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secció oficial
Sr. Arquebisbe
Decret
de 6 de setembre de 2011 pel qual es disposa la consulta per al nomenament d’arxiprestos
Havent de procedir a la renovació dels arxiprestos actuals en haver-se
acomplert el termini per al qual van ser nomenats,
Atès el que disposa la legislació canònica vigent, el Directori de l’arxiprestat
dels bisbes de Catalunya i l’Estatut de l’arxiprestat de la nostra arxidiòcesi
pel que fa a la consulta precedent al nomenament d’arxiprestos,
Pel present decret disposo que es procedeixi a la consulta per al nomenament d’arxiprestos, en què podran participar els preveres, les comunitats
de vida consagrada i els Consells Pastorals Arxiprestals respectius, d’acord
amb el que determina el vigent Estatut de l’arxiprestat (2.2).
† 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

Homilia
en la festa de Sant Pere Claver. Verdú, 9 de setembre de 2011
Benvolgut P. Lluís Magriñà; Mn. Ramon Roca, rector; comunitat de P.
Jesuïtes, preveres concelebrants i diaques. Digníssimes autoritats. Germans
i germanes en el Senyor,
Voldria agrair en primer lloc la invitació a presidir aquesta eucaristia.
Com a arquebisbe de Tarragona em sento molt honorat i content. Aquestes terres són molt estimades, plenes de records d’infantesa, de records
familiars. I aquesta és la vila més propera a les parròquies de l’arxidiòcesi
de Tarragona.
Celebrem avui sant Pere Claver, fill molt il·lustre del vostre poble.
Nascut aquí un 26 de juny de l’any 1580, va entrar a formar part de la
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incipient Companyia de Jesús i va exercir el seu apostolat entre malalts,
empresonats i especialment els esclaus negres que venien d’Àfrica, fent vot
de ser sempre esclau dels esclaus, procurant la seva formació religiosa i la
seva integració a la societat colonial, fet que el va enfrontar amb els grups
socials més benestants.
El dia 8 de setembre de 1654, festa de la Nativitat de la Mare de Déu,
moria a Cartagena d’Índies (Colòmbia), on va ser enterrat. El 1727 va ser
proclamat apòstol de les Índies occidentals per un concili tarraconense. El
16 de juliol de 1850 va ser beatificat pel papa Pius IX i canonitzat el 15 de
gener de 1888 pel papa Lleó XIII. És patró de Colòmbia, dels esclaus, dels
afroamericans i de les missions catòliques entre la població negra.
La primera lectura del profeta Isaïes sembla el pla de treball de sant Pere
Claver: es va dedicar als més pobres, als esclaus, a aquells que ni tan sols
tenien el més important: la llibertat. Arrencats amb violència de les seves
terres de l’Àfrica, eren traslladats amb vaixells en condicions inhumanes a
Amèrica, i forçats a treballs extenuants.
Podem dir que el fill il·lustre del vostre poble va treballar més de quaranta anys tant de paraula com sobretot d’obra pels drets humans. Han
passat gairebé 350 anys de la seva mort i penso que ens toca viure també
uns moments en què hem de plantejar-nos seriosament els drets —i els
deures— de la persona humana.
Parlant precisament dels drets humans, el Compendi de la doctrina social
de l’Església ens parla de la difusió gairebé pertot arreu de noves formes
d’esclavatge, com el tràfic d’éssers humans, els nens soldat, l’explotació
dels treballadors, el tràfic il·legal de drogues, la prostitució: «Àdhuc en els
països que tenen formes de govern democràtic aquests drets no sempre
són respectats del tot.»
Malauradament hi ha una distància entre la lletra i l’esperit dels drets de
l’home, als quals sovint es tributa un respecte purament formal. I afegeix:
«El compromís pastoral de l’Església es desenvolupa en una direcció doble,
d’anunci del fonament cristià dels drets de l’home i de denúncia de les
violacions d’aquests drets»: en tot cas, «l’anunci sempre és més important
que la denúncia, i l’una no pot prescindir de l’altre, que ofereix la solidesa
autèntica i la força de la motivació més alta».
I conclou dient que per a ser més eficaç, un compromís com aquest és
obert a la col·laboració ecumènica, al diàleg amb les altres religions, a tots
els contactes oportuns amb els organismes, governatius o no governatius,
a escala nacional i internacional. L’Església confia sobretot en l’ajuda del
Senyor i del seu Esperit que, vessat en els cors, és la garantia més segura per
a respectar la justícia i els drets humans i per contribuir a la pau: «Promoure
la justícia i la pau, penetrar amb la llum i amb el ferment evangèlic tots els
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camps de l’existència social, sempre ha estat un compromís constant de
l’Església en nom del manament que aquesta ha rebut del Senyor.»
També l’escena que hem llegit en l’evangeli és una escena programàtica
i plena de significat. Podem dir que és la primera homilia de Jesús i la seva
manifestació messiànica als del seu poble, Natzaret. És una escena densa,
molt ben narrada per sant Lluc, amb una sèrie de detalls significatius: el
costum que tenia Jesús d’anar a la sinagoga tots els dissabtes; la invitació
perquè llegeixi (dret) el llibre del Profeta; el passatge d’Isaïes el recorda
sant Lluc perquè és com el programa messiànic de Jesús: «L’Esperit del
Senyor reposa sobre meu. […] M’ha enviat a portar la Bona Nova als pobres, a donar la llibertat als oprimits […], a proclamar l’any de gràcia del
Senyor»; el comentari és de Jesús mateix (assegut), amb unes primeres
paraules que són com la definició del que és una homilia: «Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d’escoltar»; les primeres reaccions
d’admiració i aprovació per part dels seus paisans, que, això no obstant,
queden bloquejats en el seu camí de fe perquè coneixen massa Jesús: «No
és aquest el fill de Josep?»; la queixa de Jesús sobre aquesta manca de fe,
comparada amb l’acollida que ha trobat en altres pobles; cita dos refranys
o dites de l’època: «Metge, guareix-te a tu mateix», i «cap profeta no és ben
rebut a la seva terra»; la segona reacció, aquest cop d’ira, davant aquestes
paraules, fins al punt de voler acabar amb ell i tirar-lo daltabaix del barranc;
però Jesús «es va obrir pas entre ells i s’allunyava».
Jesús apareix des de la primera pàgina com l’Enviat de Déu, el seu Ungit, el ple de l’Esperit. I apareix també com aquell que anuncia la salvació
als pobres, als captius, als cecs, als oprimits. Segur que sant Pere Claver
va meditar moltes vegades aquesta pàgina de l’evangeli, i que va intentar
imitar Jesús en el seu lliurament generós als germans.
Sant Lluc serà per a nosaltres un bon mestre perquè sapiguem presentar
Jesús, també al nostre món d’avui, com el salvador dels pobres. «M’ha ungit
per portar la bona nova als desvalguts.» És un bon retrat de Jesús: el que
atén els pobres, el que vol l’alegria per a tots, el que ofereix l’alliberament
integral als qui pateixen alguna mena d’esclavitud. L’admiració, primer,
i el rebuig i la persecució després, són ja des de l’inici la síntesi de les
reaccions que Jesús suscitarà al llarg del seu ministeri, acabant a la creu. I
també del que passarà a la seva Església al llarg dels segles, com molt bé es
va encarregar de descriure sant Lluc mateix en el seu llibre dels Fets dels
Apòstols. Amb la convicció que després de la creu ve la resurrecció. Però
mentrestant no ens estranya que fracassin molts dels nostres esforços, com
va fracassar Jesús en moltes ocasions.
Sant Pere Claver no va ser entès tampoc per moltes persones: perseguit,
denigrat… però dels qui l’acusaven no en queda cap: i a Pere Claver el
recordem, l’estimem, ens és model i exemple.
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Sí, avui recordem un home del vostre poble, que va donar la seva vida
per fer realitat aquestes paraules de Jesús: «Ell m’ha enviat a portar la
bona nova als desvalguts, a proclamar als captius la llibertat, i als cecs, el
retorn de la llum, a deixar en llibertat els oprimits» (Lc 4,18). O les que
hem llegit d’Isaïes: «El dejuni que jo aprecio és aquest: allibera els qui
han estat empresonats injustament, deslliga les corretges del jou, deixa
lliures els oprimits i trosseja jous de tota mena. Comparteix el teu pa amb
els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, vesteix el qui
va despullat.»
Són les obres de misericòrdia i la base de la vida cristiana. Que santa
Maria ens ajudi també a nosaltres a tenir entranyes de misericòrdia i a
pensar cada vegada més en els nostres germans, com ho va fer sant Pere
Claver.

Homilia
en la festa de Santa Tecla. Catedral, 23 de setembre de 2011
Excmo. i Rvdmo. Mons. Jaime Fuentes, obispo de Minas Gerais
(Uruguai). Benvolgut Capítol de la Catedral, preveres concelebrants, diaques. Digníssimes autoritats, molt estimats germans i germanes en Crist
ressuscitat,
Serveixin les meves paraules, en primer lloc, per a saludar-vos a tots els
qui us heu donat cita aquí en aquest dia en què celebrem el record de la
nostra santa Patrona. També vull fer-ho a tots aquells que per raó de la
malaltia, de l’edat o de les seves obligacions laborals no poden acompanyarnos, però estan presents en esperit seguint la retransmissió d’aquesta santa
missa a través de Tarragona Ràdio. Serveixin també aquestes paraules per
demanar disculpes per l’insòlit del lloc i per les seves incomoditats. Vulgui
Déu que el proper any puguem celebrar aquesta solemnitat a la Catedral
ja restaurada i que el nou orgue acompanyi el cant de l’assemblea que tan
admirablement sostenen el Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral.
Des del dia de Santa Tecla de l’any passat fins avui han passat moltes
coses. Particularment he viscut una sèrie d’experiències singulars. Voldria
recordar-ne algunes, relacionant-les amb la nostra excelsa Patrona.
Qui era santa Tecla? Els sants Jeroni, Epifani, Gregori de Nissa, Ambròs
i Joan Crisòstom van parlar-ne amb termes entusiastes. Dia rere dia, durant
segles, tots els sacerdots l’han invocat en el cànon de la missa. Li resaven
també al capçal del llit dels moribunds en el moment d’administrar l’extremunció. «Senyor» —deien—, «tu que deslliurares la benaurada Tecla
de cruels turments, tingues la bondat de lliurar aquesta ànima i donar-li
la felicitat eterna. Amén.»
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Santa Tecla, «verge i màrtir», deu la seva extraordinària celebritat a un
apòcrif del segle II, els Fets de Pau i de Tecla. Allí se’ns diu que era jove i
bonica i que vivia a Iconi (l’actual Konya, a Turquia), quan es va convertir
després d’haver escoltat, encuriosida, la predicació de sant Pau.
El passat mes de febrer, convidat per les autoritats turques, vaig tenir
la sort de poder visitar les ciutats natals del nostre evangelitzador sant Pau
i de santa Tecla: Tars i Konya, així com l’emplaçament de la tomba de la
nostra patrona a Silifke, lloc des d’on segurament ens va arribar la sagrada relíquia del brac de santa Tecla. Allí vaig tenir ocasió de presentar als
meus amfitrions el projecte el Seminari. Centre Cultural i Pastoral
Tarraconense. Va ser una experiència commovedora trepitjar els mateixos
llocs, passar pels mateixos carrers que els qui van sembrar en nosaltres la
llavor del cristianisme. Va ser com una mena de preparació per al Congrés internacional que, si Déu vol, se celebrarà els propers dies 27, 28 i
29 d’octubre, un congrés de primer ordre que organitza el nostre Institut
Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i que comptarà amb especialistes procedents de tres continents: Europa, Amèrica i Àsia. Serà també
com una mena de petita degustació del que serà —si Déu vol— un centre
pastoral, científic, cultural i de diàleg interreligiós de gran nivell.
En aquest Congrés sabrem nous detalls de la vida de santa Tecla, que a
partir de la seva conversió va seguir a sant Pau en algun dels seus viatges.
El seu zel per divulgar l’evangeli, com es pot imaginar, l’havia de conduir
al martiri. La nostra Patrona va viure temps difícils. El cristianisme era
perseguit amb acarnissament. És una història antiga i nova a la vegada.
Era perseguit a la Roma imperial, ho va ser a Tarragona i ho és encara
avui en molts països.
He dit que la nostra Patrona era una noia jove en el moment de la seva
conversió. I parlar d’una jove em fa pensar en l’esdeveniment eclesial més
important de l’any: la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que va reunir
primer a la nostra arxidiòcesi més de 6.000 joves i després gairebé dos milions de joves al voltant del Papa a Madrid. Va ser una ocasió inoblidable a la
qual vaig tenir el goig d’assistir, com també ho va ser la presència a diverses
poblacions i ciutats de l’arxidiòcesi, al Fòrum de Barcelona i a la celebració
de l’eucaristia que vaig tenir l’honor de presidir a la Tàrraco Arena Plaça
amb més de 8.000 persones, la majoria joves de diversos països.
Al començament d’aquesta homilia he al·ludit a l’insòlit marc d’aquesta
celebració. La bellesa de l’art romànic i del gòtic que tan bé s’agermanen
en aquest meravellós claustre em porta a la memòria unes paraules del
Papa en la festa d’acollida de la JMJ, després del via crucis: «La fe i l’art
s’harmonitzen per arribar al cor de l’home i invitar-lo a la conversió. Quan
la mirada de la fe és neta i autèntica, la bellesa es posa al seu servei i és
capaç de representar els misteris de la nostra Salvació fins commoure’ns
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profundament i transformar el nostre cor, com li va passar a santa Teresa
de Jesús en contemplar una imatge de Crist molt nafrat (cf. Libro de la
Vida, 9,1)»
El cor de Tecla també es va transformar en conèixer Jesús. Fins a la seva
mort a Selèucia (l’actual Silifke turca) es va consagrar a Déu i al proïsme
i va afrontar totes les dificultats que comporta ser un cristià conseqüent
i coherent. Davant els tribunals va demostrar que es poden imposar amb
violència els comportaments, les observances, les activitats, però no la veritat.
I davant dels seus enemics va intentar el diàleg, mostrant-nos que hem de
posar-nos sempre en recerca de la veritat, dels valors, de les virtuts. Tenim
drets humans fonamentals. Els drets fonamentals són coneguts i reconeguts,
i precisament això ens posa en diàleg l’un amb l’altre. La veritat com a tal
és dialogant, ja que cerca conèixer millor, comprendre millor, i ho fa en
diàleg amb els altres. D’aquesta manera, buscar la veritat i la dignitat de
l’home és la millor defensa de la llibertat. Defensar la llibertat de l’home
va ser una de les actituds de Jesús.
No tenim tampoc aquest any els representants de les ciutats agermanades: Orleans, Avignon, Klagenfurt, Stafford, l’Alguer, però les tenim en el
nostre record i en les nostres pregàries.
M’agradaria acabar amb les mateixes paraules amb què es va acomiadar
el Sant Pare dels joves a la JMJ: «La festa de la fe que hem compartit ens
permet mirar cap endavant amb molta confiança en la Providència, que
guia l’Església pels mars de la història. Per això roman jove i amb vitalitat,
fins i tot afrontant situacions àrdues. Això és obra de l’Esperit Sant, que
fa present Jesucrist en els cors dels joves de cada època i els mostra així la
grandesa de la vocació divina de tot ésser humà. Hem pogut comprovar
també com la gràcia de Crist derrueix els murs i franqueja les fronteres que
el pecat aixeca entre els pobles i les generacions, per fer de tots els homes
una sola família que es reconeix unida en l’únic Pare comú, i que conrea
amb el seu treball i respecte tot el que ell ens ha donat en la Creació.»
Que tingueu una bona festa de Santa Tecla, els qui m’escolteu aquí i
els qui ho feu a través de Tarragona Ràdio.

Homilia
en la festa de la Mare de Déu de Misericòrdia. Reus, 25 de setembre de
2011
Benvolguts vicari general, prior, capellà del Santuari, preveres concelebrants, diaques, Junta d’administració del Santuari, Cambreres de la Mare
de Déu, Il·lm. Sr. Alcalde, regidors i regidores, altres autoritats. Benvolguts
germans i germanes que heu vingut a honorar la vostra patrona, la Mare
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de Déu de Misericòrdia, en el dia de la seva festa. També vull saludar
molt especialment els qui seguiu aquesta celebració per la ràdio o per la
televisió, i de manera molt especial els qui esteu malalts i no heu pogut
venir al Santuari de la Mare de Déu. Una altra vegada us acompanyo en
la celebració de la vostra Patrona, i ho faig amb molta joia.
La història de l’advocació de Misericòrdia és ben coneguda de tots: l’any
1592 una greu epidèmia es va estendre per la ciutat de Reus causant gran
mortaldat, sense respectar cap família. El poble invocava la Mare de Déu, i
Jesús va voler manifestar la seva gran misericòrdia per mitjà de santa Maria.
Nostra Senyora es va aparèixer a una pastora, Isabel Besora, li va deixar
a la galta una mística rosa i li va donar el remei per a salvar el poble. Per
tant, s’entén bé el gran amor que Reus té a la seva Patrona! Mare de Misericòrdia tingueu cura del vostre poble que tant us estima i venera! Des
d’aleshores, quantes vegades i de quantes maneres ella ha estat el refugi i
la fortalesa dels reusencs. Ella ha participat en les nostres alegries i ens ha
seguit en cada un dels nostres passos; ella ens ha consolat en els moments
de tristesa i ens ha confortat en les tribulacions.
Si ens hi fixem bé, la nostra vida, que tantes vegades pensem que és
normal, ordinària i anodina, està plena de les misericòrdies de Déu; el
que passa és que sovint no sabem descobrir aquesta acció divina enmig de
les coses més corrents. Fa poc hem tingut una d’aquestes misericòrdies en
l’esdeveniment de la Jornada Mundial de la Joventut, que ha reunit milers
de joves, primer a moltes ciutats de la nostra arxidiòcesi, entre elles també
Reus, amb una missa que, com recordareu, es va celebrar en aquest Santuari
ple de gom a gom, i després a Madrid, amb gairebé un parell de milions
de joves d’arreu del món, entre ells un bon grapat de la nostra arxidiòcesi.
La presència del vicari de Crist i els joves aplegats per escoltar les seves
paraules i ser il·luminats en la recerca de Déu i de la veritat són un gran
motiu d’esperança en un món que sembla haver-la perdut del tot.
En tornar a pensar-hi, em ve al cap tot el que hem viscut aquest passat
mes d’agost a les nostres terres i a Madrid i les paraules del papa Benet
XVI animant els joves a una autèntica vida de fidelitat a la veritat i a Déu.
Penso que a tots ens vindrà bé recordar-les, i encara que han estat dites als
joves, a tots ens serviran en el nostre camí de maduració com a persones
i com a cristians.
«Una veritable cascada de llum.» Així definia Benet XVI mateix aquesta
trobada multitudinària. Ha estat un esdeveniment eclesial emocionant:
gairebé dos milions de joves de tots els continents van viure, amb alegria,
una experiència de fraternitat formidable, de trobada amb el Senyor, de
compartició i de creixement en la fe: una veritable cascada de llum. Donem gràcies a Déu per aquest do preciós, que dóna esperança per al futur
de l’Església: joves amb el desig ferm i sincer d’arrelar les vides en Crist,
406

de romandre ferms en la fe, de caminar junts en l’Església. I com us deia,
això val per a tots, joves i grans.
Naturalment, en poques paraules no puc descriure els moments tan
intensos que vam viure. Tinc a la ment l’entusiasme incontenible amb què
els joves van rebre el Sant Pare el primer dia, a la plaça de Cibeles, les seves
paraules riques d’esperances, el seu desig fort d’orientar-se vers la veritat
més profunda i d’arrelar-s’hi; aquesta veritat que Déu ens ha fet conèixer
en Crist. A les joves religioses, els va recordar la bellesa de la seva vocació
viscuda amb fidelitat, i la importància del servei apostòlic i del testimoniatge profètic. Als professors universitaris, els va recordar que havien de ser
veritables formadors de les noves generacions, guiant-les en la recerca de
la veritat no sols amb les paraules sinó també amb la vida, conscients que
la Veritat és Crist mateix. Trobant Crist, trobem la veritat.
A la nit, en la celebració del via crucis, una munió variada de joves va
reviure amb participació intensa les escenes de la passió i mort de Crist:
la creu de Crist dóna molt més que no pas exigeix, ho dóna tot, perquè
ens mena cap a Déu.
I l’endemà, a la santa missa a la Catedral de l’Almudena amb els seminaristes: joves que volen arrelar-se en Crist per fer-lo present demà, com a
ministres seus. Demanem que creixin les vocacions al sacerdoci. Estic segur
que també primer a la nostra arxidiòcesi i després a Madrid el Senyor ha
trucat a la porta del cor de molts joves perquè el segueixin amb generositat
en el ministeri sacerdotal o en la vida religiosa. La visita a un centre per
als joves discapacitats va fer veure el gran respecte i amor que té vers cada
persona i li va oferir l’ocasió de donar les gràcies als milers de voluntaris que
donen testimoni silenciosament de l’evangeli de la caritat i de la vida.
La vetlla de pregària a la nit i la gran celebració eucarística conclusiva
del dia següent van ser dos moments molt intensos, i no sols per la gran
tempesta que es va desencadenar, amb aigua i vent fortíssims: a la nit una
multitud de joves en festa, gens atemorits per la pluja i pel vent, van romandre en adoració silenciosa de Crist present en l’eucaristia, per lloar-lo,
donar-li gràcies, demanar ajuda i llum; i després, diumenge, els joves van
manifestar l’exuberància i l’alegria de celebrar el Senyor en la Paraula i en
l’eucaristia, per inserir-se cada vegada més en ell i reforçar la fe i la vida
cristiana. En un clima d’entusiasme quan es va acomiadar dels voluntaris
a qui va donar les gràcies per la seva generositat, els va dir: «Potser algú
pensa: el Papa ha vingut a donar-nos les gràcies i se’n va demanant. Sí, és
així. Aquesta és la missió del Papa, del successor de Pere.» Efectivament,
els acabava de demanar que rumiessin si Déu no els demanava una vida
de més generositat, de més lliurament als altres.
Germans i germanes, estem de festa i és bo que sigui així, perquè l’alegria és una virtut i, a més, molt pròpia de la vida cristiana, però continuem
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vivint uns temps difícils, en els quals la crisi econòmica no deixa de marcar
la vida de totes les persones i molt especialment dels més desfavorits.
També n’ha parlat força el Sant Pare i és bo que la seva veu ressoni avui
i ens doni una mica de llum i d’esperança. Un home ancià que ha reunit
més joves que totes les estrelles de la música pop, va dir fa uns anys que
dues veritables plagues del nostre temps són el materialisme econòmic i
el relativisme ètic.
Titllar de plaga la tendència a tenir que ha impulsat el consum en les
economies avançades durant els darrers decennis podria sonar, sobretot en
orelles de persones amb les butxaques plenes, a exageració i tremendisme.
Tot i així, reduir les causes d’aquests moments a aquestes dues plagues
resulta insuficient. Potser és més complet el diagnòstic que el mateix papa
Ratzinger va fer el passat mes de maig, quan enumerava els tres reptes
als quals s’enfronta la fe cristiana, i amb ella el món: «La recerca sovint
exasperada del benestar econòmic, en una fase de greu crisi econòmica i
financera, el materialisme pràctic i el subjectivisme dominant.» És a dir: el
benestar buscat obsessivament per a satisfer els anhels de felicitat, una vida
quotidiana que prescindeix de qualsevol tipus de dimensió transcendent,
i el desinterès per la veritat. Aquestes tres tendències són tant més fortes
com àmpliament acceptades de manera moltes vegades irreflexiva.
D’acord amb aquest diagnòstic, la crisi econòmica no seria tan greu
sense les conseqüències pernicioses i salvatges de l’exasperació consumista
prèvia i de l’afany de lucre despietat de moltes persones en molts punts de
l’economia planetària. Com sortir d’aquest estat de gran irritació, que això
significa precisament estar exasperat? Fins ara n’hi havia prou a consumir un
altre cop. Però quan no hi ha diners per gastar ni es presta tan fàcilment,
la solució es complica. El Papa sosté que l’home «no és possible guarir-lo
només des de fora, creant condicions econòmiques favorables», més aviat
requereix buscar un fonament alternatiu al dels béns materials. I ell proposa la fe: «La fe atorga a la vida una base nova, un nou fonament sobre
el qual l’home pot recolzar-se, de tal manera que precisament el fonament
habitual, la confiança en la renda material, queda relativitzat.»
Aquesta proposta d’unes bases noves per a la pròpia vida ha estat en el
nucli mateix de la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid. En el seu
missatge a tots els participants, escrit ja fa un any, Benet XVI suggeria:
«Construïu la vostra casa sobre roca, com l’home que va cavar i va aprofundir. Intenteu també vosaltres acollir cada dia la Paraula de Crist. Escolteu-la
com al veritable amic amb qui compartir el camí de la vostra vida. Amb ell
al vostre costat sereu capaços d’afrontar amb valentia i esperança les dificultats, els problemes, també les desil·lusions i els fracassos. Contínuament
se us presentaran propostes més fàcils, però vosaltres mateixos us adonareu
que es revelen com enganyoses, no donen serenitat ni alegria.»
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Semblarà fora de lloc, incomprensible, fosc o fins i tot retrògrad, però
aquest missatge de Benet XVI ha estat llegit centenars de milers de vegades
durant els últims mesos per centenars de milers de joves. En el fons, és una
mostra més de la convicció que comparteixen el Papa i aquests joves que
«les solucions als problemes actuals de la humanitat no poden ser només
tècniques, sinó que han de tenir en compte totes les exigències de la persona, que està dotada d’ànima i cos, i així han de tenir en compte el Creador,
Déu». La Jornada Mundial de la Joventut ha estat una oportunitat més per a
conèixer de primera mà aquesta alternativa que proposa Benet XVI, davant
el desconcert postmodern i el totalitarisme de la indiferència.
Vulgui Déu concedir-nos, per intercessió de la seva Mare, Mare de Misericòrdia, que les paraules del Sant Pare ressonin amb força dins nostre
i ens duguin a una vida de preocupació autèntica pels altres i de recerca
de la veritat.
Quan pregueu a la Mare de Déu, especialment en aquest Santuari, us
demano que ho feu també per les intencions d’aquest vostre Pare i Pastor
i per les necessitats de la nostra arxidiòcesi. Voldria demanar-vos que us
uniu a les meves pregàries demanant vocacions. Aquesta és una misericòrdia
ben concreta que demanem a la Mare de Déu: que no manquin mai els
sacerdots. Els capellans són del tot necessaris perquè arribi a cada parròquia, a cada poble, a cada racó del nostre territori, a cada persona, l’escalf
de la paraula de Déu i dels sagraments, i molt particularment el perdó i
l’eucaristia, les millors mostres de la misericòrdia divina. Demanem a la
nostra Patrona que ens aconsegueixi moltes i santes vocacions, i també que
continuï protegint la ciutat de Reus i tots els seus habitants amb les seves
famílies i les seves institucions. Ella ens escoltarà!
Que tingueu unes bones festes!

Paraules
per al llibret de la festa de la Mare de Déu de la Salut 2011
Benvolguts tots en el Senyor,
Aquest any 2011 la festa de la Mare de Déu de la Salut s’escau el dia
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. És un fet ben singular, i
aquesta coincidència ens ha de fer reflexionar al voltant de la salut política
del nostre país. Penso que hi ha una doble responsabilitat: la dels nostres
polítics i dirigents, els quals tenen la missió d’administrar rectament i amb
justícia els afers públics i de cercar en tot el bé comú de tots els ciutadans,
i en segon lloc la nostra pròpia com a ciutadans, des del pagament dels
impostos fins a l’elecció dels nostres dirigents i la participació en la vida
pública i política.
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La crisi que estem vivint, i que malauradament es va allargant en el
temps, és un indici que alguna cosa en la nostra societat no funciona. Molts
parlen que l’economia està malalta, que estem sotmesos a la tirania dels
mercats, que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats, etc. Potser
tenen raó, però a mi em sembla que tot això no són sinó els símptomes
d’una altra malaltia més pregona: la nostra societat ha volgut fer fora a
Déu. I quan l’home viu sense Déu és molt probable que es converteixi en
un ésser competitiu, que viu mogut per les seves apetències i que devora
insaciable tot el que té al seu voltant tractant d’omplir l’immens buit existencial que té dintre seu.
La solució d’aquest mal no és qüestió només dels polítics, ni dels mercats,
ni dels agents socials. El remei per a aquesta malaltia és responsabilitat de
tots i consisteix a girar-nos novament de cara al Senyor, reconèixer humilment els nostres pecats i començar a viure com a fills de Déu. Ens cal una
profunda nova evangelització, és a dir, tornar a plantejar a aquesta societat,
a aquest món nostre d’avui dia que l’única manera humana de viure és la
que Jesús ens ha ensenyat. Quan l’home es descobreix fill estimat de Déu
veu els altres com germans. I no oblideu que tots tenim una Mare, santa
Maria, que és camí, drecera que ens porta a Jesús.
Quan llegireu aquestes lletres ja haurà tingut lloc la visita del sant pare
Benet XVI a Madrid amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut.
Preguem sense parar pels fruits d’aquesta jornada: és una ocasió única. Els
joves són un dels principals col·lectius afectats per la crisi de valors que viu
la nostra societat. Només el trobament cara a cara amb Jesucrist els donarà
el remei per a canviar aquesta societat que ells heretaran d’aquí a no gaires anys. Aquests joves són la nostra esperança de regeneració; no podem
deixar passar aquesta oportunitat. Preguem per tal que el Senyor tingui
misericòrdia de tots nosaltres i passi amb força, com una nova Pasqua o
una nova Pentecosta, pel cor dels seus fidels, especialment d’aquests joves
que, vinguts dels quatre punts de l’horitzó, han arribat al nostre país.
Que Maria, la serventa humil de Déu, vetlli i intercedeixi per tots nosaltres. Us desitjo una molt bona diada de la Mare de Déu de la Salut.
Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, setembre de 2011
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Article
per al ‘Diari de Tarragona’ del dia 14 de setembre
La propera «Marató de la Sang»

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya, com cada any, ens llança un
desafiament, enguany el proper dissabte dia 17 de setembre. Aquesta vegada ens proposen com a lema: «Més de 1.000… Som-hi!» Afortunadament,
any rere any, el dia de la Marató de la Sang que es fa a Tarragona s’està
convertint en una diada de superació de reptes, i d’això ens n’hem de
sentir tots satisfets i orgullosos. De totes maneres, si poguéssim convertir
la virtut en un hàbit seria molt millor, així no caldria que ens fixéssim
reptes cada any.
Pensant-hi bé, si cada un de nosaltres que té aquesta possibilitat tingués
per costum donar una mica de sang, posem per cas un o dos cops l’any,
tindríem assegurades les reserves de sang dels nostres hospitals i no caldria
fer campanyes de sensibilització que ens recordin que hem de ser generosos i solidaris. És ben curiós, però costa molt crear l’hàbit de donar sang.
Tanmateix és una activitat que no ens suposa cap despesa econòmica: com
a molt, la de traslladar-nos al centre de donacions més proper en algun
mitjà de transport. Tampoc no suposa cap perjudici per a la nostra salut,
més aviat al contrari: a més que sempre es treballa amb materials esterilitzats
d’un sol ús, les persones que ens atenen en els centres de donacions són
professionals amb molta experiència i sempre estan a la nostra disposició per
a resoldre qualsevol dubte que tinguem, ens tracten molt bé i ens regalen
el seu somriure. També, després de la donació, per a ajudar a refer-nos, ens
conviden a prendre un refrigeri. I per últim, i no és el menys important,
analitzen la nostra sang i ens comuniquen qualsevol anomalia o malaltia
que potser patim i de la qual no som conscients.
En els temps que corren, temps de crisi, d’insolidaritat i de fort individualisme, des d’aquestes línies faig una crida a tots els lectors a la solidaritat.
La mateixa solidaritat que ens ha de portar el proper dia 17 de setembre al
Teatre Metropol de Tarragona a donar sang és la que, amb la col·laboració
de tots, ens farà sortir d’aquesta situació d’angoixa social i de crisi econòmica que estem patint. No és un somni, és prendre consciència que tenim
la solució als nostres problemes a les nostres mans i que ningú no vindrà a
resoldre’ls en lloc nostre. Només amb el nostre treball, sacrifici i la nostra
solidaritat sortirem endavant.
Fixeu-vos que la paraula solidaritat fa referència a causa comuna, a ser
una sola cosa. Des d’aquest punt de vista, la solidaritat ens fa veure i sentir
els altres com quelcom nostre, com nosaltres mateixos. Ja fa molts segles
que Jesucrist ens va revelar la nostra filiació divina i la fraternitat universal
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de tots els homes, i l’Església ho predica des dels inicis de la seva activitat
evangelitzadora. Hi ha una expressió bíblica molt bonica que reflecteix en la
mentalitat jueva aquest sentit de la solidaritat, de ser una mateixa cosa: «Tu
ets os dels meus ossos i carn de la meva carn.» Si ens creiem la solidaritat
i sentim els altres com quelcom nostre, podem dir amb tota tranquil·litat
que la meva sang és la teva sang. Per això el dia 17 de setembre, si Déu vol,
aniré com cada any al Teatre Metropol, a la Rambla Nova de Tarragona,
a fer contribució per als meus germans d’allò que uneix la humanitat: la
nostra sang. Si ho penseu bé, són aquestes petites coses les que ens fan
entendre que tots els homes som germans.
Us convido, des d’aquestes ratlles, a unir-vos al repte que ens llança el
Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Aquest any, com a novetat, podeu concertar hora per a la vostra donació al web www.donarsang.gencat.cat, per tal
que no hàgim de fer cues. Aquest web està operatiu des del 12 de setembre.
Qui vulgui anar-hi lliurement, com sempre, també ho podrà fer.
Enguany segur que serem més de mil. Jo ja m’hi he apuntat. I vosaltres,
us hi apunteu també? Sigueu solidaris, sigueu humans, sigueu germans.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Escrit
per al catàleg de l’exposició «70 imatges i 1 únic missatge»
Benvolguts tots en Crist Jesús ressuscitat,
Hem d’agrair a la Delegació diocesana de missions que ens recordi que fa
anys que tenim una colla de germans nostres que cada dia, en la seva missió,
donen el millor que tenen: la seva alegria, el seu treball, el seu saber, les
seves hores de son, la vida, en una paraula, per tal que l’anunci de l’evangeli
pugui arribar a més persones. Que la bona nova de Jesús pugui assaonar les
seves vides, de la mateixa manera que aquells cristians dels primers segles
van escampar per tot l’imperi romà i arreu aquesta llavor de vida, i gràcies
als quals, no ho podem oblidar, avui nosaltres som cristians.
Una imatge val més que mil paraules. Aquí en teniu 70, tota una història, moltes vides. Un recorregut que ens permetrà veure l’evolució dels
cartells, dels mitjans d’impressió, del disseny, del llenguatge, de les idees i
dels conceptes… però un únic missatge: «Aneu per tot el món i anuncieu
la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat» (Mc 16,15).
En un cert moment de la seva vida pública, Jesús va guarir un home
endimoniat. Un cop guarit aquest home pregava Jesús que el deixés seguirlo com a deixeble, però Jesús li va dir: «Torna a casa teva i explica el que
Déu t’ha fet. Ell se n’anà per tota la ciutat proclamant el que li havia fet
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Jesús» (Lc 8,39). Davant d’aquest fet podríem pensar que Jesús no volia
tenir més deixebles, però crec que Jesús sabia molt bé el que feia: el va fer
servir com un cartell. Segurament el testimoniatge d’aquest home va ser
molt eficaç. ¿No és també això, el que moltes vegades ens passa? Quantes
hores de catequesi i de predicació no es poden perdre per l’exemple negatiu d’una persona! Això ho han entès perfectament els nostres missioners,
els quals posen en pràctica el testimoni de les seves vides abans que fer
córrer un riu de paraules.
Benvolguts, el manament del Senyor continua vigent, mai no acabarem
la feina, i la missió continua cridant-nos: a uns, a anar lluny, allí on l’Esperit
del Senyor els porti; a d’altres, a prop, perquè també la missió la trobem
aquí, entre nosaltres. Tots estem cridats a donar testimoniatge amb la nostra
vida d’allò que creiem i professem. El millor testimoniatge és el d’una vida
amb plena coherència entre el que creiem i vivim.
Desitjo que gaudiu d’aquesta exposició-itinerari que ens han preparat els
membres de la Delegació diocesana de missions. A ells i a tots els voluntaris
els agraeixo de tot cor el seu treball, així com a tots aquells que col·laboren
de mil maneres amb els nostres missioners: amb les almoines, els malalts
amb les seves pregàries, amb el suport material, amb el voluntariat. Especialment el meu agraïment i suport als joves que aquest any participaran
en el projecte «Estiu solidari» a la diòcesi de Trujillo, a Hondures, i a la
República Democràtica del Congo.
Amb tot el meu afecte, la meva benedicció.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, juny de 2011

ALS QUATRE VENTS
362. Els últims vint-i-cinc anys
4 de setembre de 2011

Com vaig avançar en el meu últim comentari, «El patriotisme en el
Decàleg», avui vull ocupar-me dels canvis experimentats en la mentalitat
de la nostra societat durant aquests vint-i-cinc anys que separen dos documents dels bisbes amb seu a Catalunya: «Arrels cristianes de Catalunya» i
«Al servei del nostre poble». I, un cop posada l’atenció en aquests canvis,
miraré d’extreure’n algunes reflexions pensant en el futur.
Ja he comentat que els nostres predecessors en l’episcopat van voler, en
el seu document, cridar l’atenció sobre la identitat nacional catalana molt
lligada a les seves arrels cristianes. Des de llavors, als bisbes ens sembla que
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s’han produït diversos canvis entre els quals destaquem: un desencís envers
la política com a activitat pública, concebuda amb freqüència amb criteris
massa pragmàtics; una falta de reconeixement a la contribució que presta
la religió en el consens ètic bàsic que tota societat necessita; una dificultat
per a comprendre que pluralisme no és el mateix que relativisme, i que
cal respectar la llibertat dels altres des de les pròpies conviccions. També
constatem que en aquest quart de segle s’ha accentuat la fallida de la família i de l’escola en la transmissió de valors a les noves generacions, i, per
descomptat, la crisi econòmica que patim.
Per altra part hem vist com un flux incessant d’immigrants han arribat a
Catalunya procedents de països molt diversos d’Àfrica, d’Amèrica Llatina i
d’Europa mateix, de l’Est sobretot. Aquesta arribada ha estat molt positiva
pel que té d’enriquiment per a compartir cultures tan diferents; a més,
moltes d’aquestes persones exerceixen tasques d’acompanyament a nens,
ancians i malalts que mai no podrem agrair prou.
És cert que la globalització i la vinguda massiva d’immigrants extracomunitaris poden posar en risc la pròpia identitat de Catalunya. Això no
obstant, una recepció adequada, un acolliment gràcies al qual se sentin
família nostra, amb els seus drets però també amb els seus deures, no ha
de causar més preocupació. Aquesta presència comporta més coses positives
que negatives, sense comptar, a més, amb el dret que té qualsevol ciutadà
del món de buscar el sosteniment on pugui trobar-lo. Ningú no emigra
del seu país i deixa els seus sense motius.
Què podem fer els cristians davant d’aquests nous reptes? Un bon programa de treball està contingut en un altre document intermedi que vam
publicar el febrer de 2007 titulat «Creure en l’evangeli i anunciar-lo amb
nou ardor». En ell se’ns convidava a evangelitzar i, per això, a deixar-nos
evangelitzar prèviament.
La conservació, impuls i transmissió de la fe no són resultat de tàctiques
encertades, estratègies noves o idees genials, sinó d’una cosa tan antiga,
i alhora nova, com és la recerca de la pròpia santedat i l’exemple d’una
vida coherent.
Nosaltres, els bisbes, podem fer documents, però només si les paraules
es converteixen en vida tenen l’eficàcia evangèlica que tots esperem. En
aquest sentit sóc optimista. Espero que Catalunya tindrà una nova primavera de l’esperit, que hi haurà un nou impuls evangelitzador al servei de
la societat, basat en la fe i en la caritat, dues torxes que ens il·luminen.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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363. Donants de vida

11 de setembre de 2011

El proper dissabte, dia 17, se celebrarà la Jornada de Donants de Sang
en la qual, si res no ho impedeix, aniré a fer la meva donació com en altres anys. Amb aquest motiu vull fer una crida a totes les persones que es
trobin amb possibilitats de fer quelcom semblant.
Els experts sanitaris controlen que el donant sigui una persona major
d’edat i que estigui en circumstàncies de fer la donació sense que representi cap risc. Per això ens miren la pressió arterial, ens punxen el dit
per comprovar l’hemoglobina i descartar l’anèmia, i extreuen la sang que
després es classificarà segons el grup per atendre els casos en què calgui
utilitzar-la.
Cada any hi ha molta gent que, per accident o durant una operació
quirúrgica, perd sang que ha de ser reemplaçada per una altra. Gràcies als
bancs de sang, que es nodreixen de donacions voluntàries, és possible la
pràctica de transfusions que són indispensables per al seu restabliment.
Aquest any he pensat que la meva crida podria fer-la a través de l’article
que escric per a cada diumenge, i que recullen els mitjans de comunicació
habituals. I veig que el diumenge anterior coincideix amb l’11 de setembre,
una data que històricament està lligada a diversos vessaments de sang. A
Catalunya, l’11-S té una significació molt especial des de 1711, a la qual es
va afegir un altre significat, ja d’abast mundial, després dels atemptats de
Nova York i Washington el mateix dia de l’any 2001.
En aquestes dates es va vessar molta sang, conseqüència de guerres i
atemptats. Sang d’altres persones, i en alguns casos sang de persones que van
creure erròniament que feien alguna cosa digna del martiri en fer estavellar
els avions amb ells mateixos a dins, juntament amb altres passatgers.
El martiri cristià no accepta morir matant. És una immolació de la pròpia vida per salvar la d’altres o per no renunciar a la fe. En aquest sentit,
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sense que tingui les característiques del martiri, la donació voluntària de
sang sí que té un significat elevat. És una donació de vida. És cert que no
posa en risc la nostra, però és símbol i efecte de la solidaritat.
Podríem dir que el que la donació posa en risc és el nostre egoisme, pel
fet d’haver de pensar en els altres. Benvingut sigui aquest risc. Actuacions
així ens fan millors i alhora fan la societat més humana. Mentre la sang
no pugui ser produïda artificialment serà un bé escàs, i ser donant serà
un títol de generositat.
La persona receptora no pot donar les gràcies a ningú en particular,
però Déu, que va dir que el que féssim per un necessitat ho fem per ell,
ens somriu amb afecte en contemplar el nostre gest.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

364. L’època més important de la vida
18 de setembre de 2011

Santiago Ramón y Cajal, que va arribar a ser Premi Nobel de Medicina,
quan era petit va anar a col·legi a l’escola de Valpalmas, un petit poble
de Saragossa. Allí va aprendre les primeres lletres i va rebre les primeres
classes de religió. Un dia, mentre eren a classe, es va desencadenar una
tempesta i un llamp va caure a l’església i a l’escola, situada just al costat.
L’estrèpit va ser horrible, van caure runes del sostre, l’aula es va omplir de
pols i, enmig d’un fort olor de sofre, els alumnes van aconseguir arribar a
la porta, amb excepció de la mestra, que va quedar inconscient damunt la
seva taula. Ella es va salvar, però no el rector del poble, al qual va atrapar
el llamp que va caure al campanar. A l’edat de vuit anys aquell succés va
impressionar tant el futur metge que el va recordar sempre i el va mantenir
unit a les seves memòries escolars.
Sens dubte una experiència així no s’oblida fàcilment, encara que
l’alumne va poder oblidar amb el temps altres esdeveniments, més pacífics,
que van influir més encara en la seva vida. Em refereixo a les lliçons de les
diverses matèries que va anar rebent sota l’aparença d’una rutina diària.
Però qui dubta que aquella primera descripció del cos humà, o aquelles
sortides al camp per «investigar», tindrien també una gran influència en
l’actitud futura del metge?
A l’inici del curs escolar és important recordar que els petits estan en
l’etapa més important de les seves vides, no per ella mateixa, sinó per
la manera com condiciona les altres. En aquesta etapa és quan s’estudia
la geografia, que algun dia es recorrerà en persona; és quan s’aprenen
matemàtiques, que serviran per als càlculs més elementals que ens tocarà
416

fer; llengua, amb la qual ens expressarem… i també religió, que marcarà
en nosaltres alguna cosa més important encara que els coneixements: les
actituds.
Es diguin virtuts, com es deien abans, o valors, com s’estima més a dir
ara, la veritat és que hi ha una sèrie de comportaments que definiran en
el futur la nostra personalitat. I això arrenca en la línia de boxes, des de
la qual cal fer una bona sortida.
Fa uns anys es va suscitar en els diaris britànics un debat que va merèixer diversos articles i cartes al director, a propòsit d’un projecte de llei per
prohibir parlar a l’escola del que és bo i el que és dolent. Va ser un intent
del relativisme d’intentar salvar els alumnes dels suposats prejudicis dels
seus pares i avis. Naturalment, va fracassar l’intent i es va imposar el sentit
comú. Un lector va escriure amb humor i sentit comú: «Si no aprenen a
l’escola el que està bé i el que està malament, algun dia ho aprendran quan
els arribi a casa la policia amb una ordre judicial.»
Com altres vegades, demano als pares que apuntin els seus fills a classes
de religió, i si ja hi estan apuntats, que els preguntin i parlin sobre aquestes
qüestions. És la millor garantia d’una formació completa, sense llacunes
fins i tot culturals, i que aprenguin en aquesta etapa de la seva vida el que
és bo i el que és dolent, posant Déu en les seves vides, màxima garantia
que seran persones que estimaran els seus pares i els seus amics.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

365. Els ulls de la Mare de Déu
25 de setembre de 2011

En diàleg amb uns joves, un ancià els va reptar un dia: «Oi que no sabeu
com són els ulls de la Mare de Déu?» Els nois van quedar desconcertats,
però el seu interlocutor va prosseguir: És molt fàcil, ho diem quan li resem
la salve: «Gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos.»
Volia ressaltar una qualitat de la Verge, la seva misericòrdia, que ens acull
sempre en la seva bondat, i més quan tornem al seu Fill després d’havernos-en apartat.
Aquest cap de setmana ha estat ple de festivitats. Tarragona amb la de
santa Tecla, la deixebla de sant Pau. Tenim el goig de la propera celebració d’un congrés que reunirà a Tarragona intel·lectuals internacionals de
primer ordre i la visita confirmada d’una delegació turca, el país d’on
procedia la Santa. També hem celebrat la Mare de Déu de la Mercè, festa
major de Barcelona, redemptora de captius, a la qual invoquem perquè
també avui ens rescati quan sigui necessari de la captivitat de l’ànima que
417

suposa el pecat. I aquest diumenge arriba la Mare de Déu de Misericòrdia,
festa a Reus, on moltes dones, més que en altres llocs, porten el nom de
Misericòrdia.
Recordo sempre amb emoció les celebracions a la plaça del Santuari,
al costat del temple sempre obert i concorregut per la devoció de tanta
gent, i molt a prop del monument a la Pastoreta, aquella joveneta a la qual,
segons la tradició venerable, es va aparèixer la Verge un dia de 1592 quan
la població estava assolada pel flagell de la pesta. La Senyora li va imprimir
una rosa a la galta, flor que figura en l’escut de la ciutat.
Celebro que es mantinguin les tradicions, sobretot quan la devoció no es
manifesta, com en aquest cas, només un dia de l’any, sinó que diàriament
hi ha visites a la Mare de Déu al seu santuari, i les persones encomanen a
la seva protecció els seus dolors i alegries.
La invocació a la misericòrdia divina a través de la Mare del Redemptor
es manifesta també en altres llocs. A Tarragona un dels seus carrers porta
per nom Baixada de Misericòrdia. I al Museu Diocesà hi ha una prova
material de l’antiguitat d’aquesta devoció: una talla gòtica de la Mare de
Déu del segle XV, la qual, restaurada al seu moment per Eustaqui Vallès,
conserva una bellesa amable. L’antic escultor que la va fer va arrencar un
somriure d’aquesta imatge de pedra, incapaç d’imaginar d’una altra manera
la nostra Mare celestial.
Maria té molts títols. Quan resem les lletanies del rosari en recordem
alguns. El de Mare de Misericòrdia és un dels més apropiats si tenim en
compte les moltes vegades que hem d’invocar la seva ajuda, més enllà del
que ens correspondria en justícia.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Activitats del Sr. Arquebisbe
del mes de setembre de 2011
Dijous 1
Rep visites.
Diumenge 4
A l’església parroquial de Santa Maria de la Pobla de Montornès, presideix l’eucaristia de presa de possessió de Mn. Wlodzimierz Soszynski,
nou rector de la Parròquia.
A l’església parroquial de Santa Margarida de la Riera de Gaià, presideix l’eucaristia de presa de possessió de Mn. Jaume Gené Nolla, nou
rector.
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Dilluns 5
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix l’acte de signatura del conveni de
col·laboració entre l’Autoritat Portuària de Tarragona i l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona per a la catalogació i digitalització del fons
documental de la Catedral de Tarragona.
Visita la comunitat cistercenca de Vallbona de les Monges.
Dimarts 6
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 223 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 7
Rep visites.
Dijous 8
A l’església del santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc,
amb motiu de la seva festa patronal, presideix l’eucaristia de la solemnitat, participa en el seguici festiu i comparteix el dinar amb les autoritats
i clergat.
Rep visites.
Divendres 9
A Verdú, convidat pel P. Lluís Magriñà, provincial dels Jesuïtes de
Catalunya, presideix la celebració de l’eucaristia en la festa de Sant
Pere Claver, patró de la província Tarraconense dels Jesuïtes i de la
Parròquia de Santa Maria de Verdú, i la posterior processó amb la relíquia del Sant pels carrers de la vila. En acabar, és convidat a dinar pels
pares jesuïtes.
Rep visites.
Dissabte 10
A l’església parroquial de Santa Coloma Verge i Màrtir de Santa Coloma de Queralt, presideix l’eucaristia de presa de possessió de Mn. Joan
Francesc Amigó Bartra, nou rector.
Diumenge 11
A Rocallaura, visita les germanes de l’associació Família Llum i Vida i a
continuació celebra l’eucaristia a l’església parroquial de Sant Llorenç
Màrtir.
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A l’església parroquial de Sant Salvador del Vendrell, presideix l’eucaristia
de presa de possessió de Mn. Joan Maria Padrell Benet, nou rector.
Dilluns 12
Rep visites.
A la tarda, convidat pel bisbe de Drohiczyn, Mons. Antoni Dydycz, i
acompanyat per Mn. Adam Safianczuk i per Mn. Wlodzimierz Soszynski,
viatja a Polònia.
De dimarts 13 a divendres 16
És a Polònia, convidat pel bisbe de Drohiczyn.
Dissabte 17
Rep visites.
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió de la permanent del
Consell Pastoral Diocesà.
Al Teatre Metropol de Tarragona, participa en la 7a edició de la Marató
de la Sang, organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
A l’església parroquial de Sant Joan Baptista de Reus, presideix l’eucaristia d’acció de gràcies pel centenari de l’erecció de la parròquia i pel
75è aniversari de la mort in odium fidei de Mn. Jocund Bonet, aleshores
rector de la parròquia. En acabar la celebració, i acompanyat per tots
els concelebrants i pel Sr. Alcalde de Reus, inaugura i beneeix el nou
Atri de Mn. Jocund, nou espai exterior annex al temple parroquial. A
continuació és convidat a dinar amb els mossens i les autoritats presents
a l’acte.
A la tarda, a l’església parroquial de la Nativitat de Santa Maria de la
Morera de Montsant, presideix l’eucaristia de presa de possessió de Mn.
Miquel Lluís Castillejo Brull, nou rector.
Diumenge 18
A Sant Magí de la Brufaganya, beneeix el nou relleu de sant Magí de la
capella de les Fonts i, al santuari, presideix l’eucaristia amb motiu de
l’aplec organitzat per la Confraria de Sant Magí de Barcelona.
A la tarda, a l’església parroquial de la Mare de Déu del Lledó de Valls,
inicia la visita pastoral a l’arxiprestat de l’Alt Camp: presideix les vespres
solemnes i, a continuació, la reunió amb tots els consells parroquials i
arxiprestal.
Dilluns 19
A la Selva del Camp, presideix la jornada de formació permanent de
preveres i diaques.
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Rep visites, entre d’altres la de D. Anastasio Gil, director nacional de
les Obres Missionals Pontifícies.
A l’edifici del Seminari Pontifici de Tarragona, presideix la inauguració
de l’exposició «Tecla, deixebla de Pau, santa d’Orient i d’Occident.
Imatges i goigs» i la presentació del llibre Els goigs de santa Tecla protomàrtir, titular de la seu metropolitana i primada de Tarragona i patrona de la
ciutat, obra de Mn. Joan Roig Montserrat, organitzats per l’INSAF i pels
Gogistes Tarragonins.
Dimarts 20
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 224 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 21
És entrevistat telefònicament per al Diari de Tarragona amb motiu de
les festes de Santa Tecla.
Rep visites.
A Barcelona, presideix la reunió mensual de delegats d’ensenyament
de les diòcesis amb seu a Catalunya (SIERC).
Al saló de plens de l’Ajuntament de Reus, assisteix a l’acte de lliurament
dels Guardons de la Ciutat 2011, durant el qual rep una Menció Honorífica, entre d’altres, Mn. Antoni Roquer Hugué.
Dijous 22
A l’estudi de ràdio del palau arquebisbal, és entrevistat per Ràdio Estel
per a l’espai El Primer Cafè.
Rep visites, entre d’altres els directors de les escoles de titularitat diocesana.
Divendres 23
Al claustre de la Catedral, per raó de les obres de restauració de la nau
central, presideix el solemne pontifical de Santa Tecla.
A continuació, convidat per la Corporació Municipal, des del balcó de
l’Ajuntament, assisteix a la passada de lluïment del seguici popular de
la ciutat.
A la capella del Santíssim de la Catedral, presideix les vespres solemnes
i, a continuació, des de la Casa Balcells, la processó pels carrers de la
part alta de la ciutat.
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Dissabte 24
Rep visites.
A la residència de la Mare de Déu de la Mercè de Tarragona, presideix
l’eucaristia amb motiu de la seva festa patronal.
A la presó de Tarragona, presideix l’eucaristia amb motiu de la festa
patronal de la Mare de Déu de la Mercè.
A la rectoria de la Parròquia de Sant Joan Baptista de Valls, presideix
l’assemblea general, amb presència dels consells parroquials de Sant
Antoni Abat, de la Mare de Déu del Carme i de Sant Joan Baptista, amb
motiu de la visita pastoral a l’arxiprestat de l’Alt Camp.
Al vespre, a Reus, participa en el Rosari de Torxes en la vetlla de la
solemnitat de la Mare de Déu de Misericòrdia.
Diumenge 25
A l’esplanada del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus,
presideix l’eucaristia de la solemnitat.
Continua amb la visita pastoral a l’arxiprestat de l’Alt Camp: a la tarda,
a l’església parroquial de Santa Maria de Cabra del Camp, celebra la
missa estacional i saluda els fidels assistents.
Al vespre, també amb motiu de la visita pastoral, a l’església parroquial
de Sant Jaume de Figuerola del Camp, celebra la missa estacional i
saluda els fidels assistents.
Dilluns 26
A la rectoria de la Parròquia de Sant Joan Baptista de Valls, amb motiu
de la visita pastoral, presideix la reunió mensual dels mossens de l’arxiprestat i comparteix amb ells el dinar.
A la tarda, al Pla de Santa Maria, amb motiu de la visita pastoral a la
parròquia de l’Assumpció, visita l’Ajuntament, la residència d’avis La
Marquesa, on celebra l’eucaristia, i, a la sala parroquial, saluda els grups
de Vida Creixent, Catesplai, Catequesi i el Consell Parroquial.
Dimarts 27
A la casa de l’Arquebisbat, presideix la reunió n. 225 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 28
Continua amb la visita pastoral a la Parròquia de Santa Maria de Cabra
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del Camp: visita els malalts i l’Ajuntament. Després, a Fontscaldetes,
beneeix la restauració de l’església de Santa Maria Assumpta.
A la casa de l’Arquebisbat, rep la visita del Director general de patrimoni
artístic de la Generalitat, el Sr. Joan Pluma Vilanova.
Continua amb la visita pastoral a la Parròquia de Sant Jaume de Figuerola
del Camp: visita l’Ajuntament, els malalts, es reuneix amb les catequistes i
membres de l’esplai i visita alguns dels museus que hi ha al municipi.
Al vespre, a l’església parroquial de l’Assumpció de Santa Maria del Pla
de Santa Maria, celebra la missa estacional de la visita pastoral.
Com a clausura de la visita pastoral a les parròquies del Pla de Santa
Maria, de Cabra del Camp i de Figuerola del Camp, comparteix el sopar
amb els tres consells parroquials a la rectoria de la Parròquia de Sant
Jaume de Figuerola del Camp.
Dijous 29
Dins de la visita pastoral a la Parròquia de la Mare de Déu del Lledó de
Valls, visita el Monestir de la Immaculada Concepció de les Monges Mínimes: celebra l’eucaristia de la festa de Sant Miquel Arcàngel, patró de
la Congregació, comparteix l’esmorzar, visita el monestir, fa una xerrada
i parla en particular amb les germanes que li ho demanen.
Rep visites.
A la tarda, a l’església del monestir cistercenc de Vallbona de les Monges,
celebra l’eucaristia durant la qual se celebra el ritu d’admissió a la vida
monàstica eremítica dels senyors Antonio Cardoso i Jordi Senpau, del
Santuari de la Mare de Déu del Tallat de Rocallaura.
Divendres 30
Rep visites.
A l’església parroquial de Santa Anna de Barcelona, presideix el ritu de
Vetlla d’armes dels nous membres de l’Orde del Sant Sepulcre.

Secretaria General i Cancelleria
Nomenaments
del mes de setembre de 2011
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, ha signat, durant el mes de
setembre els següents nomenaments:
21/09/2011 Mn. Joan M. Padrell Benet, consiliari de la Fervorosa y Humilde Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
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Padre Jesús de las Penas en su Prendimiento, Nuestra
Señora del Consuelo y Señora Santa Ana del Vendrell.
27/09/2011 Mn. Josep Maria Alegret Bellmunt, rector de la Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu de la Torre de
Fontaubella.
		 (Continua com a rector de les parròquies de Santa Maria de
Falset, de Sant Joan Evangelista de Porrera, de Santa Llúcia de
Bellmunt del Priorat i de Santa Maria Magdalena de Pradell
de la Teixeta.)
Mn. Pere-Lluís Ramon i Martori, rector de les parròquies
de Sant Bartomeu de l’Argentera, de Santa Maria de
Duesaigües i de Sant Mateu Apòstol de Riudecanyes, i
administrador parroquial de la Parròquia de Sant Joan
Baptista de Vilanova d’Escornalbou.
Mn. Joan Àguila Chavero, rector de les parròquies de Sant
Pere Apòstol de Riudecols i de Sant Antoni de Pàdua
de les Irles.
		 (Continua com a rector de les parròquies de Sant Miquel Arcàngel d’Alforja, de Sant Andreu d’Arbolí, de l’Assumpció de
les Borges del Camp i de Sant Esteve de la Febró.)
Mn. Amador Canaldas Salvadó, administrador parroquial
de la Parròquia de Sant Llorenç Màrtir de Botarell.
		 (Continua com a rector de les parròquies de Santa Maria de
Vilafortuny i de Sant Pere Apòstol de Montbrió del Camp.)
Mn. Joan Costa Pregona, prevere del Bisbat de Vic, rector
de les Parròquies de Santa Maria de Vallbona de les
Monges, de Sant Pere Apòstol de Belltall, de Sant Abdó
i Sant Senén de Llorenç de Rocafort i de Sant Llorenç
Màrtir de Rocallaura.
P. Luis Noguero Aguilar, o.c.d., rector de la Parròquia de
Sant Julià de l’Arboç.
		 (Continua com a rector de les parròquies de Santa Eulàlia de
Banyeres del Penedès i de Santa Maria de Bellvei, i encarregat
de l’església de Sant Pere de Saifores.)
Mn. Albert Serra Fernández, tinent de l’església de Santa
Maria Magdalena de Mont-roig del Camp, tinença de
la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de la mateixa
població.
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(Continua com a rector de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Mont-roig del Camp)

Mn. Marcin Matynka, vicari de la Parròquia de Sant Joan
Baptista de Tarragona.
Mn. Ricard Cabré Roigé, adscrit a la Parròquia de Sant
Julià de l’Arboç.
Mn. Saturnino Menchón García, adscrit a la Parròquia de
Santa Maria de Cambrils.
Mn. Pere-Lluís Ramon i Martori, consiliari de l’associació
Família Llum i Vida de Rocallaura.
Sra. Marisa Jiménez Buedo, directora del Centre Cultural
i Pastoral Tarraconense El Seminari.
		 (Continua com a delegada diocesana per a la pastoral de
joventut.)

Convocatòria
a la reunió n. 21 del Consell Pastoral Diocesà
Benvolguts/ Benvolgudes,
El Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol Balcells, convoca els membres del
Consell Pastoral Diocesà (CPD) a la propera sessió plenària.
Dia: 15 d’octubre, dissabte.
Lloc: Casa d’exercicis de la Selva del Camp
Hora: De 10.00 a 13.30 h
Ordre de la reunió (que començarà a les 10.00 h)
10.00-10.30 Pregària de tèrcia.
		 Salutació del Sr. Arquebisbe.
		 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (que
haureu rebut i llegit prèviament).
		 Elecció de membres de la Permanent.
10.30-11.15 Informació de la JMJ.
		 Resum del treball del curs 2010-2011 i presentació del nou
curs.
11.15-12.15 Treball per grups. Els punts a tractar seran:
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1. Veus possible que hi hagi persones disposades a organitzar Grups de vida (júniors-joves-adults)?

		

2. Quin itinerari hauríem de seguir i quines metodologies hauríem d’aplicar per posar en marxa aquests
grups?

		

3. Què podem fer per trobar i engrescar persones que
estiguin disposades a comprometre’s i a formar-se per
portar i animar aquests grups?

12.15-12.30 Pausa - cafè.
12.30-13.00 Síntesi i exposició dels treballs.
13.00-13.30 Informacions i torn obert de paraules.
Moderador: Sr. Francesc Roig Queralt
M. Pineda Sentís
Secretària del CPD
Tarragona, 20 de setembre de 2011

Temes tractats
en la reunió n. 223 del Consell Episcopal
6 de setembre de 2011
— De cara a la reunió de la Comissió Permanent del Consell Pastoral
Diocesà, en què s’ha de preparar l’ordre del dia de la reunió del Ple:
proposta de temes que es podrien tractar durant el present curs.
— La qüestió de la custòdia de la imatge de la Mare de Déu del Tallat de
Rocallaura.
— Temes per a les jornades de formació permanent del clergat del curs
present: ponents.
— Causa del bisbe Borràs i companys màrtirs: els bisbes teòlegs, en el seu
estudi, demanen alguns aclariments.
— Presa de possessió dels nous rectors a les seves parròquies: alguns ja han
pres possessió i d’altres ho faran properament.
— Amb la participació de la Sra. Marisa Jiménez, delegada diocesana de
pastoral de joventut, valoració de la Jornada Mundial de la Joventut,
tant de l’acollida prèvia com de la jornada en general.
Punts a destacar:
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• Valoració molt positiva del treball previ, tant per part de la Delegació
de pastoral de joventut com de les parròquies implicades, així com
també dels centres educatius que han posat a disposició les seves
instal·lacions.
• Hi ha hagut una remoguda pastoral: és important saber què han
viscut i com ho han viscut, tant els joves com els voluntaris, els fidels
i les parròquies.
• S’ha vist que hi ha una realitat de joves que evangelitzen.
• Ha estat molt important que els grups que han vingut ho hagin fet
a través de les seves diòcesis.
• Els qui han vingut ens han aportat un estil de ser jove i alegre en
cristià, la dimensió de l’adoració i de la pregària, la importància
del sagrament de la reconciliació.
• Ara es tracta de veure com podem arribar als nostres joves en relació
amb aquests temes.
• També han donat molta esperança als qui treballen pastoralment.
Cal trobar la manera de donar-hi continuïtat en clau eclesial.
• Valoració molt positiva del treball amb els preveres que hi han col·
laborat.
• La celebració a la Tàrraco Arena Plaça va ser una litúrgia formal
combinada amb la dimensió festiva, amb tota normalitat.
• Els missatges del Sant Pare han estat d’esperança: Déu estima, la
creu…
• Hi ha hagut joves que han començat a llegir el Youcat…
Després de la JMJ:
• Tota aquesta gràcia, com la podem conduir? La continuïtat dins les
parròquies.
• Cal veure com s’han de posicionar els diferents estaments.
• Les escoles religioses: no totes s’impliquen en la pastoral diocesana.
• Figura de l’animador de la fe: seria interessant que a cada parròquia
pogués haver-n’hi un, amb nomenament escrit.
• S’ha de fer una iniciació amb adolescents.
• S’ha d’intensificar l’escola de pregària…
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Temes tractats
en les reunions n. 224 i 225 del Consell Episcopal
20 i 27 de setembre de 2011
— Nomenaments (els podeu consultar a la p. 422 d’aquest Butlletí).
— Programa i ponents de la formació permanent del clergat del curs
2011-2012.
— Reflexió sobre la pastoral de joves després de les JMJ 2011.
— Qüestions diverses relatives a parròquies i preveres.

Delegació diocesana de catequesi i catecumenat
Pla de formació
per a catequistes i animadors de joves
Pertoca a la Delegació diocesana de catequesi i catecumenat procurar
que els catequistes estiguin degudament formats per a complir degudament
la tasca de la catequesi. Aquesta preocupació, compartida amb les parròquies i arxiprestats, s’ha traduït en una oferta diversa i àmplia de formació
a nivell parroquial, arxiprestal, diocesà o interdiocesà.
Ara us oferim un Pla de formació renovat que contempla tot l’itinerari
formatiu que ha de seguir un catequista. Al costat de totes aquelles ocasions
de formació que ja funcionen, estem a punt de posar en marxa el nivell tres
que anomenem la Formació Bàsica. És el que trobareu explicat en aquestes
pàgines. Es tracta d’un itinerari de formació en forma d’arbre. Això vol dir
que hi ha blocs comuns a qualsevol catequista i blocs diferenciats depenent
del tipus de catequesi i els destinataris.
Això fa que el bloc A titulat «Formació Bàsica Comuna» sigui també per
a persones dedicades a altres camps de la pastoral. En concret posem en
marxa aquest curs conjuntament amb la Delegació diocesana de pastoral
de joventut per a formar també els animadors de joves. En la mesura que
s’avanci en l’itinerari de formació algunes àrees temàtiques o blocs sencers
seran específics i els alumnes seguiran camins diferents. No us estranyeu,
però, que de moment la redacció d’aquestes pàgines faci referència sobretot
a catequistes. On digui catequistes llegiu-hi també «animadors de joves».
L’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós ofereix les seves
noves instal·lacions i dóna suport acadèmic pel que fa a professors i també
en les tasques de secretaria.
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Formar-se com a catequista / animador de joves
La vocació de tot fidel cristià per a la catequesi brolla del sagrament del
baptisme i és enfortida pel sagrament de la confirmació, gràcies als quals
participa de la missió sacerdotal, profètica i reial de Crist. Encara que tota
la comunitat cristiana és responsable de la catequesi, i malgrat que tots els
seus membres han de donar testimoniatge de la fe, no tots reben la missió
de ser catequistes. Així, doncs, podríem definir el perfil bàsic de tota persona que es dediqui a l’activitat catequètica, en qualsevol de les diverses
tasques que comprèn, en aquests termes:
• El catequista és un portaveu de la comunitat eclesial, en la mesura en
què és reconegut per aquesta com a persona cridada al servei de la
Paraula, i enviada per aquesta perquè porti a terme el seu ministeri.
• És un educador que té la tasca d’ajudar els destinataris a créixer en la
fe, ensenyant-los a seguir Jesús en el camí de la conversió.
• És un testimoni, signe en la comunitat, que viu plenament el missatge
que anuncia.
Per la seva funció, és habitual que identifiquem el catequista com la persona que porta un grup de catequesi en qualsevol dels diferents processos
per edats (d’adults, de joves, d’adolescents, d’infants) o situacions.
Entre aquests catequistes es dóna una gran varietat de situacions: hi ha
catequistes que comencen, catequistes ocasionals i catequistes més estables.
També és molt variada la seva base de formació humana i cultural. Tot i
que majoritàriament els catequistes són voluntaris, això no treu la necessitat
de formar-se. Aquesta tasca, el catequista hauria d’exercir-la sempre com a
fruit d’una vocació i una missió, i trobar temps per a formar-se i compartir
amb altres catequistes el seu servei.
Quina formació necessita?
Aquí s’exposa breument la formació que hauria d’assolir el catequista
de grup. Amb això es vol ajudar cada catequista perquè ell mateix sàpiga
quin és l’itinerari formatiu que hauria de seguir, tenint present que: «La
formació intenta capacitar els catequistes per a transmetre l’evangeli a
aquells que desitgen seguir Jesucrist. La finalitat de la formació cerca que
el catequista sigui el més apte possible per a realitzar un acte de comunicació» (DGC 235).
Els nivells de formació pels quals ha de passar el catequista són:
• Nivell 1: Formació cristiana dins la comunitat.
• Nivell 2: Formació inicial en començar a ser catequista.
• Nivell 3: Formació bàsica comuna (per a tots) i específica, segons destinataris i situacions (infants, joves, adults, especial, preparació
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del baptisme i el matrimoni, desvetllament inicial de la fe,
etc.).
• Nivell 4: Formació permanent.
Nivell 1. Formació cristiana dins la comunitat
És un fet habitual que el catequista s’«enroli» en el servei de la catequesi
sense haver rebut prèviament una formació completa i adequada per a
aquesta tasca. Per això haurà de començar el procés de formació des del
començament. Però començar-lo des del començament vol dir haver fet ja
una experiència de vida cristiana en la comunitat parroquial, participant
en la seva vida, tot i que potser fins aquell moment no haurà desenvolupat
encara cap servei. La pertinença i la participació en la vida de la comunitat
parroquial són el punt de partida per al seu procés de formació.
Nivell 2. Formació inicial
Per a ser catequista cal una base, saber on es posa i en què consisteix
aquesta tasca. El catequista estima allò que fa i les persones que treballen
al seu costat: els del grup que li han encomanat, l’equip de catequistes,
els preveres de la parròquia i en general la vida de la comunitat. Sobretot
cal que estimi aquell que l’ha cridat, és a dir el Crist, i la missió que li ha
estat confiada. Aquesta és la clau per a trobar satisfacció en la catequesi,
mantenir la il·lusió en tot moment i dedicar-hi el temps necessari amb una
actitud generosa.
Per a la Formació Inicial el Secretariat Interdiocesà de Catequesi proposa la utilització de la carpeta Fer catequesi, ser catequista. Per ajudar-te a
donar els primers passos. És una mena d’aperitiu pel que fa a la formació,
perquè pugui saber quina és la tasca que assumeix i començar amb bon
peu. Els temes d’aquesta carpeta estan pensats per a ser treballats en grup,
principalment amb aquells catequistes que cada any comencen, i orientats
pel mateix rector de la parròquia, sense necessitat de cap altre expert. Es
treballen aquests cinc temes:
1.
2.
3.
4.
5.

La catequesi en la missió evangelitzadora de l’Església.
Què és la catequesi?
Una catequesi per a totes les edats.
El catequista i el seu ministeri.
Preparar bé la sessió de catequesi.

Nivell 3. Formació bàsica
El catequista no es conforma ni amb una formació eminentment teòrica, que només satisfaria la curiositat intel·lectual, ni amb una formació
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totalment pràctica, que quedaria esgotada després de comprovar que les
simples receptes tampoc no solucionen gaire cosa. El catequista ha de veure
la seva formació com un itinerari de creixement personal, de maduració
de la pròpia fe, encarnat en el servei eclesial concret de la catequesi.
Aquest tercer nivell és central en l’itinerari de formació i pressuposa
tant la «formació cristiana dins la comunitat» com «la formació inicial».
Organitza aquest nivell la Delegació diocesana de catequesi i catecumenat.
Informeu-vos de què s’ofereix a cada curs. La Formació Bàsica, ja més
sistemàtica i estructurada que les anteriors, consta d’un total de 80 hores
lectives, repartides en aquests blocs:
Bloc A. Formació bàsica comuna (40 h)
1. La Paraula de Déu, font de la vida i la missió
2. La professió de la mateixa fe: el credo
3. La celebració de la fe
4. La vida cristiana
Bloc B. Formació catequètica fonamental. Àmbit pastoral (20 h)
1. Un acte de comunicació que transmet el missatge evangèlic
2. Una acció eclesial en el context de l’Església particular
Bloc C. Formació catequètica específica. Destinatari (20 h)
1. El destinatari, el seu entorn i el tractament del missatge a
comunicar
2. Pedagogia i metodologia catequètica per a cada d’itinerari
Nivell 4. Formació permanent
Quan s’ha descobert el gust per la catequesi no es pot passar sense preocupar-se de continuar la pròpia formació. El catequista que ha començat
a formar-se, no només s’adonarà de la necessitat d’una formació inicial i
bàsica, sinó que sabrà considerar la formació permanent com una actitud
de fons que no pot abandonar mentre es dediqui al servei de la catequesi.
Encara més, a mesura que passi el temps adquirirà noves habilitats i agafarà
confiança i desimboltura en la feina, però alhora no minvarà el seu interès
per a mantenir-se al dia.
El catequista trobarà multitud d’ocasions per a no descuidar la formació
permanent: participació en jornades o trobades diocesanes i interdiocesanes de formació, cursos esporàdics i assignatures a l’Institut Superior de
Ciències Religioses, etc.
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Esquema global de l’itinerari de formació per a un catequista de grup
Nivell 1. Formació cristiana dins la comunitat
Nivell 2. Formació Inicial: «Fer catequesi, ser catequista»
Nivell 3. Formació Bàsica (80 h)
Bloc A. Formació bàsica comuna (40 h)
1. La Paraula de Déu, font de la vida i la missió
2. La professió de la mateixa fe: el credo
3. La celebració de la fe
4. La vida cristiana
Bloc B. Formació catequètica fonamental. Àmbit pastoral (20 h)
1. Un acte de comunicació que transmet el missatge evangèlic
2. Una acció eclesial en el context de l’Església particular
Bloc C. Formació catequètica específica. Destinatari (20 h)
1. El destinatari, el seu entorn i el tractament del missatge a
comunicar
2. Pedagogia i metodologia catequètica per a cada d’itinerari
Nivell 4. Formació Permanent
La formació bàsica
Nivell 3 de la Formació de Catequistes
El catequista no es conforma ni amb una formació eminentment teòrica, que només satisfaria la curiositat intel·lectual, ni amb una formació
totalment pràctica, que quedaria esgotada després de comprovar que les
simples receptes tampoc no solucionen gaire cosa. El catequista ha de veure
la seva formació com un itinerari de creixement personal, de maduració
de la seva fe, encarnat en el servei eclesial concret de la catequesi.
La Formació Bàsica es considera el tercer nivell de formació. És central
en l’itinerari formatiu i pressuposa tant la «formació cristiana dins la comunitat» com «la formació inicial». La Formació Bàsica, ja més sistemàtica
i estructurada que les anteriors, consta d’un total de 80 hores lectives,
repartides en aquests blocs:
• 40 h de Formació bàsica comuna
• 20 h de Formació catequètica fonamental (àmbit pastoral)
• 20 h de Formació catequètica específica (destinatari)
A partir del curs 2011-2012 la Delegació diocesana de catequesi i catecumenat oferirà d’una manera estable aquesta Formació Bàsica organitzant-la conjuntament amb l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant
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Fructuós, que hi aportarà els mitjans humans i organitzatius i la seva nova
seu ubicada al Seminari de Tarragona tot just remodelat. A més, alguns
blocs d’aquesta Formació Bàsica són comuns als animadors de la pastoral
de joventut, els quals també s’hi incorporaran convocats per la Delegació
diocesana de pastoral de joventut. Que s’informin de quines són les parts
específiques per a ells.
Programa complet de la Formació Bàsica per a catequistes
Bloc A. Formació bàsica comuna (40 h)
La persona és dins la història de la Salvació perquè Déu estima l’obra de
les seves mans i així ho descobrim en la Revelació, en la professió de la
mateixa fe, en la celebració de la fe i en la vida de cada dia.
Àrees temàtiques a tractar, de 10 h cadascuna:
1. La paraula de Déu, font de la vida i la missió
1.1. La paraula de Déu, un missatge que anuncia la Salvació.
1.2. La paraula de Déu expressada a la Bíblia: què és la Bíblia,
inspiració, gèneres literaris…
1.3. Introducció a l’Antic Testament. Un poble que Déu escull:
Abraham, Èxode-Pasqua, profetes, salms, altres llibres de
l’Antic Testament.
1.4. Introducció al Nou Testament. Déu envia el seu Fill: els quatre evangelis, els Fets dels apòstols, els altres escrits del Nou
Testament.
2. La professió de la mateixa fe: el credo
2.1. L’home «capaç» de Déu.
2.2. Crec en Déu: Pare, Fill i Esperit Sant.
2.3. La santa mare Església.
2.4. La comunió dels sants: Maria, Mare de Déu i mare nostra, els
sants, la vida eterna.
3. La celebració de la fe
3.1. El misteri pasqual en el temps litúrgic.
3.2. Els sagraments brollen de la Pasqua de Jesucrist i són
l’actualització de l’obra de la salvació de Déu: els sagraments
de la iniciació cristiana.
3.3. Els sagraments de curació, els sagraments al servei de la
comunió i les altres celebracions litúrgiques.
3.4. La fe feta pregària.
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4. La vida cristiana
4.1. Crida de Déu i vocació de l’home: fe i seguiment de Jesucrist
amb l’impuls de l’Esperit Sant; fe i conversió; fe, esperança i
caritat.
4.2. Pecadors i perdonats: el pecat i la gràcia.
4.3. Els deu manaments i el manament nou: amor a Déu i al
proïsme.
4.4. Les benaurances: promesa de Déu i programa de vida del
Nou Testament.
Bloc B. Formació catequètica fonamental. Àmbit pastoral (20 h)
Aquest bloc mira l’àmbit pastoral concret que és la transmissió de la fe. És
comú a tots els catequistes, vol estudiar les condicions bàsiques, la identitat
i les dimensions fonamentals de l’acció catequètica.
Àrees temàtiques a tractar, de 10 h cadascuna:
1. Un acte de comunicació que transmet el missatge evangèlic
1.1. La Revelació i la seva transmissió en un món que canvia.
1.2. Naturalesa, finalitat, tasques i dimensions de la catequesi.
1.3. La pedagogia de Déu, font i model de la pedagogia de la
fe.
1.4. Contingut, llenguatge i mètode de la catequesi.
1.5. La catequesi en la història.
2. Una acció eclesial en el context de l’Església particular
2.1. La catequesi al servei de la iniciació cristiana.
2.2. La comunitat cristiana: origen, lloc i meta de la catequesi.
Altres llocs i ocasions de catequesi i d’educació permanent
de la fe.
2.3. El ministeri de la catequesi i els seus agents.
2.4. El catequista: cridat per Déu, enviat per l’Església, testimoni
en el món. Continguts, mitjans i llocs de formació.
2.5. Organització de la catequesi en l’Església particular.
Bloc C. Formació catequètica específica. Destinataris (20 h)
Aquest bloc ateny els destinataris de la catequesi. No és comú per a tots els
catequistes, sinó específic per a cada edat o situació en què el catequista
treballa. Així, adaptada a cada procés, la formació catequètica específica
atén d’una manera més concreta i metodològicament articulada les següents
àrees temàtiques, a raó de 10 h cadascuna:
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1. El destinatari, el seu entorn i el tractament del missatge a comunicar
1.1. Psicologia evolutiva, estructura de la personalitat i la seva
influència en la religiositat d’aquesta edat determinada.
1.2. Entendre el món actual on s’insereixen els destinataris i la
influència que per a ells representa.
1.3. Continguts específics de l’únic missatge de Salvació.
1.4. Proposta de nuclis temàtics segons la finalitat i objectius
d’aquesta etapa.
2. Pedagogia i metodologia catequètica per a cada itinerari
2.1. Les diverses modalitats per a cadascun dels processos.
2.2. Principis pedagògics, elements metodològics i instruments
didàctics diversos. La sessió de catequesi.
2.3. Conèixer i treballar els «llibres de la fe» per a les diferents
edats o situacions.
2.4. Celebracions al llarg de l’any litúrgic i celebracions ocasionals.
Informacions generals d’organització:
• El Curs sencer de Formació Bàsica consta de 80 hores lectives, més el
temps dedicat a altres actes acadèmics o similars. Les classes s’impartiran
dos dissabtes al mes, de 10.00 a 13.00 h, d’octubre a maig. Un dissabte
al mes s’oferiran cada any alternativament dues àrees temàtiques del
bloc A. Cada any, doncs, la meitat d’aquest bloc. Un altre dissabte es
podrà seguir: un any el bloc B sencer, l’altre any el bloc C sencer.
• El catequista que es matriculi per als dos dissabtes, podrà completar
el curs en dos anys. És possible matricular-se només per a un dissabte
al mes, en aquest cas es tardarà quatre anys a completar-lo. Amb
preferència s’ha de començar pel bloc A.

Any 1
Any 2

Un dissabte al mes,
d’octubre a maig
Bloc A (la meitat)
Dues àrees temàtiques
Bloc A (la meitat)
Altres dues àrees temàtiques

Un dissabte al mes,
d’octubre a maig
Bloc B (sencer)
Catequètica fonamental
Bloc C (sencer)
Catequètica específica

• El lloc de les classes serà la seu de l’Institut Superior de Ciències
Religioses Sant Fructuós (edifici Seminari), carrer de Sant Pau 4 de
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Tarragona. Telèfon 977 23 38 33. Fax 977 22 44 27. Correu electrònic:
insaf@arquebisbattarragona.cat
Informacions d’organització per al curs 2011-2012:
Dates previstes per al curs 2011-2012 i preu de matrícula:
• Bloc A, Formació bàsica comuna: 8 octubre, 12 novembre, 3 desembre, 14 gener, 11 febrer, 10 març, 14 abril, 12 maig. Preu estimatiu:
50 EUR (comprèn curs, taxes secretaria i assegurança).
• Bloc B, Formació catequètica fonamental: 22 octubre, 26 novembre,
17 desembre, 28 gener, 25 febrer, 24 març, 28 abril, 26 maig. Preu
estimatiu: 50 EUR (comprèn curs, taxes secretaria i assegurança).
Procediment per a formalitzar la inscripció:
• Abans de l’inici de cada curs els alumnes han de ser enviats des de la
seva parròquia a la Delegació diocesana de catequesi i catecumenat,
responsable d’aquest nivell de Formació, que decidirà l’admissió
dels candidats i concedirà les places, que són limitades. Entre la
parròquia i la Delegació es faran càrrec del cost de la matrícula, a
raó d’un 50% cadascuna. Després es podrà formalitzar la matrícula
a la Secretaria de l’Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós.

Delegació diocesana de pastoral de joventut
Presentació
de materials per als grups de vida
Iniciació i grups de vida
Els materials i recursos que et presentem volen ser una convocatòria
d’iniciació a un itinerari cristià per a un grup d’adolescents o joves que
vulgui fer camí a la teva comunitat. Com a animador o prevere, volem
presentar-te’ls i donar gràcies a Déu pel servei que fas als adolescents
i joves.
Hi ha altres recursos i materials que trobareu per a preparar una sessió:
els materials de preparació a la confirmació, de comunitats religioses,
Internet és un gran banc de recursos, els materials de l’Aplec de l’Esperit que et presenten temes bàsics dels joves i que pots descarregar-te
a: http://www.jovesij.com/materials sij.php, etc.
Juntament amb els materials et proposem una formació pastoral senzilla,
mensual, on podràs compartir i preparar les trobades i experiències que
pots oferir al grup de vida.
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I. El grup de vida: una experiència per oferir als adolescents i joves en
comunitat parroquial o arxiprestal
El plantejament. El grup de vida volem que sigui un itinerari cristià
personal i del grup, no una sessió formativa, sinó una proposta
d’experiències cristianes veritable, on és molt important la figura
de l’animador i del prevere de la comunitat de referència que el
convida a fer aquesta iniciació d’un itinerari cristià.
La iniciació. Et convidem a fer un previ amb els adolescents i joves.
Durant un curs les reunions del grup de vida esdevenen moments
d’iniciació i de discerniment per a veure si l’adolescent i jove realment vol fer un camí en grup, és a dir, si vol formar part d’un grup
de vida. Aquesta iniciació pot ser feta en realitats pastorals diverses,
a les parròquies o arxiprestats, amb universitaris, etc. Per tant, estem
en un moment iniciàtic amb ells. Cal respectar processos i temps, i
valorar al final de la iniciació si el grup farà l’afirmació cap a formar
part d’un grup de vida que serà parroquial o arxiprestal.
El grup de vida. Volem ajudar el jove i adolescent en la seva recerca de descoberta sobre el que vol dir ser cristià en el dia a dia.
Redimensionant els fonaments més importants de la seva vida en
relació amb l’evangeli i els sagraments cristians, amb una clara referència identitària amb la parròquia o arxiprestat al qual pertany
l’adolescent o jove.
La figura de l’animador del grup. La comunitat parroquial o arxiprestal discerneix qui serà el referent per acompanyar el grup de
vida d’adolescents i joves que inicieu, és a dir que no vingui de fora
per tal de no crear dependències.
L’equip de formació de la Delegació es posa a la disposició dels
animadors per tal que els materials i les propostes que fem siguin
generadores d’experiències.
L’animador cal que es formi i cal que cuidi la seva espiritualitat. No
podem anar de franctiradors, i això vol dir assegurar que ell mateix
tingui el seu equip de referència (sigui un grup parroquial, un moviment, una comunitat…), i si no en té l’ajudarem a trobar-lo. Cal
donar a conèixer i aprofitar les formacions parroquials, arxiprestals
i diocesanes per créixer en el servei pastoral i en el sentit de xarxa
diocesana.
Una proposta de cara a formar animadors parroquials: El Curs de
Formació de Catequistes i Animadors de Pastoral de joventut.
La figura del prevere. Les trobades amb el prevere de la comunitat
ajudaran l’adolescent i jove a la descoberta, de manera natural,
437

del sagrament del perdó i a establir una relació més estreta amb la
parròquia o arxiprestat, amb una persona referent en el seu procés
de creixement interior i comunitari de la fe.
En xarxa diocesana. El grup d’iniciació pot ser convocat des de diverses
instàncies pastorals. En canvi el grup de vida és convocat des de la
parròquia o arxiprestat. Això facilita la integració dels adolescents
i joves en la comunitat i en l’Església local.
Entenem el plantejament de grups de vida en moviment i en xarxa.
En un principi caldrà iniciar grups i anar després donant forma al
projecte comú, si es considera com a grup i com a comunitat que
s’ha de fer el pas cap a la integració en el moviment pròpiament
d’Acció Catòlica General en el sector de joves o en els moviments
especialitzats, en funció del projecte parroquial o arxiprestal.
II. Una proposta d’itinerari mensual
La dinàmica que et proposem d’itinerari mensual, vol fer experiència
de quatre àmbits fonamentals de la vida cristiana. En proposem
un per a cada setmana, amb llibertat de treballar setmanalment,
quinzenalment o mensualment, segons el ritme de grup.
Àmbits fonamentals que treballarem: la pregària, la paraula de Déu
en clau de formació, la caritat, i l’estil de vida cristiana.
L’itinerari que proposem dóna resposta a aquests àmbits: la sessió
de grup de vida, una experiència de pregària, aprofundir la nostra
fe amb el Youcat i viure l’evangeli en una acció concreta personal
i grupal.
1. Una sessió de grup de vida (diferents itineraris per a adolescents
i per a joves)
Calendari: Programació trimestral amb els adolescents i joves:
les dates i activitats que farem com a grup de vida.
Dinàmica de la sessió del grup de vida: Totes les sessions de
grup de vida tindran una guia per a l’animador.
Metodologia que seguirem a totes les sessions, tant per a adolescents com per a joves:
— Escolta la Paraula. A partir de la paraula de Déu, introducció
del tema que es vol tractar.
— Mira endins. Ajudar a fer ressò en la nostra vida de la paraula
de Déu, com la vivim i com es viu personalment i en grup.
— Mira enfora. Proposta de testimonis que ajudin a fer veure
com ho viu la comunitat cristiana.
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— Reflexiona. Una reflexió fonamentada per a donar pistes
de cara a un compromís que proposarem a l’apartat del
«Viu».
— Viu. Compromís personal i grupal a partir de la reflexió
prèvia.
— Celebra. Pregària dinàmica que reculli el que s’ha viscut.
2. Una experiència de pregària: L’adolescent i jove necessita espais
de pregària per a relacionar-se amb Déu. Ha d’aprendre pregant,
per arribar a descobrir una relació personal diària amb Déu. Només així Déu esdevindrà el centre de la seva vida. Proposar al grup
anar a pregar amb una comunitat religiosa, amb l’estil de Taizé,
d’adoració, pregàries parroquials, etc.
3. Aprofundim la nostra fe amb el Youcat: La jornada Mundial
de la Joventut 2011 ens ha deixat el Youcat, un catecisme per als
adolescents i joves. Benet XVI ens diu: «Heu de conèixer allò
que creieu, heu de conèixer la vostra fe amb la mateixa precisió
amb què un especialista en informàtica coneix el sistema operatiu
d’un ordinador, sí, has d’estar profundament arrelat en la fe de
les generacions dels vostres pares, per a poder resistir amb força
i decisió els desafiaments i les temptacions d’aquests temps.»
Us proposem unes fitxes per atansar-vos al Youcat desvetllant qüestions d’interès de l’Església per als adolescents i joves.
4. Vivim l’evangeli amb una acció concreta: Una acció de voluntariat, un acte comunitari, un cine fòrum, una activitat lúdica
amb lectura de creient, etc.

Secretariat diocesà de laics amb missió pastoral
Formació
de laics compromesos en la pastoral 2011-2012
Des de fa anys, els laics ens hem anat comprometent en la tasca pastoral de la parròquia. Molts hem tingut la sort de poder ser acompanyats de
prop, però això cada vegada es fa més difícil per les múltiples tasques que
els rectors han d’assumir.
És per aquest motiu que des del Secretariat diocesà de laics amb missió
pastoral volem oferir unes sessions pràctiques que puguin ajudar en l’exercici de la tasca concreta que el laic ha assumit.
Precedides d’una reflexió sobre la participació en la pastoral parroquial,
les sessions de formació volen ser un suport al servei que cadascú fa, per
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això cal inscriure’s a la sessió que li sigui més pròpia. Els temes de formació
i els llocs s’han decidit segons la petició rebuda en el curs anterior.
També hem previst dues trobades generals a la Selva del Camp per a
tots els inscrits.
Per a tots els inscrits
— L’agent de pastoral
Temes: Autoestima per la missió, per Mn. Pere Fibla Palazón
		
Sentit de responsabilitat, servei i acolliment, per Mn. Pere
Dalmau Vidal
Llocs: Valls, 24 de setembre de 2011, de 16.00 a 19.00 h
		
Reus, 8 d’octubre de 2011, de 10.00 a 13.00 h
		
Montblanc, 22 d’octubre de 2011, de 16.00 a 19.00 h
Sessions optatives
— Celebracions dirigides per laics
Temes: Els diversos llocs del presbiteri, simbolisme i funcions pròpies,
per Mn. Pere Fibla Palazón
Introducció pràctica a les celebracions dirigides per un laic:
ADAP i diari, per Rosa M. Sànchez Cornadó
Llocs: Montblanc, 14 de gener de 2012, de 17.00 a 19.00 h
Valls, 11 de febrer de 2012, de 16.00 a 19.00 h
— Despatx parroquial
Temes: Acolliment. Importància de l’arxiu. Partides, certificats, expedients i altres, per Mn. Francisco Giménez Porcuna
		
Comptabilitat parroquial. Utilització del programa Tcompta,
pel Sr. Andreu González Ramos
Llocs: Montblanc, 4 de febrer de 2012, de 16.00 a 19.00 h
		
Valls, 25 de febrer de 2012, de 16.00 a 19.00 h
— Ministre extraordinari de l’eucaristia i pastoral de la salut
Temes:		Acompanyament humà i espiritual en la malaltia, per Mn.
Lluís Simón Pascual
		
El ministre extraordinari de l’eucaristia en els diversos serveis, per la Sra. Montserrat Roig Vallverdú i la Sra. Rosa M.
Sànchez Cornadó
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Llocs: Reus, 28 de gener de 2012, de 10.00 a 13.00 h
		
Valls, 10 de març de 2012, de 10.00 a 13.00 h
		
Montblanc, 31 de març de 2012, de 10.00 a 13.00 h
Trobades generals
— Recés d’Advent
Dia: 17 de desembre de 2011
Temes: Centralitat de la paraula de Déu en la litúrgia. La importància
dels laics en l’Església, per Mn. Josep Gil Ribas
Llocs: La Selva del Camp, de 10.00 a 13.00 h
— Recés de Quaresma
Dia: 17 de març de 2012
Ordre: • Les celebracions de Setmana Santa pas a pas. Els simbolismes
litúrgics, per Mn. Joan Curieses Garcia
		
Dinar
		
Tertúlia i comentaris sobre les diverses sessions de formació
que s’han fet.
		
• L’encontre amb el sagrat. Sentit i significat de la litúrgia,
per Mn. Rafael Serra Abellà.
Llocs: La Selva del Camp, d’11.00 a 17.30 h
Notes
— Acompanyament personal: Oferim aquest servei a qui ho demani
explícitament.
— Les sessions, per tal que resultin pràctiques, han de tenir un màxim
de 20 participants.

Secretariat diocesà de vocacions
Informació
relativa a la 2a Setmana de les Vocacions
Als responsables de la pastoral
Benvolguts, per segon any us fem arribar la proposta de la Setmana de
les Vocacions, que pretén ser un marc on cada realitat pastoral ha de poder
desenvolupar el seu carisma vocacional en la multiplicitat de carismes i es441

tats de vida que brollen de l’evangeli. Per això, les propostes que us oferim
són bàsiques, caldrà acompanyar-les amb propostes fruit del talent creatiu
de cada parròquia o comunitat. És a dir, la Setmana de les Vocacions vol
provocar un temps en què poder fer un treball vocacional extraordinari a
tots els nivells (catequesi, formació d’adults, grups de joves, grups de lleure…) i de totes les vocacions, ja que en la multiplicitat de dons s’enriqueix
i es fa present el regne de Déu entre nosaltres.
La Setmana de les Vocacions és una iniciativa de pastoral vocacional de
conjunt, que té en compte totes les vocacions i tots els carismes. Aquest
és el segon any, i si Déu vol, l’anirem consolidant en bé del desvetllament
i acompanyament vocacional. Tingueu-ho present ja per al curs vinent
—sempre serà la setmana que s’hi escaigui l’11 de novembre, per a fer-ho
coincidir amb la Cadena de Pregària per les Vocacions.
Propostes 2011
1. Pòster per a ambientar la Setmana de les Vocacions i provocar la
conversa.
2. Tríptics amb una pregària per a cada dia de la setmana. L’hem pensada per a nois i noies d’ESO i Batxillerat.
3. També tenim a la vostra disposició un dvd amb curtmetratges vocacionals per a fer servir a les reunions de grups.
4. Hem realitzat un material de convivències vocacionals per a poder
utilitzar a nivell de joves. El trobareu penjat a la web de vocacions a
l’apartat de la Setmana.
5. Us proposem organitzar una presentació d’un testimoni vocacional
o fer una taula rodona de testimonis. A vegades el primer testimoni
vocacional que desconeixen els nostres joves és el que tenen cada
dia a la parròquia.
6. Mirarem de penjar més recursos al web. També hi trobareu tot el
material que vam elaborar l’any passat.
7. Conjuntament amb el Seminari Menor oferim una trobada/convivència per a nois amb motiu de la 2a setmana de les Vocacions al Seminari.
Serà del divendres 11 al dissabte 12 de novembre. Aquesta experiència
vocacional reprèn les convivències vocacionals EspaiVocacional de
cursos anteriors.
8. Us animem que aprofiteu aquest marc per mostrar als nois i noies,
amb els vostres recursos i talents, que Déu els crida per seu nom, i els
crida a la vida, una vida que brolla de cadascuna de les vocacions!
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Memòria
de les activitats de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona de l’any 2010
Objectius i projectes
L’any 2010 es va celebrar el 90è aniversari de la fundació de l’Arxiu
Històric Arxidiocesà de Tarragona (ahat) pel cardenal Francesc d’Assís
Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona, el 9 de febrer de l’any 1920.
Per a commemorar aquesta efemèride l’ahat va organitzar un cicle de deu
conferències entorn de l’Arxiu i de la història de l’Església catalana.
Com en els anys anteriors, es va continuar la política de concentració
dels fons documentals eclesiàstics de l’arxidiòcesi de Tarragona. El 2010
es van dipositar vint-i-set fons parroquials, dels quals tres eren nous. Per
altra banda, van ingressar vuit fons personals, tant de preveres com de laics.
Així mateix, es va transferir una part de la documentació de la Comissió
d’Art Sacre i també es va dipositar la documentació de quatre institucions:
Adoració Nocturna Espanyola de Tarragona, Museu Diocesà de Tarragona,
Patronat de Siurana i Biblioteca Antoni Agustí.
El treball intern del personal de l’ahat ha consistit, fonamentalment,
a organitzar, classificar i catalogar els fons documentals amb el programa
informàtic gArxiu. D’una banda, amb els fons documentals ingressats durant
l’any 2010, es va optar per realitzar inventaris sumaris que formalitzen l’acta
de lliurament i alhora en permeten la localització. Un altre nivell del tractament dels fons va ser la revisió i catalogació de 4.747 unitats documentals
dels següents fons: 863 unitats documentals de sis pontificats del fons dels
Arquebisbes, 1.887 documents del fons del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic,
229 del fons de Secretaria de Cambra i Govern, 1 document del fons del
Seminari Pontifici de Tarragona, 1.235 unitats documentals de setanta-set
fons Parroquials, 228 documents del fons de la Reial Germandat de Jesús
Natzarè de Tarragona, 22 de tres fons Personals i 282 unitats documentals
del fons de Planimetria. Així mateix, es va continuar amb la indexació
dels manuals de capítols matrimonials i de testaments, el buidatge de les
dispenses matrimonials i l’inventari sumari dels expedients matrimonials.
Per altra banda, es va seguir amb la tasca de digitalització dels fons documentals dipositats a l’ahat gràcies al finançament obtingut a través dels
diversos convenis signats amb ajuntaments aquests dos darrers anys.
El 2010 es va encarregar a la restauradora Maria Mauri Aragonès la
restauració del pergamí sobre la venda de la jurisdicció de la Pobla de
Mafumet que l’any 1429 va fer Guillem de Montoliu al tresorer del Capítol Catedral de Tarragona. Per altra banda, l’ahat també es va acollir al
programa de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya presentant el projecte de restauració de diverses unitats
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documentals; Libro de caja de la Cofradía de Presbíteros de esta catedral (15281574), dos llibres de baptismes de la parròquia de la Nativitat de la Mare
de Déu de Vilaplana, de la segona meitat del segle XVIII i primer terç del
segle XIX, i el llibre de gràcies i privilegis del Seminari de Tarragona de
1591, amb la sol·licitud d’una subvenció de 4.669,19 eur del total del cost,
valorat en 9.340,24 eur.
En el camp de la col·laboració amb les institucions, cal destacar els convenis signats amb els ajuntaments de l’Aleixar i Cambrils per a digitalitzar
la sèrie de llibres sacramentals, i el conveni signat amb l’empresa bacardí
espanya s.a., per a digitalitzar la documentació anterior al segle XVIII del
fons parroquial de Sant Jaume Apòstol de Passanant. Com cada any, des del
2008, el Centre d’Estudis de la Conca de Barberà va presentar el projecte
dels llibres sacramentals de les parròquies de Belltall, Blancafort, Montbrió
de la Marca i Passanant al programa Tu Ajudes de l’obra social de Caixa
Tarragona. A banda, la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció
de 8.000 eur per a digitalitzar els llibres sacramentals de divuit parròquies, projecte valorat en 12.000 eur. També cal destacar el conveni signat
amb la Xarxa Sanitària i Social de Sant Pau i Santa Tecla per a catalogar i
digitalitzar l’arxiu històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla que va
ser dipositat temporalment a l’ahat.
En l’àmbit de la difusió, cal destacar el ressò a la premsa —amb un article
al diari Més Tarragona i un altre a La Vanguardia— que continua tenint el
projecte de digitalització de l’ahat. Per altra banda, el conveni signat amb
la Fundació Privada Mútua Catalana permetrà, l’any 2011, la publicació
del llibre Memòria del setge i ocupació de Tarragona. La guerra del francès als
fons documentals de l’ahat (1808-1814), que serà un recull de documentació
diversa conservada a l’Arxiu sobre l’esmentat període amb la finalitat de
posar-la a l’abast dels investigadors.
Personal
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre., director.
Joan Maria Quijada Bosch, tècnic.
Jordi Altés Martí, enginyer informàtic superior.
Teresa Salort Volart, administrativa.
Neus Sánchez Pié, estudiant d’història de la urv en pràctiques durant
el curs acadèmic 2009-2010.
Miquel Vilallonga Maimó, estudiant d’història de la urv en pràctiques
durant el curs acadèmic 2010-2011.
Anna Llorens Gómez, col·laboradora.
Gna. Dolors Aguiló Rovira, voluntària.
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Joan Queralt Vidal, voluntari.
Joan Cañas Folch, voluntari.
Jordi Cortat Salom, voluntari (†).
Formació del personal
— El dia 5 de juliol, visita de treball a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Infraestructura
— Muntatge de tres noves prestatgeries metàl·liques, dos en el primer
dipòsit i una en el segon.
— Adquisició d’un armari rack per a allotjar el nou servidor de l’Arxiu
i un drobo pro per allotjar-hi les imatges de la documentació digitalitzada.
— Adquisició d’un data logger per a controlar la humitat i la temperatura
de l’Arxiu.
— Instal·lació d’un sistema de càmeres de seguretat per a controlar els
accessos i la sala de consulta de l’Arxiu.
Moviment i tractament de fons:
Nous fons dipositats
Parroquials
Albarca. Parròquia de Sant Vicenç Diaca i Màrtir (1832-1990)
0,36 ml.
Albinyana. Parròquia de Sant Bartomeu (1561-1989), 1,32 ml.
Reus. Parròquia de la Puríssima Sang (1918-1935), 0,12 ml.
Personals
Mn. Joan Grifoll Guasch [segle XX] 2,52 ml.
Mn. Salvador Cabré Castellví [segle XX] 0,24 ml.
Ingressos de documentació de fons existents
Parroquials
Capafonts. Parròquia de l’Assumpció (1940-1993), 0,12 ml.
Ciutadilla. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1900-1978), 0,12
ml.
Clarà. Parròquia de Sant Joan Baptista (1868-1981), 0,84 ml.
Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria (1571-1993),
2,76 ml.
Febró, La. Parròquia de Sant Esteve Protomàrtir (1940-1976), 0,12
ml.
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Guimerà. Parròquia de Santa Maria (1939-1970), 0,12 ml.
Masó, La. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1901-1944), 0,12
ml.
Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1564-1980),
3,12 ml.
Morera de Montsant, La. Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
(1717-1989), 0,60 ml.
Mussara, La. Parròquia de Sant Salvador (1915-1945), 0,12 ml.
Nou de Gaià, La. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1772-1972),
0,12 ml.
Ollers. Església de Santa Maria (1755-1969), 0,12 ml.
Passanant. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1776-1962), 0,12 ml.
Pira. Parròquia de Sant Salvador (1741-1969), 0,72 ml.
Prades. Parròquia de Santa Maria la Major (1603-2007), 1,08 ml.
Reus. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1588-1977), 26,16 ml.
Riba, La. Parròquia de Sant Nicolau (1884-1920), 0,12 ml.
Senan. Parròquia de Santa Maria (1765-1998), 0,48 ml.
Siurana. Parròquia de Santa Maria (1771-2010), 0,60 ml.
Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1503-1998), 2,88
ml.
Vallclara. Parròquia de Sant Joan Baptista (1948-1970), 0,12 ml.
Vallfogona de Riucorb. Parròquia de Santa Maria (1853-1969), 0,24
ml.
Vallverd de Queralt. Parròquia de Sant Joan Baptista (1955-1957),
0,12 ml.
Vilanova de Prades. Parròquia de la Transfiguració del Senyor (17531979), 0,60 ml.
Personals
Mn. Pere Batlle Huguet [segle XX], 2,52 ml.
Mn. Àngel Bergada Escribà [segle XX], 0,48 ml.
Mn. Jaume Toldrà Rodon [1691-1896], 0,12 ml.
Mn. Joan Serra Vilaró [1899-1969], 5,20 ml.
Salvador Codina Vallverdú [1935-1962], 1,80 ml.
Maria del Pau Solana Falcó [1940-2010], 0,96 ml.
Delegacions de l’Arquebisbat
Comissió d’Art Sacre [segona meitat del segle XX], 2,16 ml.
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Institucions
Adoració Nocturna Espanyola de Tarragona [1951-2008], 1,44 ml.
Museu Diocesà de Tarragona [1915-1929], 0,60 ml.
Patronat de Siurana [1960-1997], 0,24 ml.
Biblioteca circulant «Antoni Agustín» [1928-1966], 1,32 ml.
Usuaris, consulta i préstecs
Al llarg de l’any 2010 el personal de l’ahat va atendre 921 consultes
de 214 usuaris diferents a la sala de consulta, 136 dels quals era el primer
cop que hi venien. Es van servir 2.964 unitats documentals; 2.525 era documentació dels fons Parroquials, 66 dels fons dels Arquebisbes, 83 del fons
del Vicariat i Oficialat Eclesiàstic, 197 del fons de Secretaria de Cambra
i Govern, 7 del fons d’Associacions i Confraries, 9 del fons del Seminari
Pontifici de Tarragona, 5 del fons de Monacals, Religiosos i Religioses, 8
del fons de la Província Eclesiàstica Tarraconense, 55 dels fons personals i 9
del fons de Fragments litúrgics i Còdexs. Respecte als estudis realitzats amb
aquesta documentació, cal remarcar el predomini de la recerca genealògica
amb el 65% d’unitats documentals utilitzades per a aquesta finalitat, davant
els 33% per a l’elaboració d’estudis demogràfics, toponímics, onomàstics,
paleogràfics o d’altres àmbits de recerca, i, finalment, minoritàriament, per
a la realització de tesis doctorals amb el 2% de documents sol·licitats.
Els investigadors que van utilitzar els ordinadors de la sala de consulta
de l’ahat per a accedir a la documentació digitalitzada via intranet van ser
49 usuaris diferents, els quals van visualitzar 10.301 imatges de documents
digitals.
L’any 2010 el web de l’ahat va rebre 27.008 visites de 7.963 usuaris
diferents de 56 països, que van visualitzar un total de 942.775 pàgines, de
les quals, concretament 746.755 corresponen a documents digitalizats.
L’ahat ha rebut 207 consultes externes, via mail, fax o correu ordinari.
D’aquestes 48 eren de recerca genealògica, 54 per a tràmits de nacionalització, 60 de recerca històrica i 47 per diferents tràmits administratius.
Instruments de treball elaborats amb el programa gArxiu adaptat a la normativa de descripció arxivística de Catalunya (nodac).
Descripció i informatització del fons Arquebisbes
Fons Arquebisbe Francesc Armañà i Font (1789-11789), 6 unitats
documentals
Fons Arquebisbe Romualdo Mon y Velarde (1804-1809), 3 unitats
documentals.
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Fons Arquebisbe Josep Domènec Costa i Borràs (1859-1864), 10
unitats documentals.
Fons Arquebisbe Francesc Fleix i Solanes (1866-1869), 8 unitats documentals.
Fons Arquebisbe Tomàs Costa i Fornaguera (1890-1909), 13 unitats
documentals.
Fons Arquebisbe Francesc d’Assís Vidal i Barraquer (1931-1939), 823
unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Vicariat i Oficialat Eclesiàstic
Sèrie Cúria Eclesiàstica (1804-1845), 20 unitats documentals.
Sèrie Dispenses matrimonials (1817-1853), 1.867 unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Secretaria de Cambra i Govern
Sèrie Secretari de Cambra Joan Coromines i Gil (1879-1888), 4 unitats documentals.
Sèrie Inventaris parroquials (1924-1925), 3 unitats documentals.
Sèrie Expedients d’ordes sagrats (1793-1834), 222 unitats documentals.
Descripció i informatització del fons Seminari Pontifici de Tarragona.
Sèrie Edifici (1889), 1 unitat documental.
Descripció i informatització de fons Parroquials
Albarca. Parròquia de Sant Vicenç Diaca i Màrtir (1831-1990), 7
unitats documentals.
Albi, L’. Parròquia de Santa Maria (1831-2006), 3 unitats documentals.
Albinyana. Parròquia de Sant Bartomeu (1692-1943), 10 unitats documentals.
Aleixar, L’. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1503-1989), 45 unitats
documentals.
Belianes. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1473-1973), 163 unitats
documentals.
Belltall. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1602-1979), 7 unitats documentals.
Bellvei. Parròquia de Santa Maria (1773-1980), 24 unitats documentals.
Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1563-1645), 6
unitats documentals.
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Botarell. Parròquia de Sant Llorenç Diaca i Màrtir (1568-1842), 3
unitats documentals.
Cambrils. Parròquia de Santa Maria (1674-1934), 30 unitats documentals.
Capafonts. Parròquia de l’Assumpció (1888-2008), 4 unitats documentals.
Catllar, El. Parròquia de Sant Joan Baptista (1604-1616), 1 unitat
documental.
Cervià de les Garrigues. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (18442008), 2 unitats documentals.
Ciutadilla. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1347-1978), 118
unitats documentals.
Constantí. Parròquia de Sant Feliu Màrtir (1568-1592), 1 unitat documental.
Cornudella de Montsant. Parròquia de Santa Maria (1693-1953), 27
unitats documentals.
Creixell. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1545-1931), 24 unitats
documentals.
Garidells, Els. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1590-1929), 10
unitats documentals.
Glorieta. Parròquia de Santa Maria (1867-2006), 2 unitats documentals.
Gratallops. Parròquia de Sant Llorenç Diaca i Màrtir (1625-1899), 36
unitats documentals.
Guimerà. Parròquia de Santa Maria (1939-1980), 1 unitat documental.
Masó, La. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1901-2007), 2 unitats
documentals.
Maspujols. Parròquia de l’Assumpció (1653-1957), 11 unitats documentals.
Milà, El. Parròquia de Santa Úrsula Verge i Màrtir (1803-1929), 7
unitats documentals.
Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç Diaca i Màrtir
(1696-1876), 3 unitats documentals.
Montbrió del Camp. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1521-1987),
28 unitats documentals.
Montferri. Parròquia de Sant Bartomeu Apòstol (1560-1999), 9 unitats
documentals.
Mont-ral. Parròquia de Sant Pere ad Vincula (1606-1963), 13 unitats
documentals.
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Morell, El. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1632-1639), 1 unitat documental.
Morera de Montsant, La. Parròquia de la Nativitat (1717-1989), 5
unitats documentals.
Nou de Gaià, La. Parròquia de Santa Maria Magdalena (1772-1972),
5 unitats documentals.
Ollers. Església de Santa Maria (1782-1901), 1 unitat documental.
Omellons, Els. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1767-1867), 4
unitats documentals.
Omells de na Gaia, Els. Parròquia de Santa Maria (1595-1890), 2
unitats documentals.
Passanant. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1580-1981), 14 unitats
documentals.
Pira. Parròquia de Sant Salvador (1816-1909), 2 unitats documentals.
Pobla de Cérvoles, La. Parròquia de Santa Maria (1939-1998), 1 unitat
documental.
Pobla de Montornès, La. Parròquia de Santa Maria (1615-1939), 52
unitats documentals.
Poboleda. Parròquia de Sant Pere Apòstol (15587-1851), 34 unitats
documentals.
Pont d’Armentera, El. Parròquia de Santa Maria Magdalena (17051904), 13 unitats documentals.
Prades. Parròquia de Santa Maria la Major (1814-1969), 15 unitats
documentals.
Puigpelat. Parròquia de Santa Maria (1773-1929), 7 unitats documentals.
Reus. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1588-1977), 121 unitats documentals.
Reus. Parròquia de Sant Francesc d’Assís (1865-1934), 4 unitats documentals.
Reus. Parròquia de la Puríssima Sang (1918-1935), 3 unitats documentals.
Riba, La. Parròquia de Sant Nicolau Bisbe (1884-1976), 3 unitats
documentals.
Riudecanyes. Parròquia de Sant Mateu Apòstol (1880-1908), 1 unitat
documental.
Riudecols. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1793-1797), 1 unitat
documental.
Rodonyà. Parròquia de Sant Joan Baptista (1805-1942), 9 unitats
documentals.
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Rourell, El. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1573-1979), 21 unitats
documentals.
Sala de Comalats, La. Església de la Nativitat (1944-1947), 1 unitat
documental.
Sant Jaume dels Domenys. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (18011910), 2 unitats documentals.
Santa Oliva. Parròquia de Santa Maria (1605-1932), 81 unitats documentals.
Santes Creus. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1684-1919),
15 unitats documentals.
Sarral. Parròquia de Santa Maria (1766-1846), 3 unitats documentals.
Secuita, La. Parròquia de Santa Maria (1662-1956), 13 unitats documentals.
Senan. Parròquia de Santa Maria (1612-1973), 18 unitats documentals.
Siurana. Parròquia de Santa Maria (1848-2010), 6 unitats documentals.
Tarragona. Parròquia de Santa Maria de la Catedral (1811), 1 unitat
documental.
Tarragona. Capella de les Germanetes dels Pobres (1939-2006), 2
unitats documentals.
Tarragona. Església de la Mare de Déu de la Mercè (1857-1986), 7
unitats documentals.
Tarrés. Parròquia de Santa Maria (1701-1921), 3 unitats documentals.
Torredembarra. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1584-1736), 9 unitats documentals.
Torroja del Priorat. Parròquia de Sant Miquel Arcàngel (1300-1961),
20 unitats documentals.
Ulldemolins. Parròquia de Sant Jaume Apòstol (1706-1960), 29 unitats
documentals.
Vallfogona de Riucorb. Parròquia de Santa Maria (1853-1910), 1
unitat documental.
Vilabella. Parròquia de Sant Pere Apòstol (1566-1987), 22 unitats
documentals.
Vilallonga del Camp. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1533-1746), 44
unitats documentals.
Vilafortuny. Parròquia de Santa Maria (1610-1853), 1 unitat documental.
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Vilanova d’Escornalbou. Parròquia de Sant Joan Baptista (1552-1624),
1 unitat documental.
Vilanova de Prades. Parròquia de la Transfiguració del Senyor (16561996), 13 unitats documentals.
Vila-rodona. Parròquia de Santa Maria (1850-1910), 2 unitats documentals.
Vilaverd. Parròquia de Sant Martí Bisbe (1696-1959), 9 unitats documentals.
Vilella Alta, La. Parròquia de Santa Llúcia Verge i Màrtir (1647-1929),
9 unitats documentals.
Vilet, El. Església del Nom de Maria (1909-1952), 1 unitat documental.
Vilosell, El. Parròquia de Santa Maria (1735-1880), 4 unitats documentals.
Vimbodí. Parròquia de la Transfiguració del Senyor (1738-1880), 1
unitat documental.
Descripció i informatització de fons Confraries i Associacions
Fons Reial Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona (1900-1963),
228 unitats documentals.
Descripció i informatització de fons Personals
Fons Bonaventura Hernández Sanahuja (1854-1890), 20 unitats documentals.
Fons Joan Francesc Albiñana i de Borràs (1861), 1 unitat documental.
Fons Joan Viladrich Viladomat (1944), 1 unitat documental.
Descripció i informatització de fons Planimentria.
(1860-1992), 282 unitats documentals.
En total, el 2010 es van catalogar 4.746 unitats documentals amb el
gArxiu, el programa informàtic de gestió documental de l’ahat.
També es va continuar la tasca d’indexació dels manuals de capítols
matrimonials del primer terç del segle xviii. En total se’n van indexar
384. Així mateix, es va continuar amb la indexació dels testaments de la
segona meitat del segle xviii al xxi, dipositats a l’ahat provinents de les
parròquies. Durant el 2010 es van indexar 7.362 testaments i en finalitzar
l’any n’hi havia en total 29.224. També es va continuar amb la catalogació
sumària de la sèrie d’expedients matrimonials des de la dècada de 1890
fins al primer quart del segle xx.
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Per altra banda, es va continuar la catalogació amb el gArxiu de la sèrie
de dispenses matrimonials. En total es van descriure 1.817 dispenses des
de l’any 1817 fins el 1853.
Digitalització
Des que l’any 2008 l’ahat va iniciar el projecte de digitalització dels seus
fons arxivístics. Fins a finals del 2010 s’ha digitalitzat un total de 1.660 unitats
documentals que representen un volum total de 294.451 d’imatges.
2008-2009
744 unitats documentals
182.704 imatges digitals
2010
916 unitats documentals
111.757 imatges digitals
Conservació i restauració
El dia 26 de juny la restauradora Maria Mauri Aragonès, després d’haverlo netejat i aplanat, va lliurar en una carpeta de conservació el pergamí
sobre la venda de la jurisdicció de la Pobla de Mafumet que l’any 1429 va
fer Guillem de Montoliu al tresorer del Capítol Catedral de Tarragona.
Convenis i col·laboracions institucionals
— Subvenció de 8.000 eur atorgada per la Diputació de Tarragona per
a la digitalització dels registres sacramentals de les parròquies i ajudes
de parròquia de Sant Jordi d’Ardenya, de Sant Roc de l’Argilaga, de
Santa Maria Magdalena de Bonastre, de Sant Llorenç de Botarell,
de Sant Jaume Apòstol de Creixell, de Sant Jaume Apòstol dels
Garidells, de Sant Llorenç de Gratallops, de Sant Antoni de Pàdua de
les Irles, de Santa Maria Assumpta de Maspujols, de Sant Bartomeu
de Montferri, de Sant Pere ad Vincula de Mont-ral, de Santa Maria
Magdalena de la Nou de Gaià, de Sant Salvador de Picamoixons, de
Sant Joan Baptista de Rodonyà, de Sant Pere Apòstol del Rourell, de
Santa Llúcia de Santes Creus, de Sant Miquel Arcàngel de Torroja
del Priorat, i de Santa Llúcia de la Vilella Alta. Projecte valorat en
12.000 eur.
— Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cambrils. El dia 18 de
març de 2010, l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe
de Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Robert Benaiges i Cervera, alcalde
de Cambrils, el van signar en nom de les dues institucions a les quals
representen. L’ans esmentat conveni, que té una vigència de cinc
anys, permetrà la digitalització del fons parroquial de Santa Maria
de Cambrils.
— Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l’Aleixar. El dia 10 de
juny de 2010, l’Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe
de Tarragona i primat, i l’Il·lm. Sr. Anton Maria Salvat Llaurador,
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alcalde de l’Aleixar, el van signar en nom de les dues institucions a
les quals representen. L’ans esmentat conveni, que té una vigència
de dos anys i una dotació econòmica total de 3.400 eur, permetrà la
digitalització dels llibres sacramentals de la parròquia de Sant Martí
Bisbe de l’Aleixar.
— Conveni de col·laboració amb bacardí espanya s.a. El dia 16 de juny
2010 es va signar el conveni de col·laboració entre bacardí espanya
s.a. i l’ahat per tal de catalogar i digitalitzar la documentació dels
segles XVI-XVIII del fons parroquial de Sant Jaume Apòstol de
Passanant dipositat a l’ahat.
— Conveni de col·laboració amb la Xarxa Social i Sanitària de Sant
Pau i Santa Tecla. El dia 11 de juny 2010 es va signar el conveni
de col·laboració entre la Xarxa Sanitària Sant Tecla i l’ahat per a
portar a terme la catalogació, informatització i digitalització del fons
històric de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla amb el programa
gArxiu de gestió documental de l’ahat. El projecte té una durada
de dos anys i un cop finalitzades les tasques de tractament arxivístic
i digitalització de la documentació d’aquest fons es preveu poder-ho
penjar a Internet a través del web de la Xarxa Social i Sanitària de
Sant Pau i Santa Tecla.
— Col·laboració amb el Centre d’Estudis de la Conca de Barberà per
a digitalitzar els registres sacramentals de les parròquies de Sant
Joan Baptista de Belltall, de Santa Maria Magdalena de Blancafort,
de Sant Llorenç Diaca i Màrtir de Montbrió de la Marca i de Sant
Jaume Apòstol de Passanant, a través del finançament del programa
Tu Ajudes de Caixa Tarragona. L’ajuda econòmica ha estat de 960,43
eur.
— Conveni amb la Fundació Privada Mútua Catalana per a publicar el
memorial inèdit del canonge Ignasi Ribes sobre els fets del setge i
ocupació de Tarragona.
— Subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a restaurar el Libro de caja de la Cofradía de Presbíteros de
esta catedral (1528-1574), dos llibres de baptismes de la parròquia de
la Nativitat de la Mare de Déu de Vilaplana (1766-1798 i 1799-1835)
i el llibre de gràcies i privilegis del Seminari de Tarragona de 1591,
amb la sol·licitud d’una subvenció de 4.669,19 eur del total del cost,
valorat en 9.340,24 eur.
— Conveni a través de la borsa de treball de la urv per a tenir un
alumne d’història en pràctiques durant els cursos acadèmics 20092010 i 2010-2011.
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Acció cultural
Difusió
El dia 5 de febrer de 2010 el diari Més Tarragona va publicar la notícia
«Unes 23 esglésies de Tarragona ja tenen els registres sacramentals
digitalitzats», on s’exposava que la Diputació de Tarragona havia
subvencionat el projecte de digitalització dels llibres sacramentals
dipositats a l’ahat.
El dia 24 de febrer de 2010 NoticiesTGN va fer una entrevista a Mn.
Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’ahat, en relació amb el 90è
aniversari de la fundació de l’Arxiu i el projecte de digitalització dels
llibres sacramentals que hi ha dipositats, on s’explicava el projecte de
digitalització dels fons documentals dipositats a l’Arxiu i s’informava
de la possibilitat d’accedir als llibres sacramentals digitalitzats a través
del web de l’ahat.
El dia 7 de maig de 2010 La Vanguardia, dins el suplement dedicat a
les comarques de Tarragona, va publicar l’article «400 anys d’història
familiar en un clic», on s’explicava el projecte de digitalització dels
fons documentals dipositats a l’Arxiu i s’informava de la possibilitat
d’accedir als llibres sacramentals digitalitzats a través del web de
l’ahat.
Col·laboració amb l’Arxiu Municipal de Constantí per a publicar el
número 3 de «Documents de Constantí» sobre El fons de la Parròquia
de Sant Feliu Màrtir, on es descriu l’esmentat fons parroquial.
Cursos, conferències i jornades
El 18 de febrer, a la Casa dels Concilis, es va pronunciar la conferència
inaugural dels actes del 90è aniversari de l’ahat, a càrrec de Mn.
Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’Arxiu.
El 4 de març, a la sala de plens de l’Ajuntament de Torredembarra,
es va presentar la primera fase del projecte de digitalització del fons
parroquial de Sant Pere Apòstol de Torredembarra. Hi van assistir
unes quaranta persones.
El dia 17 de març van visitar l’ahat quaranta alumnes de l’assignatura
de Problemes de la Societat Actual de la llicenciatura d’història de la
urv, acompanyats pel professor Josep Sánchez Cervelló.
El 15 d’abril, a la sala d’actes de l’Ajuntament del Morell, es va
presentar la digitalització del fons documental de la Parròquia de
Sant Martí Bisbe del Morell. Hi va assistir una vintena de persones.
Els dies 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de maig i 1 de juny va tenir
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lloc a la Casa dels Concilis el cicle de conferències organitzat per
a commemorar els 90 anys de l’ahat. L’assistència mitjana a les
conferències va ser d’unes vint-i-cinc persones.
Biblioteca auxiliar i hemeroteca
Adquisició de monografies d’història local de les poblacions de l’arxidiòcesi de Tarragona.
Manuel Maria Fuentes i Gasó, pvre.
Director de l’ahat
Tarragona, 6 de setembre de 2011
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Joan M. Quijada Bosch
Tècnic de l’ahat

secció documental
Secretariat interdiocesà de catequesi
Nota pastoral
relativa al catecisme Jesús és el Senyor
Als rectors i responsables de la catequesi
El curs pastoral que ara s’inicia és una oportunitat per a afrontar amb renovada
il·lusió i noves iniciatives la missió evangelitzadora que és al cor de l’Església. En
aquesta dinàmica la catequesi al servei de la iniciació cristiana, especialment en el
temps de la infància, constitueix un desafiament en l’hora present. La infància és
una etapa fonamental de la vida, marcada per descobriments i aprenentatges, per
les noves relacions amb els companys, per la recerca del que és vertader i bo. La
família, l’escola, els jocs i els esports, els mitjans de comunicació, el grup d’amics,
la vida parroquial, són tot un conjunt d’elements que configuren un ambient
variat i a vegades contradictori. La catequesi no pot ignorar aquestes condicions
de la vida dels nens, i ha de mostrar enginy i coratge per introduir-los en la vida
cristiana. És una tasca que s’ha de realitzar en el marc global de les altres accions
educatives, entre les quals destaquen les que es desenvolupen a la família, a la
comunitat cristiana i a l’escola.
Tenint en compte aquesta complexa realitat, la catequesi ha de ser una veritable
escola de vida cristiana, integrant alhora la proposta sistemàtica del missatge cristià,
la celebració de la fe, la participació en la vida de la comunitat i l’acompanyament
en la família: una catequesi que no es redueix a l’aprenentatge d’un llibre, sinó
que és iniciació a la fe en totes les seves dimensions quan els nens es preparen per
celebrar per primera vegada els sagraments de la reconciliació i l’eucaristia; una
catequesi que és iniciació a tota la vida de l’Església, recordant que, com menys
consistència cristiana té un àmbit social, més cal promoure experiències de participació i pertinença eclesial que ajudin a endinsar-se en la memòria viva que van
teixint els cristians a través de la història.
En el Projecte Global de Pastoral Catequètica, els bisbes de la Conferència
Episcopal Tarraconense vam assenyalar els elements que han de configurar la
catequesi al servei de la iniciació cristiana en la infància. En el context d’aquest
Projecte cal situar el nou catecisme Jesús és el Senyor, que vam aprovar com a text
imprescindible per a la formació cristiana dels nens de 7 a 11 anys. És un instrument fonamental i permanent que ofereix l’essencial de la fe, estructurat entorn
del Credo i seguint l’any litúrgic, que duu a descobrir els signes de la presència
de Déu, Pare i Creador, l’encontre i el testimoniatge de Jesús ressuscitat, el do de
l’Esperit Sant; la seva presència en la comunitat eclesial; el baptisme i la reconciliació, l’eucaristia; el manament de l’amor i la promesa de la vida eterna (cf.
Projecte Global, p. 98). És un llibre que ofereix el llenguatge comú de la fe, que
identifica els membres de la comunitat cristiana i que tenen dret de tenir a les
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mans els nens que fan el camí de formació cristiana, per llegir-lo i comentar-lo
amb el grup de catequesi i amb la seva família.
El Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) sempre ha acompanyat amb les
seves iniciatives els responsables de la catequesi de les diòcesis de Catalunya i les
Illes Balears. És un servei que, des de la humilitat de les seves aportacions, és una
veritable coordinació interdiocesana que assegura i enforteix la unitat pastoral. En
aquesta línia, el Secretariat Interdiocesà de Catequesi ha preparat un dispositiu
pedagògic adequat per a promoure una acció catequètica que proposi el missatge
cristià que presenta el catecisme Jesús és el Senyor i que l’aproximi a la vida dels nens
i de les seves famílies. Són dos quaderns per als dos primers anys, que introdueixen
a la vida de la fe i a la celebració dels sagraments de la reconciliació i l’eucaristia.
Aquests quaderns van acompanyats de les guies corresponents, que obren pistes de
treball pedagògic, conviden a la pregària, donen raó dels textos bíblics fonamentals
i vinculen tot el procés catequètic a l’any litúrgic i als moments més assenyalats
del catecumenat baptismal. A més, cerquen una vinculació concreta i viva amb la
família i amb la realitat pastoral de la vida parroquial, especialment a través de la
celebració del diumenge.
A més, aquest any hem introduït una novetat que cal ressaltar. Es tracta d’un
tercer quadern referit al catecisme Jesús és el Senyor. Està pensat per a aquells nens
i nenes que volen continuar llur formació cristiana, assaborint el camí recorregut
i introduint-se més plenament en noves experiències eclesials i vitals. És una proposta per a situar la catequesi d’una manera més decidida a l’interior de la vida
dels nens i de la comunitat. Tots sabem per experiència que una catequesi aïllada
del conjunt de l’acció pastoral porta al fracàs.
En el camí de la catequesi amb els infants el catecisme sempre hi ha de ser
present, sense que això signifiqui reduir la catequesi al seu aprenentatge. El catecisme és un element fonamental, però està al servei de la catequesi com a procés
d’introducció a la vida cristiana (cf. CT, 33). Sense ell es corre el risc de no presentar la integritat de la fe amb tota la seva coherència i unitat, sempre dintre d’una
dinàmica pedagògica adequada. Per això el Secretariat Interdiocesà de Catequesi
ofereix el Catecisme, no com un llibre aïllat, sinó unit al primer quadern, formant
part de la proposta catequètica. Així es pot garantir que tots els nens el tinguin
a les mans. Lliurar-lo solemnement a cada família per a destacar el paper central
que ha de tenir en els pares i en els infants pot fer entendre que la fe es rep a
través de l’Església, i de l’Església domèstica que és la família.
En tot aquest dispositiu catequètic els catequistes són la peça fonamental. La seva
formació és una de les tasques més urgents que té cada rector, cada responsable
de la catequesi. Sense treball formatiu, «qualsevol activitat pastoral que, a l’hora de
portar-se a terme, no compti amb persones veritablement formades i preparades,
posa en perill la seva qualitat» (DGC, 234). Sense una formació concreta i vinculada
a l’acció catequètica, ni el nou Catecisme ni els quaderns que l’acompanyen podran
donar fruits. En aquest sentit, les guies que hem preparat són un instrument ric
perquè els qui tenen la responsabilitat d’impulsar i garantir la catequesi, puguin
complir amb la seva missió de ser «catequistes dels catequistes».
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Posem en mans de la Mare de Déu aquesta gran missió. Amb la seva intercessió i testimoni, posem-nos en camí. Res del que farem en aquest curs per portar
endavant la missió catequètica amb els infants i les seves famílies no serà inútil.
L’Esperit de Déu sempre treballa.
† Javier Salinas Viñals
Bisbe de Tortosa i president del SIC
Barcelona, 8 de setembre de 2011
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secció de notes i comunicacions
Inici de curs dels moviments d’apostolat seglar

Dia: 17 d’octubre de 2011.
Lloc: Casa dels Concilis de Tarragona.
Destinataris: membres dels moviments, comunitats i associacions laïcals de
l’arxidiòcesi.
Organitza: Delegació diocesana d’apostolat seglar.
LA JMJ, UNA OPORTUNITAT PASTORAL

Dia: Dissabte, 22 d’octubre de 2011.
Lloc: Seminari Pontifici de Tarragona.
Horari: Matí, de 10.00 h a 14.00 h.
Destinataris: Equip diocesà que ha treballat en l’acollida JMJ (enllaços
de parròquies, preveres i rectors, comunitats religioses i
responsables de pastoral de les escoles) obert a tothom qui
vulgui treballar amb joves amb un esperit renovat després del
viscut.
Activitat: Presentarem experiències, reptes que se’ns plantegen i les activitats de la delegació de joves i pastoral universitària.
Organització: Delegació diocesana de pastoral de joventut.
INICIACIÓ DE GRUPS DE VIDA PER A ADOLESCENTS I JOVES

Dia: Dissabte, 22 d’octubre de 2011
Lloc: Seminari Pontifici de Tarragona
Horari: Tarda, de 16.00 h a 17.30 h.
Destinataris: Equip diocesà que ha treballat en l’acollida JMJ (enllaços
de parròquies, preveres i rectors, comunitats religioses i
responsables de pastoral de les escoles) obert a tothom qui
vulgui treballar amb joves amb un esperit renovat després del
viscut.
Activitat: Presentació dels materials preparats per a adolescents i joves.
Organització: Delegació diocesana de pastoral de joventut.
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Cadena de pregària per les vocacions

Dies: 1,11 i 21 de novembre.
Destinataris: Tots els feligresos de l’arxidiòcesi.
Organitza: Secretariat diocesà de vocacions
2a Setmana de lES Vocacions

Dies: Del 7 a l’11 de novembre.
Destinataris: Escoles i parròquies.
Finalitat: Voluntat d’accentuar, crear o impulsar el treball vocacional.
Organitza: Secretariat diocesà de vocacions
Espaivocacional

Dies: Durant l’any, un cop al mes, de divendres al vespre a dissabte després
de dinar (amb possibilitat de venir-hi només dissabte).
Primera convocatòria: Cap de setmana de l’11 i 12 de novembre.
Lloc: Seminari Menor.
Destinataris: Joves a partir de 14 anys.
Activitat: Trobades vocacionals per a aquells joves que de manera distesa es
vulguin plantejar la seva vocació al ministeri ordenat. El format
buscarà l’equilibri entre activitats lúdiques, formatives, espirituals
i de descoberta de la vida diocesana.
Inscripcions i informació: elteusí al google o al facebook,
i a http://webfacil.tinet.org/vocatgn.
Organitza: Secretariat diocesà de vocacions.
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