel
per rendibilitzar despeses.
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Sr. Bisbe, aporta que potser es podria oferir la Casa de l’Església a
l’hospital Nadal Meroles.
Un conseller, opina que hi ha molts edificis deficitaris, i es qüestiona
quan de temps es podrà mantenir el nivell de despeses. Cal pensar-ho a
nivell de professionals i posar-ho en mans d’especialistes en el tema.
Acord del Consell: Iniciar un estudi elaborat per especialistes
de les propietats del Bisbat, encomanant el tema al Departament de
Patrimoni del Bisbat i Administració.
Mn. Jauset: informa de la possibilitat d’instal·lar antenes de wi-fi als
campanars, cosa que estaria autoritzat per l’Administració. En principi això
estaria gestionat a traves dels ajuntaments. Més endavant es donarà més
informació.
Tema segon: A la llum de l’Enviament Diocesà: Objectius del curs
2014/15. Com es poden materialitzar els Objectius als Arxiprestats
i Comunitats?
Mn. Ramon Prat: en primer lloc és necessari que cada rector informi
dels objectius diocesans del curs a la comunitat, parlar amb els consells.
Treballar-ho als arxiprestats i que el Vicari de Pastoral continuï establint la
xarxa de les àrees amb els arxiprestats.
Un conseller explica que va comunicant els objectius de les àrees a
la seva Unitat Pastoral, però cal fer molta pedagogia per a què no es vegi
com una estructura nova.
Un conseller: l’equip d’arxiprestes ha de treballar com aplicar els objectius a cada comunitat i a l’Arxiprestat. Encara s’han de reunir.
Un conseller, el primer objectiu de “l’alegria” hauria de ser visible a
l’eucaristia dominical. No es necessari fer moltes altres estructures paral·leles.
Resum de les aportacions: potenciar l’alegria a l’eucaristia dominical,
explicar-ho adequadament als consells parroquials, treball de l’arxiprestat,
informar adequadament a les comunitats, avaluar la riquesa que es troba a
cada Arxiprestat i que es pot posar en comú (catequistes…).
Sr. Bisbe, si es necessari, per explicar millor les coses als preveres, es
poden organitzar alguna trobada de rectors de pobles i de ciutat.
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Sr. Paco Campo, diu que actualment s’està oferint a Càritas alguna
habitació de la Casa de la l’Església, a preu de cost, a persones amb necessitats especials.

Diòcesi

Informacions:
Sr. Bisbe, insisteix en què a les comunitats es proposin persones per
fer el curs d’Agent de Pastoral.
Funeral de capellans: Mn. Jaume Pedrós proposa que es podrien
celebrar tos els funerals de preveres a la Catedral per qüestió d’espai. Tots
els consellers es mostren d’acord.
Sr. Bisbe, informa del Seminari.
Sr. Bisbe: El projecte dels pisos socials porta molt temps funcionant, i
al febrer del 2013, consta en Acta del Consell de Presbiteri que els Consellers
avalaven el projecte. Ara, per continuar endavant es crearà una Fundació
anomenada “Entre Tots i per a la Bé de Tothom”. El Sr. Bisbe demana
novament als Consellers si volen continuar avalant el projecte.
Mn. Carles, quan els primers pisos estiguin acabats, començarà el
procés d’adjudicació i alhora educatiu i formatiu, on les famílies seran
acompanyades, per un equip de persones que es constituiran en Fundació
amb diversos patrons, però sempre amb la majoria del patrons que tinguin
identitat d’església.
Tots els consellers es mostren a favor de continuar avalant el
projecte de les Llars Socials del Seminari.
Essent les 14 hores i sense cap altre assumpte a tractar, el Sr.
Bisbe va agrair el treball fet al llarg de tot el curs i clogué la sessió
amb una pregària.
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Consell Pastoral Diocesà
Sessió del dia 13 de juny
Hi són presents tots els consellers, excusant-se: Sr. Lluís Tarazón,
Sra. Dolors Esteve, Sr. Joan Saura, Mn. Gerard Soler i Mn. Joan Mora.
S’aproven les actes anteriors proposades, sense rectificació. Modera la
sessió el Sr. Laureano Sánchez.
Els Sr. Bisbe dóna la benvinguda a tres membres que s’incorporen al
Consell Diocesà de Pastoral: Sra. Tesa Corbella i Sr. Emili Reimat, nous
Delegats Diocesans de Pastoral Familiar i el P. Antoni Riera, sj, Delegat
Diocesà per a la Vida Consagrada.
Tema Primer: Animadors de Comunitat: A la llum de les Assemblees de rectors de ciutat i pobles, i les aportacions de l’Assemblea
Diocesana…
Valoracions i conclusions.
Suggerir àmbits territorials (Unitats Pastorals) o àmbits pastorals (Delegacions…) on incorporar els primers Animadors.
Aportacions dels Consellers:
A) Valoracions i conclusions sobre l’Assemblea Diocesana
Un conseller. “L’aire” que es va respirar a l’Assemblea Diocesana va
ser molt bo, positiu, millor que altres anys, en general amb esperit d’ànim,
joia, amb la certesa de que anem endavant i no enrere. Cal millorar, però,
els aspectes tècnics com ara la llum i el so.
Un consellera. Va participar molta gent i això és bo en temps de
desmotivació general de tot.
Un conseller. Aquesta vegada semblava que el diagnòstic de la Diòcesi
es concretava, amb ganes de respondre a la situació de manca de preveres.
Un conseller. Es trobava a faltar gent jove per saber si el jovent es
veu qüestionat en el funcionament de la Diòcesi.
Un conseller. El discurs dels Animadors de Pastoral està consolidat,
ja no sona com quelcom nou.
Sr. Bisbe, Ha quedat palès que hi ha una sintonia amb el tema dels
Animadors de Pastoral, ara el següent pas és encertar com aplicar-ho.
B) Suggeriment d’àmbits territorials o pastorals on incorporar el
Animadors de Pastoral.
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Un conseller. La Delegació de Joves caldria que fos reforçada perquè
és un tema prioritari.
Un conseller. Seria convenient que es partís d’una comunitat i a partir
d’aquí que s’inserís en una Delegació o sector, si és convenient.
Una consellera. Hi ha pocs preveres i els Animadors serien necessaris per molts pobles que estan molt abandonats, com ara la comarca de
la Ribagorça.
Un conseller. Hi ha laics, Animadors de Pastoral, que per exemple
podrien atendre el Tanatori i així alliberar el prevere per altres tasques.
Una consellera. Seria un encert un Animador que vetllés per fer de
pont entre els diversos processos: joventut, universitat, família…
Un conseller. Hi ha tres grups socials: la gent gran, feliç amb la religió
de fins ara; la generació que té uns 50 anys que es qüestionen coses; i la
gent jove que passa de tot… I nosaltres, com estem d’esperit?
Un conseller. Els animadors podrien ajudar a fer el pont entre territori
i sectors pastorals (àrees).
Un conseller. Cal veure com encaixem els Animadors amb les Àrees
de Cooperació… veure també com tenim present el cost econòmic que
puguin suposar (ajuts per despeses). També, suggereix, l’Animador hauria
de tenir una temporalitat en el seu càrrec.
Un conseller. No hem de tenir por als resultats, la gent gran també és
capaç de renovar-se. També els no creients busquen… cal pensar comunitats
acollidores pels Animadors.
Un conseller. Les conclusions que s’han fet de l’Assemblea, el resum,
és molt ric i cal treballar-lo. Els Animadors també hauran d’aprendre el que
han d’animar, integrar-ho progressivament a les seves tasques.
Sr. Bisbe, sovint no fem seguiment de molts joves que participen en
trobades nostres, com tampoc no sempre fem seguiment de catequistes o a
vegades dels mateixos preveres. A partir d’ara serà una situació diferent, una
església nova, amb dret a equivocar-nos. Caldrà prioritzar i deixar algunes
coses... Algun Animador caldrà dedicar-lo a fer algun seguiment de joves,
de persones que passen per la nostra vida.
Un conseller. Demana que les Àrees, les parròquies, les Delegacions
continuïn explicant el que són els Animadors de Pastoral.
Amb tot cal seguir buscant agents de pastoral, perquè els Animadors
no podran fer tantes coses, amb tantes necessitats que hi ha a les nostres
comunitats.
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Mn. Ramon Prat, explica que l’àrea de litúrgia es consolida amb el
recés d’advent i exercicis espirituals per quaresma i al mes de juliol.
Sr. Bisbe, el projecte de les Llars Socials del Seminari va endavant,
malgrat no hi ha massa diners per invertir. Hi ha un bon grup de voluntaris,
molt animat, i s’ha creat una mena de comunitat de gent engrescada (creients
i no creients). És una manera de donar una imatge d’Església distinta, a més
d’ajudar a algunes persones, a algunes famílies. El Sr. Bisbe demana que,
malgrat algunes persones no vegin massa clar el projecte, es tracta d’una
aposta Diocesana i per tal, tampoc no s’ha d’entorpir i almenys facilitar
que es difongui a les nostres parròquies i comunitats.
Uns consellera. Comenta que un any més continua el casal d’infants
d’estiu, que ha començat a finançar-se amb diners de la Diputació, i d’una
Fundació. Seria necessari que es difongués el projecte a les parròquies per
possibles ajudes que puguin arribar.
Sr. Bisbe, la Casa de l’Església es deficitària econòmicament, i entre
tots hauríem de pensar iniciatives per a què fos més utilitzada, també en
pernoctacions. A més, si algun grup parroquial o d’altres àmbits, utilitza
les sales, hauria de contribuir econòmicament amb el que pogués i si fos
possible utilitzés també els serveis de menjador.
Mn. Jove, demana que totes les àrees, arxiprestos i altres grups,
aportin dades per l’elaboració del calendari de pastoral del curs 2014/15.
També recorda la rectificació de la data del pregó de Corpus (dia 19
a les 20:30 h).
Essent les 20:40 h. el Sr. Bisbe clogué la sessió amb una pregària,
tot donant les gràcies pel treball fet al llarg de tot el curs.

299

Diòcesi

Informacions:

Diòcesi

Secretaria General
Nomenaments
Octubre
Dia 30
Srs. Cèsar Minguella Barallat i Josep Mª Escorihuela Pujol formen
equip amb Mn. Víctor Manuel Espinosa Oller al servei de la unitat pastoral
constituïda per les parròquies d’Alpicat, Torrefarrera i Rosselló.
Srs. Juan de Ávila Busquets Baró i Francisco X. Domènech Jornet,
formen equip amb Mn. Francisco José Ribas Fragero i Mn. Jorge Emerson
Ruíz López, al servei de la unitat de pastoral constituïda per les parròquies
d’Aitona, Soses, Seròs, Massalcoreig i la granja d’Escarp.
Sra. Assumpció Solà Pijuan, forma equip amb Mn. Antoni Agelet
Delpueyo al servei de la parròquia de Sant Pau Apòstol de Lleida.
Sra. Mª Teresa Salla Arques, Sra. Dolors Queralt Mateu, i Sr.
Josep Solé Sans, formen equip amb Mn. Daniel Gómez Fernández i Mn.
José V. Forner Calpe, al servei de la unitat de pastoral formada per les parròquies de Juneda, Puiggròs, les Borges Blanques, Torregrossa i la Floresta.
Sra. Dolors Esteve Gomes, forma equip amb Mn. Jaume Melcior
Servat al servei de la unitat de pastoral formada per les parròquies de la
Granadella, Bellaguarda i Bovera.
Novembre
Dia 30
Mn. Ramon Prat Pons, cessa com a rector “in solidum” de la unitat
pastoral agermanada formada per les comunitats parroquials de Mare de
Déu del Pilar i Santa Maria Magdalena, i passa a la situació d’adscrit de la
mateixa unitat.
Esposos Srs. Joan Claverol i Conxita Pozas i el Sr. Albert Puchol,
laics en missió de la unitat de pastoral formada per les comunitats parroquials
d’Alfés, Alcanó, Sunyer i Torres de Segre.
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Oficina d’informació
Comunicat
de la reunió núm. 211

Els bisbes han aprovat la revisió del segon, tercer i quart volum de
la Litúrgia de les Hores en llengua catalana. El text revisat l’han presentat
Mons. Joan Enric Vives, president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia
(CIL), i Mn. Joan Baburés, delegat de Litúrgia de Girona i coordinador de
la CIL; en ell hi han treballat també els altres delegats de Litúrgia de les
diòcesis catalanes, així com diversos experts. Ara cal que la Santa Seu doni
la seva aprovació als textos.
Mons. Sebastià Taltavull, president del Secretariat Interdiocesà de
Catequesi (SIC), ha presentat als bisbes els treballs per a la publicació en
català del Catecisme «Testimonis del Senyor», preparat especialment per als
infants i adolescents que ja han realitzat els dos primers anys de catequesi.
Així mateix, els bisbes han nomenat nou director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi a Mn. Joan Maria Amich i Raurich, prevere del bisbat
de Girona, en substitució de la Sra. Montserrat Oriol, que durant molts anys
ha realitzat un excel·lent treball en aquesta institució, que proporciona ajut
eficaç a les diòcesis en el camp de la catequesi. Els bisbes agraeixen a la
Sra. Oriol la seva constant i entregada dedicació a la catequesi.
Els bisbes han expressat la seva preocupació pel projecte de llei que
s’està tramitant al Parlament de Catalunya, amb el títol «Llei de Drets de
les Persones Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per a l’eradicació
de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia». Tot i reconeixent la necessitat
d’eradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, raça, religió,
creences i condicions físiques o psíquiques, els bisbes consideren aquest
projecte molt desencertat, tal com està redactat, per les greus conseqüències que pot tenir en l’exercici dels drets humans de la llibertat religiosa, de
pensament i de consciència dels ciutadans de Catalunya.
Els bisbes han rebut el president i el secretari de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), P. Màxim Muñoz, claretià, i Gmà. Lluís Serra,
marista, respectivament, que els han presentat el programa de l’Any de la
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C. E. Tarraconense

Els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2014 ha tingut
lloc la reunió n. 211 de la Conferència Episcopal
Tarraconense (CET), a Salardú (Vall d’Aran), del
bisbat d’Urgell. La reunió ha estat presidida per
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres, llevat
dels bisbes de Girona i Vic.

C. E. Tarraconense

Vida Consagrada, convocat pel papa Francesc, que començarà el proper
30 de novembre de 2014 i serà clausurat el 2 de febrer de 2016, Jornada
Mundial de la Vida Consagrada. Els responsables de la URC han explicat
als bisbes els objectius generals d’aquest Any, així com també les activitats
previstes a Catalunya. Els bisbes han acollit amb goig les propostes que els
han formulat, alhora que desitgen que aquest Any ajudi a la renovació de
la Vida Consagrada a casa nostra.
Els bisbes han fet un repàs de diversos àmbits del treball pastoral a
la CET: la pastoral de joventut, especialment després de la celebració de
l’Aplec de l’Esperit 2014 a Banyoles, que han valorat molt positivament;
la transmissió de la fe a la família i el seu compromís evangelitzador, en
aquest temps de preparació dels dos Sínodes de Bisbes sobre la Família que
el papa Francesc ha convocat a la tardor del 2014 i al 2015; l’ensenyament
de la religió a l’escola; i l’apostolat seglar. En aquest darrer àmbit, els bisbes
han rebut també la visita d’un grup de laics que els han informat sobre el
projecte d’un Congrés de Laïcat a Catalunya, per a l’octubre de 2015. Els
bisbes han rebut amb interès les informacions i els han animat a continuar
treballant, enfortint els llaços amb els responsables de l’apostolat seglar de
les diòcesis de la Tarraconense.
El Cardenal Lluís Martínez Sistach ha informat els bisbes dels passos
que s’estan fent per tal que ben aviat s’erigeixi a Barcelona una Facultat Eclesiàstica d’Història, Arqueologia i Arts cristianes. Es tracta d’un il·lusionant
projecte que cobrirà un espai molt important en l’àmbit de la docència
superior de la història de l’Església, l’arqueologia i l’art a Catalunya.
En el transcurs de la reunió, el Síndic de la Vall d’Aran, Magnf. Sr.
Carlos Barrera, acompanyat d’altres consellers, s’han desplaçat a Salardú
per saludar els membres de la CET, amb qui han comentat la situació que es
viu a la Vall d’Aran, un any després de les devastadores inundacions que va
sofrir el territori. Els bisbes s’han interessat per la recuperació econòmica i
material i han felicitat el Síndic pel treball de rehabilitació que les autoritats
de la Vall han impulsat i els aranesos han portat a terme.
Salardú, 10 de juliol de 2014
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Al matí del dia 2, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del
curs 2014-2015 de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de
Filosofia de Catalunya, de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de
l’Institut de Teologia Fonamental, que enguany ha estat presidida pel cardenal
Zenon Grocholewski, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica
que, en un solemne acte acadèmic, ha firmat el decret d’erecció canònica
de la nova Facultat «Antoni Gaudí» d’Història de l’Església, Arqueologia i
Arts Cristianes.
Els bisbes han felicitat el senyor cardenal Lluís Martínez Sistach per
haver promogut aquesta nova institució eclesiàstica de caràcter universitari
que oferirà un gran servei als qui vulguin cursar les disciplines humanístiques
d’història de l’Església, l’arqueologia cristiana i la gestió del ric patrimoni
cultural i artístic de l’Església. Pensen que serà també una aportació de
qualitat universitària en l’àmbit cultural del nostre país, i al servei concret
del diàleg fe i cultura.
Els bisbes han rebut la visita de la Sra. Montserrat Oriol, que ha estat
durant 19 anys responsable del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC),
a qui han agraït el treball dut a terme durant aquest llarg període en favor
de la catequesi i del treball interdiocesà en aquest àmbit. Han rebut també
la visita del nou director del SIC, Mn. Joan Maria Amich, que ha presentat
diversos projectes sobre el catecisme «Testimonis del Senyor», així com
sobre la situació de la catequesi a Catalunya.
Els bisbes han reflexionat sobre l’actual conjuntura social de Catalunya
i Espanya i han redactat una Nota que s’adjunta al final d’aquest comunicat.
Els bisbes han felicitat el cardenal Martínez Sistach per haver estat
designat pel Sant Pare membre de l’Assemblea extraordinària del Sínode
dels Bisbes que començarà a Roma el dia 5 d’octubre i acabarà el 19 del
mateix mes. El tema d’aquesta Assemblea sinodal és “Els desafiaments
pastorals de la família en el context de l’evangelització”. El senyor cardenal
ha informat els bisbes dels preparatius del Sínode.
Durant la reunió, els bisbes han tingut coneixement de l’aprovació al
Parlament de Catalunya de la Llei de drets de persones gais i lesbianes i
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C. E. Tarraconense

Els dies 2 i 3 d’octubre de 2014 ha tingut lloc la reunió n. 212 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.

contra l’homofòbia. A l’espera de conèixer l’abast concret dels articles de
la Llei, i tot valorant positivament que el Parlament de Catalunya legisli
en favor de la no discriminació de cap col·lectiu, els bisbes manifesten la
seva preocupació per si la Llei no tingués prou en compte la presumpció
d’innocència, i per si dificultés l’exercici del dret fonamental a la llibertat de
comunicació dels ensenyaments de la fe i moral catòlica, i més àmpliament
de la llibertat religiosa.

C. E. Tarraconense

Els bisbes han rebut informació detallada sobre les Jornades de Trobada i Formació de Voluntaris de Càritas, que es porta a terme a Girona els
dies 3 i 4 d’octubre, en la qual hi participen més d’un miler de voluntaris i
té com a ponent principal el bisbe de Tànger, Mons. Agrelo. Han tractat
també diverses qüestions relatives a la litúrgia, la pastoral de la salut i la
vida consagrada.
A proposta de Mons. Agustí Cortés han nomenat el P. Joan M. Mayol,
osb, Director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral del Turisme i Santuaris.
Barcelona, 3 d’octubre de 2014

Nota dels Bisbes de Catalunya sobre el moment actual
En el moment que està vivint el nostre país, els Bisbes de les Diòcesis
amb seu a Catalunya exhortem els catòlics i tots aquells que vulguin escoltar-nos, a examinar acuradament, a la llum de l’ensenyament social de
l’Església, i a decidir amb responsabilitat com complir, si se’ns requereix,
amb els nostres deures cívics i democràtics. I alhora fem una crida al diàleg,
a la prudència, i a tenir presents els principis fonamentals que són els del
bé comú i el respecte a les persones.
Tenim el deure de parlar perquè els catòlics formem part d’aquest poble que tant estimem, i com ens ha recordat recentment el papa Francesc,
«ningú no pot exigir-nos que releguem la religió a la intimitat secreta de les
persones, sense cap influència en la vida social i nacional, sense preocupar-nos per la salut de les institucions de la societat civil, sense opinar sobre
els esdeveniments que afecten els ciutadans» (“Evangelii Gaudium” n. 183).
El manament nou de l’amor que Jesús ens ha deixat, comporta estimar
totes les persones i també les realitats socials. Els cristians del nostre país
ens reconeixem i ens refermem en la tradició ininterrompuda de fidelitat
a la llengua, a la cultura, i a les institucions pròpies de Catalunya. Per això
estem cridats a ser ciutadans que contribueixin positivament al bé comú i
que s’esforcin sempre a considerar els altres homes i dones d’arreu com
a veritables germans. Estem cridats a promoure la pau, el respecte a les
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persones, el desenvolupament humà integral i els drets humans, així com
a tenir una cura especial pels més pobres i els més febles de la societat.

Els Bisbes de Catalunya, l’any 1985 als inicis de la recuperació democràtica, en el document Arrels cristianes de Catalunya, que es féu seu el
Concili Provincial Tarraconense de 1995, constataven la realitat nacional de
Catalunya amb més de mil anys d’història, i demanaven que se li apliqués
la doctrina del Magisteri eclesial sobre nacionalitats i minories nacionals.
I l’any 2011 escrivíem aquest text que en les circumstàncies actuals
manté plena vigència: «Avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que
afecten la forma política concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el
context europeu actual. Com a pastors de l’Església, no ens correspon a
nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous, però
defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin
en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que
recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg
i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i
estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat
catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la configura» (“Al servei del nostre poble” n. 5).
Els laics cristians han d’estar molt presents en la societat, comprometent-se en el camp de la política, la cultura, l’economia, etc., perquè res
no és aliè a una Església que vol ser “experta en humanitat”, com afirmà
profèticament el Papa Pau VIè. Tots els cristians tenim el deure d’aportar
els continguts i els valors de l’Evangeli a les realitats temporals de la societat
per tal que creixi la justícia, la fraternitat, la solidaritat, la gratuïtat. Si bé
això és sempre necessari, ho és molt més en aquest temps en què encara
ens toca viure les greus conseqüències d’una crisi econòmica que afecta
durament gran part de la nostra societat.
Desitgem que tots els catòlics segueixin participant positivament i activament en la vida pública, que fomentin el diàleg i l’entesa, i garanteixin
que el missatge cristià i els seus valors impregnin la societat, en benefici
de tothom.
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També en aquest moment històric volem recordar la importància dels
drets de totes les persones i dels pobles, la llibertat de consciència i el dret
a creure i practicar la pròpia fe. Aquestes llibertats són tan importants com
fràgils, tal com s’ha demostrat amb massa freqüència al llarg de la història.
Aquestes llibertats són absolutament essencials per a una societat democràtica moderna i cal vetllar per tal que no siguin limitades ni a Catalunya,
ni a l’Estat Espanyol ni en el context europeu.

El nostre país en aquest moment de la seva història ha de poder
comptar amb la nostra oració perseverant i fidel. Per això exhortem a pregar per la pàtria, perquè Déu faci «que amb la prudència dels governants
i l’honradesa dels ciutadans, es mantingui ferma la concòrdia i la justícia,
i que tinguem un progrés constant en la pau» (Missal Romà, pàg. 885).
Així ho supliquem en la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat,
demanant a Santa Maria que «tregui de Catalunya l’esperit de discòrdia, i
ajunti tots els seus fills amb cor de germans».

C. E. Tarraconense

Barcelona, 3 d’octubre de 2014
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Sant Pare
Quaresma 2015
Missatge del Sant Pare Francesc
«Enfortiu els vostres cors»
(Jm 5,8)
La Quaresma és un temps de renovació per a
l’Església, per a les comunitats i per a cada creient.
Però sobretot és un «temps de gràcia» (cf. 2Co 6,2).
Déu no ens demana res que no ens hagi donat abans:
«Ja que Déu ens ha estimat primer, estimem també nosaltres» (1Jn 4,19).
Ell no és indiferent a nosaltres. Està interessat en cada un de nosaltres, ens
coneix pel nostre nom, ens cuida i ens cerca quan el deixem. Cada un de
nosaltres li interessa; el seu amor li impedeix ser indiferent a allò que ens
passa. Però passa que quan estem bé i ens sentim a gust, ens oblidem dels
altres (quelcom que Déu Pare no fa mai), no ens interessen els seus problemes, ni els seus sofriments, ni les injustícies que pateixen… Llavors el nostre
cor cau en la indiferència: jo estic relativament bé i a gust, i m’oblido dels qui
no estan bé. Aquesta actitud egoista, d’indiferència, té un abast, avui, d’una
dimensió mundial, fins a tal punt que podem parlar d’una globalització de
la indiferència. Es tracta d’un malestar que hem d’afrontar com a cristians.
Quan el poble de Déu es converteix al seu amor, troba les respostes a
les preguntes que la història li planteja contínuament. Un dels desafiaments
més urgents sobre els que vull detenir-me en aquest Missatge és el de la
globalització de la indiferència.
La indiferència vers el proïsme i vers Déu és una temptació real també per als cristians. Per això necessitem sentir cada Quaresma el crit dels
profetes que aixequen la seva veu i ens desperten.
Déu no és indiferent al món, sinó que l’estima fins al punt de donar el
seu Fill per la salvació de cada home. En l’encarnació, en la vida terrenal,
en la mort i resurrecció del Fill de Déu, s’obre definitivament la porta entre
Déu i l’home, entre el cel i la terra. I l’Església és com la mà que manté
oberta aquesta porta mitjançant la proclamació de la Paraula, la celebració
dels sagraments, el testimoniatge de la fe que actua per la caritat (cf. Ga
5,6). Malgrat això, el món tendeix a tancar-se en ell mateix i a tancar la
porta a través de la qual Déu entra en el món i el món en ell. Així la mà,
que és l’Església, mai no s’ha de sorprendre si és rebutjada, aixafada, ferida.
El poble de Déu, per tant, té necessitat de renovació, per a no ser
indiferent i per a no tancar-se en ell mateix. Voldria proposar-vos tres passatges per a meditar sobre aquesta renovació.
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Benvolguts germans i germanes,

1. «Quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell» (1Co
12,26) – L’Església

Santa Seu

La caritat de Déu que trenca aquell tancament mortal de la indiferència
en nosaltres mateixos, ens l’ofereix l’Església amb els seus ensenyaments i,
sobretot, amb el seu testimoniatge. Però només es pot testimoniar allò que
abans s’ha experimentat. El cristià és aquell que permet que Déu el revesteixi
de la seva bondat i misericòrdia, que el revesteixi de Crist, per arribar a ser
com ell, servent de Déu i dels homes. Ens ho recorda la litúrgia del Dijous
Sant amb el ritu del lavatori dels peus. Pere no volia que Jesús li rentés els
peus, però després va entendre que Jesús no volia ser només un exemple
de com hem de rentar-nos els peus els uns als altres. Aquest servei només
el pot fer qui abans s’ha deixat rentar els peus per Crist. Només aquests
tenen «part» amb ell (Jn 13,8) i així poden servir l’home.
La Quaresma és un temps propici per a deixar-nos servir per Crist
i així arribar a ser com ell. Això passa quan escoltem la Paraula de Déu i
quan rebem els sagraments, en particular l’eucaristia. En ella ens convertim
en allò que rebem: el cos de Crist. En ell no hi ha lloc per a la indiferència,
que tan sovint sembla tenir tant de poder en els nostres cors. Qui és de
Crist pertany a un sol cos i en ell no s’és indiferent davant els altres. «Quan
un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell, i quan un membre és
honorat, tots els altres s’alegren amb ell» (1Co 12,26)
L’Església és communio sanctorum perquè en ella hi participen els
sants, però també perquè és comunió de coses santes: l’amor de Déu que es
va revelar en Crist i tots els seus dons. Entre aquests hi ha també la resposta
dels qui es deixen tocar per aquest amor. En aquesta comunió dels sants i
en aquesta participació en les coses santes, ningú no té per a un mateix,
sinó que allò que té és per a tots. I ja que estem units en Déu, podem fer
alguna cosa també pels qui són lluny, per aquells als quals mai o podríem
arribar només amb les nostres forces, perquè amb ells i per ells preguem
Déu per tal que tots ens obrim a la seva obra de salvació.
2. «On és el teu germà?» (Gn 4,9) – Les parròquies i les comunitats
El que hem dit per a l’Església universal cal traduir-ho en la vida de les
parròquies i comunitats. En aquestes realitats eclesials, ¿es té l’experiència
que formem part d’un sol cos? ¿Un cos que rep i comparteix allò que Déu
vol donar? ¿Un cos que coneix els seus membres més dèbils, pobres i petits,
i se’n fa càrrec? O ens refugiem en un amor universal que es compromet
amb els qui són lluny en el món, però oblida el Llàtzer assegut davant la
seva porta tancada? (cf. Lc 16,19-31).
Per a rebre i fer fructificar plenament allò que Déu ens dóna cal superar
els confins de l’Església visible en dues direccions.
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3. «Enfortiu els vostres cors» (Jm 5,8) – La persona creient
També com a individus tenim la temptació de la indiferència. Estem
saturats de notícies i d’imatges tremendes que ens narren el sofriment
humà i, al mateix temps, sentim tota la nostra incapacitat per a intervenir.
¿Què podem fer per a no deixar-nos absorbir per aquesta espiral d’horror
i d’impotència?
En primer lloc, podem pregar en la comunió de l’Església terrenal i
celestial. No oblidem la força de la pregària de tantes persones. La iniciativa
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En primer lloc, unint-nos a l’Església del cel en la pregària. Quan
l’Església terrenal prega, s’instaura una comunió de servei i de bé mutus
que arriba davant Déu. Juntament amb els sants, que van trobar la plenitud
en Déu, formem part de la comunió en la qual l’amor venç la indiferència.
L’Església del cel no és triomfant perquè ha girat l’esquena als sofriments
del món i gaudeix en solitari. Els sants ja contemplen i gaudeixen, gràcies
al fet que, amb la mort i la resurrecció de Jesús, van vèncer definitivament
la indiferència, la duresa de cor i l’odi. Fins que aquesta victòria de l’amor
no inundi tot el món, els sants caminen amb nosaltres, encara peregrins.
Santa Teresa de Lisieux, doctora de l’Església, escrivia convençuda que
l’alegria en el cel per la victòria de l’amor crucificat no és plena mentre hi
hagi un sol home a la terra que sofreixi i gemegui: «Espero molt no restar
inactiva en el cel, el meu desig és continuar treballant per a l’Església i per
a les ànimes» (Carta 254,14 de juliol de 1897).
També nosaltres participem dels mèrits i de l’alegria dels sants, així com
ells participen de la nostra lluita i del nostre desig de pau i de reconciliació.
La seva alegria per la victòria de Crist ressuscitat és per a nosaltres motiu
de força per a superar tantes formes d’indiferència i de duresa de cor.
Per altra part, tota comunitat cristiana està cridada a traspassar el
llindar que la posa en relació amb la societat que l’envolta, amb els pobres
i els allunyats. L’Església per naturalesa és missionera, no ha de quedar-se
replegada en ella mateixa, sinó que és enviada a tots els homes.
Aquesta missió és el testimoniatge pacient d’aquell que vol portar tota
la realitat i cada home al Pare. La missió és allò que l’amor no pot callar.
L’Església segueix Jesucrist pel camí que la porta a cada home, fins a l’extrem
de la terra (cf. Ac 1,8). Així podem veure en el nostre proïsme el germà i
la germana per qui Crist va morir i ressuscitar. Allò que hem rebut, ho hem
rebut també per a ells. I, igualment, allò que aquests germans tenen és un
do per a l’Església i per a tota la humanitat.
Benvolguts germans i germanes, com desitjo que els llocs on es manifesta l’Església, en particular les nostres parròquies i les nostres comunitats,
arribin a ser illes de misericòrdia enmig del mar de la indiferència.

24 hores per al Senyor, que vull que se celebri a tota l’Església —també a
nivell diocesà—, els dies 13 i 14 de març, és expressió d’aquesta necessitat
de pregària.
En segon lloc, podem ajudar amb gestos de caritat, arribant tant a les
persones properes com a les llunyanes, gràcies als nombrosos organismes
de caritat de l’Església. La Quaresma és un temps propici per a mostrar
interès per l’altre, com un signe concret, encara que sigui petit, de la nostra
participació en la mateixa humanitat.
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I en tercer lloc, el sofriment de l’altre constitueix una crida a la conversió, perquè la necessitat del germà em recorda la fragilitat de la meva
vida, la meva dependència de Déu i dels germans. Si demanem humilment
la gràcia de Déu i acceptem els límits de les nostres possibilitats, confiarem
en les possibilitats infinites que ens reserva l’amor de Déu. I podrem resistir
a la temptació diabòlica que ens fa creure que nosaltres sols podem salvar
el món i a nosaltres mateixos.
Per a superar la indiferència i les nostres pretensions d’omnipotència,
vull demanar a tots que aquest temps de Quaresma es visqui com un camí
de formació del cor, com va dir Benet XVI (carta encíclica Deus caritas est,
31). Tenir un cor misericordiós no significa tenir un cor dèbil. Qui vulgui ser
misericordiós necessita un cor fort, ferm, tancat al temptador, però obert
a Déu; un cor que es deixi impregnar per l’Esperit i guiar pels camins de
l’amor que ens porten als germans i germanes; en definitiva, un cor pobre,
que coneix les pobreses pròpies i ho dóna tot per l’altre.
Per això, estimats germans i germanes, vull pregar amb vosaltres a
Crist en aquesta Quaresma: «Fac cor nostrum secundum Cor tuum»: ‘Feu
el nostre cor semblant al vostre’ (súplica de les lletanies al Sagrat Cor de
Jesús). D’aquesta manera tindrem un cor fort i misericordiós, vigilant i
generós, que no es deixi tancar en ell mateix i no caigui en el vertigen de
la globalització de la indiferència.
Amb aquest desig asseguro la meva pregària per tal que tot creient i tota
comunitat eclesial recorri profitosament l’itinerari quaresmal, i us demano
que pregueu per mi. Que el Senyor us beneeixi i la Mare de Déu us guardi.
Vaticà, 4 d’octubre de 2014
Festa de Sant Francesc d’Assís
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Jornada Mundial del Malalt 2015
Missatge del Sant Pare Francesc
‘Sapientia cordis’
«Jo era els ulls del cec i els peus del coix»
(Jb 29,15)
Benvolguts germans i germanes,

El tema d’enguany ens convida a meditar una expressió del Llibre de
Job: «Jo era els ulls del cec i els peus del coix» (29,15). Voldria fer-ho en la
perspectiva de la sapientia cordis, ‘la saviesa del cor’.
1. Aquesta saviesa no és un coneixement teòric, abstracte, fruit de
raonaments, sinó que, com la descriu Jaume en la seva carta, és «pura;
després, pacífica, amable, dòcil, plena de misericòrdia i de bons fruits, sense
parcialitat ni hipocresia» (3,17). Per tant, és una actitud infosa per l’Esperit
Sant dins la ment i el cor de qui sap obrir-se al sofriment dels germans i hi
reconeix la imatge de Déu, de manera que fem nostra la invocació del Salm:
«Ensenya’ns a comptar els nostres dies / per obtenir la saviesa del cor» (Sl
90,12). En aquesta sapientia cordis, que és do de Déu, podem resumir els
fruits de la Jornada Mundial del Malalt.
2. Saviesa del cor és servir el germà. En el discurs de Job que conté les
paraules: «Jo era els ulls del cec i els peus del coix», es posa en evidència la
dimensió de serveis als necessitats per part d’aquest home just, que gaudeix
de certa autoritat i té una posició rellevant entre els ancians de la ciutat. La
seva talla moral es manifesta en el servei al pobre que demana ajuda, així
com també a ocupar-se de l’orfe i de la viuda (v. 12-13)
Quants cristians donen testimoniatge també avui, no amb les paraules, sinó amb la seva vida radicada en una fe genuïna, i són «ulls del cec» i
«peus del coix»; persones que són al costat dels malalts que tenen necessitat
d’una assistència continuada, d’ajuda per a rentar-se, per a vestir-se, per a
alimentar-se. Aquest servei, especialment quan es prolonga en el temps, es
pot fer fatigós i pesat. És relativament fàcil servir alguns dies, però és difícil
tenir cura d’una persona durant mesos o durant anys, fins i tot quan ja no
és capaç d’agrair-ho. I, malgrat això, quin gran camí de santificació no és
aquest! En aquests moments es pot comptar de manera particular amb la
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En ocasió de la XXIII Jornada Mundial del Malalt, instituïda per sant
Joan Pau II, m’adreço a vosaltres, que porteu el pes de la malaltia i de
diferents maneres esteu units a la carn de Crist sofrent; així com també a
vosaltres, professionals i voluntaris en l’àmbit de la salut.

proximitat del Senyor, i s’és també un suport especial per a la missió de
l’Església.
3. Saviesa del cor és estar amb el germà. El temps que passem al
costat d’un malalt és un temps sant. És lloança a Déu, que ens conforma
a la imatge del seu Fill, el qual «no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a
donar la seva vida en rescat per tothom» (Mt 20,28). Jesús mateix va dir:
«Jo, enmig de vosaltres, sóc com el qui serveix» (Lc 22,27).
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Demanem amb fe viva a l’Esperit Sant que ens atorgui la gràcia de
comprendre el valor de l’acompanyament, sovint silenciós, que ens porta
a dedicar temps a aquestes germanes i a aquests germans que, gràcies a la
nostra proximitat i al nostre afecte, se senten més estimats i consolats. En
canvi, quina gran mentida s’amaga darrere certes expressions que insisteixen
molt en la «qualitat de vida», per a induir a creure que les vides greument
afligides per malalties no serien dignes de ser viscudes.
4. Saviesa del cor és sortir d’un mateix per anar cap al germà. A vegades el nostre món oblida el valor especial del temps invertit al costat del llit
del malalt, perquè estem empesos per la pressa, pel frenesí de fer, produir,
i ens oblidem de la dimensió de la gratuïtat, de l’ocupar-se, del fer-se càrrec
de l’altre. En el fons, rere aquesta actitud hi ha sovint una fe tèbia, que ha
oblidat aquella paraula del Senyor que diu: «M’ho fèieu a mi» (Mt 25,40).
Per això, voldria recordar un cop més «l’absoluta prioritat de la “sortida
d’un mateix cap al germà” com un dels dos manaments principals que fonamenten tota norma moral i com el signe més clar per a discernir sobre el
camí de creixement espiritual en resposta a la donació absolutament gratuïta
de Déu» (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 179). De la mateixa naturalesa
missionera de l’Església en brollen «La caritat efectiva amb el proïsme, la
compassió que comprèn, assisteix i promou» (ibid.).
5. Saviesa del cor és ser solidaris amb el germà sense jutjar-lo. A la
caritat li cal temps: temps per a curar els malalts i temps per a visitar-los;
temps per estar amb ells, com ho van fer els amics de Job: «Set dies i set
nits es van estar al seu costat, asseguts a terra, sense dir ni un mot, perquè
veien que el dolor de Job era molt gran» (Jb 2,13). Però els amics de Job
amagaven dins seu un judici negatiu sobre ell: pensaven que la seva dissort
era el càstig de Déu per una culpa seva. La caritat veritable, en canvi, és
participació que no jutja, que no pretén convertir l’altre; és lliure d’aquella
falsa humilitat que en el fons cerca l’aprovació i es complau pel bé realitzat.
L’experiència de Job troba la resposta autèntica només en la Creu de
Jesús, acte suprem de solidaritat de Déu amb nosaltres, totalment gratuït,
totalment misericordiós. I aquesta resposta d’amor al drama del dolor humà,
especialment del dolor innocent, resta per sempre impregnada en el cos de
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Crist ressuscitat, en les seves nafres glorioses, que són escàndol per a la fe
però també són verificació de la fe (cf. Homilia en ocasió de la canonització
de Joan XXIII i Joan Pau II, 27 d’abril de 2014).
També quan la malaltia, la soledat i la incapacitat predominen sobre la
nostra vida de donació, l’experiència del dolor pot ser lloc privilegiat de la
transmissió de la gràcia i font per a aconseguir i reforçar la sapientia cordis. Es comprèn així que Job, al final de la seva experiència, adreçant-se a
Déu, pugui afirmar: «Jo només et coneixia d’oïda, però ara t’he vist amb els
meus ulls» (42,5). De la mateixa manera, les persones sumides en el misteri
del sofriment i del dolor, acollit en la fe, poden convertir-se en testimonis
vivents d’una fe que permet habitar el sofriment mateix, encara que amb
la seva intel·ligència l’home no sigui capaç de comprendre-ho fins al fons.

Oh Maria, seu de la Saviesa, intercediu, com a Mare nostra, per tots
els malalts i pels qui se n’ocupen. Feu que en el servei al proïsme que sofreix
i a través de la mateixa experiència del dolor, puguem acollir i fer créixer
en nosaltres la veritable saviesa del cor.
Acompanyo aquesta súplica per tots vosaltres amb la benedicció
apostòlica.
Vaticà, 3 de desembre de 2014,
memorial de Sant Francesc Xavier
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6. Confio aquesta Jornada Mundial del Malalt a la protecció maternal de Maria, que ha acollit en el seu si i ha generat la Saviesa encarnada,
Jesucrist, nostre Senyor.

XLVIII Jornada Mundial de la Pau
Missatge del Sant Pare Francesc
No més esclaus, sinó germans

Santa Seu

1 de gener de 2015
1. A l’inici d’un nou any, que rebem com una gràcia i com un do
de Déu a la humanitat, vull adreçar a cada home i cada dona, així com
als pobles i nacions del món, als caps d’Estat i de Govern i als líders de
les diferents religions, els millors desitjos de pau, que acompanyo amb les
meves pregàries per a la finalització de les guerres, els conflictes i els molts
sofriments causats per l’home o per antigues i noves epidèmies, així com
pels efectes devastadors dels desastres naturals. Prego de manera especial
perquè, responent a la nostra vocació comuna de col·laborar amb Déu i
amb tots els homes de bona voluntat en la promoció de la concòrdia i de
la pau en el món, resistim a la temptació de comportar-nos d’una manera
indigna de la nostra humanitat.
En el missatge per a l’1 de gener passat, vaig assenyalar que del
desig d’«una vida plena […] forma part un anhel indeleble de fraternitat,
que ens invita a la comunió amb els altres, en qui trobem no enemics o
contrincants, sinó germans a qui acollir i estimar».1 L’home, pel fet de ser
un ésser relacional, destinat a realitzar-se en un context de relacions interpersonals inspirades per la justícia i la caritat, és essencial que per al seu
desenvolupament es reconegui i respecti la seva dignitat, la seva llibertat i
la seva autonomia. Per desgràcia, el flagell cada vegada més generalitzat
de l’explotació de l’home per part de l’home malmet seriosament la vida
de comunió i la crida a estrènyer relacions interpersonals marcades pel
respecte, la justícia i la caritat. Aquest fenomen abominable, que trepitja els
drets fonamentals dels altres i aniquila la seva llibertat i dignitat, adquireix
formes múltiples sobre les quals vull fer una breu reflexió, de manera que,
a la llum de la Paraula de Déu, considerem tots els homes «no més esclaus,
sinó germans».
A l’escolta del projecte de Déu sobre la humanitat
2. El tema que he escollit per a aquest missatge recorda la carta de
sant Pau a Filèmon, en la qual li demana que rebi Onèsim, antic esclau de
Filèmon que després es va fer cristià, mereixent per això, segons Pau, que
sigui considerat com un germà. Així ho escriu l’Apòstol a les gents: «Qui sap
si Onèsim es va separar un moment de tu perquè ara el recobris per sempre!
I no ja com un esclau, sinó molt més que un esclau: com un germà estimat»
1 N. 1.
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(Flm 1,15-16). Onèsim es va convertir en germà de Filèmon en fer-se cristià.
Així, la conversió a Crist, l’inici d’una vida de discipulat en Crist, constitueix
un nou naixement (cf. 2Co 5,17; 1Pe 1,3) que regenera la fraternitat com
a vincle que fonamenta la vida familiar i la base de la vida social.

Però la fraternitat expressa també la multiplicitat i la diferència que hi
ha entre els germans, si bé units per naixement i per la mateixa naturalesa
i dignitat. Com a germans i germanes, totes les persones estan per naturalesa relacionades amb les altres, de les quals es diferencien però amb les
quals comparteixen el mateix origen, naturalesa i dignitat. Gràcies a això
la fraternitat crea la xarxa de relacions fonamentals per a la construcció de
la família humana creada per Déu.
Per desgràcia, entre la primera creació que narra el llibre del Gènesi
i el nou naixement en Crist, que fa dels creients germans i germanes del
«primer d’una multitud de germans» (Rm 8,29), es troba la realitat negativa
del pecat, que moltes vegades interromp la fraternitat creatural i deforma
contínuament la bellesa i noblesa de ser germans i germanes de la mateixa
família humana. Caín, a més de no suportar el seu germà Abel, el mata per
enveja i comet el primer fratricidi. «L’assassinat d’Abel per part de Caín deixa
constància tràgicament del rebuig radical de la vocació a ser germans. La
seva història (cf. Gn 4,1-16) posa en evidència la dificultat de la missió a què
estan cridats tots els homes: viure units, preocupant-se els uns dels altres.»
També en la història de la família de Noè i els seus fills (cf. Gn 9,1827), la maldat de Cam contra el seu pare és el que empeny Noè a maleir
el fill irreverent i beneir els altres, que sí que l’honoraven, donant lloc a una
desigualtat entre germans nascuts del mateix ventre.
En la història dels orígens de la família humana, el pecat de la separació
de Déu, de la figura del pare i del germà, es converteix en una expressió
del rebuig de la comunió i es tradueix en la cultura de l’esclavitud (cf. Gn
9,25-27), amb les conseqüències que això comporta i que es perpetuen de
generació en generació: rebuig del proïsme, maltractament de les persones,
violació de la dignitat i dels drets fonamentals, institucionalització de la desigualtat. D’aquí ve la necessitat de convertir-se contínuament a l’Aliança,
consumada per l’oblació de Crist a la creu, segurs que «on abundà el pecat,
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En el llibre del Gènesi llegim que Déu va crear l’home, home i dona,
i els va beneir perquè creixessin i es multipliquessin (cf. 1,27-28). Va fer
que Adam i Eva fossin pares, els quals, complint la benedicció de Déu de
ser fecunds i multiplicar-se, van concebre la primera fraternitat de Caín i
Abel. Caín i Abel eren germans, perquè van venir del mateix ventre, i per
tant tenien el mateix origen, naturalesa i dignitat dels seus pares, creats a
imatge i semblança de Déu.
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sobreabundà la gràcia […] per Jesucrist» (Rm 5,20.21). Ell, el Fill estimat
(cf. Mt 3,17), va venir a revelar l’amor del Pare per la humanitat. Aquell
qui escolta l’evangeli i respon a la crida de conversió, arriba a ser en Jesús
«el meu germà, la meva germana, la meva mare» (Mt 12,50) i, per tant, fill
adoptiu del seu pare (cf. Ef 1,5).
No s’arriba a ser cristià, fill del Pare i germà en Crist, per una disposició divina autoritativa, sense el concurs de la llibertat personal, és a dir,
sense convertir-se lliurement a Crist. Ser fill de Déu respon a l’imperatiu de
la conversió: «Convertiu-vos, i que cada un de vosaltres es faci batejar en
el nom de Jesucrist per obtenir el perdó dels pecats, i així rebreu el do de
l’Esperit Sant» (Ac 2,38). Tots els qui van respondre amb la fe i la vida a
aquesta predicació de Pere van entrar en la fraternitat de la primera comunitat cristiana (cf. 1Pe 2,17; Ac 1,15.16; 6,3; 15,23): jueus i grecs, esclaus
i homes lliures (cf. 1Co 12,13; Ga 3,28), la diversitat d’origen i condició
social dels quals no disminueix la dignitat de cadascun, ni exclou ningú de
la pertinença al Poble de Déu. Per això, la comunitat cristiana és el lloc de
la comunió viscuda en l’amor entre els germans (cf. Rm 12.10; 1Te 4,9;
He 13,1; 1Pe 1,22; 2Pe 1,7).
Tot això demostra que la Bona Nova de Jesucrist, per la qual Déu fa
«noves totes les coses» (Ap 21,5),2 també és capaç de redimir les relacions
entre els homes, fins i tot aquella entre un esclau i el seu amo, destacant allò
que ambdós tenen en comú: la filiació adoptiva i el vincle de fraternitat en
Crist. Jesús mateix va dir als seus deixebles: «Ja no us dic servents, perquè
el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us
he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare» (Jn 15,15).
Rostres múltiples de l’esclavitud de llavors i d’ara
3. Des de temps immemorials, les diferents societats humanes coneixen
el fenomen del sotmetiment de l’home per part de l’home. Hi ha hagut
períodes en la història humana en què la institució de l’esclavitud estava
generalment acceptada i regulada pel dret. Aquest establia qui naixia lliure i
qui, en canvi, naixia esclau, i en quines condicions la persona nascuda lliure
podia perdre la llibertat o obtenir-la novament. En altres paraules, el dret
mateix admetia que algunes persones podien o havien de ser considerades
propietat d’una altra persona, la qual en podia disposar lliurement; l’esclau
podia ser venut i comprat, cedit i adquirit com una mercaderia.
Avui, com a resultat d’un desenvolupament positiu de la consciència
de la humanitat, l’esclavitud, crim de lesa humanitat,3 està oficialment
2
3

Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11.
Cf. Discurs a l’Associació Internacional de Dret Penal, 23 d’octubre de 2014:
L’Osservatore Romano, Ed. llengua espanyola, 31 d’octubre de 2014, p. 8.
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abolida en el món. El dret de qualsevol persona a no ser sotmesa a esclavitud ni a servitud està reconegut en el dret internacional com a norma
inderogable.
Amb tot, malgrat que la comunitat internacional ha adoptat diversos
acords per a posar fi a l’esclavitud en totes les seves formes, i ha disposat
diferents estratègies per a combatre aquest fenomen, encara hi ha milions
de persones —nens, homes i dones de totes les edats— privades de llibertat
i obligades a viure en condicions similars a l’esclavitud.

Penso també en les condicions de vida de molts emigrants que, en el
seu viatge dramàtic, pateixen gana, es veuen privats de la llibertat, despullats
dels seus béns o dels quals s’abusa físicament i sexualment; en aquells que,
un cop arribats a la seva destinació després d’un viatge duríssim i amb por
i inseguretat, són detinguts en condicions a vegades inhumanes. Penso en
aquells que es veuen obligats a la clandestinitat per diferents motius socials,
polítics i econòmics, i en aquells que, amb la finalitat de romandre dins la
llei, accepten viure i treballar en condicions inadmissibles, sobretot quan les
legislacions nacionals creen o permeten una dependència estructural del
treballador emigrat respecte del qui contracta, com, per exemple, quan es
condiciona la legalitat de l’estància al contracte de treball… Sí, penso en
el «treball esclau».
Penso en les persones obligades a exercir la prostitució, entre les quals
hi ha molts menors, i en els esclaus i esclaves sexuals; en les dones obligades
a casar-se, en aquelles dones que són venudes amb vista al matrimoni o en
les lliurades en successió a un familiar després de la mort del marit, sense
tenir el dret de donar o no el seu consentiment.
No puc deixar de pensar en els nens i adults que són víctimes del tràfic i
comercialització per a l’extracció d’òrgans, per a ser reclutats com a soldats,
per a la mendicitat, per a activitats il·legals com la producció o venda de
drogues, o per a formes encobertes d’adopció internacional.
Penso finalment en tots els segrestats i en els tancats en captivitat per
grups terroristes, posats al seu servei com a combatents o, sobretot les nenes
i les dones, com a esclaves sexuals. Molts d’ells desapareixen, d’altres són
venuts diverses vegades, torturats, mutilats o assassinats.
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Em refereixo a tants treballadors i treballadores, fins i tot menors,
oprimits de manera formal o informal en tots els sectors, des del treball
domèstic fins al de l’agricultura, de la indústria manufacturera fins a la mineria, tant en països on la legislació laboral no compleix les mínimes normes
i estàndards internacionals, com, encara que de manera il·legal, en aquells
en què la legislació protegeix els treballadors.

Algunes causes profundes de l’esclavitud
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4. Avui, com ahir, a l’arrel de l’esclavitud es troba una concepció de la
persona humana que admet que pugui ser tractada com un objecte. Quan el
pecat corromp el cor humà, i l’allunya del seu Creador i dels seus semblants,
aquests ja no es veuen com éssers de la mateixa dignitat, com germans i
germanes en la humanitat, sinó com objectes. La persona humana, creada
a imatge i semblança de Déu, queda privada de la llibertat, mercantilitzada,
reduïda a ser propietat d’un altre, per la força, l’engany o la constricció
física o psicològica; és tractada com un mitjà i no com un fi.
Juntament a aquesta causa ontològica —rebuig de la humanitat del
proïsme— n’hi ha d’altres que ajuden a explicar les formes contemporànies
d’esclavitud. Em refereixo en primer lloc a la pobresa, al subdesenvolupament i a l’exclusió, especialment quan es combinen amb la manca d’accés
a l’educació o amb una realitat caracteritzada per les escasses, per no dir
inexistents, oportunitats de treball. Sovint, les víctimes del tràfic i de l’esclavitud són persones que han cercat una manera de sortir d’un estat de
pobresa extrema, creient sovint en falses promeses de treball, per a caure
després en mans de xarxes criminals que trafiquen amb éssers humans.
Aquestes xarxes utilitzen hàbilment les tecnologies informàtiques modernes
per a ensibornar joves i infants arreu del món.
Entre les causes de l’esclavitud cal incloure-hi també la corrupció dels
qui estan disposats a fer qualsevol cosa per a enriquir-se. En efecte, l’esclavitud i el tràfic de persones humanes requereixen una complicitat que molt
sovint passa a través de la corrupció dels intermediaris, d’alguns membres
de les forces de l’ordre o d’altres agents estatals, o de diferents institucions,
civils i militars. «Això s’esdevé quan en el centre d’un sistema econòmic hi ha
el déu diner i no l’home, la persona humana. Sí, en el centre de qualsevol
sistema social o econòmic, ha d’haver-hi la persona, imatge de Déu, creada
per a ser el dominador de l’univers. Quan la persona és desplaçada i ve el
déu diner s’esdevé aquest trastorn dels valors.»
Altres causes de l’esclavitud són els conflictes armats, la violència, el
crim i el terrorisme. Moltes persones són segrestades per a ser venudes o
reclutades com a combatents o explotades sexualment, mentre que d’altres
es veuen obligades a emigrar, deixant tot el que tenen: terra, casa, propietats, i fins i tot la família. Aquestes darreres es veuen empeses a cercar una
alternativa a aquestes terribles condicions fins i tot a costa de la dignitat i
supervivència pròpies, amb risc d’entrar d’aquesta manera en aquest cercle
viciós que les converteix en víctimes de la misèria, de la corrupció i de les
seves conseqüències pernicioses.
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Compromís comú per a derrotar l’esclavitud

Malgrat que, per desgràcia, això és cert en gran part, voldria fer referència al gran treball silenciós que realitzen moltes congregacions religioses,
especialment femenines, des de fa molts anys en favor de les víctimes.
Aquests Instituts treballen en contextos difícils, a vegades dominats per la
violència, intentant trencar les cadenes invisibles que tenen encadenades
les víctimes als seus traficants i explotadors; cadenes les baules de les quals
estan fetes de mecanismes psicològics subtils, que converteixen les víctimes
en dependents dels seus botxins, a través del xantatge i l’amenaça, a ells i
als seus éssers estimats, però també a través de mitjans materials, com la
confiscació de documents d’identitat i la violència física. L’activitat de les
congregacions religioses s’estructura principalment a l’entorn de tres accions:
l’assistència a les víctimes, la seva rehabilitació sota l’aspecte psicològic i
formatiu, i la seva reinserció en la societat de destí o d’origen.
Aquest treball immens, que requereix coratge, paciència i perseverança,
mereix l’estima de tota l’Església i de la societat. Però, naturalment, per ell
mateix no és suficient per a posar fi al flagell de l’explotació de la persona
humana. Es requereix també un triple compromís a nivell institucional de
prevenció, protecció de les víctimes i persecució judicial en contra dels
responsables. A més, com que les organitzacions criminals utilitzen xarxes
globals per a aconseguir els seus objectius, l’acció per a derrotar aquest
fenomen requereix un esforç conjunt i també global per part dels diferents
agents que conformen la societat.
Els Estats han de vetllar per tal que la seva legislació nacional en matèria
de migració, treball, adopcions, deslocalització d’empreses i comercialització
dels productes elaborats mitjançant l’explotació del treball respecti la dignitat de la persona. Calen lleis justes, centrades en la persona humana, que
defensin els seus drets fonamentals i que els restableixin quan són trepitjats,
rehabilitant la víctima i garantint-ne la integritat, així com mecanismes de
seguretat eficaços per a controlar l’aplicació correcta d’aquestes normes,
que no deixin espai a la corrupció i a la impunitat. Cal que es reconegui
també el paper de la dona en la societat, treballant també a nivell cultural i
de comunicació per a obtenir els resultats desitjats.
Les organitzacions intergovernamentals, d’acord amb el principi de
subsidiarietat, estan cridades a implementar iniciatives coordinades per a
lluitar contra les xarxes transnacionals del crim organitzat que gestionen el
tràfic de persones i el tràfic il·legal d’emigrants. És necessària una cooperació
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5. Sovint, quan observem el fenomen del tràfic de persones, del tràfic
il·legal dels emigrants i d’altres formes conegudes i desconegudes d’esclavitud, tenim la impressió que tot això s’esdevé sota la indiferència general.

a diferents nivells, que inclogui les institucions nacionals i internacionals, així
com les organitzacions de la societat civil i del món empresarial.
Les empreses,4 efectivament, tenen l’obligació de garantir als seus
treballadors condicions de treball dignes i sous adequats, però també han
de vetllar per tal que no es produeixin formes de servitud o de tràfic de
persones en les cadenes de distribució. A la responsabilitat social de l’empresa cal unir la responsabilitat social del consumidor, ja que cada persona
ha de ser conscient que «comprar és sempre un acte moral, a més de ser
un acte econòmic».5
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Les organitzacions de la societat civil, per la seva part, tenen la comesa
de sensibilitzar i estimular les consciències sobre les mesures necessàries
per a combatre i eradicar la cultura de l’esclavitud.
En els darrers anys, la Santa Seu, acollint el crit de dolor de les víctimes del tràfic de persones i la veu de les congregacions religioses que les
acompanyen vers el seu alliberament, ha multiplicat les crides a la comunitat
internacional perquè els diferents actors uneixin els seus esforços i cooperin
per a posar fi a aquesta plaga.6 A més, s’han organitzat alguns encontres
amb la finalitat de donar visibilitat al fenomen del tràfic de persones i facilitar
la col·laboració entre els diferents agents, inclosos experts del món acadèmic
i de les organitzacions internacionals, organismes policials dels diferents
països d’origen, trànsit i destinació dels emigrants, així com representants
de grups eclesials que treballen per les víctimes. Espero que aquests esforços
continuïn i es redoblin en els propers anys.
Globalitzar la fraternitat, no l’esclavitud ni la indiferència
6. En la seva comesa d’«anunci de la veritat de l’amor de Crist a la
societat»,7 l’Església s’esforça constantment en les accions de caràcter caritatiu partint de la veritat sobre l’home. Té la missió de mostrar a tothom el
camí de la conversió, que porti a canviar la manera de veure el proïsme, a
reconèixer en l’altre, sigui qui sigui, un germà i una germana en la humanitat; reconèixer-ne la dignitat intrínseca en la veritat i en la llibertat, com ens
ho mostra la història de Josefina Bakhita, la santa provinent de la regió de
Darfur, al Sudan, segrestada quan tenia nou anys per traficants d’esclaus i
venuda a amos ferotges. A través d’esdeveniments dolorosos va arribar a ser
4 Cf. Consell pontifici per a la justícia i la pau, La vocazione del leader d’impresa.

Una riflessione, Milà i Roma, 2013.
Benet XVI, Cart. enc. Caritas in veritate, 66.
Cf. Missatge al Sr. Guy Ryder, director general de l’Organització internacional
del treball, amb motiu de la Sessió 103 de la Conferencia de l’OIT, 22 de maig de
2014: L’Osservatore Romano, Ed. lleng. espanyola 6 de juny de 2014, p. 3.
7 Benet XVI, Carta. enc. Caritas in veritate, 5.
5
6
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En aquesta perspectiva, vull invitar a cadascú, segons la seva posició i
responsabilitats, a fer gestos de fraternitat amb aquells que es trobin en un
estat de sotmetiment. Preguntem-nos, tant comunitàriament com personalment, com ens sentim interpel·lats quan trobem víctimes del tràfic de persones o les tractem en la vida quotidiana, o quan hem d’escollir productes que
probablement podrien haver estat realitzats mitjançant l’explotació d’altres
persones. Alguns fan els ulls grossos, ja sigui per indiferència o perquè es
desentenen de les preocupacions diàries, o per raons econòmiques. D’altres,
però, opten per fer alguna cosa positiva, participant en associacions civils o
fent petits gestos quotidians —que són tan valuosos—, com dir una paraula,
una salutació, un «bon dia» o un somriure, que no ens costen gens, però
que poden donar esperança, obrir camins, canviar la vida d’una persona
que viu en la invisibilitat, i fins i tot canviar les nostres vides en relació amb
aquesta realitat.
Hem de reconèixer que ens trobem davant un fenomen mundial que
sobrepassa les competències d’una sola comunitat o nació. Per a derrotar-lo,
cal una mobilització d’una dimensió comparable a la del mateix fenomen.
Per aquesta raó, faig una crida urgent a tots els homes i dones de bona
voluntat, i a tots els qui, de lluny o de prop, fins i tot en els nivells més alts
de les institucions, són testimonis del flagell de l’esclavitud contemporània,
per tal que no siguin còmplices d’aquest mal, per tal que no apartin els ulls
del sofriment dels seus germans i germanes en humanitat, privats de llibertat
i dignitat, sinó que tinguin el valor de tocar la carn sofrent de Crist,10 que
es fa visible a través dels rostres nombrosos dels qui ell mateix anomena
«germans meus més petits» (Mt 25,40.45).

8 «A través del coneixement d’aquesta esperança ella va ser “redimida”, ja no se

sentia esclava, sinó filla lliure de Déu. Va entendre allò que Pau volia dir quan va
recordar als efesis que abans estaven en el món sense esperança i sense Déu»
(Benet XVI, Carta. enc. Spe salvi, 3).
9 Discurs als participants en la II Conferència internacional sobre el tràfic de
persones: Church and Law Enforcement in partnership, 10 d’abril de 2014:
L’Osservatore Romano, Ed. lleng. espanyola 11 d’abril de 2014, p. 9; cf.
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 270.
10 Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24; 270.
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«filla lliure de Déu», mitjançant la fe viscuda en la consagració religiosa i en
el servei als altres, especialment els petits i els dèbils. Aquesta Santa, que va
viure entre els segles XIX i XX, és avui un testimoni exemplar d’esperança8
per a les nombroses víctimes de l’esclavitud i un suport en els esforços de
tots aquells que es dediquen a lluitar contra aquesta «llaga en el cos de la
humanitat contemporània, una ferida en la carn de Crist».9

Sabem que Déu ens demanarà a cadascun de nosaltres: «Què has fet
amb el teu germà?» (cf. Gn 4,9-10). La globalització de la indiferència, que
ara afecta la vida de tants germans i germanes, ens demana que siguem
artífexs d’una globalització de la solidaritat i de la fraternitat, que els doni
esperança i els faci refer amb ànim el camí, a través dels problemes del
nostre temps i de les noves perspectives que comporta, i que Déu posa a
les nostres mans.
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Vaticà, 8 de desembre de 2014
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Exposició fotogràfica dels espais de culte a Catalunya
l divendres 3 d’octubre, al
claustre de la Biblioteca
Pública de Lleida i organitzada per
la Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Diàleg Interreligiós, es
va inaugurar l’exposició fotogràfica
‘Espais de Culte a Catalunya’, de
Ramon Manent. La idea de l’autor
és captar els llocs on preguen els homes i dones de les diferents religions
i grups religiosos establerts al nostre
territori, els raconets on poden viure
els seus moments religiosos i la seva
espiritualitat. És una exposició alegre
i, alhora, punyent, viva i profunda,
que ens fa viure la diversitat de les

creences que ens envolten, i ens
porta a enlairar la nostra mirada al
Déu de tots.
Ens vam sentir ben acompanyats pels membres del nostre grup
interreligiós, pel secretari general
d’Afers Religiosos de la Generalitat,
dirigents polítics i eclesiàstics i sobretot pels amics que se senten colpits
pel diàleg interreligiós. Espais de
Culte a Catalunya es pot veure fins
al 31 d’octubre al Claustre de l’Àrea
Infantil i Juvenil de la Biblioteca
Pública de Lleida.
Francesca Agustí Farreny

Trobada monitors del Moviment dels Centres d’Esplai

E

l passat dissabte 4 d’octubre va tenir lloc al Col·legi
Mare de Déu de Montserrat de les
Borges Blanques, la Jornada de
Monitors/es del Moviment de Centres d’Esplais Cristians de Lleida

(MCECC Lleida - Fundació Verge
Blanca) sota el títol “El compromís i
l’estalvi en recursos”. Aquesta activitat, on hi van participar prop d’un
centenar de monitors i monitores,
està destinada a tots els centres
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E

federats al MCECC-Lleida i s’organitza conjuntament amb l’Escola de
l’Esplai de la Fundació Verge Blanca.

seguir aprofundint en la temàtica
del compromís, cercant noves dinàmiques per a monitors i monitores.

Els objectius principals són:
Donar el tret de sortida al nou curs i
conèixer els equips de monitors que
al llarg de l’any ofereixen gratuïtament part del seu temps a l’Esplai.

El dinar va precedir la segona
part de la jornada, aquesta més
lúdica, organitzada per l’equip de
monitors i monitores del Grup
d’Esplai Apassomi –que enguany
compleix el seu 25è aniversari– i que
va fer gaudir a tots els participants
amb una divertida activitat per tots
els carrers i places de Les Borges.

Després de la benvinguda i la
Pregària, va tenir lloc una xerrada
a càrrec d’Amadeu Bonet que va
tractar un dels temes que millor
defineixen els monitors i monitores:
el compromís. Tot seguit, l’esmorzar
va donar pas a la realització dels
tallers formatius. S’hi tractaven
diverses temàtiques com la gestió i
l’estalvi en recursos. Per aquells que
ho van preferir, també van poder

La cloenda i el berenar van
posar punt i final a la jornada i van
evidenciar, una vegada més, com activitats d’aquest tipus demostren que
els joves segueixen molt implicats en
seguir fent de l’educació en el lleure,
un autèntic estil de vida.

Pregària interreligiosa per la Pau 2014
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n any més hem pogut
celebrar la Pregària Interreligiosa per la Pau al teatre de
l’Acadèmia Mariana de Lleida. Enguany, el dissabte 4 d’octubre, amb
el lema ‘La Pau del Cor ens porta a
la Pau amb Tothom’, ens hem unit
dotze confessions religioses en un sol
clam i un sol cor, per demanar, d’un
a un, la transformació-conversió del
seu interior per obrir-se als altres, al
món. Aquest any ha estat el jueu i
el musulmà, els dos del nostre grup
interreligiós, els que ens han fet
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propera la seva manera de pregar.
Les projeccions, músiques i cants
ens han ajudat a estar units a ells
en tot moment. I l’abraçada que
s’han donat, l’un a l’altre, ha estat
el moment culminant, intens, de la
Pau que tant desitgem. Tots en peu
i amb les mans enllaçades, amb el
cant ‘Sigui la Pau en nosaltres’, cantat per la Coral Estel, del Cercle de
Belles Arts, i per tots els assistents
en un sol clam, vam entonar el cant
en català, hebreu, castellà i àrab.
Francesca Agustí Farreny

Homenatge de la Parròquia de Sant Andreu a Mn.
Sanmartín pels 25 anys de prevere

L

’Església de Sant Andreu
va acollir el diumenge 5
d’octubre la missa d’acció de gràcies
pels 25 anys de servei presbiteral
de Mn. Carles Sanmartín, delegat
diocesà de pastoral caritativa i de
mitjans de comunicació, a més a més
de rector de la parròquia del carrer
Cavallers. Mn. Sanmartín va agrair
en la seva homilia la presència dels
fidels i amics en la celebració, però
va destacar que aquesta no era la
seva festa sinó la festa de Déu, i va
demanar que, en un moment on al
món hi ha tanta desesperança, entri
al nostre cor l’alegria de l’Evangeli,
tal com ens demana el Papa Francesc.

Malgrat haver passat, en dues
etapes, la meitat de la seva trajectòria de prevere com a sacerdot a Sant
Andreu, Mn. Sanmartín va destacar
la presència d’una petita comunitat
que era la que mantenia viva la vida
a la parròquia i que ja hi eren abans
que arribés ell com a sacerdot.
En finalitzar la missa, el rector
de Sant Andreu va rebre una sèrie
d’obsequis dels feligresos i del Voluntariat Vicencià de la parròquia, una
de les entitats que treballa des de fa
més temps en atendre a persones
desfavorides.

Festa de la Verge Blanca de l’Acadèmia
a Festa de la Verge Blanca
s’ha celebrat a l’Oratori
de l’Acadèmia Mariana amb una
celebració eucarística presidida per
Mn. Ramon Prat, vicari general del
Bisbat, i Mn. Gerard Soler, capellà
de l’Oratori. Mossèn Ramon Prat ha
expressat unes paraules de lloança a
la nostra Verge Blanca de l’Acadèmia, una de les milers d’advocacions
de Maria que personifica el coneixement, la cultura i la saviesa (seu de la
saviesa). “A més de la humanitat de
Maria com a dona i mare, profunda,
senzilla i discreta, l’evangeli expressa
la seva condició de dona creient i
contemplativa en l’acció”.

També ha ressaltat la presència
de Maria en el naixement de l’Església i que l’Acadèmia Mariana hagi
entomat, després de dos mil anys, la
torxa de la fe de Maria deixant entrar
la saviesa al nostre cor amb senzillesa, llibertat i amor a l’Església.
La Coral Units pel Cant dirigida per la Sra. Antonieta Melé, i
amb l’acompanyament a l’orgue pel
Sr. Hug Banyeres, ha solemnitzat
meravellosament tota l’eucaristia.
El paer en cap, Àngel Ros, s’ha
compromès a promoure i recuperar
entre els lleidatans la figura de la
Verge Blanca de l’Acadèmia Mari325
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ana com a patrona de la ciutat, un
fet oblidat en les darreres dècades i
que el bisbe Joan Piris va reclamar a
l’homilia de l’eucaristia que va precedir el diumenge 5 d’octubre el Certamen Literari Marià. Mons. Piris va
al·ludir que cada any, quan arribava
la festa en honor a la Verge Blanca,
motiu que els havia congregat a
tots a l’Acadèmia Mariana, aflorava
una devoció per aquesta advocació
i pel que representava la institució
que presidia, que s’esvaïa l’endemà,
tot just celebrat el certamen literari
marià. En aquest context, el bisbe
Joan es preguntava on era aquesta
devoció la resta de l’any.
L’alcalde Ros va recollir aquesta crida i, més tard, quan va intervenir en l’acte de lliurament
dels premis del certamen literari,
va anunciar el seu compromís de
recuperar de l’oblit a la Verge de
l’Acadèmia. “Haurem de predicar,
perquè és el nostre deure cívic i de
cristians, recordar que és la nostra
patrona. Així com tothom sap que
Sant Anastasi és el patró de la ciutat,
hi ha una confusió sobre aquesta
advocació”, va dir el paer en cap
justificant l’error per la importància
i tradició de la Fira de Sant Miquel,
un esdeveniment que se celebra des
de 1232.
El bisbe Joan va presidir la
cerimònia de lliurament dels premis
del Certamen Literari Marià que
enguany ha estat dedicat a la Mare
de Déu de les Sogues de Bellvís,
patrona de la plana d’Urgell. També van assistir a l’acte l’arquebisbe
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d’Urgell, Joan Enric Vives; el director territorial de Governació, Jordi
Curcó; l’alcalde de Bellvís, Francesc
Fabregat; el president del Patronat
de la Mare de Déu de les Sogues,
Joaquim Salvia, i el director de
l’Acadèmia Mariana, Joan Viñas.
El Paranimf es va quedar petit
per acollir l’acte acadèmic en el
qual va actuar com a mantenidor el
lingüista bellvisenc, Sebastià Serrano. El mantenidor va parlar de la
memòria episòdica, recordant com
quan de petit va demanar protecció
de la mare de Déu de les Sogues la
vigília d’un examen per ser becat. A
partir d’aquesta anècdota ha comentat com els éssers humans busquen la
protecció i com la patrona de Bellvís
ha estat la protectora per al poble.
Segons ha dit, els humans
tenen por i necessiten protecció.
Com l’acte era el lliurament de
premis d’uns jocs florals, també es
va referir a la poesia que “ens ha
permès sobreviure i arribar fins al dia
d’avui”. I va afegir que la poesia ha
conservat la memòria i les emocions
dels antecessors i ha estat un mitjà
transmissor del coneixement.
Durant l’acte, en què es va
recordar el 152è aniversari de
l’Acadèmia, es va atorgar el títol de
Mestre en Gai Saber a Manuel Terrín, el guanyador de la Flor Natural
del certamen, ja que és la cinquena
vegada que la guanya. Després dels
parlaments ha tingut lloc el concert
de cloenda de la Coral Espiga d’Or
de Bellvís.

Conviden els polítics de Lleida a construir el somni
de les Llars del Seminari
n bon grup de polítics de
tots els partits de Lleida
han estat convidats aquesta setmana
a visitar les obres de les Llars del
Seminari i a convertir-se en somniadors per fer possible aquest projecte
social amb la seva contribució econòmica. Aquesta ha estat la primera
acció de la campanya Construïm
Somnis, amb la qual es pretén donar un impuls definitiu per recaptar
els recursos necessaris. Més d’una
vintena de polítics de tots els partits
amb representació a les institucions
públiques van respondre dilluns, 6
d’octubre, a la crida personalitzada
que els havia fet el bisbe de Lleida,
Mons. Joan Piris, a través d’un vídeo que s’havia distribuït per correu
electrònic i en el qual se’ls demanava
el seu ajut econòmic.
Aquesta iniciativa dels voluntaris somniadors que estan tirant
endavant el projecte de les Llars
del Seminari és la primera de tota
una sèrie d’accions que continuarà
amb invitacions a altres sectors de
la diòcesi a visitar les obres, i amb
la presentació d’una campanya publicitària, per la qual s’ha comptat
amb la col·laboració de la televisiva
Mari Pau Huguet, que posa la imatge
als anuncis.
La trobada va concentrar els
convidats a la recepció de l’edifici de

l’IREL (Institut Superior de Ciències
Religioses), per conduir-los després
fins a l’ala del carrer Maragall on
s’estan construint els habitatges.
Després de la benvinguda del
senyor Bisbe i la visita a les obres,
que va estar conduïda per l’arquitecte Ramon Maria Reig i l’aparellador
Francesc Roig, els convidats es van
congregar a la terrassa de l’edifici
on van escoltar les explicacions
d’un parell de voluntaris que s’han
implicat en el projecte. Aquests van
explicar el que havia estat per a ells
aquesta aventura i com els havia
canviat la manera de veure les coses,
fins al punt de creure que és possible
canviar-les per viure en un món millor. Prèviament, Paquita Oto havia
interpretat un text que viatjava en
el temps cap al futur per explicar el
que havia suposat per a una família
el seu pas per les Llars del Seminari.
La visita a les Llars del Seminari
va estar animada pel grup Sidral, que
va acompanyar els visitants posant
un toc d’humor a la trobada. El bisbe
Joan va agrair la seva col·laboració,
així com la de Sopagraphics, autors
del disseny de la campanya, i la de
PlusFresc i el Forn Llaràs, que havien aportat les begudes i la coca per
fer més agradable la visita.
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L’HOAC i la JOC reclamen treballs per a una vida digna

E

ls moviments d’Acció Catòlica especialitzats al món
obrer i del treball, l’HOAC i la JOC,
han redactat un manifest davant la
Jornada Mundial del Treball Decent
que se celebra el 17 d’octubre de
cada any, en el qual defensen la necessitat de generar ocupacions que
assegurin una vida digna i plena per
a totes les persones i famílies i plantegen la necessitat de portar l’Alegria
de l’Evangeli també a l’àmbit laboral.

Al manifest s’han adherit un gran
nombre d’organitzacions afins de
l’àmbit cristià: Acció Catòlica General, Acció Social Empresarial, CONFER, Càritas Espanyola, Fòrum de
Laics, Frater Espanya, Germanors
del Treball, Justícia i Pau, Joventut
Estudiant Catòlica, Moviment Rural
Cristià, Moviment de Joves Rurals
Cristians, Acció Catòlica Obrera i
Professionals Cristians.

Jornada catalana de Pastoral de la Salut

E
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l Secretariat Interdiocesà
de Pastoral de la Salut de
la Conferència Episcopal Tarraconense va organitzar el 25 d’octubre,
al Centre Borja de Sant Cugat del
Vallès, una jornada de treball sota
el títol ‘Salut i Saviesa del Cor: Una
altra mirada és possible amb un cor
nou’. Sapientia Cordis (la saviesa
del cor) és el tema que enguany la
Jornada i la Campanya del Maltat
ens es proposada a la nostra reflexió,

pregària i actuació. Una reflexió que
ens ha de portar a valorar i a fer
realitat aquest missatge de la present
Campanya en l’art d’acompanyar als
vulnerables i malalts en qualsevol aspecte de l’atenció integral de l’home,
des del record del passat, enguany
amb el record del XXè aniversari del
Congrés Església i Salut, en el nostre
present i cercant noves apostes pel
futur.

Una foto per als nostres missioners

C

om ja sabeu el dia 19 d’octubre, estem tots convocats per recordar els missioners i les
missioneres. Pregant per ells, col·laborant econòmicament, coneixent
la realitat on viuen. Les noies de la
delegació de missions, volem fer un
àlbum de fotografies del DOMUND.
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Ens ajudeu??? Envieu-nos una foto
de la celebració del DOMUND on
surti el cartell i la vostra comunitat.
Per exemple: un grup de persones
agafant el cartell a l’altar. Un grup de
vida creixent es fa una foto al voltant
del cartell. Els nens de catequesi i
els seus pares agafant el cartell a

l’entrada de la parròquia... tot allò
que la vostra imaginació us doni a
entendre.
El material del DOMUND, on
hi ha el cartell; l’hem deixat aquesta
setmana al Bisbat.
La foto ens l’envieu a aquest
correu: delegaciomissions@gmail.
com Si t’agrada la idea, i vas molt
carregat de feina; busca una perso-

na que faci el favor de fer la foto i
enviar-la.
Tot allò que ens envieu ens
servirà per continuar fent animació
missionera. Ho difondrem per bloc i
les xarxes socials. Una foto pels nostres missioners! No pot faltar la teva!
El nostre bisbe Joan ha estat el
primer en apuntar-s’hi.

Campanades a l’Església del Pilar

L

’Església de la Mare de
Déu del Pilar es va omplir
de feligresos dissabte al vespre,
vigília de la festivitat de la patrona
de la Parròquia, per assistir a la
benedicció de la nova torre, de les
tres campanes i a la celebració de
l’eucaristia, que va presidir el bisbe
de Lleida, Mons. Joan Piris.
Amb aquesta inauguració es
completa la construcció d’un tem-

ple obert des de fa gairebé dues
dècades i ho fa donant a l’edifici un
simbolisme de gran qualitat espiritual i estètica, ja que ofereix els tres
símbols cristians més significatius:
la creu damunt la teulada, el Crist
ressuscitat, que emergeix de la creu
damunt l’altar i el campanar a l’entrada de l’Església.

L

a Reial i Pontifícia Acadèmia Mariana de Lleida
conjuntament amb l’IREL ha organitzat el II Simposi Marià dedicat a
“Maria, model d’acolliment”, donant
així continuitat a la primera edició
que es va celebrar amb motiu del
150 aniversari de l’entitat.
A través de tres ponències, un
concert i la celebració de l’eucaristia,

el Simposi ha procurat oferir un
espai de trobada per a reflexionar
i oferir recursos que ajudin a prevenir o superar situacions de crisi o
desànim, pensant especialment en
professionals del món de la sanitat i
de l’ensenyament.
La tarda del divendres 15 de
novembre s’ha inaugurat el Simposi amb la presidència de Mons.
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II Simposi Marià a Lleida

Joan Piris, Bisbe de Lleida; el Dr.
Joan Viñas, Director de l’Acadèmia
Mariana i el Regidor de la Paeria
Txema Alonso.

Vida Diocesana

La Dra. Marta Trepat, psicòloga clínica, ha obert el simposi amb
la ponència “Antropologia de la
feminitat en l’ésser humà”. Partint
del rol nou que està desenvolupant
amb força la dona com una nova
manera d’estar al món, s’ha referit
a l’antropologia de l’home i de la
dona tot reivindicant “la feminitat
com correctiu de l’exaltació de la
masculinitat per prendre el camí
d’un veritable humanisme que es
faci càrrec d’un desenvolupament
humà integral, en la veritat i en
l’amor.”
En aquest camí la Dra. Marta
Trepat ha proposat el model de
Maria que acull amb confiança ser
l’escollida com a Mare de Déu i és
el testimoni d’una nova etapa de la
creació. Tot repassant els episodis
evangèlics més rellevants de la seva
vida i el paper de la dona que amb
tanta eloqüència s’hi mostra, ha
destacat com a través del seu intermediari Jesús reforça la crítica al
món farisaic. Aquest seria el paper
que avui la dona hauria d’assumir:
“la dona pot humanitzar el món
però ha d’acceptar el misteri de
les verges prudents amb els dons
de l’Esperit, i el fiat de Maria per
a millorar, millorar-se i fer l’entorn
més net i joiós: ‘Alegra’t plena de
gràcia’!”
A continuació, i en el mateix
espai del Paranimf, ha tingut lloc
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un magnífic concert de la Coral
Shalom, fundada per la Sra. Carme
Valls, que enguany celebra el quarantè aniversari. Entre l’exquisit i
variat repertori de cançons dirigides
pel Sr. Robert Faltus hi figurava la
peça musical “Molt lluny d’aquí”,
del recordat músic lleidatà Josep
Prenafeta, composada a partir d’un
poema de Màrius Torres.
La segona jornada s’ha iniciat
amb una eucaristia a l’Oratori de la
Verge Blanca de l’Acacèmia. L’ha
presidit Mn. Gerard Soler, capellà
de l’Oratori, concelebrant amb Mn.
Lluís Sallán, membre de la Comissió
gestora de l’Acadèmia Mariana. A
partir de la Paraula de Déu proclamada amb l’episodi de la Visitació,
Mn. Gerard ha dedicat l’homilia a
exalçar els diferents models d’acolliment que presenta l’evangeli, el
d’Elisabet i el de Maria, i com la
condició de cristià comporta principalment la consciència de sentir-se
estimat per Déu que es manifesta
estimant. En aquesta línia i a través
del Simposi dedicat a Maria, model
d’acolliment, Mn Gerard ens ha
animat a ser sempre acollidors amb
les persones que ens trobem pels
camins de la vida.
La Sra. Mar Pérez, teòloga,
ha iniciat la primera ponència de la
jornada amb el tema “Maria, model
de fe que acull i defensa els pobres”.
Seguint el fil conductor de diversos
textos dels evangelis de Lluc i Joan,
ha anat ressaltant les qualitats de
Maria com a dona col·laboradora
amb el pla salvífic de Déu des de la
senzillesa, la humilitat, la confiança,

Mar Pérez també s’ha referit a
Maria com a icona de l’acolliment
amb ocasió de la Pentecosta, on
la trobada amb Déu és col·lectiva.
I n’ha extrapolat aquesta condició
per oferir-nos el seu model als nostres grups i comunitats amb alguns
consells pràctics. També ha destacat
que acollir comporta acceptar l’altre
i preocupar-se per ell. Finalment, ha
apel·lat a l’escolta de la Paraula de
Déu amb el cor a fi d’integrar-la en la
pròpia vida com a condició inherent
al cristià, talment com va fer Maria.
La darrera de les ponències
l’ha ofert el Sr. Fidel Delgado, Psicòleg Clínic experimentat i reconvertit
en conferenciant peculiar que ens
ha parlat sobre el tema “Si cuidas
de ti ya cuidas de los demàs”. Amb
enginy, bon humor i revestit d’un
‘davantal de servei’ retolat amb el
lema “La lucidez aplicada al vivir”,
ens ha donat pautes ‘il·luminadores’
i pràctiques de com utilitzar els
múltiples canals de la percepció
humana i procurar una comunicació
multicanal.
Partint de la base que ‘el missatger és el missatge’ i de les motivacions que poden suscitar les nostres
actuacions —sovint la por o el poder— ens ha ajudat a tenir present i

a valorar la cura que hauríem de tenir
amb nosaltres mateixos, especialment si en la nostra professió som
missatgers, abans d’oferir-nos als
altres. Posant en escena lúdicament
com ‘es cuina’ aquesta recepta, amb
un guant de cirurgià ens ha convidat
a escriure les diferents realitats que
conflueixen en el ‘jo’ (cos, cor, cap
centre, consciència) i els recursos
nemotècnics que tenim ‘a mà’ que
ens permeten harmonitzar-les (calma, confiança, claredat, centrar-se).
Tot amb l’objectiu de mostrar com
la realitat personal sovint queda empresonada en la manera de viure i
descobrir-la esdevé alliberador.
L’Acadèmia Mariana agraeix
de cor el suport rebut de la Diputació
provincial-IEI, la Paeria, i d’entitats
i persones que han col·laborat a fer
possible aquest II Simposi Marià.
El simposi ha satisfet àmpliament
l’expectativa posada en els actes
programats, encara que no hi ha
hagut l’afluència de públic que
s’esperava. A través de l’excel·lent
aportació formativa presentada, el
model acollidor de Maria s’ha fet
més proper als qui hem tingut el goig
de poder-hi participar.
El Simposi també ha aconseguit renovar la fita formativa que
l’Acadèmia Mariana s’ha compromès a impulsar bianualment. En
paraules del Bisbe Joan “igual que
el Certamen Marià ja està ben
consolidat, el II Simposi Marià
ha endegat la tradició que també
anirà arrelant amb força en la vida
de l’Acadèmia Mariana”.
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la fidelitat, i l’acolliment. Sentint-se
pobra i compromesa amb els pobres, Maria esdevé model i portaveu
de la inversió social: “podríem dir
que és la primera deixeble de
Jesús perquè acull en la seva vida
la inversió de valors que suposa
l’evangeli.”

Arrels celebra 20 anys de servei als més febles

A

rrels Sant Ignasi ha celebrat aquest diumenge, 19
d’octubre, els seus 20 anys al servei
dels més febles amb la representació
de l’obra “La importància de ser
Frank”, d’Òscar Wilde, al Teatre de
la Llotja.
El Pare Sunyol, president de la
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, ha destacat el treball en xarxa que
es fa per atendre els col·lectius amb
més necessitats de la ciutat. Per la
seva part, l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, que ha assistit a la representació, ha felicitat l’entitat pel treball
que fa al servei dels més febles.

“La importància de ser
Frank” fa un retrat crític, àcid i
sobretot còmic de l’alta societat.
És una comèdia alegre, amb uns
diàlegs irònics que se centra en un
malentès originat per un nom fals.
La Fundació Arrels Sant Ignasi de
Loiola té com a objectius l’atenció
i la prestació d’ajudes als marginats
socials, especialment als que facin
estada permanent a la ciutat de
Lleida, amb la finalitat de la seva
reinserció social, i la sensibilització
social sobre la situació en què viuen
les persones.

Formació missionera dels nostres sacerdots
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ada tercer dilluns de mes,
els sacerdots de la nostra
diòcesi es troben per passar un
matí de formació i pregaria. És
una tradició que el mes d’octubre
la dediquen a la Missió. Per aquest
motiu, vàrem convidar el sacerdot
José María Rojo, per acompanyar
aquest moment de recés. José María
Rojo és actualment president del
IEME, Institut Espanyol de Missions
Estrangeres. Ha estat designat en
aquest càrrec un cop va tornar a Madrid, després de 38 anys en Missió
a Perú. Durant aquells anys de vida
missionera en aquell país, va tenir la
possibilitat d’acompanyar diverses
parròquies en quatre zones diferents.
En la trobada amb el sacerdot, José María Rojo va oferir una
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ponència on animava als sacerdots
lleidatans a buscar noves formes
d’evangelització, adequades al moment social que estem vivint. La
seva exposició va estar basada en
l’Evangeli i l’exhortació del Sant
Pare ‘Evangelii Gaudium’.
Va fer èmfasi en la idea que els
cristians no poden restar tancats dins
dels temples, sinó en la necessitat
que surtin al carrer i es trobin amb
les persones per comunicar la Bona
Nova de l’Evangeli. Això només es
pot donar en la relació personal
amb l’altre, sortint a la trobada amb
l’altre. L’actitud en la trobada amb
l’altre és l’acollida de l’altre, des de
la misericòrdia.
Més enllà de viure aquest
procés com una acció individual,

el sacerdot José María Rojo va
destacar la necessitat que aquest
sigui un procés comunitari. Per
tant, la necessitat que existeixi una
conversió pastoral, on el motor sigui

la determinació d’atansar-se a les
perifèries existencials, és a dir, a la
recerca de la persona, fent una opció
preferencial pels pobres.

Primera trobada del SAFOR de la UdL
l Servei de Formació i Orientació Religiosa (SAFOR)
de la UdL, a més de donar informació i orientació als estudiants universitaris sobre el fet religiós, pretén dur
a terme diverses activitats: cinefòrums, debats, reunions formatives,
recessos, taules rodones, trobades,
etc. entre els diferents alumnes de
la comunitat universitària de Lleida.
Per aquest motiu, el passat dia 29
d’octubre, es va organitzar una
primera trobada per iniciar el curs
2014-2015.
La trobada (que va tenir lloc al
claustre de l’edifici del Rectorat), va
constar d’una ronda de testimonis
de diferents nois de la comunitat
cristiana de Lleida, d’un debat on
es plantejaven i responien entre ells
a diferents qüestions que els afecten

en la seva vida diària, d’estones
d’esbarjo amenitzades pel grup de
música Ella nos vuelve decentes
i d’un petit aperitiu per concloure.
A la jornada, que va durar
aproximadament dues hores, hi van
assistir més d’una vintena de joves de
diferents edats, on van poder compartir grans experiències amb els
altres per a poder conèixer-se millor.
Aquest tipus de trobades s’aniran succeint durant el curs per tal
d’acompanyar els estudiants, formar
una petita comunitat universitària
que els recordi que “no estan sols”
i donar resposta a les seves necessitats religioses.
Alejandra Pino Luque
Becària del SAFOR de la UdL

Germanor 2014 a l’Església de Lleida

E

l diumenge 16 de novembre, l’Església de Lleida
celebrà la Diada de Germanor 2014
amb el lema ‘Participar en la vida de
la teva parròquia és fer una declaració de principis’.

Primer, informar sobre l’economia de l’Església diocesana,
perquè els seus membres prenguin
consciència, cada vegada més, de la
seva responsabilitat i compromís en
relació al finançament de la mateixa.

Una jornada que tingué bàsicament tres finalitats:

Segon, aconseguir nous recursos econòmics per al Fons Comú
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de la Diòcesi, per això es va fer una
col·lecta extraordinària i es convida
a fer unes subscripcions.
I tercer, fer realitat la comunicació cristiana de béns entre les
parròquies del nostre bisbat i les
diverses Institucions Diocesanes.
Amb aquest motiu, s’edità un
fulletó, amb una carta del bisbe de

Lleida, Mons. Joan Piris, l’organigrama del Bisbat i els comptes
consolidats de la Diòcesi i de les
parròquies, corresponents a l’any
2013.
Al darrere del fulletó hi ha una
butlleta, perquè hom pugui fer una
subscripció a favor de l’Església
Diocesana, si ho desitja.

El Bisbat s’adapta a la Llei de Protecció de Dades

D
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es de fa un temps, la Diòcesi de Lleida va fent passos per adaptar-se progressivament
a la Llei de Protecció de Dades, per
la qual cosa ha contractat els serveis
d’una empresa especialitzada que
està fent una tasca d’assessorament.
Per part del Bisbat la persona responsable de la coordinació
d’aquest procès és Mn. Víctor Espinosa, que és el secretari-canceller.
En aquesta línia, aquest, va reunir
dijous dia 13 a diferents treballadors i voluntaris que desenvolupen
la seva tasca a la Cúria diocesana.

L’objectiu de la reunió de treball fou
informar-los dels passos a seguir per
adaptar-se a la dita llei clarificant
els diferents nivells de protecció
dependentment de la sensibilitat de
les dades personals amb les quals
es treballen en els diferents departaments i àmbits de la Cúria.
Segons va informar Mn. Espinosa, el procés d’adaptació a la Llei
de Protecció de Dades anirà seguint
i estenent-se progressivament als diferents àmbits i entitats de la Diòcesi
de Lleida.

Recés d’advent a la Catedral

E

l bisbe de Lleida, Mons.
Joan Piris, ha dirigit el
recés d’advent de l’Àrea de Litúrgia
i Espiritualitat, el diumenge, 14 de
desembre, a la capella del Santíssim
de la Catedral, que ha quedat petita
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per seguir tota la reflexió que se’ns
ha ofert.
S’ha començat amb un cant
d’esperança Veniu, veniu Emmanuel i a continuació el ponent ha expressat l’itinerari a seguir: exposició

dels continguts, pregària personal i
eucaristia.
En la primera part, el bisbe
Joan ha recordat la importància de
saber què celebrem per Nadal: el
temps d’advent com a preparació
i espera confiada del Salvador. Ara
vivim en el temps de l’Església, situada entre la primera vinguda, que va
ser l’Encarnació del fill de Déu, i la
darrera, a la fi del temps. Mons. Piris
ens ha convidat a ser col·laboradors
d’aquest món nou que no cessa de
venir, però no ha arribat del tot.
Vivint sempre en la presència del
Senyor, essent anunciadors amb
la paraula i el testimoni de la Bona
Notícia de l’Evangeli.
En la reflexió, ens ha portat a
recordar i aprofundir les prioritats
diocesanes tot emmarcant-les en
les paraules del papa Francesc en
l’exhortació Evangeli Gaudium. El
Bisbe de Lleida ha destacat la crida

a ser evangelitzadors perquè “hem
conegut l’amor que Déu ens té i hem
cregut”, sabent que l’alegria és un do
de Déu, que ho atreu tot i que hem
d’alimentar.
En tota la xerrada, ens ha
interpel·lat a creure, viure i anunciar
amb audàcia la misericòrdia de Déu,
com a membres de l’església oberts
a tots i sentint-nos a la vegada seduïts per Ell i enviats al seu poble.
Un enviament preferentment als
pobres i desvalguts, a aquells que no
poden tornar res a canvi, però són
els preferits de Déu. El bisbe Joan
ens diu que hem d’estar disposats
sempre a anar “mar en dins”, “més
enllà” vivint una “intimitat itinerant
amb el Senyor”.
A continuació l’estona de pregària personal ha permès, acollir
e interioritzar el missatge rebut.
Aquesta tarda de pregària va culminar amb la celebració de l’eucaristia.

A

aquestes alçades del curs,
moltes catequistes del nostre bisbat trien i remenen cercant eines que les ajudin a treballar l’Advent
amb els infants. Des de la Delegació
de Catequesi i Missions, els hi volem
posar més fàcil. Per això, les vam
convidar a participar en el Taller
d’Advent Missioner.
Des de la Delegació de Missions i Obres Missionals Pontifícies
(OMP), presentem un itinerari de
formació missionera que passa per
tres punts:

1. Advent missioner.
2. Celebració de sembradors
d’estrelles
3. Infància Missionera. Guió
per a infants de 6 a 8
anys. Guió per a infants
de 9 a 12 anys.
L’objectiu és atansar la realitat missionera als infants. Per
això la nostra proposta parteix de
conèixer alguns dels valors cristians
que comparteixen els missioners i
missioneres i que posen en pràctica
quan realitzen un servei a qualsevol
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Escalfant motors cap a l’Advent

part del món. Aquests valors també
els tenim nosaltres, tots, i per suposat, també els nostres infants. A
través d’aquests materials, pretenem
interpel·lar a l’infant a l’hora de desenvolupar aquests valors cristians,
aplicant-los en el seu dia a dia.
El guió Advent missioner, està
pensat per realitzar durant les Eucaristies d’Advent o bé en algun espai
de pregària.
La celebració de sembradors
d’estrelles, pot servir per finalitzar

de forma festiva el treball que s’ha
anat fent durant Advent. Pot ocupar
la darrera sessió de catequesi abans
de Nadal.
La Infància Missionera se celebra arreu el dia 25 de gener. A Lleida
ho celebrem, com ja és tradició, amb
la Fira de la Infància Missionera, el
24 de gener.
A la delegació de Missions
tenim més materials i idees per treballar la dimensió missionera amb
infants.

Missa pel 800 aniversari del pas de Sant Francesc
d’Assís per Lleida

E
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l Santuari de Sant Antoni
de Pàdua acollí el diumenge, 23 de novembre, la missa d’acció
de gràcies pel 800 aniversari del pas
de Sant Francesc d’Assís per la ciutat. Durant l’eucaristia, presidida pel
pare Joaquim Recasens, s’ha glossat
la vida de Sant Francesc recordant
alguns capítols referents al seu pas
per ciutats pròximes i per Lleida.
En acabar, la comunitat franciscana
ha lliurat a la ciutat una reproducció
del fresc de Giotto “El miracle de

Lleida”, que està a la Basílica de Sant
Francesc a Assís.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, ha rebut l’obra de mans d’una
representació de les Monges de la
Miraculosa, Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor.
Ros ha agraït el present i
alhora els ha lliurat un obsequi, la
reproducció en ceràmica del retaule
de la Verge dels Paers, que llueix a
la Paeria.

Els museus diocesans de Catalunya
reten homenatge a Mn. Jesús Tarragona

L

a Segona Jornada de Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya ha estat el marc
per retre homenatge a Mn. Jesús
Tarragona, la figura més important
336

després del bisbe Josep Messeguer
en la recuperació, salvaguarda i rehabilitació del patrimoni artístic de
la Diòcesi de Lleida, responsabilitat
al capdavant de la qual hi ha roman

durant mig segle. L’homenatge,
que es va celebrar el dijous, 20 de
novembre, al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, va obrir la jornada
de bon matí. El director del Museu
Episcopal de Vic, Josep M. Riba,
va ser el primer a dirigir-se als assistents que omplien la sala d’actes de
l’equipament museístic per glossar
la figura de Mn. Jesús, igual que ho
van fer el delegat del Govern, Josep
M. Farré; la regidora de Cultura de
la Paeria, Montse Parra, i dos dels
seus màxims col·laboradors, Montserrat Macià, directora del Museu
de Lleida, i Ximo Company, delegat
del Patrimoni Artístic del Bisbat, el
qual es va definir com “l’escolanet”
de Mn. Tarragona.

Després de rebre una sèrie de
presents per part de les institucions
i de descobrir la placa que dóna el
seu nom al saló d’actes del Museu,
es van reprendre les ponències de la
Jornada, una de les quals, la que va
anar a càrrec de Montserrat Macià,
va estar dedicada exclusivament a la
figura de Mn. Jesús Tarragona.
La directora del Museu de
Lleida va fer un recorregut biogràfic
destacant les actuacions que havien
permès recuperar autèntiques joies
del patrimoni de l’Església de Lleida.
Mn. Jesús va estar acompanyat per
familiars i amics, els quals van aprofitar per felicitar-lo i immortalitzar el
moment amb fotografies.

El web del Bisbat modernitza la seva imatge
a Delegació de Mitjans de
Comunicació Social del
Bisbat de Lleida ha fet un pas més
en la seva voluntat de facilitar tota
aquella informació que genera l’Església de Lleida remodelant el seu
lloc web (www.bisbatlleida.org).
Aquest cap de setmana, la
finestra a través de la qual ens hem
anat comunicant els darrers anys
canviarà d’imatge. Uns petits retocs
que calia fer per avançar al ritme de
les novetats tecnològiques.
Aquests canvis, que arriben
quan encara no s’han complert els
tres anys de la creació de l’actual
web, ens permetran visualitzar d’una
forma més àgil i amb més quantitat

les informacions que es vagin penjant en la plataforma digital.
D’aquesta forma hem aconseguit prioritzar i catalogar les informacions segons un criteri més periodístic i afegir més varietats de formats
i quantitat de fotos i il·lustracions,
sense haver de migrar de web.
L’agenda és un altre dels elements que guanyen presència a la
nova web, ja que introdueix més
camps de recerca i permet destacar
aquells esdeveniments pròxims de
més importància, els quals guanyen
per sí sols un lloc a la portada.
El nou web enllaça de forma
directa amb les xarxes socials i
manté els existents amb algunes de
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les principals plataformes digitals
informatives del món de l’Església
(News.va, agència oficial de notícies
del Vaticà; Flama, agència cristiana
de notícies, i Catalunya Religió, el
portal informatiu per excel·lència a
Catalunya).
Per realitzar totes aquestes
millores, que permetran una navegació més còmoda pels internautes,
hem comptat amb la col·laboració
de l’empresa Creabit Solutions de
Lleida, especialitzada en el desenvolupament de pàgines web. Entre
els seus projectes destaca Gescola,

una plataforma per a gestionar les
escoles i els instituts per a millorar la
comunicació entre la família i el centre, automatitzar tasques de gestió i
millorar el rendiment dels alumnes.
El web bisbatlleida.org supera
els 3.000 visitants diaris de mitjana,
segons l’analític de l’administrador
1&1. Uns internautes que no han
parat de créixer, des que es va obrir
el febrer de 2012, i que en alguns
moments han superat aquest nombre, com l’1 d’agost d’enguany,
quan es va registrar un trànsit de
4.902 visitants.

Carta dels Bisbes de Catalunya per l’Any de Vida
Consagrada

A
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quest 30 de novembre,
primer diumenge d’Advent, convocats pel Sant Pare
Francesc, s’inicia la celebració a
tota l’Església universal de l’Any de
la Vida consagrada, que finalitzarà
el dia 2 de febrer de 2016, festa de
la Presentació del Senyor.
En ocasió d’aquest esdeveniment, els Bisbes de Catalunya han

escrit aquesta carta per «acompanyar el Poble de Déu, les parròquies,
comunitats religioses, moviments i
institucions de les nostres Esglésies
diocesanes, perquè aquest temps de
reflexió i de gràcia sigui un pas endavant en la conversió i la renovació
espiritual i apostòlica, tan fonamentals per a la nova evangelització».

La Generalitat aporta 50.000 € a les Llars del Seminari

E

l secretari d’Habitatge i
Millora Urbana i president
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Carles Sala, i el vicari General
de la diòcesi de Lleida, Mossèn Ramon Prat, signaren el dimecres, 10
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de desembre, un conveni per ajudar
a finançar les Llars del Seminari.
Aquest conveni aporta 50.000
euros, que han d’ajudar a finalitzar la
tasca constructiva del projecte, però
podria anar més enllà en propers

El president de l’Agència de
l’Habitatge ha lloat el projecte de les
Llars del Seminari, que ha qualificat
de “modèlic i engrescador”, i ha
explicat que des del seu departament
havien fet mans i mànegues per poder contribuir-hi. “El que no podíem
deixar de fer com a Govern de la
Generalitat era estar mínimament
al vostre costat”, ha dit Sala quan
ha explicat que, malgrat totes les
dificultats pressupostàries, havien
trobat un “raconet” en equiparar els
allotjaments en la categoria dels destinats a famílies en situació d’acabar
en risc d’exclusió.
“Si aconseguim que aquests 19
habitatges, un cop finalitzats siguin
considerats allotjaments d’inclusió,
entrarien en una línia d’ajut de
1.200 euros anuals per cadascun”,
ha seguit explicant Sala, que també
ha informat que enguany l’Agència
ha subvencionat 1.570 habitatges
arreu de Catalunya, els quals són
gestionats per entitats i fundacions
diverses, que fan tasques d’inclusió.
Per la seva part, el Vicari
General de la Diòcesi de Lleida,
Mn. Ramon Prat, que ha signat el
conveni en representació del Bisbat,
manifestava la felicitat en viure un
moment com aquest. “Em cau la

bava”, ha dit emocionat, quan ha
explicat que aquesta signatura congeniava tres aspectes.
“Primer, aquest és un model
de col·laboració entre institucions
administratives i societat, que té com
a objectiu el bé comú, sempre dins
del respecte a tothom”, ha remarcat.
“Segon, el projecte de les Llars
del Seminari ha permès treballar
plegats de diferents maneres i de
forma voluntària un munt de gent,
aprofitant les sinergies. Quelcom
molt emocionant, ja que ha permès
a l’Església recuperar un paper que
mai havia deixat de tenir, però oblidat per a molts”.
La tercera qüestió que emocionava a Mn. Prat del projecte,
era poder concentrar en un mateix
edifici el món de la cultura –en acollir l’Institut Superior de Ciències
Religioses, des de fa 24 anys–, i el
món dels pobres. “Tots a la mateixa casa, inseparables, com ho són
l’eucaristia i la caritat”, ha explicat
el Vicari General.
A l’acte de la signatura del
conveni han assistit el delegat del
Govern, Ramon Farré; els directors
territorials dels departaments de
Territori i Sostenibilitat i de Benestar
i Família, Dolors Tella i Josep Maria
Forné, respectivament; la responsable de l’Agencia de l’Habitatge a
Lleida, Cristina Casol, i el director
dels Programes Socials de l’Agència
a Catalunya, Joan Batlle, així com
un grup de voluntaris que col·laboren
en el projecte.
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exercicis, si les Llars del Seminari
es poden acollir a la catalogació
d’allotjaments d’inclusió, segons ha
explicat Carles Sala durant l’acte
de signatura, que s’ha celebrat en
el pis pilot de l’edifici que s’està
rehabilitant.

La Paeria cedeix a Troballes els magatzems de Gardeny

L
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’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, i el director de Càritas Diocesana de Lleida, Ramon
Baró, han signat un conveni de collaboració mitjançant el qual la Paeria
amplia, fins a l’any 2034, la cessió
d’ús del local cedit a l’entitat social,
que està situat al Turó de Gardeny
i té una extensió de 1.200 metres
quadrats.
El paer en cap ha explicat que
“cedir espais per a bones finalitats
forma part de la tasca social que
ha de fer la societat”. Àngel Ros
també ha destacat la gran tasca que
fa l’Associació Troballes creant llocs
de treball d’inserció sociolaboral i
fent, d’aquesta manera, un servei
al conjunt de la societat amb menys
recursos.
El director de Càritas Diocesana de Lleida, Ramon Baró, ha agraït
l’ampliació del conveni, un fet que

consolida el projecte de Troballes i
permetrà poder ampliar activitats i
millorar el procés de reciclatge de
la roba.
A Troballes recuperen, reciclen
i reutilitzen la roba i altres objectes
i els posen a la venda en les seves
botigues. A més, promouen una
actitud social de consum responsable
i solidari. Així mateix, l’entitat gestiona el proveïment de roba personal i
d’equipament per a la llar a famílies
amb pocs recursos econòmics. A
més, fan l’acompanyament i intermediació en la inserció laboral cap
al mercat a través de personal especialitzat. Les activitats econòmiques
que desenvolupa són, principalment,
les botigues de segona mà (roba,
llibres i joguines), drap per a la indústria, recollida del tèxtil familiar,
bugaderia industrial i recollida d’oli,
entre altres.

Jornada Diocesana de Formació de Pastoral de Salut

U

n nombrós grup de voluntaris i persones interessades en la Pastoral de Salut i en
l’acompanyament de malalts van
assistir la tarda del divendres 5 de
desembre a la xerrada dirigida per
Angelina Prenafeta, directora del
Centre d’Orientació Familiar (COFLleida).
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La xerrada es va centrar a
animar-nos a seguir acompanyant
malalts, donar-los la comunió, escoltar-los, comprenent i interioritzant
les seves problemàtiques, sensibilitats i possibilitats, que poden ser
un trampolí que els acosti a l’amor
i la pau de Déu. La malaltia sempre
ens pot evangelitzar, si ens deixem.

Institució de Lectors i Acòlits

E

l passat divendres, 12 de
desembre, a la parròquia de
Sant Pau de Lleida, el nostre bisbe
Joan va conferir els ministeris laïcals
de Lector i Acòlit als anteriorment
nomenats Animadors de Comunitat
Joan Dávila, Francesc Domènech,
Cèsar Minguella i Josep Maria Escorihuela.
En la línia de la vocació cristiana universal, com a lectors, els seus
ministeris es concreten en proclamar
la Paraula de Déu, aprofundir en
l’amor i el coneixement de la Sagrada Escriptura, ajudar els altres en el

servei de la lectura de la Bíblia i a
viure en la Paraula de Déu.
Com a acòlits el seu servei és
ajudar als ministres ordenats en les
celebracions litúrgiques, servir el que
cal per a la litúrgia, aprofundir en
l’amor al Misteri de l’Eucaristia i ajudar els altres cristians a viure aquest
misteri fonamental de la nostra fe.
Van concelebrar amb el Sr.
Bisbe, el rector de la parròquia, Mn.
Antoni Agelet, i els moderadors de
les Unitats Pastorals a què han estat
assignats els Animadors, Mn. Víctor
M. Espinosa i Mn. Francisco José
Ribas.

A

mb aquest lema, els joves
ens hem reunit el divendres 19 de desembre per a celebrar
la Vetlla de Nadal a la parròquia de
sant Andreu. Tenim l’hàbit de celebrar l’eucaristia, i ens l’ha presidit el
bisbe Joan.
La Vetlla és una de les cites més
importants en l’àmbit de la pastoral
de joves de la nostra diòcesi, juntament amb la Trobada diocesana
que es convoca per Pasqua. Aquest
any la pregunta “On neix Jesús?”
ens ha ajudat a viure la celebració i
a implicar-nos-hi.
Abans d’iniciar l’eucaristia, un
vídeo sobre el Voluntariat Vicencià
present a la parròquia i al barri ens
ha ajudat a prendre consciència del
sentit de la celebració de la Vetlla en

la parròquia de sant Andreu: Jesús
va néixer en un lloc pobre, senzill,
al marge. En les persones que fan
classes als nens i nenes del barri,
neix Jesús. En les persones que
serveixen als més necessitats, neix
Jesús. ¿Quan neix Jesús en mi? És
una pregunta que hem contestat
en un paper que se’ns ha repartit
a l’entrada de l’església. La nostra
resposta per escrit l’hem dipositat en
les safates que hem deixat a l’altar
en el moment de l’ofertori: ens hem
ofert nosaltres mateixos.
Diverses parròquies, moviments i persones individuals han preparat els diferents elements que han
configurat la celebració i han ajudat
a la seva expressivitat: els cants
adients per a l’ocasió, un pessebre
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de cartó que s’anava completant a
mesura que avançava l’eucaristia, i
una dansa en el moment de la pau
en la qual entrava el Nen Jesús, el
Príncep de la Pau.
No ha faltat la coca i xocolata
de cada any al final de la missa…
Donem gràcies a Déu i a tots els que

fan possible que un altre any tornem
a celebrar la Vetlla.
Des de la delegació de joves
aprofitem per a felicitar el Nadal a
tothom, joves i grans, nens i vells,
homes i dones tots.
Bon Nadal!

Comiat a les Missioneres Auxiliars de l’Església
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L

es Missioneres Auxiliars de
l’Església són una comunitat de dones, que han donat la seva
vida al servei dels altres. Allà on
han passat, han deixat una petjada
que ningú pot esborrar. Sigui a la
comunitat de Bolivia, sigui a la de
Barcelona o sigui a la de Lleida.
En acabar aquest any 2014,
les tres missioneres que viuen a la
comunitat de Canonge Brugulat,
han decidit tancar la casa on han
viscut els darrers quaranta anys. A
partir d’ara continuaran una nova
etapa, continuaran al servei dels
altres, però des d’un lloc diferent.
Són moltes les institucions i
persones que hem gaudit i aprés de
la seva actitud acollidora i servicial:
al barri de Magraners, als inicis de la
Fundació Aspros, a la presó, al barri
del Secà de Sant Pere, a Bolívia, als
inicis de l’escola de Teologia, a les
joves que es van formar en l’escola
d’oficis, als seus veïns, a la Delegació
de Missions i qualsevol persona o
institució que buscava un espai per
desenvolupar-se.
El dia de Nostra Senyora de
l’Esperança vam compartir la darre342

ra celebració de l’Eucaristia a la seva
capella, donant les gràcies per tanta
vida compartida. Ens acompanyà
el Bisbe Joan i els mossens Josep
Anton Jové i Jesús Tarragona. El
vicari general, Mn. Ramon Prat no
hi va poder estar present físicament,
però sens dubte hi va ser amb el seu
pensament i el seu esperit.
Una de les veïnes, en representació dels que estimem a les missioneres, va llegir una carta dedicada
a elles. Hem destacat un paràgraf
que resumeix el sentiment dels que
hi érem:
“Las personas que hemos
estado en contacto con vosotras,
hemos adquirido unas enseñanzas
que nunca podemos olvidar. Tenemos muchos recuerdos vuestros,
muchas vivencias y sobre todo un
ejemplo de caridad, de entrega a los
demás que sólo Dios sabe, porque
nosotros no sabemos ni la mitad de
las cosas que hacéis. (…) Dios os
premiará cuando lleguéis al cielo con
las manos llenas de las buenas obras
que habéis hecho, o con las manos
vacías porque lo habéis dado todo”.

Els futurs professors de Religió visiten el bisbe Joan

U

na quarantena d’estudiants de 4t del Grau de
Primària vam visitar al Sr. Bisbe el
passat 1 de desembre. Quina no va
ser la nostra sorpresa en veure que
ell mateix ens va rebre a la porta del
carrer de casa seva.
Ens va agradar la seva simplicitat i proximitat. Durant gairebé
dues hores, va acollir les nostres preguntes i ens va respondre tranquillament sense evitar-ne cap. Entre
altres vam dialogar sobre la seva
vocació, la seva arribada a bisbe, el

què pensava sobre la situació dels joves avui i com veia l’Església. També
vam parlar del Sant Pare Francesc o
del que esperava de nosaltres com
a futurs professors de religió, en
acabar la DECA.
El temps ens va passar molt
de pressa i no vam pas sortir igual
de com vam entrar. Amb la seva
manera de parlar i fer, vam descobrir
que seguir Jesús i deixar-se conduir
omple la vida i l’obre a horitzons
sovint inesperats però que fan feliç.

E

l bisbe Joan ens ha deixat el
seu missatge de Nadal, que
podeu llegir tot seguit.
Als membres de l’església de
Lleida i a tots, dones i homes que
estima el senyor.
Un Nadal ple d’agraïment.
Si hagués de sintetitzar els
meus sentiments en aquest 7è Nadal
que celebro amb l’Església de Lleida,
respirant proximitat solidaria, la
paraula seria ‘agraïment’. He trobat
moltes persones amb la suficient
sensibilitat per entendre la vida-ambrelació, capaços de viure oberts als
altres, sense caure en la temptació
d’aïllar-se “perquè ja tenen prou amb
el de casa seva”.
Persones que, en celebrar el
misteri de l’Encarnació de Jesús, el

Fill de Déu que ha vingut al món i
s’ha fet un de nosaltres, renovaran
el seu compromís pel bé comú, un
compromís solidari que ajudi a reformar les situacions injustes. Però
no basta l’intent particular de cada
u. Cal desenvolupar actituds comunitàries que contagien i provoquen una
novetat social. Des de l’alternativa
creient, això demana abandonar de
vegades camins “segurs” i atrevir-se
a enfilar amb imaginació camins
nous, potser incerts, per tal que
cada dia més persones tinguin la
possibilitat de gaudir del goig de la
fe i l’amor compartits
Seguir Jesús en la donació
de sí no pot fer-se sense sortir de
sí mateix, fent-nos servents els uns
dels altres. Això suposa una autèntica conversió, com meditem en la
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litúrgia d’advent amb textos d’Isaïes,
convertint les armes de guerra en
relles i falçs per a treballar la terra.
Un somni que s’ha de traduir en el
compromís de transformar la realitat
d’acord amb el projecte de Déu,
contribuint a la vertadera comunió
entre les persones i els pobles.
Per això, el Papa Francesc ens
demana viure en un “estat perma-

nent de missió”, i ens convida “a ser
audaços i creatius” no renunciant
al bé posible malgrat el risc d’embrutar-nos amb el fang del camí. Ell
diu que la clau será sempre “sortir
de sí mateix”, viure la dinàmica de
l’èxode i del do, buscant el bé dels
altres, comunicant el bé, obrint-se,
acollint, entrant en diàleg i comunió.
Molt bon Nadal a cadascú.

Ha mort la germana del beat Francesc Castelló
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E

l passat 30 de desembre,
a la ciutat de Saragossa on
residia, als 102 anys d’edat i rodejada de tota la seva família; ha mort
Maria Castelló Aleu, germana del
beat lleidatà Francesc Castelló Aleu.
Les seves exèquies, amb una
caràcter íntim i familiar, han tingut
lloc l’1 de gener a la mateixa ciutat
de Saragossa.
Fins la seva mort, Maria Castelló havia participat sempre a Lleida
en tots els actes en honor del seu
germà Francesc Castelló, principalment assistint a les eucaristies a
l’església de Sant Pere el dia de la
seva festa litúrgica cada 28 de setembre i el dia de l’aniversari de la seva
beatificació (11 de març de 2001).
Maria Castelló era la germana
petita del Beat Francesc. L’altra
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germana del Beat, Teresina Castelló,
va morir a Lleida el 12 d’octubre
de 2010, als 99 anys d’edat. Totes
dues van viure en primera persona
el martiri del seu germà Francesc el
29 de setembre de 1936 i han estat
alhora les que han conservant la seva
memòria, la més intima i familiar,
durant tots aquests anys, treballant
intensament per la seva beatificació
i en aquests darrers anys per la seva
canonització.
La Comissió Diocesana Pro
Canonització del Beat Francesc
Castelló, en donar a conèixer la noticia del seu traspàs, expressa el seu
condol a tota la seva família i prega
a tots la tinguem present en la nostra
pregària, a la vegada que comunicà
la seva intenció de celebrar a Lleida
un acte religiós en memòria seva.
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