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secció oficial
Sr. Arquebisbe
Decret
de 8 de març de 2011, pel qual es nomenen els membres del Patronat de la
Fundació Santa Maria de Siurana, de l’Arquebisbat de Tarragona
Vist l’escrit presentat pel consiliari de la Fundació Santa Maria de Siurana
amb data de 28 de febrer de 2011, en què es proposen els candidats a ser
membres del Patronat de la referida Fundació,
Pel present decret,
D’acord amb l’article 6 a) dels Estatuts de la Fundació Santa Maria de
Siurana, nomeno:
— El Sr. Jordi Sardà Pons, president del Patronat, per a un termini de
quatre anys;
— La Sra. Núria Vallvé Bellmunt, secretària, per a un termini de dos
anys,
— I ratifico el nomenament signat el 22 de juliol de 2008, que està
en vigor fins que se’n compleixin els quatre anys, de la Sra. Teresa
Santana Gibert com a administradora.
D’acord amb l’article 6 b), escoltats els membres del Patronat actual, designo,
— El Sr. Francesc Xavier Escudé Nolla i el Sr. Andreu Muñoz Melgar,
vocals, per a un termini de quatre anys,
— I el Sr. Josep M. Puig Tàrrech i el Sr. Robert Vendrell Aubach, vocals,
per a un termini de dos anys.
I d’acord amb l’article 6 d),
— Ratifico el nomenament signat el 22 de juny de 2010, que està en
vigor fins que se’n compleixin els quatre anys, de Mn. Joan Antoni
Cedó Perelló com a consiliari.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera
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Decret
de 28 de març de 2011, pel qual s’aproven els nous Estatuts del moviment
Vida Creixent de l’arxidiòcesi de Tarragona i queda constituïda com a
associació pública de l’Església
Vistos els nous Estatuts del moviment Vida Creixent que va aprovar l’assemblea extraordinària d’aquest moviment en la reunió del dia 4 de febrer
de 2011,
Ateses les esmenes indicades pel fiscal per a l’estudi d’estatuts d’associacions
eclesials, que han estat incorporades,
Pel present decret, d’acord amb els cànons 304 i 305 del Codi de
Dret Canònic, aprovo els nous Estatuts del moviment Vida Creixent
de l’arxidiòcesi de Tarragona, pels quals es regirà a partir de la signatura
d’aquest document, i erigeixo l’esmentat moviment en associació pública
de l’Església.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera

Carta
de felicitació de la Pasqua als missioners i missioneres de l’arxidiòcesi
Als sacerdots, religiosos i religioses, laics i laiques de l’arxidiòcesi de Tarragona
que sou a les missions
Molt estimats tots en el Senyor ressuscitat,
Amb molt de goig i alegria espero cada any l’oportunitat d’escriure-us
aquestes ratlles. Rebo puntualment notícies vostres a través de la Delegació
diocesana de missions i també amb goig us he pogut rebre personalment
si per alguna qüestió heu vingut a aquesta que és la vostra casa. Saber de
vosaltres, tenir notícies vostres, és com obrir una finestra perquè hi entri
l’aire fresc. Tan capficats estem a vegades en el nostre petit món i en els
nostres problemes! Per això considero molt important que ben sovint ens
feu arribar notícies vostres, ens ajuda a obrir els nostres horitzons i a donar
el valor just a la nostra realitat quotidiana.
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Fa unes quantes setmanes he tingut una experiència que m’ha fet pensar
i recordar-me molt de vosaltres: del 8 al 14 de febrer, convidat per l’ambaixada de Turquia a Espanya, he tingut l’oportunitat de viatjar a aquell país
acompanyat d’un grup de mossens i de periodistes. Hem visitat el bressol
de sant Pau i santa Tecla, Tars i Iconi, a més d’Antioquia, Istanbul, Mersin,
Ankara, etc. Ha estat un retorn a les arrels de la nostra Tàrraco cristiana.
Quina emoció celebrar l’eucaristia a l’església de Sant Pau a Tars, visitar les
ruïnes del complex basilical de Santa Tecla a Iconi! Pensava que, gràcies a
Pau i a d’altres missioners com ell, nosaltres avui som cristians. Ell va ser
el primer missioner, vosaltres sou els seus continuadors; ell va portar la fe
fins als confins de l’imperi; vosaltres porteu la fe fins als llocs més recòndits
del món. Gràcies a Pau —i a Fructuós i a tants altres!— nosaltres avui som
cristians. Gràcies a vosaltres —i a molts altres que ja van ser-hi, i a d’altres
que vindran— Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania seran demà cristianes.
En aquest viatge a Turquia m’ha colpit molt fortament veure que en un
país on hi havia 300 diòcesis avui només hi ha tres vicaries apostòliques, i
que només un 3% de la població és cristiana (un 0,5% són catòlics). Però,
tot i ser tan pocs, amb quina alegria i quina força viuen aquest cristians la
seva fe! Molts d’ells són refugiats d’altres països on són perseguits, d’altres
són filipins que treballen en el servei domèstic. Són gent molt senzilla i
fins i tot pobra, però malgrat això, encara tenen Càritas i ajuden altres
persones que són encara més pobres que ells, amb aliments i roba, tant se
val de quina religió siguin.
També us volia comentar que, com ja segurament sabeu, el primer d’entre
tots els missioners, el sant pare Benet XVI, visitarà el nostre país durant el
mes d’agost, amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que
s’esdevindrà a Madrid. A la nostra arxidiòcesi acollirem, durant els dies
previs a la JMJ, uns 8.000 joves procedents de molts països, que després
participaran en la trobada. Espero que aquest esdeveniment sigui també
un revulsiu per a la nostra Església diocesana i sobretot per als nostres
joves. Us encarrego la missió de pregar intensament per aquesta trobada
mundial, per tots els joves que hi participaran i per les nostres Esglésies
particulars, per tal que aquest esdeveniment, aquesta pasqua que viurem a
Madrid durant l’agost d’enguany, doni molts i bons fruits.
Si en alguna ocasió veniu per Tarragona no dubteu a venir a visitar-me.
Us encomano a tots en les meves pregàries i intencions. Pregueu també
per mi, per les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada i, sobretot,
pels joves. Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció. Molt bona
Pasqua de Resurrecció 2011!
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, Pasqua de 2011
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Presentació
del catàleg-guia del Museu Bíblic
Il·lustríssim Sr. Joan Olivella, diputat; Sra. Carme Crespo, regidora de
cultura de l’Ajuntament de Tarragona; Sra. Rosa Maria Pujol, consellera
de l’editorial Escua; Sr. Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense, molt apreciats Mn. Joaquim Claver, Mn. Joan Aragonès i Mn. Joan
Magí; benvolguts assistents a aquest entranyable acte,
Pau de Tars va portar a la nostra terra la paraula de Déu i durant dos
mil anys la nostra Església l’ha interioritzat, l’ha proclamat, l’ha celebrat,
l’ha venerat i l’ha projectat, de manera apassionada, per la seva missió
evangelitzadora.
La paraula de Déu és un dels principals eixos transversals en la vida
íntima del cristià i del motor pastoral de l’Església. Cap acció eclesial
no pot ser entesa si no és a la llum de la paraula de Déu. És convenient,
doncs, que per ser viscuda sigui estimada i per ser estimada sigui coneguda
veritablement.
L’Església de Tarragona pot sentir-se afortunada d’haver tingut una
tradició bíblica fecunda. El document més antic i venerable de la nostra
arxidiòcesi, que és la Passio Fructuosi, ja fa referència a passatges bíblics de
manera concreta i els aplica a les qualitats dels nostres màrtirs. La Bíblia ha
acompanyat la història de la nostra terra abans que qualsevol idea i creença
del nostre temps. És així que fa més de 1.600 anys ja es van estampar les
escenes bíbliques del conjunt de Centcelles a Constantí o les iconografies
dels nostres sarcòfags paleocristians, com el de Betesda, encastat a la Catedral de Tarragona.
Els nostres concilis provincials, des de l’època visigòtica, sempre van
mirar atentament la paraula de Déu preocupats que, aquesta, arribés a tots
els fidels. Tots els temples de la nostra arxidiòcesi, des de la restauració
medieval, han estat il·luminats amb iconografies bíbliques actuant com una
autèntica Biblia pauperis i com a signe de lloança a Déu. Algunes comunitats van ser marmessores de patrimonis bíblics excepcionals. És el cas de
la Biblia sacra d’Scala Dei, magnífic manuscrit del segle XIV custodiat, en
l’actualitat, a la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona.
En el renaixement, i per impuls dels meus predecessors, els arquebisbes
Joan Terés o Antoni Agustín, es va projectar la necessitat d’una universitat
que aprofundís i investigués en els estudis de les Sagrades Escriptures com
un mitjà eficaç al servei de l’evangelització i de la irradiació de la cultura.
D’aquestes terres van sortir personalitats com Mn. Tomàs Sucona i Vallès,
canonge de la seu de Tarragona nascut a Reus, que és el primer traductor
bíblic en llengua catalana, i que va traduir directament els Salms de l’hebreu
al català i els va aplegar en un únic volum l’any 1901.
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El Seminari de Tarragona, hereu de la Universitat Pontifícia, continuà
en temps contemporanis les tasques docent, d’investigació i de difusió de
la Bíblia, tasques, aquestes, que avui es perpetuen de manera eficaç a l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. Cal esmentar també els
esforços dels meus predecessors els arquebisbes Josep Pont i Gol, Ramon
Torrella Cascante i Lluís Martínez Sistach per impulsar les iniciatives bíbliques des del Secretariat diocesà de pastoral bíblica i l’Associació Bíblica
de Catalunya.
Del Seminari de Tarragona van néixer projectes com el nostre Museu
Bíblic. Fundat fa més de 80 anys per Mn. Josep Vallès, canonge de la Catedral de Tarragona, el museu va ser recuperat a finals dels anys 80 gràcies a
l’impuls d’un grup de voluntaris i l’acció decidida del Secretariat diocesà
de pastoral bíblica i de Mn. Joan Magí. També amb l’ajut inestimable de
Mn. Joan Aragonès, aleshores vicari general. Justament, els dos mossens que
avui, merescudament, homenatgem. El Museu constitueix una autèntica aula
viva al servei de la irradiació de la paraula de Déu i de la cultura bíblica.
És un museu estimat per tots nosaltres que sempre sorprèn el visitant per
la seva riquesa arqueològica, literària i artística que custodia i la manera
didàctica com s’explica. La seva vitalitat també és sorprenent. Des de l’any
2006, que van ser obertes les noves dependències a la casa dels Concilis,
l’equip del Museu ha realitzat 9 exposicions, ha participat en més de 40
articles i llibres de caràcter científic i divulgatiu, ha organitzat diversos
tallers, cursos i seminaris, manté activitats de caràcter interconfessional i
interreligiós, ha realitzat moltes conferències i participa activament en projectes d’intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona i a l’amfiteatre de Tarragona amb altres institucions com l’Ajuntament i l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica. També manté una estreta col·laboració amb
l’Associació Bíblica de Catalunya, el Camp d’Aprenentatge i l’Associació
Cultural Sant Fructuós. De la mateixa manera ha col·laborat amb altres
museus de la ciutat, com el Museu del Port o el Museu d’Història. Aquest
és el perfil del nostre museu: una institució diocesana àgil, dinàmica i que
entén que la museografia està al servei d’una cultura compartida i d’una
fe viscuda.
Estic particularment content de l’edició d’aquest catàleg, presentat de
manera brillant per Mn. Joaquim Claver. Certament el llibre és més que
una exposició de belles peces arqueològiques literàries o artístiques. És una
eina a l’abast de tothom i en particular dels educadors que els permetrà
tenir sintetitzats continguts referents a la transmissió literària de les Sagrades
Escriptures, la geografia de Terra Santa i la Història Sagrada.
El catàleg ha estat dedicat a dos grans preveres: Mn. Joan Aragonès i Mn.
Joan Magí. Durant molts anys han exercit un magisteri dedicat a difondre el
tresor de les Sagrades Escriptures. Han transportat al cor de la Terra Santa
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milers de pelegrins, i el més important és que han sabut crear escola entre
preveres i laics. Projectes com el que avui ens aplega, el del Museu Bíblic
Tarraconense, és un exponent clar de la llavor que van plantar. L’Església
de Tarragona us està agraïda i espera de vosaltres que, en la vostra vellesa,
continueu sent un referent i una font de coneixement a l’abast de totes
les persones. Us necessitem!
Per molts anys que continuem difonent la Bíblia entre tots els homes i
dones, i amb el desig que la nostra terra sigui acollidora amb la seva riquesa
espiritual i cultural.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, 7 de març de 2011

Escrit
per als opuscles de la Setmana Santa 2011
Setmana Santa i família

Benvolguts confrares i lectors,
Una de les imatges de la Setmana Santa que més gravades tinc és l’expressió dels nens quan, bocabadats, amb uns ulls com a plats, contemplen
el pas de les nostres processons. I quina estampa tan bonica és veure els
nostres menuts, amb la corresponent vesta processional, desfilant al costat
del pare, de la mare o d’un germà. Que n’és, d’important, el paper de la
família! Ho dic en el sentit més ampli: des de la seva missió fonamental com
a generadora i acollidora de la vida, passant per tot el procés d’educació,
de socialització i de transmissió de cultura i valors, fins al seu servei més
dolorós i humà, com és acollir en el seu si la malaltia i el declivi natural
de la vida que s’encamina cap a la seva consumació. La família forma part
del projecte creador de Déu que va fer boniques i bones totes les coses
(cf. Gn 1,31).
També la Sagrada Família de Natzaret va tenir un paper fonamental en
el procés de creixement personal —corporal i espiritual— de Jesús: llegim
en els evangelis que Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el
favor de Déu i dels homes (Lc 2,52). Ens podem imaginar fàcilment Jesús
assegut a la falda de la seva mare mentre aquesta li anava ensenyant les
primeres pregàries, o Josep portant Jesús a la sinagoga els dissabtes. Podem
afirmar que Jesús va ser un home del seu temps, integrat dins la cultura i
la religió del seu poble, gràcies a la seva família, Maria i Josep.
Jesús, abans de morir a la creu, encomana Maria a Joan, que representa
l’Església. Ara és l’Església la nova encarregada del creixement dels seus
152

fills, els creients, pels quals ha de maldar i ha de vetllar. Aquesta és la meva
missió com a cap i pastor d’aquesta Església que fa camí a Tarragona: vetllar
i maldar per tal que tots els cristians siguin fidels als ensenyaments d’aquell
que va donar la seva vida en rescat per tots els homes i ens va ensenyar
el camí i la veritat. En aquest sentit l’Església, fidel a la seva missió, ha de
predicar la paraula de Déu quan és oportú i quan no ho és (cf. 2Tm 4,2)
i no pot deixar d’insistir en la veritat d’allò que predica.
Per això el nostre sant pare Benet XVI, valent i decidit a predicar la
veritat, va proclamar que Jesucrist «ens ha ensenyat […] el valor primordial
del matrimoni i de la família, esperança de la humanitat, en la qual la vida
troba acolliment, des de la seva concepció fins al seu declivi natural. Ens
ha ensenyat també que tota l’Església, escoltant i complint la seva paraula,
es converteix en la seva Família. I encara més, ens ha encomanat ser llavor de fraternitat que, sembrada en tots els cors, animi l’esperança». Són
paraules del Sant Pare durant l’Angelus del dia 7 de novembre de 2010 a
la Sagrada Família de Barcelona.
Benvolguts: defensem la família, defensem la vida. Ens calen famílies
cristianes que, amb valentia, visquin aquesta dimensió profètica del matrimoni de ser amb generositat font de vida, sal i llevat enmig del nostre
món. Pares: a les vostres mans està, en bona mesura, el futur dels vostres
fills, de la nostra societat, de la nostra Església i de la nostra Setmana Santa de Tarragona. Joves: us espero a tots per a rebre primer els pelegrins
que el mes d’agost vindran a la nostra arxidiòcesi, i després anirem tots
a Madrid per a participar en la propera Jornada Mundial de la Joventut
amb el Sant Pare.
Us desitjo una molt bona Pasqua de Resurrecció. Rebeu, amb tot el meu
afecte, la meva benedicció i agraïment per la vostra tasca.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, Setmana Santa 2011

ALS QUATRE VENTS
336. Pelegrinatge a les terres de sant Pau i santa Tecla (I)
6 de març de 2011

Entre els dies 8 i 14 de febrer he tingut l’ocasió, convidat per l’Ambaixada de Turquia, de visitar aquell país. L’objectiu ha estat conèixer els
llocs relacionats amb sant Pau i santa Tecla i, en general, els escenaris que
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apareixen amb tanta freqüència en els Fets dels Apòstols, els llocs de les
primeres comunitats cristianes. Acompanyat d’alguns sacerdots i d’un bon
grup d’excel·lents periodistes i persones que treballen en el món de la
comunicació, hem recorregut llocs entranyables i hem pogut conèixer les
petites comunitats cristianes que viuen la fe cristiana de manera admirable,
i a vegades heroica, en aquest país de majoria musulmana.
Després del viatge d’anada, la nostra primera meta va ser Istanbul, antigament Bizanci i abans Constantinoble, un enclavament molt important,
per on han passat gairebé totes les civilitzacions. Després de visitar la Gran
Mesquita i Santa Sofia, vam resar el Credo a tocar de l’església de Santa
Irene, ja que en aquesta església, ara transformada en sala de concerts, es va
celebrar el concili de Constantinoble i es va professar per primera vegada el
que ara anomenem Credo de Nicea-Constantinoble. A la tarda vaig poder
concelebrar l’eucaristia amb Mons. Louis Pelâtre, arquebisbe d’Istanbul,
amb els sacerdots de Tarragona que venien amb mi i amb el rector de la
Catedral d’Istanbul: una església no gaire gran, comparada amb Santa Sofia,
que havíem visitat al matí, i que ara està transformada en museu.
Al dia següent vam viatjar a Antioquia, la ciutat on els seguidors de Jesús
van començar a anomenar-se cristians, on va estar sant Pau i des d’on aquest
va sortir, juntament amb Bernabé, per al seu primer viatge apostòlic. En
aquesta ciutat, anomenada ara Antakya, vam visitar amb emoció l’anomenada gruta de Sant Pere, ja que allí se situa la primera càtedra de sant Pere,
anterior a la que es va assentar més tard a Roma. A la tarda vam celebrar la
missa a l’església parroquial de Sant Pere, que atén la Custòdia franciscana.
Va ser una celebració molt emotiva, amb les vespres resades en turc, i on
els pocs cristians que viuen ara en aquesta ciutat ens van complimentar i
emocionar amb el seu afecte. Després ens van ensenyar els locals de Càritas,
on ajuden a tots els necessitats: una comunitat pobra com la cristiana, però
que no renuncia a viure la caritat amb altres més necessitats.
L’endemà ens vam traslladar a Tars, on va néixer sant Pau. Vam visitar
el pou de Sant Pau, d’on segurament ell va beure, que està situat al barri
jueu originari del primer segle. A l’església de Sant Pau, regentada per una
comunitat de religioses italianes, transformada ara en museu, vam celebrar
l’eucaristia, la qual cosa es concedeix sempre que es demani prèviament.
Esperem que algun dia, com ho han promès les autoritats civils, pugui ser
de debò una església dedicada enterament a donar glòria a Déu.
Com a conclusió d’aquests tres primers dies del nostre pelegrinatge
destacaria l’amable acollida que hem tingut en tots els llocs visitats i en
les moltes persones entrevistades, i l’enorme fe dels pocs cristians que hi
ha en aquestes terres, que fa que la seva presència sigui com la de fa dos
mil anys, quan Pau va començar a predicar Jesucrist, mort i ressuscitat, i
a crear les primeres comunitats cristianes. M’he sentit, com mai, hereu
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de la fe d’aquells homes i dones que van saber proposar —era impossible
imposar res— la bona nova de Jesús.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

337. L’entrenament de la Quaresma
13 de març de 2011

Acabem de commemorar el Dimecres de Cendra amb el qual s’inaugura
la Quaresma, el temps litúrgic el sentit del qual em proposo comentar. Dies
de dejuni, d’almoina, de pregària, la Quaresma és com un entrenament per
arribar purificats a la gran celebració del misteri de la Pasqua, en què contemplem la gran donació de Déu fet home per a la nostra redempció.
Una persona moderna podria preguntar-se: No serà la imposició de la
cendra l’últim vestigi d’una religió en retrocés que ens presenta, com si
volgués espantar-nos, la maldat humana, el pecat i, a manera de remei,
aquestes coses tan desagradables com fer penitència i sacrificis?
Hauríem de contestar: si vostè priva la Quaresma de motius, el resultat
seria molt semblant al que descriu. Per què cal preocupar-se, o fins i tot
mortificar-se? Si no hi ha una raó per a això, seria absurd.
Això no obstant, veiem per experiència que res no s’aconsegueix sense
esforç. Els futbolistes estan sotmesos a entrenament abans de cada partit,
els atletes repeteixen mil vegades els seus exercicis abans de fer-los davant
del públic, els nedadors, per exemple, fan una vegada i una altra de punta
a punta la piscina en silenci abans que siguin aplaudits pel públic en els
campionats.
La lluita espiritual tampoc s’improvisa. És necessària i a més és voluntària,
perquè se li veu un sentit. Gandhi veia sentit als seus dejunis. Antoni Gaudí
es va prendre tan seriosament el seu dejuni quaresmal el 1894 que va caure
malalt, i com que li perillava la vida va haver d’acudir-hi un eclesiàstic, i
després el bisbe de Vic, Torras i Bages, per a dissuadir-lo de continuar-lo
durant més temps.
Tornem a l’inici: són dies de dejuni, d’almoina i de pregària. El dejuni
per a mortificar el cos i preparar-nos espiritualment; l’almoina perquè el
secret de la conversió és estimar, i estimar es tradueix en gestos concrets,
i la pregària, el diàleg amb el Senyor, ja que com diu l’evangeli: «Déu ha
estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi ningú
dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna» (Jn. 3,16).
Es tracta d’aprofundir en la nostra vida interior, no de fer coses extraordinàries. Teresa de Lisieux va escriure: «Els meus sacrificis consistien a
domar la meva voluntat, sempre prompta a sortir-se amb la seva, a retenir
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una paraula de rèplica, a prestar petits serveis sense fer-los valer, a seure
sense recolzar l’esquena…».
Que aquesta Quaresma la prenguem d’aquesta manera positiva, com
un entrenament, una nova conversió cap a Déu i els altres. Llavors no ens
semblarà un temps trist, sinó de feliç preparació per a un altre que estarà
ple de llum.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

338. Pelegrinatge a les terres de sant Pau i santa Tecla (i
II)
20 de març de 2011

En el meu anterior escrit Als Quatre Vents vaig descriure els tres primers
dies del pelegrinatge que he fet a Turquia amb diversos sacerdots i periodistes, en què he visitat Istanbul, Antioquia i Tars, la pàtria de sant Pau.
Des de Tars, i segurament per llocs per on va passar sovint sant Pau,
vam viatjar a Iconi, actualment Konya, lloc del naixement de santa Tecla.
Pel camí ens vam parar a contemplar, ja gairebé fosc, les restes monumentals del lloc on, segons la tradició, va estar enterrada la nostra santa. Amb
profunda emoció vam visitar la cripta i vaig somiar que algun dia es pugui
restaurar aquest lloc i mostrar el que va ser objectiu de grans pelegrinatges
en el passat: la monja pelegrina Egèria del segle IV, en el seu famós relat,
ens descriu amb detall aquest lloc, per a nosaltres tan entranyable. Era
fàcil, estant allà, pregar, demanant a santa Tecla que protegeixi la nostra
arxidiòcesi, Tarragona i la catedral a ella dedicada.
Molt d’hora, vaig concelebrar a Konya la missa a l’església dedicada
a sant Pau i santa Tecla, a la qual van assistir algunes famílies iraquianes
refugiades en aquesta ciutat, fugint de la persecució que pateixen al seu
país per la seva condició de cristians. Després vam fer la visita al museumonestir de Mevlana, on va néixer el sufisme, el misticisme islàmic, tan
semblant al cristià. Una recepció a l’Ajuntament de Konya i un llarg viatge
fins a Ankara van concloure aquest quart dia de viatge.
El diumenge vam tenir la trobada amb el nunci apostòlic, Mons. Antonio
Lucibello, i amb l’Ambaixador d’Espanya; una llarga conversa amb tot el
grup i després la santa missa, concelebrada en una capella dins del territori
de la Nunciatura. En tot Ankara no hi ha cap església, només llocs de culte
dins dels territoris d’algunes ambaixades. Hi van assistir molts fidels, amb
gran devoció, sentint-se una minoria, però que viu amb gran fe i amor. En
acabar la celebració, un bon grup de fidels —molts d’ells filipins, treba156

lladors humils— atenien amb molt d’afecte, amb menjar, roba i joguines
per als nens, un bon grup de refugiats de totes les religions, expulsats dels
seus països amb violència.
Al migdia vam visitar el mausoleu de Gazi Mustafà Kemal Atatürk,
fundador de la República de Turquia, i vam tenir una interessant trobada
amb el Dr. Sabit Simsek, cap del Departament de Relacions entre les Religions i Cultures, i conseller sobre aquests temes del primer ministre de
la República de Turquia.
Entre les moltes coses que ens va dir el Nunci, una va ser que les comunitats cristianes d’Occident —també les de Tarragona— hauríem de patir
un «electroxoc» i reaccionar, perquè una comunitat cristiana que viu la
seva fe tèbiament pot acabar desapareixent, com havia passat amb moltes
de les comunitats cristianes florents i centenàries que havien habitat en
aquelles terres.
Aquest pelegrinatge a Turquia m’ha ajudat —i penso que també als qui
han pelegrinat amb mi— a estimar més l’Església i a pregar per aquells
cristians que viuen en condicions molt difícils la seva fe cristiana, i també
a veure la necessitat d’establir ponts de diàleg i futurs intercanvis culturals
que serveixin perquè la llibertat religiosa sigui reconeguda a tot arreu.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

339. La nova evangelització (i II)
27 de març de 2011

Fa unes setmanes em referia al manament evangèlic, expressat per Jesús
mateix, d’evangelitzar tots els pobles. Avui desitjo tractar el tema de la «nova
evangelització», com la va anomenar Joan Pau II al·ludint a la necessitat
de tornar a països amb una gran història cristiana la fe que va guiar les
generacions passades i que molts han perdut. Va ser durant el seu primer
viatge a Polònia, el 1979, quan, recordant la gran creu de Nowa Huta que
va desafiar l’ateisme oficial, Joan Pau II va parlar per primera vegada de
la necessitat d’aquesta nova evangelització.
El Papa volia que els ensenyaments del concili Vaticà II arribessin a tots
els pobles, però a la vegada veia que països com Itàlia, França, Espanya,
Irlanda, i tot Europa en general, s’allunyaven de les seves arrels cristianes;
símbol de tot això era la negativa al fet que no figurés ni una menció a
aquestes arrels en la Constitució Europea que s’estava elaborant i que al
final no va tirar endavant.
Tota l’Església va veure amb dolor l’allunyament de la pràctica cristiana
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i sacramental de molta gent i la irrupció de lleis aprovades pels Parlaments
a favor de formes de vida —o la seva eliminació— i a favor d’estructures
de família en contradicció no només amb la visió cristiana, sinó fins i tot
amb la naturalesa mateix.
Al mateix temps, però, es nota una set de Déu, potser per a molts joves,
del Déu desconegut. És el que nosaltres hem d’anunciar. Aquesta set de
Déu s’adverteix en la recerca de noves espiritualitats i en el desengany pel
que fa a les ofertes d’una societat consumista que sembla que es basta a
ella mateixa.
L’Església necessita fer sentir la seva veu en aquest món més àvid que
mai de testimonis veritables. No hi ha ara una gran confusió entre el món
real i el virtual? Hi ha moltes persones que acudeixen a les xarxes socials
d’Internet per a fabricar la seva pròpia imatge i per a relacionar-se amb
d’altres. Costa moltes vegades distingir la realitat de l’aparença, el que és
veritat del que és un engany. Res no pot suplir l’exemple d’una persona
conseqüent amb les seves idees i les seves creences. Potser aquesta sigui
la clau de l’admiració que va despertar l’esmentat papa Joan Pau II, la
tomba del qual registra 23.000 visites diàries segons dades de L’Osservatore
Romano.
Aquesta mateixa coherència de vida és la que se’ns demana als cristians.
El nostre territori d’evangelització és a prop: és l’ambient on ens movem,
començant per la nostra família, amics i companys de feina, i també per
persones necessitades, per la seva vellesa, per una malaltia, o pel fet de
viure en condicions dures d’immigrat.
La nova evangelització és aquí, a la cantonada; és obra de cadascú. Ha
de ser un desbordament del nostre amor a Déu.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Activitats del Sr. Arquebisbe
del mes de març de 2011
De dimarts 1 a divendres 4
A Madrid, participa en la XCVII assemblea plenària de la Conferència
Episcopal Espanyola.
Dissabte 5
A Barcelona, a l’oratori del Col·legi Major Bonaigua, pronuncia una
conferència.
A la capella major del Seminari Pontifici de Tarragona, celebra l’eu-
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caristia en la qual ordena de diaca el dominic tarragoní fra Alejandro
López Ribao.
Diumenge 6
A l’església parroquial de Sant Pere Apòstol de Vilabella, administra el
sagrament de la confirmació.
Amb motiu del XXX aniversari dels Gogistes Tarragonins, és convidat
a compartir el dinar de germanor d’aquesta associació.
Dilluns 7
Rep visites, entre d’altres la del president de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Tarragona, Sr. Albert Abelló.
Rep també, en audiència individual, els delegats i directors de secretariat
diocesans.
Al palau de la Diputació de Tarragona, assisteix a l’acte de presentació
del catàleg Mvsevm Biblicvm Tarraconense, durant el qual també es ret
homenatge a Mn. Joan Aragonès Llebaria i a Mn. Joan Magí Ferré, pel
seu mestratge bíblic i per apropar Terra Santa a Catalunya.
Dimarts 8
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 208 del Consell Episcopal.
Dimecres 9
A la sala d’actes del Seminari Pontifici de Tarragona, presideix la roda
de premsa de presentació als mitjans de comunicació del projecte de
Centre Cultural Tarraconense i de les obres de rehabilitació de l’edifici
que s’hi estan duent a terme.
A Palau, continua rebent, en audiències individuals, els delegats i directors de secretariats diocesans.
Rep visites.
A la Catedral, presideix la missa i la imposició de la cendra.
Dijous 10
Continua rebent, en audiències individuals, els delegats i directors de
secretariats diocesans.
Rep visites.
Divendres 11
Rep visites.
A l’església dels Sants Reis de Tarragona, organitzat per l’Agrupació
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d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, assisteix a l’acte de
presentació del cartell de la Setmana Santa 2011 i al concert que ofereixen la Banda Unió Musical de Tarragona i el Cor i Orquestra dels
Amics de la Catedral.
Dissabte 12
A la casa diocesana d’exercicis Cardenal Arce de la Selva del Camp,
presideix la reunió n. 19 del Consell Pastoral Diocesà.
A la sala d’actes de l’Antiga Audiència, organitzat per l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa i per la Confraria dels Maginets, assisteix
a la XIX edició de Visions de la Setmana Santa.
Diumenge 13
A l’església parroquial de l’Assumpció d’Alcover, presideix l’eucaristia
del primer diumenge de Quaresma amb motiu de la inauguració de
la segona etapa de la restauració del temple. Amb aquest motiu fa la
benedicció de la restauració i, acompanyat per les autoritats i els fidels,
es descobreix una placa commemorativa del fet i visita les obres.
Dilluns 14
Continua rebent, en audiències individuals, els delegats i directors de
secretariats diocesans.
A l’església parroquial de Sant Francesc d’Assís de Tarragona, pronuncia
una conferència quaresmal de l’arxiprestat de Tarragona Centre amb
el títol «Protagonistes de la nova evangelització».
Dimarts 15
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 209 del Consell Episcopal.
A l’església del Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, fa l’exposició del
Santíssim i administra el sagrament de la reconciliació.
A la sala d’actes de la casa dels Concilis, amb vistes a la preparació dels
dies previs a la Jornada Mundial de la Joventut 2011 a Madrid, presideix la trobada amb els directius i responsables de pastoral dels centres
educatius.
Dimecres 16
A Barcelona, presideix la reunió de delegats d’ensenyament de les diòcesis amb seu a Catalunya (SIERC).
A la sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona, presenta
el seu llibre Creo, de Cobel Ediciones.

160

Dijous 17
A la casa provincial de les Filles de la Caritat a Madrid, participa en
l’assemblea general d’escoles catòliques (FERE-CECA i EyG).
Divendres 18
Rep visites.
Continua rebent, en audiències individuals, els delegats i directors de
secretariat diocesans.
A l’església parroquial de Santa Maria de Bonavista, pronuncia una conferència quaresmal de l’arxiprestat de Tarragona Perifèria amb el títol
«Protagonistas de la nueva evangelización». A continuació comparteix
el sopar amb els mossens de la parròquia.
Dissabte 19
Al monestir de Nuestra Señora de Veruela, a Vera de Moncayo (diòcesi
de Tarassona), participa en l’eucaristia d’ordenació episcopal i presa
de possessió com a nou bisbe de Mons. Eusebio Hernández Sola, agustinià.
Diumenge 20
A la Catedral, en ocasió de la celebració del Dia del Seminari, presideix
l’eucaristia conventual durant la qual confereix el ministeri de l’acolitat
als seminaristes Jordi Sala Balanyà i Albert Fortuny Llaveria.
A la tarda, marxa cap a Estercuel (Terol), per tal de predicar una tanda d’exercicis espirituals als pares mercedaris, al monestir de Nuestra
Señora del Olivar.
De dilluns 21 a divendres 25
Al monestir de Nuestra Señora del Olivar, a Estercuel (Terol), predica
exercicis espirituals als pares mercedaris.
Dissabte 26
Durant el matí, a la capella del beat Francesc Palau del col·legi de les
Carmelites Missioneres Teresianes de Tarragona, acompanya un grup
de joves de l’equip de la Delegació diocesana de pastoral de joventut i
els predica el recés de Quaresma.
A la Secuita, convidat pel Sr. Alcalde, Eudald Roca Gràcia, participa en
el sopar solidari amb Requena (Perú), organitzat per l’ajuntament de
la Secuita.
Diumenge 27
A la Nou de Gaià, que enguany celebra el mil·lenari de la població,
presideix els actes de l’Aplec de l’arxiprestat del Tarragonès Llevant
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així com l’eucaristia concelebrada a l’església parroquial de Santa Maria
Magdalena.
Dilluns 28
Rep visites.
A l’església parroquial de Sant Francesc d’Assís de Tarragona, acompanya Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit de Girona, que ha estat
convidat a pronunciar una de les conferències quaresmals.
Dimarts 29
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 210 del Consell Episcopal.
Rep visites.
A l’església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona, fa l’exposició del
Santíssim i administra el sagrament de la reconciliació.
Dimecres 30
Rep visites.
A Barcelona, al Petit Palau del Palau de la Música, participa en l’acte
de presentació de l’edició de la Bíblia Popular.
Dijous 31
A la casa d’espiritualitat dels pares rogacionistes, presideix la reunió n.
20 dels arxiprestos amb el Consell Episcopal.
A Reus, a la tarda, participa en l’assemblea de la Càritas Interparroquial.

Consell Pastoral Diocesà
Nota
en relació amb la llibertat religiosa i amb la persecució que pateixen els
cristians en diversos països
Amb data de 12 de març de 2011 s’ha reunit el Ple del Consell Pastoral
Diocesà de l’Arquebisbat de Tarragona, que és un Consell format per
membres de tots els sectors de la pastoral diocesana —preveres, diaques,
religiosos i religioses i sobretot laics i laiques— al qual correspon, sota la
presidència del Sr. Arquebisbe, investigar i ponderar tot el que es refereix
a les activitats pastorals i proposar-hi conclusions pràctiques.
Davant les doloroses notícies de la persecució religiosa que es registra en
diversos països, el Consell Pastoral Diocesà fa la següent declaració a favor
de la llibertat religiosa:
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1. Expressar la religió adoptada en consciència és un dret natural de les
persones que també recull el punt 18 de la Declaració Universal dels
Drets Humans quan diu: «Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o creença, individualment o col·lectivament, en públic o en privat,
per l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.»
2. Lamentem els atacs a persones individuals i grups de cristians a diversos
països, com ha esdevingut últimament a l’Iraq, a Nigèria, a Egipte, a
Eritrea, a l’Índia, al Sudan i a Filipines, entre d’altres, recordant especialment la mort recent de Shahbaz Bhatti, catòlic, ministre per a les
minories del govern del Pakistan.
3. La pretesa defensa de la religió que s’invoca per part de grups violents
no justifica l’activitat terrorista que practiquen, sinó que s’hi contradiu.
4. Desitgem que arreu del món, els creients amb els quals compartim la
fe en el Déu únic condemnin aquests fets, i també que els seus governs
garanteixin la vida i l’activitat de tots els ciutadans.
5. Els cristians perseguits són els nous màrtirs de la fe. Ens solidaritzem
amb ells i compartim l’angoixa en què viuen les seves famílies.
6. Fem extensiva la nostra solidaritat a totes les altres minories no cristianes
que també pateixen per manca de llibertat de pensament, consciència o
religió.
7. Perdonem de tot cor, tal i com ens ho va ensenyar Jesucrist, els qui ataquen els cristians, i en la nostra pregària li demanem que cessi aquesta
persecució i que puguem viure tots lliurement com germans.
Tarragona, 12 de març de 2011

Secretaria General i Cancelleria
Convocatòria
a la reunió n. 20 d’arxiprestos
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, convoca els arxiprestos a una reunió per al proper dia 31 de març de 2011, dijous, a la Residència dels pares
rogacionistes del Santuari de la Mare de Déu de Loreto de Tarragona.
Ordre de la reunió
10.00-10.30 Rés de l’Hora menor i lectura i aprovació, si s’escau, de
l’acta de la reunió anterior.
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Objectiu 4t del Pla pastoral 2010-2013: L’atenció pastoral a les parròquies en
el futur immediat.
10.30-11.00 Presentació dels resultats de l’enquesta sobre la realitat
parroquial que es va fer el curs passat i, a partir del treball
que es va fer en la reunió del Consell de Presbiteri del dia
17 de febrer, introducció al següent pas —jutjar— que cal
fer per a treballar l’objectiu 4t.
11.00-12.00 Establiment dels criteris, les actituds i les prioritats que
se’ns demanen per a trobar formes d’atendre les parròquies
d’una manera nova.
12.00-12.15 Descans.
12.15-13.00 Continuació del diàleg.
13.00-13.30 Informació sobre el que s’ha treballat relatiu a l’objectiu 2n
del Pla pastoral —El compromís dels laics en el món— en
el Consell Pastoral Diocesà.
13.30-13.45 Mn. Manuel Borges: Proposta de revisió del sistema d’economia: quotes, comptabilitats, IVA…
13.45-14.00 Precs, preguntes i informacions.
Moderador: Mn. Creu Saiz Ruiz.
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera
Tarragona, 4 de març de 2011

Convocatòria
a la Jornada presbiteral del Dilluns Sant, 18 d’abril de 2011
Als preveres
Benvolguts mossens,
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, convida tots els preveres de
l’arxidiòcesi a la jornada presbiteral del Dilluns Sant, el dia 18 d’abril, que
enguany, per raó de les obres de restauració que s’estan fent a l’interior de
la Catedral, se celebrarà a l’església parroquial de Sant Pau de Tarragona.
Per aquest motiu, us demanem que atengueu les indicacions del dors
d’aquesta carta, perquè les qüestions d’aparcament, de la conferència i del
dinar són diferents dels altres anys.
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En el context d’aquesta diada seran homenatjats els preveres de la nostra
arxidiòcesi que al llarg d’aquest any 2011 celebren 50 anys de l’ordenació
presbiteral, que són:
Mn. Marià Sordé Dalmau i Mn. Joan Magí i Ferré
i, enguany, els diaques permanents que celebren 25 anys d’ordenació diaconal, que són:
Mn. Jaume Macaya Prats i Mn. Vicenç Bernal Latorre
El Sr. Arquebisbe desitja que s’estimuli els fidels de les nostres comunitats
a participar en aquesta celebració, a fi que els qui puguin ens hi acompanyin.
Cordialment,
Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera
Tarragona, 29 de març de 2011

Indicacions
09.30

S’obrirà l’aparcament del pati de l’Institut Martí i Franquès de
Tarragona.
Els preveres i diaques es podran revestir a la sala Damasc del
Centre parroquial de Sant Pau de Tarragona (entrada per davant
de l’edifici dels jutjats - c/ de la Popular, 2).

10.30

A l’església parroquial de Sant Pau de Tarragona:
Celebració de la missa crismal, amb la renovació dels compromisos
inherents a l’ordenació presbiteral (color litúrgic: blanc).

Després de la celebració: Al despatx parroquial, es podran recollir els sants
olis.
Aquest servei es tancarà a les 12.30 i es reprendrà després de
dinar. Cal que els interessats portin els recipients necessaris per a
posar-hi els olis.
12.30

A la sala d’actes del Col·legi d’Advocats i Farmacèutics de
Tarragona:
Conferència a càrrec del Dr. Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit
de Girona, sobre el tema
«Reflexions i consideracions
25 anys de la publicació del document
Arrels cristianes de Catalunya
i als 15 del concili provincial Tarraconense de 1995»
a
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A continuació, Mn. Joan Magí Ferré, farà una breu presentació
de l’edició de la Bíblia Popular.
14.00

Al semisoterrani del centre parroquial de la Parròquia de Sant
Pau (entrant per la pl. d’Orleans): dinar de germanor.
Es tancarà l’aparcament del pati de l’Institut Martí i Franquès.

Després de dinar: Es tornarà a obrir l’aparcament.
16.00

Es tancarà l’aparcament de l’Institut Martí i Franquès.

Temes tractats
en la reunió n. 208 del Consell Episcopal
Dia 8 de març de 2011
— Nomenament i designació del Patronat de la Fundació Santa Maria de
Siurana (cf. p. 147 d’aquest Butlletí):
— Algunes qüestions de la missa crismal i jornada presbiteral d’enguany.
— Preparació de les properes reunions del Consell Pastoral Diocesà i d’Arxiprestos.
— Altres temes del govern de l’arxidiòcesi.

Temes tractats
en la reunió n. 19 del Consell Pastoral Diocesà
Dia 12 de març de 2011
— Benvinguda als nous consellers, nomenats per raó de la renovació de la
meitat del Consell Pastoral Diocesà, i recordatori de les responsabilitats
que tenen.
— Votació d’un nou membre de la Permanent. Ha sortit escollida la Sra.
Elisabet Canudas Sicart.
— A partir del treball per grups de la passada reunió, plantejament d’un
segon pas en l’estudi del 2n objectiu del Pla pastoral diocesà per al
trienni 2010-2013: «Urgir en els cristians i cristianes laics el compromís
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social pel Regne en la nostra societat d’avui i d’aquí». En aquesta ocasió s’ha tractat de jutjar a partir del que es va constatar en un primer
moment.
— Per grups, s’han intentat establir els criteris que haurien de marcar el
nostre ser cristians en el món i les prioritats que ens hauríem de proposar per a fer-ho possible.
— Emissió d’una nota relativa a l’Església perseguida (la podeu consultar
a la p. 162 d’aquest Butlletí).

Temes tractats
en la reunió n. 209 del Consell Episcopal
Dia 15 de març de 2011
— Valoració de la reunió del Consell Pastoral Diocesà del proppassat dia
12 de març.
— Qüestions relatives a la construcció del Centre parroquial de Santa Maria
de Bonavista (església i locals parroquials).
— Preparació del treball a realitzar amb els arxiprestos en la reunió del
proper dia 31 de març.
— Informació, per part del Sr. Arquebisbe, de les entrevistes que va mantenint aquests dies amb els delegats i directors de secretariats diocesans,
relatives als projectes i activitats que aquests organismes estan portant a
terme.
— Altres temes del govern de l’arxidiòcesi.

Temes tractats
en la reunió n. 210 del Consell Episcopal
Tarragona, 29 de març de 2011
— Temes relacionats amb preveres i parròquies.
— Concreció d’alguns detalls relatius a la missa crismal i la jornada presbiteral del Dilluns Sant, que enguany se celebrarà a l’església parroquial
de Sant Pau de Tarragona per raó de les obres de restauració que s’estan
fent a l’interior de la Catedral.
— Alguns temes de l’organització interna de la cúria diocesana.
— Altres temes del govern de l’arxidiòcesi.
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Temes tractats
en la reunió n. 20 d’arxiprestos
Dia 31 de març de 2011
— Presentació dels resultats de l’enquesta sobre la realitat parroquial que
es va fer el curs passat.
— A partir del treball que es va fer en la reunió del Consell de Presbiteri
del dia 17 de febrer, introducció al següent pas —jutjar— que cal fer
per a treballar l’objectiu 4t: Establiment dels criteris, les actituds i les
prioritats que se’ns demanen per a trobar formes d’atendre les parròquies d’una manera nova.
— Informació sobre el que s’ha treballat relatiu a l’objectiu 2n del Pla
pastoral —El compromís dels laics en el món— en el Consell Pastoral
Diocesà.
— Proposta de revisió del sistema d’economia actual: quotes, comptabilitats,
IVA… Es decideix que els mossens presentin suggeriments per a fer una
comissió d’estudi.

Delegació diocesana de pastoral social
Càritas Diocesana de Tarragona
Manifest
sobre la immigració
Tots som ciutadans. Reflexions i propostes de Càritas Diocesana de
Tarragona davant la iniciativa d’alguns ajuntaments catalans de demanar
més «control» sobre la immigració
Davant les mocions presentades per alguns ajuntaments de Catalunya en
què sol·liciten que els seus informes siguin decisius per a donar llum verda als processos de reagrupament familiar i d’arrelament de les persones
nouvingudes, especialment quan vulnerin les ordenances cíviques, volem
posar de manifest algunes consideracions:
Aquestes iniciatives municipals pretenen aprofitar la manca de criteris
comuns en la gestió dels empadronaments i dels informes d’arrelament
social, per tal de promoure així iniciatives que dificultin els processos de regularització. Aquesta iniciativa d’ara ja havia estat denunciada anteriorment
pel síndic de greuges en l’Informe monogràfic sobre la gestió municipal
d’habitants del gener de 2008.
Aquesta qüestió pot arribar a ser un degoteig de mesures que acabin dificultant la plena integració i la cohesió social dels nouvinguts, i poden
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derivar, finalment, cap a la configuració d’un context de normalització de
la desigualtat, la discriminació i, al capdavall, d’una societat amb ciutadans
de primera i de segona.
Demanem, doncs, que no es limiti el dret al reagrupament familiar i l’arrelament social per temes de convivència. Pretendre limitar aquest dret,
amb el pretext del comportament incívic del sol·licitant no sols atemptaria
contra els seus drets fonamentals, sinó que possiblement seria contraproduent de cara a la seva integració i conducta futures.
A Càritas sempre intentem treballar, amb una mirada renovada, una de les
realitats més significatives del nostre món tan divers i canviant: la presència de persones immigrades entre nosaltres. El temps transcorregut no ha
fet sinó confirmar la necessitat de desenvolupar una reflexió més serena
i pausada sobre aquest tema tan evident. I per a fer realitat aquest futur
més just, Càritas treballa amb coherència per fer desaparèixer les causes i
lluita per combatre les conseqüències.
Volem dedicar una atenció especial, en aquests moments, a les persones
immigrades «sense papers», éssers humans amb escasses possibilitats de
defensa, presa fàcil de gent sense escrúpols o de possibles decisions administratives que ratllin l’arbitrarietat. La indefensió en què viuen aquestes
persones immigrades les converteix sovint en víctimes vulnerables dels
seus drets humans a causa d’accions i comportaments als quals es veuen
forçats i que normalment passen inadvertits i per això mateix es poden
repetir impunement. Aquesta vulnerabilitat peculiar és ja, en si mateixa,
raó suficient perquè Càritas els dediqui part de la seva atenció donant-los
suport amb fórmules creatives i valentes.
Per tot això, doncs, Càritas Diocesana de Tarragona demana a les diferents administracions, i especialment als ajuntaments, que centrin els seus
esforços a:
• Reconèixer totes les persones empadronades als respectius municipis
com a ciutadans i administrats del seu poble/ciutat, amb drets i obligacions.
• No demanar que s’inclogui en el nou Reglament d’estrangeria la
possibilitat de tenir en compte les ordenances municipals. I fer que
es compleixi la normativa per al reagrupament familiar i l’autorització
de residència per arrelament, respectant així la normativa aprovada a
Catalunya: el Pla de Ciutadania i Immigració, el Pacte Nacional per a
la Immigració i la Llei d’Acollida.
• Treballar per a la cohesió social i promoure iniciatives que posin l’accent en la prevenció del racisme.
• Sensibilitzar la societat per a un canvi de mentalitat i apostar decididament per les polítiques d’integració.
169

• Crear espais de diàleg, per tal de millorar la convivència i la cohesió
social.
• Utilitzar criteris comuns i homogenis, a tots els ajuntaments catalans,
en els tràmits administratius dels estrangers, amb seguretat jurídica i
igualtat de tracte.
• Acceptar que «Som una societat diversa, per sempre més», tal com ho
diu literalment el Pacte Nacional per a la Immigració signat per les
forces polítiques majoritàries de Catalunya i per la resta de representants empresarials, treballadors i societat civil catalanes.
Càritas Diocesana de Tarragona
Març 2011
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secció informativa
Crònica
relativa a la integració dels dos centres de l’Escola Mare de Déu de la
Serra de Montblanc en una única titularitat diocesana
L’1 de febrer de 2011, l’Arquebisbat de Tarragona i la Congregació de les
Filles de la Caritat Vedruna van signar el conveni de cessió de la titularitat
del centre d’Educació Infantil i Primària, propietat de la Congregació, a
l’Arquebisbat, culminant així un període d’estudi iniciat anys enrere per
tal de garantir la continuïtat d’aquesta escola Vedruna ja integrada, junt
amb el centre diocesà de Secundària de la Mare de Déu de la Mercè, en
el Col·legi Mare de Déu de la Serra. El conveni suposa també l’adquisició
de la propietat de les instal·lacions del centre.
La titularitat única és la culminació d’un procés desitjat per ambdues
parts que té com a objectiu assegurar la unitat d’acció i de projecte educatiu. La gestió del centre facilitarà l’impuls de nous projectes orientats cap
a la missió dels centres educatius diocesans.
La presència de les germanes al centre educatiu es remunta a finals de
l’any 1852, quan l’Ajuntament de Montblanc, mitjançant una iniciativa del
plebà de la vila, va sol·licitar a l’institut de les Germanes Carmelites de la
Caritat la vinguda a la vila d’un grup de germanes per tal d’atendre els
malalts i escolaritzar les nenes. L’any 1969 es va inaugurar l’edifici actual
de l’escola on s’imparteixen les etapes de llar d’infants, educació infantil
i primària.
Per altra banda, el Col·legi Episcopal Mare de Déu de la Mercè va ser
fundat l’octubre de l’any 1953 pel cardenal Benjamín de Arriba y Castro.
Un dels primers directors que li va donar un gran impuls va ser Mn. Joan
Martí i Alanis, més tard bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, i arquebisbe
ad personam.
L’any 1973 es va fer la fusió administrativa dels dos centres religiosos
de la vila, el Col·legi de la Mare de Déu del Carme i el Col·legi Episcopal
Mare de Déu de la Mercè, amb un nom comú, Col·legi Mare de Déu de
la Serra.
El Col·legi Mare de Déu de la Serra és l’únic centre de la comarca que
compta amb totes les etapes educatives de l’ensenyament obligatori i ha
estat i és un centre de referència pels resultats acadèmics dels seus alumnes, la formació integral i l’acompanyament als nens i joves amb una visió
cristiana, així com el protagonisme de la família en l’acció educativa i la
vida escolar.
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secció documental
Conferència Episcopal Espanyola
Missatge
als joves, d’invitació a la Jornada Mundial de la Joventut
«Arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe (cf. Col 2,7)»
Benvolguts joves,
A prop ja de la Jornada Mundial de la Joventut, que tindrà lloc a Madrid del 16 al
21 d’agost, els bisbes espanyols, reunits en Assemblea Plenària, us adrecem aquest
breu missatge per animar-vos a participar-hi. Sabem que molts de vosaltres us hi
esteu preparant amb il·lusió i que esteu animant els vostres amics i companys. Per
part nostra, us invitem a tots com ho ha fet el papa Benet XVI en el missatge que
us ha dirigit en ocasió d’aquesta Jornada: «Voldria que tots els joves, tant els que
comparteixen la nostra fe, com els que vacil·len, dubten o no creuen, puguin viure
aquesta experiència, que pot ser decisiva per a la vida: l’experiència del Senyor
Jesús ressuscitat i viu, i del seu amor per cadascun de nosaltres.»
1. Viviu amb goig i esperança
Des de l’inici de l’Església els seus pastors us han mirat amb esperança i goig perquè
sou el present i, sobretot, el futur de la societat i de l’Església. En la seva primera
carta, sant Joan es dirigeix a vosaltres amb aquestes paraules: «Joves, us escric a
vosaltres: Sou forts. La paraula de Déu està en vosaltres i heu vençut el Maligne»
(1Jn 2,14). Avui, el successor de Pere us escriu dient: «Amb profunda alegria, us
espero a cadascun de vosaltres personalment. Crist vol refermar-vos en la fe per
mitjà de l’Església.» També nosaltres, com a bisbes vostres, confiem en vosaltres i
us considerem, no sols destinataris de l’evangeli de Crist, sinó protagonistes de la
història de l’Església i de la seva edificació. El lema de la Jornada Mundial de la
Joventut no pot ser més expressiu: «Arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe (cf.
Col 2,7).» En aquesta bonica etapa de la vida que és la joventut, us animem a enfortir
i edificar la vostra fe, a aprofundir les vostres arrels en Crist, que us estima i crida
a la seva amistat i que us proposa seguir-lo en el sacerdoci, en la vida consagrada
o en el matrimoni per a fer de vosaltres els seus testimonis. Ell us donarà llum i
força per a edificar el vostre futur, mitjançant l’estudi, la professió i el treball que,
malgrat les dificultats econòmiques i l’atur actual, lluiteu per aconseguir.
El papa Joan Pau II, l’anunci de la propera beatificació del qual ens ha omplert
de goig, us va situar al centre del seu interès i missió. Se l’ha anomenat el «Papa
dels joves», per l’afecte i dedicació amb què us va distingir. No es va guanyar el




Benet XVI, Missatge del sant pare Benet XVI als joves del món en ocasió de la XXVI Jornada Mundial
de la Joventut 2011, 6 d’agost de 2010.
Ibid., 6.
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vostre afecte mitjançant l’adulació o plantejant-vos petites exigències en el seguiment de Crist. Tot al contrari: us demanava el millor de vosaltres mateixos, la
capacitat d’entregar-vos totalment a l’amor de Déu i dels homes i a portar una
vida cristiana allunyada de qualsevol mediocritat, a contracorrent, si fos necessari,
del nostre temps. Quantes vegades us va convidar a ser sants! Pensant en vosaltres,
va iniciar l’apassionant aventura de les jornades mundials de la joventut perquè,
com a joves, manifestéssiu al món l’alegria de viure en Crist, la joventut i bellesa
de l’Església, i la fermesa d’una fe que sigui per a tots el signe de la presència
del Déu viu. Sí, amics, aquest és el sentit de la propera Jornada Mundial a què
us invitem convençuts de la vostra obertura a la veritat i de la vostra capacitat de
crear llaços d’amistat amb els joves de tot el món.
2. Celebreu una autèntica festa de la fe
D’aquí a uns mesos l’Església que peregrina a Espanya viurà l’experiència d’acollir a la diòcesi i finalment a Madrid centenars de milers de joves convocats pel
papa Benet XVI per a celebrar la XXVI Jornada Mundial de la Joventut. Tindreu
ocasió, durant gairebé una setmana, de pregar personalment i comunitàriament,
participareu en la catequesi de bisbes d’arreu del món sobre el significat de ser
cristià, celebrareu el perdó de Déu i l’eucaristia, i expressareu de moltes maneres
—concerts, exposicions i actes culturals diversos— l’alegria de la fe, que canvia la
vostra vida i us projecta en el món com a creadors d’obres on brillen la caritat,
la justícia i la veritat. La presència del Papa us permetrà sentir-vos membres del
Poble universal, que és l’Església catòlica.
La Jornada Mundial de la Joventut serà, doncs, una autèntica festa de la fe, que
mostrarà com són els cristians que necessita el món d’avui: «artífexs de pau,
promotors de justícia, animadors d’un món més humà, un món segons Déu»,
que es comprometen «en diferents àmbits de la vida social, amb competència i
professionalitat, contribuint eficaçment al bé de tots. Es tracta, amics joves, de
fer visible que «Crist no és un bé només per a nosaltres mateixos, sinó que és el
bé més preciós que hem de compartir amb els altres. A l’era de la globalització,
sigueu testimonis de l’esperança cristiana arreu del món: són molts els qui desitgen
rebre aquesta esperança».
Us invitem a participar en la Jornada Mundial de la Joventut com a expressió de
la vostra adhesió a Crist i pertinença a l’Església. Perquè aquesta participació sigui
vertadera i fecunda us animem des d’ara a pelegrinar interiorment cap a Crist,
conscients que «la qualitat de la nostra trobada dependrà, sobretot, de la preparació espiritual, de la pregària, de l’escolta en comú de la paraula de Déu i del
suport recíproc». Nosaltres mateixos, els vostres sacerdots, catequistes i joves de
les vostres comunitats us acompanyarem en aquesta tasca. No esteu sols, perquè
sou part de l’única Església de Crist que peregrina en el món. Només us demanem
que confieu i poseu en joc totes les vostres capacitats.





Ibid., 5.
Ibid., 5.
Ibid., 6.

173

3. Manifesteu el rostre de l’Església jove
La vostra responsabilitat com a joves del país que acull és molt gran. Vosaltres
sereu en cert sentit el rostre de l’Església jove que rebrà els peregrins d’arreu de
tot el món. Els dies d’acollida a la diòcesi seran una experiència inoblidable per
a viure la universalitat de l’Església i la riquesa i vitalitat enormes de cada diòcesi
d’Espanya, que va acollir l’evangeli de Crist des de la primera hora del cristianisme. Animeu els vostres amics i companys perquè participin en les diverses tasques
d’acolliment i voluntariat, en les celebracions de la fe i en les activitats que cada
diòcesi prepari. Oferiu-vos també com a voluntaris per a les moltes tasques de
l’organització a Madrid, seu de la Jornada Mundial de la Joventut. Es tracta de
servir a tots perquè tots se sentin acollits i estimats per ells mateixos. Us demanem
també la vostra solidaritat amb els joves dels països més necessitats. Molts d’ells,
ben sovint aïllats d’experiències d’aquest tipus, volen participar en la Jornada
per a viure dimensions de la fe i de la vida eclesial que els enriqueixin. També
esperem joves de països on l’Església és perseguida, que ens enfortiran amb el
seu testimoniatge. Sigueu generosos i inscriviu-vos, contribuint amb la quota de
solidaritat. Fareu feliços molts companys vostres.
No volem acabar sense agrair-vos per endavant l’acolliment d’aquest missatge i
el vostre treball en l’Església. Rebeu les nostres paraules com a signe de l’afecte
i proximitat que sentim per vosaltres. Com a bisbes, som al vostre costat i us estimem. L’Església us necessita per a anunciar a tots l’amor de Déu. Sabem que
també vosaltres ens estimeu i necessiteu per créixer en la vostra fe i en la vida
cristiana. Pelegrinem en Crist, camí que ens porta cap al Pare. Tots som caminants
i tots aspirem a arribar plegats a la meta. ¿Potser aquestes raons no són suficients
per a viure en la comunió que l’Esperit ens ha donat? No serà més gran la nostra
alegria si tots ens trobem amb el successor de Pere que ve a confirmar-nos en la
fe? Demanem, doncs, els uns pels altres, perquè aquesta Jornada Mundial, com les
anteriors, ens arreli i edifiqui en Crist i converteixi la nostra fe en la roca ferma
sobre la qual s’assenti la nostra vida. No ens faltarà la protecció de Maria, Mare
de Crist i de l’Església, que des de la meta del pelegrinatge vigila i custodia els
nostres passos.
Us beneïm en el Senyor Jesucrist.
Els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola en Assemblea Plenària
Madrid, 2 de març de 2011
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secció de notes i comunicacions
Vetlla per a la Jornada Mundial
de Pregària per la Vocacions

Lema: «L’Església diocesana, fons de vocacions»
Dia: Dissabte, 14 de maig de 2011, a les 22.00 h
Lloc: Capella del Seminari de Tarragona
Organitza: Secretariat diocesà de vocacions
El Sr. Arquebisbe farà l’enviament dels joves que enguany participaran en
l’Estiu solidari 2011

CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS

C/ Sant Carles i Sant Josep, 4-6 - 43201 Reus (Tarragona)
Tel./fax 977 320 368 · Mòbil 617 467 919 · fulgenciovillar@terra.es
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SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO GENERAL

desde
San Froilán, 22 - 27001 LUG0 - ESPAÑA
Tfnos.: 982 242 107 - 982 253 393 - Fax 982 242 107
e-mail: art-martinez@terra.es - www.almacenesmartinez.com
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