APLICACIÓ DEL PLA PASTORAL DIOCESÀ
Una mirada des del curs 2012-2013
i vers el curs 2013-2014
Introducció
Ja fa més d’un any que vaig presentar el Pla pastoral diocesà. D’aleshores
ençà han succeït un bon grapat de fets pastorals, tant a l’interior de la nostra
diòcesi com a nivell de l’Església universal. Aquesta reflexió vol fer
conèixer les passes que a nivell diocesà hem donat per tal d’aplicar el Pla
pastoral i vol donar el tret de sortida de la seva primera revisió. El motiu
d’aquest segon objectiu és evident: la publicació de l’Exhortació
Apostòlica Evangelii Gaudium del papa Francesc, fruit de la darrera
Assemblea del Sínode General sobre “la Nova Evangelització per a la
transmissió de la fe”.
És bo que coneguem que ha succeït a la diòcesi des de la presentació del
Pla pastoral. És bo que avaluem si ens ha succeït allò que reconeix el Papa:
“no ignoro que avui els documents no desperten el mateix interès que en
altres èpoques, i són ràpidament oblidats”1.
El Pla pastoral no fou quelcom que tocava fer i, amb poca convicció, vàrem
acabar redactant a “empentes i tomballons”. El nostre Pla no “tocava”, no
és un pla “quinquenal”. El nostre Pla, també manllevant les paraules del
Papa, és un document que “té un sentit programàtic i conseqüències
importants” (EG 25). Ja vaig afirmar en la seva presentació que no
disposàvem d’un “Pla B”.
De fet, he viscut amb goig com l’Exhortació del papa Francesc ha
confirmat aquesta aposta fonamental: “que totes les comunitats procurin
posar els mitjans necessaris per a avançar en un camí d’una conversió
pastoral i missionera, que no pot deixar les coses com estan” (EG 25). El
Pla pastoral diocesà és la concreció, perfectible evidentment, dels mitjans
que ens hem donat per avançar en aquest camí de conversió pastoral.
Fixeu-vos quina sintonia en la melodia entre el document papal i el nostre
humil full de ruta: “Aquest Pla pastoral no és una declaració de grans
intencions, sinó una proposta realista, concreta i progressiva per ajudar els
preveres, diaques, membres de la vida consagrada i fidels laics a
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il·lusionar-se amb la tasca que tenen encomanada i a caminar decididament
cap a aquesta conversió pastoral”2.
El Papa concreta aquesta conversió pastoral desautoritzant allò que no va i
que dóna a entendre que massa sovint succeeix: “Ja no ens serveix una
‘simple administració’”. Més encara, indica el camí per a aquesta
conversió: “Hem de constituir en totes les regions de la terra un ‘estat
permanent de missió’” (EG 25).
Reconec amb humilitat que la nostra diòcesi ja fa temps que està en la línia
del que ens diu el Papa. Només cal rellegir el final de l’apartat “El treball
fet”:
“Aquest Pla pastoral és hereu del document Reconversió missionera,
del Concili Provincial Tarraconense, dels treballs previs i de les
conclusions de l’Assemblea Diocesana, de la carta pastoral Torneu
de la part de Déu, de les iniciatives apostòliques experimentades
aquests darrers deu anys i del treball de reflexió d’aquest curs
passat”3.
Recordo que l’objectiu principal del nostre Pla coincideix i concreta la
petició de posar la nostra Església particular en estat de missió:
“L’objectiu d’aquest Pla pastoral és el mateix de sempre: renovar i
revitalitzar les parròquies perquè esdevinguin comunitats vives,
orants, fraternes i evangelitzadores. Suposa, però, una passa més, ja
que aposta per prioritzar l’evangelització com a camí per a assolir
aquest objectiu”4.
Què hem fet?
Us presento un balanç d’un curs (2012-13) i del primer trimestre del curs
actual. No recullo el treball de les parròquies per aplicar el Pla pastoral. No
conec tot el que s’ha fet i tampoc es pot destriar clarament les accions
pastorals que apliquen el Pla i les que no.
Aquesta avaluació es concentra només en les principals accions del Bisbe i
de les estructures diocesanes – principalment les vicaries i les delegacions
diocesanes – per ajudar les parròquies en l’aplicació del Pla pastoral. Cito
textualment les propostes del Pla i expliquem el que hem fet.
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1.

“Acompanyaré cada rector i cada parròquia en aquest camí i
m’ofereixo per estar present en els moments més importants
de la seva aplicació”5. Aquest any he complert aquesta
declaració que jo mateix feia al prefaci del Pla?
- M’he reunit amb quasi tots els rectors de les parròquies de
referència i he parlat amb ells sobre l’aplicació del Pla
pastoral en la seva parròquia. Conseqüència d’aquesta
entrevista, he participat en algunes reunions de consells
pastorals parroquials per presentar-lo.
- He participat en alguna reunió dels equips parroquials
d’evangelització en les parròquies on han estat creats.
- He participat en tots els cursos Alpha que s’han realitzat a
la diòcesi durant el curs 2012-13.
- He visitat tots els grups de reiniciació cristiana nascuts a les
parròquies a causa de cursos Alpha anteriors. Aquest
primer trimestre del curs 2013-14 també he visitat, en el
marc de la Visita Pastoral a l’arxiprestat de SolsonaMorunys, els grups nascuts del curs Alpha passat a
Solsona.

2.

“Proposo que la primera passa d’aquest Pla pastoral sigui
intensificar l’oració personal i comunitària”6.
- La Vicaria general i la Vicaria de pastoral, junt amb els
Santuaris del Miracle, de Fàtima i de Sant Pere Claver, van
organitzar unes ofertes pastorals – pelegrinatges, visita de
la Mare de Déu a les parròquies, any claverià – per a
fomentar la vida d’oració personal i comunitària de les
comunitats. Cal reconèixer que algunes d’aquestes
propostes han estat poc aprofitades.
- La diòcesi i l’Escola de Formació de Laics ha organitzat,
com des de fa anys, recessos i exercicis espirituals per a
capellans i per a laics. Jo mateix vaig predicar un recés
extraordinari al Miracle obert a totes les famílies, amb la
condició que com a mínim haguessin de participar-hi dues
generacions de la mateixa família.
- Des de l’Escola de Formació de Laics, s’ha animat a alguns
laics a participar als recessos d’Emaús, en vistes a un
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discerniment sobre la creació d’un parell d’equips de
recessos d’Emaus a la diòcesi. Després del discerniment,
fet el mes de juny de 2013, s’ha creat un equip masculí i un
equip femení en el marc de l’Escola de Formació de Laics.
El treball d’aquests equips durant el curs actual consisteix
en invitar a capellans i a laics a viure aquest recés a
Barcelona per tal de disposar del suficient nombre de
col·laboradors per dur-lo a terme en condicions a la diòcesi
a partir del curs vinent.
3.

“Proposo la creació d’aquest equip parroquial
d’evangelització i suggereixo alguns criteris de
funcionament”. Els criteris que afecten a les estructures
diocesanes són: “curs anual de preparació d’evangelitzadors
i equips diocesans que han d’acompanyar l’aprenentatge i
l’aplicació d’aquests mètodes d’evangelització”7.
- Com ja he dit, he mirat de participar en algunes reunions
dels tres equips parroquials d’evangelització que varen
néixer l’any passat. El meu propòsit era participar en una
de les seves reunions cada trimestre. Certament, era un
objectiu molt difícil de complir. Aquest curs em proposo de
compartir almenys una reunió amb cadascun dels 6 equips
que ja existeixen.
- Els equips de l’Escola de Formació de Laics i la Delegació
Diocesana per a la Promoció de la Nova Evangelització
varen anar a descobrir l’Escola d’Evangelització de Sant
Andreu i feren possible un pausat discerniment des del juny
de 2013 fins al gener de 2014. Ells durant el curs passat van
assistir a varis cursos de l’itinerari d’aquesta escola i han
portat a la diòcesi el fundador de la mateixa per tal que
capellans i laics poguessin conèixer de primera mà llur
metodologia. Fruit de tot aquest treball, en el marc de
l’Escola de Formació de Laics, neix aquest itinerari de
formació d’evangelitzadors a través d’aquest programa
formatiu de l’Escola de Sant Andreu.
- La Delegació Diocesana per a la Promoció de la Nova
Evangelització ha promogut la creació d’una coordinació
d’equips Alpha parroquials (calendari dels cursos, caps de
setmana de l’Esperit Sant, Vetlla de Pentecosta, ajudes al
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naixement de nous equips Alpha i formació per als
membres dels equips).
- La Delegació Diocesana de Joventut ha creat un equip
Alpha Joves i, amb l’ajuda de la delegada de Nova
Evangelització, ha realitzat la formació adequada. Des
d’aquest trimestre han començat un curs Alpha amb joves
universitaris i professionals de tot el bisbat, a Solsona.
4.

“Proposo que, després de cada curs d’evangelització, es creï
un o més grups parroquials de reiniciació cristiana”8
- Durant el curs passat, la Delegació Diocesana per a la
Promoció de la Nova Evangelització ha presentat a tots els
sacerdots, en les reunions trimestrals de capellans, la
metodologia de les cèl·lules parroquials d’evangelització.
La majoria de rectors que tenen grups de reiniciació
cristiana d’adults sorgits dels cursos Alpha han vist útil
aquesta metodologia per a acompanyar aquests grups des
del seu naixement.
- La descoberta de l’Escola d’Evangelització de Sant Andreu
ha mostrat que la primera part del seu itinerari serveix de
complement per al treball dels grups de reiniciació cristiana
d’adults. En el discerniment que s’ha fet des del mes de
juny passat, s’ha determinat proposar als membres
d’aquests grups aquest itinerari formatiu complementari.

5.

“Proposo els següents canvis amb relació a les celebracions
eucarístiques: [...] establir que en cada parròquia se celebri
una única eucaristia dominical; establir que, en les grans
solemnitats i un diumenge al mes, se celebri l’eucaristia
només en la parròquia de referència quan les agrupades són
molt petites”9.
- He invitat a tots els rectors, que tenen un gran nombre de
misses dominicals, a estudiar-ne la reducció, a operar
alguna mesura i a promoure, si és el cas, l’eucaristia
mensual de l’agrupació parroquial. Em consta que almenys
dues ja han reduït misses i tres han promogut l’eucaristia
mensual de l’agrupació parroquial.
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6.

“Proposo: Definir un camí de recuperació de la identitat
eclesial dels grups d’esplai i colònies i dels agrupaments
escoltes de les parròquies”10
- La Fundació Mn. Víctor Sallent ha treballat per proposar
un camí de fe als monitors dels grups d’esplai i de colònies
que li pertanyen. Ha decidit no participar com a Fundació
al Moviment d’Esplais Cristians Catalans.
- El Sr. Bisbe s’ha anat reunint amb els agrupaments escoltes
explicant-los de nou la seva proposta pastoral i demanantlos si volen començar un camí de recuperació de la identitat
eclesial.

7.

Acció caritativa.
- Abans d’emprendre les propostes del Pla pastoral i, tenint
present la petició del Papa i del Pontifici Consell sobre la
Caritat “Cor unum” sobre l’estatut jurídic de les
organitzacions caritatives de l’Església, el Sr. Bisbe ha
dedicat el curs passat a la reforma dels estatuts de les
Càritas parroquials i arxiprestals.
- Abans de conèixer la importància que l’Exhortació del
Papa dóna a l’atenció i l’evangelització dels pobres, el
Bisbe diocesà ha dedicat temps i esforços a promoure el
treball de Càritas: Pla d’Ajuda Social, destinació de noves
treballadores socials i altres iniciatives més personals i de
dimensió parroquial a Solsona.

Què hem de fer?
Allò prioritari per a aquest curs és continuar el treball que hem fet: avançar
en l’aplicació del Pla pastoral en cada parròquia. Algú podria pensar que la
publicació de l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium sobre l’Anunci
de l’Evangeli ha de revisar completament el nostre Pla pastoral. Certament
que hem d’encetar una revisió a partir d’aquest document papal, però, com
afirma el mateix Papa, “no és convenient que el Papa reemplaci els
episcopats locals en el discerniment de totes les problemàtiques que es
plantegen en els seus territoris. En aquest sentit, percebo la necessitat
d’avançar en una saludable ‘descentralització’” (EG 16).
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Així, doncs, tal i com es diu al nostre document, “aquest Pla, no es refereix
a tots els camps i accions pastorals presents avui a les nostres parròquies.
[...] convé no dispersar les forces i prioritzar les accions que aquest Pla
proposa” però “aquestes iniciatives i camps, menys prioritaris, podran ser
objecte de reflexió més endavant”. Està clar que la lectura pausada de
l’Exhortació apostòlica del papa Francesc és una ocasió que demana una
“ulterior anàlisi de la situació” 11.
Aquest curs, per tant, a més de continuar l’aplicació del Pla, l’hem de
revisar, enriquir i, si cal, corregir a partir d’un aprofundiment de
l’Exhortació papal. Indico, aquí, només alguns temes que, ja des d’ara,
després d’un primer estudi personal de l’Exhortació, hauran de
desenvolupar-se en el nostre Pla pastoral:
-

la conversió personal dels evangelitzadors
la reforma de les nostres estructures pastorals
la predicació dels preveres
l’opció preferencial pels pobres
el treball ecumènic

Aquests temes no han de ser tractats teòricament. El nostre Pla no és una
reflexió sobre l’evangelització sinó un itinerari per a facilitar la conversió
pastoral de les comunitats mitjançant l’aposta per la nova evangelització.
Així, doncs, aquests temes hauran de presentar la seva rellevància en vistes
a l’evangelització i el camí per a fer més efectiu, ampli i profund, el treball
evangelitzador de les nostres parròquies.
Tots els fidels, preveres, diaques, membres de la vida consagrada i laics,
sou convidats a aquest treball individualment i en grup.
+ Xavier, Bisbe de Solsona
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