Butlletí
de l’Església
de Solsona

OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE 2016

NÚM. 770

Butlletí Oficial de l’Església de Solsona
Edita: Bisbat de Solsona
Pl. Palau, 1 - 25280 SOLSONA
Gràfiques Muval - SOLSONA
Dipòsit legal: L-568-1983
Any 2016
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SUPRESSIÓ DE LA PARRÒQUIA DE VERDÚ
COM A PARRÒQUIA DE REFERÈNCIA
Decret 17/16. Solsona, 11 d’octubre de 2016
Atès que per Decret 09/03 de 16 de gener de 2003 va establir-se l’agrupació
de les parròquies de la diòcesi, determinant les parròquies que havien de ser considerades de referència i les parròquies que havien de ser considerades agrupades,
en cadascun dels arxiprestats,
Atès que la disminució del nombre de capellans suposa que algunes parròquies de referència comencen a quedar-se sense rector resident,
Atès que Mn. Ramon Roca, fins fa uns mesos rector de Verdú, va jubilar-se
canònicament,
PEL PRESENT
1- Determinem que la parròquia de Santa Maria de Verdú deixi de considerarse parròquia de referència i passi a ser parròquia agrupada de la parròquia de Santa
Maria de l’Alba de Tàrrega.
2- Que la parròquia de sant Joan de Montornès, que estava agrupada a la
parròquia de Verdú, passi a ser parròquia agrupada de la parròquia de Santa Maria
de l’Alba de Tàrrega.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+ Xavier Novell, Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell, Secretària general-cancellera
Documents episcopals

183

SUPRESSIÓ DE LA PARRÒQUIA DEL PALAU
D’ANGLESOLA COM A PARRÒQUIA DE REFERÈNCIA
Decret 18/16. Solsona, 11 d’octubre de 2016
Atès que per Decret 09/03 de 16 de gener de 2003 va establir-se l’agrupació
de les parròquies de la diòcesi, determinant les parròquies que havien de ser considerades de referència i les parròquies que havien de ser considerades agrupades,
en cadascun dels arxiprestats,
Atès que la disminució del nombre de capellans suposa que algunes parròquies de referència comencen a quedar-se sense rector resident,
Atès el trasllat de Mn. Carles Pubill, fins fa poc rector de la parròquia del
Palau d’Anglesola i agrupades,
Atès que aquestes parròquies de la unitat pastoral del Palau d’Anglesola són
ateses per capellans d’altres parròquies de l’arxiprestat del Pla d’Urgell.
PEL PRESENT
1- Determinem que la parròquia de Sant Joan Baptista del Palau d’Anglesola
deixi de considerar-se parròquia de referència entre les unitats pastorals.
2- Deroguem la distribució de les parròquies de l’arxiprestat del Pla d’Urgell,
fins ara vigent.
3- Determinem que, a partir del dia d’avui, les parròquies que han de
considerar-se de referència i les parròquies que han de considerar-se agrupades a
l’arxiprestat del Pla d’Urgell són les que a continuació s’estableixen:
Sant Jaume de Mollerussa (Referència)
Sant Miquel de Miralcamp, Sant Bartomeu de Sidamon i Santa Maria de
Fondarella.
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Sant Nicolau de Bellpuig (Referència)
Sant Miquel de Seana, Santa Maria de Preixana i Sant Pere de Vilanova de
Bellpuig.
Sant Salvador de Golmés (Referència)
Sant Joan de Castellnou de Seana, Sant Joan Baptista del Palau d’Anglesola
i Sant Miquel de Vila-sana.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+ Xavier Novell
Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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COL·LECTES MANADES PER A L’ANY 2017
Decret 19/16. Solsona, 18 d’octubre de 2016
Per tal que hi hagi constància de les col·lectes que han de fer-se a la diòcesi
durant l’any 2017, d’acord amb les indicacions de la Santa Seu i el calendari aprovat
per la Conferència Episcopal Espanyola,
Disposo el següent,
1. Les col·lectes manades a la diòcesi de Solsona per a l’any 2017 són les
següents:
- Infància missionera, dia 22 de gener
- Mans Unides -Contra la fam-, dia 12 de febrer
- Seminari, dia 19 de març
- Llocs Sants -Terra Santa-, dia 14 d’abril
- Clergat Nadiu, dia 7 de maig
- Càritas diocesana, dia 18 de juny
- Sant Pare, dia 29 de juny
- Domund, dia 22 d’octubre
- Germanor -Església diocesana-, dia 19 de novembre
2. És responsabilitat de cada rector decidir si es faran dues col·lectes el mateix diumenge (una ordinària i una a través del sobre propi de la col·lecta manada)
o bé una de sola (destinada exclusivament a la intenció de la col·lecta manada).
3. Des de la cúria diocesana o de les delegacions corresponents, els rectors
de les parròquies rebran, amb la deguda anticipació, els cartells, materials i sobres
per a cada una de les col·lectes manades.
4. Recordem l’obligació de les parròquies de fer cadascuna de les col·lectes
manades establertes en el llistat que acompanya aquest decret.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona.
+Xavier Novell, Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell, Secretària general-cancellera
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INICI DE LA VISITA PASTORAL
A L’ARXIPRESTAT DEL PLA URGELL
Decret 20/16. Solsona, 20 d’octubre de 2016
Atès que el cànon 396&1 del Codi de Dret Canònic estableix que “el bisbe
té l’obligació de visitar, en tot o en part, la diòcesi cada any, de manera que almenys
cada cinc anys visiti tota la diòcesi”,
Atès que el Directori sobre el ministeri dels bisbes (núm. 166) considera que
la visita pastoral és un dels mitjans més apropiats perquè el bisbe es trobi amb tots
els seus fidels per tal de conèixer-los, dirigir-los, exhortar-los a viure la fe i la vida
cristiana i, també, per comprovar l’eficiència dels serveis pastorals,
Atès que el Concili Provincial Tarraconense (Resol. 124) disposa que la
visita pastoral s’adapti als requeriments i a les situacions d’avui i sigui un moment
fort i dinamitzador de la comunió i de la missió d’una Església local,
Pel present disposo el que segueix:
Primer: A partir d’aquest mes d’octubre comença la visita pastoral a les
parròquies de l’arxiprestat del Pla d’Urgell.
Segon: En totes les parròquies, quan sigui possible, se celebrarà l’eucaristia
amb el poble fidel. El Sr. Bisbe visitarà el temple, la rectoria i els locals parroquials.
Es reunirà amb les persones que col·laboren en els diversos àmbits de la pastoral
parroquial i amb tots els feligresos que ho desitgin i amb el Consell de Pastoral
Parroquial, si està constituït.
Tercer: A cadascuna de les parròquies el Sr. Rector contestarà el qüestionari tramès per la Secretaria General, referent a la situació actual de la comunitat
parroquial, la descripció de la pastoral catequètica, sacramental i caritativa, així
com la situació dels béns eclesiàstics mobles i immobles propietat de la parròquia.
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Quart: En acabar la visita pastoral a les parròquies de l’arxiprestat, es comunicarà per escrit a cada parròquia les disposicions episcopals conclusives. Se’n
conservarà un exemplar a l’arxiu parroquial i un altre a la Secretaria General del
bisbat.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+Xavier Novell i Gomà
Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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APROVACIÓ DE L’ITINERARI DE
PREPARACIÓ AL MATRIMONI
Decret 21/16. Solsona, 2 de novembre de 2016
Atès que les parelles que actualment demanen el sagrament del matrimoni
tenen un perfil molt diferent del de fa uns anys,
Atès que els cursets prematrimonials que s’estan duent a terme en la nostra
diòcesi no acaben de donar el resultat evangelitzador que es podria esperar,
Atès que fa uns mesos el Sr. Bisbe va crear una comissió que portés a terme
una nova proposta d’itinerari prematrimonial que cerqui la conversió de les parelles
i l’inici d’un camí de vida cristiana,
Atès que aquesta proposta d’itinerari ha estat feta, presentada i aprovada ad
experimentum pel Consell Presbiteral i pel Consell Pastoral Diocesà,
PEL PRESENT, aprovem ad experimentum
L’ITINERARI DE PREPARACIÓ AL MATRIMONI
Esperant que sigui un bé per a la nostra Església diocesana.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+ Xavier Novell i Gomà
Bisbe de Solsona
					

Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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SUPRESSIÓ DE LA PARRÒQUIA DE NAVÈS
COM A PARRÒQUIA DE REFERÈNCIA
Decret 22/16. Solsona, 15 de novembre de 2016
Atès que per Decret 09/03 de 16 de gener de 2003 va establir-se l’agrupació
de les parròquies de la diòcesi, determinant les parròquies que havien de ser considerades de referència i les parròquies que havien de ser considerades agrupades,
en cadascun dels arxiprestats,
Atès que la disminució del nombre de capellans suposa que algunes parròquies de referència comencen a quedar-se sense capellà resident,
Atès que des de fa uns mesos la parròquia de Santa Margarida de Navès i
les seves agrupades són ateses per capellans de l’arxiprestat del Cardener,
PEL PRESENT
1- Determinem que la parròquia de Santa Margarida de Navès deixi de
considerar-se parròquia de referència entre les unitats pastorals.
2- Deroguem la distribució de les parròquies de l’arxiprestat del Cardener,
fins ara vigent.
3- Determinem que, a partir del dia d’avui, les parròquies que han de
considerar-se de referència i les parròquies que han de considerar-se agrupades a
l’arxiprestat del Cardener són les que a continuació s’estableixen:
ARXIPRESTAT DEL CARDENER
Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona (Referència)
Sant Ramon de la Coromina, Sant Andreu de Gargallà, Sant Serni de Clariana,
Sant Joan Baptista de Bergús i Santa Maria de Sorba.
Sant Cristòfol de Súria (Referència)
Santa Bàrbara de Salipota, Sants Pere i Feliu de Salo, Sant Miquel de Castelladral, Sant Julià de Coaner i Sant Salvador de Torroella.
Mare de Déu de la Mercè de Solsona (Referència)
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Sant Julià de Canalda, Santa Cecília d’Odèn, Sant Martí de Cambrils, Santa
Maria de Lladurs, Santa Eulàlia de Timoneda, Sant Serni de la Llena, Sant Esteve
d’Olius, Sant Salvador de Brics, Sant Salvador de Sant Just Joval, Sant Andreu de
Clarà, Sant Pere de Miravé, Sant Climent de Sant Climenç, Sant Miquel de Pinell,
Sant Pere de Madrona, Sant Jaume de Sallent, Santa Susanna de Santasusagna, Santa
Margarida de Navès, Sant Andreu de Linya, Sant Serni de Besora, Sant Cristòfol
de Busa, Sant Climent de la Selva, Sants Pere i Feliu de Sant Feliu de Lluelles i
Santa Eulàlia de la Valldora.
Sant Llorenç de Morunys (Referència)
Sant Quirze i Santa Julita de la Coma, Sant Serni de la Pedra, Sant Iscle i
Santa Victòria de Llinars, Sant Esteve de Sisquer, Sant Martí de Guixers, Sant Martí
de la Corriu i Sant Climent de Castelltort.
Sant Serni d’Ogern (Referència)
Sant Miquel de Montpol, Sant Pere de Castellar de la Ribera i Sant Julià
de Ceuró.
Sant Pere Màrtir de Peracamps (Referència)
Sant Pere de Llobera, Sant Martí de Llanera, Sant Miquel de Lloberola i
Santa Maria de Vallferosa.
Santuari de Santa Maria de Pinós (Unitat pastoral)
Santa Maria de la Molsosa, Santa Maria d’Ardèvol, Sant Vicenç de Pinós,
Sant Pere de Matamargó i Sant Pere de Vallmanya.
Santuari de Santa Maria del Miracle (Unitat pastoral)
Santa Maria de Torredenegó, Sant Cristòfol de Freixinet i Santa Maria de Su.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona

+ Xavier Novell, Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell, Secretària general-cancellera
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AJUDA ECONÒMICA PER AL TRASLLAT DE CAPELLANS
Decret 25/16. Solsona, 14 de desembre de 2016
Atès que, quan els capellans canvien de parròquia, la diòcesi paga les despeses de la mudança,
Atès que en els últims anys s’han estat abonant diferents imports depenent
de la factura presentada en cada cas,
Pel present, estableixo fixar un import de 750 € per trasllat, seguint les
següents condicions:
- Sempre que el trasllat sigui per petició del bisbe.
- En cas de jubilació, el primer trasllat.
- Aquest ajut s’abonarà al capellà independentment del cost que li suposi
la mudança; tant si ho encomana a una empresa com si ho executa ell mateix amb
ajut d’altres persones.
Aquest decret entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2017.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+ Xavier Novell
Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera

192

Documents episcopals

Consell Presbiteral

RESUM DELS TEMES TRACTATS
EN LES REUNIONS MENSUALS
Presentació de la nova etapa de Consell Presbiteral
El Sr. Bisbe explica els motius que l’han portat a suprimir el Consell de
Govern i a donar més rellevància al Consell Pastoral i al Consell Presbiteral, perquè
siguin aquests dos consells els òrgans d’ajuda immediata al govern de la diòcesi.
Proposta de formació arxiprestal amb vista a la participació dels catòlics
en el procés participatiu de la constitució
El Sr. Carles Armengol, del grup Sant Jordi, presenta una proposta de formació amb vista a la participació dels catòlics en el procés participatiu de la constitució.
Es valora si cal oferir algunes conferències en l’àmbit arxiprestal i com hauria de
ser aquesta formació. Es decideix oferir-ho als arxiprestats.
Proposta de nova pastoral prematrimonial
El Sr. Bisbe ha creat una comissió per portar a terme una proposta d’itinerari
prematrimonial que cerqui la conversió de les parelles i l’inici d’un camí de vida
cristiana. Aquesta comissió presenta una proposta d’itinerari que segueix un mètode
d’acolliment i evangelització.

Consell Presbiteral
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Programa de sexualitat i afectivitat
Es presenta el programa Teen Star sobre sexualitat i afectivitat adreçat a
adolescents i joves. L’objectiu és crear un equip de monitors joves al nostre bisbat
que pugui formar-se en aquest tema i ofereixi a les parròquies, escoles, etc. un
programa d’educació afectiva i sexual.
Pisos tutelats de la Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés
La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés està construint uns pisos tutelats
per a gent gran. El Sr. Bisbe proposa fer un conveni entre el bisbat i la Fundació
per poder garantir que el bisbat disposi d’algun pis per si algun mossèn –que visqui
amb la seva germana, majordoma, etc.- hi està interessat.
Supressió de parròquies de referència
Es comenten els casos de Verdú, Palau d’Anglesola i Navès que, per circumstàncies diferents, han de ser suprimides com a parròquia de referència.
Atenció pastoral als pobles petits
Es presenta un document titulat “Continuïtat de la pastoral en els pobles més
petits de la diòcesi de Solsona”, amb uns punts de reflexió i algunes actuacions
pràctiques. Es planteja crear una comissió d’estudi d’aquesta realitat.
Criteris per als usos no cultuals dels temples
Es fa una reflexió sobre la música i els actes en les esglésies fora de les
celebracions litúrgiques. Es veu oportú preparar uns criteris per a aquests usos no
cultuals en els temples i es demana al delegat de Litúrgia.
Ajudes per a trasllats de capellans
Es contempla la possibilitat d’establir un import fix i directe per a quan un
mossèn es traslladi de parròquia amb les indicacions establertes.
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Nou sistema d’autofinançament
La Sra. Mònica Brunet, del Dept. d’Autofinançament del bisbat de Solsona, exposa als assistents una proposta de nou sistema d’autofinançament a partir
de la seva experiència d’investigació i estudi. Es convida a pensar-hi i a explorar
aquesta idea.
425è aniversari de la diòcesi
L’any 2018 se celebren els 425 anys de la creació de la diòcesi, es planteja
fer algun llibre d’història i crear una comissió organitzativa que dugui a terme
durant l’any algunes iniciatives.
Manual de comunicació de crisi
Es presenta el “Manual de comunicació de crisi”, fet per una empresa contractada per la CET, i es comenta el decàleg de recomanacions i criteris. Es creu
convenient que aquests criteris siguin coneguts per tots els rectors de la diòcesi.
Auditoria de la CEE
De cara a un treball de transparència, la Conferencia Episcopal Española
ofereix la possibilitat que els bisbats puguin realitzar una auditoria. Es veu oportú
acceptar aquesta auditoria.
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Consell Pastoral

RESUM DELS TEMES TRACTATS
EN LES REUNIONS MENSUALS
Presentació de la nova etapa del Consell Pastoral
El Sr. Bisbe explica els motius que l’han portat a suprimir el Consell de
Govern i a donar més rellevància al Consell Pastoral i al Consell Presbiteral, perquè
siguin aquests dos consells els òrgans d’ajuda immediata al govern de la diòcesi.
Proposta de formació arxiprestal amb vista a la participació dels catòlics
en el procés participatiu de la constitució
El Sr. Carles Armengol, del grup Sant Jordi, presenta una proposta de formació amb vista a la participació dels catòlics en el procés participatiu de la constitució.
Es valora si cal oferir algunes conferències en l’àmbit arxiprestal i com hauria de
ser aquesta formació. S’esperarà a parlar-ne al Consell Presbiteral.
Proposta de nova pastoral prematrimonial
El Sr. Bisbe ha creat una comissió per portar a terme una proposta d’itinerari
prematrimonial que cerqui la conversió de les parelles i l’inici d’un camí de vida
cristiana. Aquesta comissió presenta una proposta d’itinerari que segueix un mètode
d’acolliment i evangelització.
Programa de sexualitat i afectivitat
Es presenta el programa Teen Star sobre sexualitat i afectivitat adreçat a
adolescents i joves. L’objectiu és crear un equip de monitors joves al nostre bisbat
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que pugui formar-se en aquest tema i ofereixi a les parròquies, escoles, etc. un
programa d’educació afectiva i sexual.
Pisos tutelats de la Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés
La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés està construint uns pisos tutelats
per a gent gran. El Sr. Bisbe proposa fer un conveni entre el bisbat i la Fundació
per poder garantir que el bisbat disposi d’algun pis per si algun mossèn –que visqui
amb la seva germana, majordoma, etc.- hi està interessat.
Supressió de parròquies de referència
Es comenten els casos de Verdú, Palau d’Anglesola i Navès que, per circumstàncies diferents, han de ser suprimides com a parròquia de referència. Aquest
tema l’ha de decidir el Consell Presbiteral.
Atenció pastoral als pobles petits
Es presenta un document titulat “Continuïtat de la pastoral en els pobles més
petits de la diòcesi de Solsona”, amb uns punts de reflexió i algunes actuacions
pràctiques. Es planteja tractar-ho al treballar les Noves Comunitats Parroquials.
Criteris per als usos no cultuals dels temples
Es fa una reflexió sobre la música i els actes en les esglésies fora de les
celebracions litúrgiques. Es veu oportú preparar uns criteris per a aquests usos no
cultuals en els temples i es demana al delegat de Litúrgia.
Ajudes per a trasllats de capellans
Es contempla la possibilitat d’establir un import fix i directe per quan un
mossèn es traslladi de parròquia amb les indicacions establertes.
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Iniciatives per a la Setmana Bíblica
A partir de la iniciativa del diumenge de la Paraula, previst per al primer
diumenge d’Advent, l’Associació Bíblica Catalana proposa celebrar una Setmana
Bíblica la setmana abans de l’inici de l’Advent. A part de les iniciatives que cada
parròquia pugui dur a terme, el bisbat ofereix algunes iniciatives per a la setmana
abans del primer diumenge d’Advent.
Nou sistema d’autofinançament
La Sra. Mònica Brunet, del Dept. d’Autofinançament del bisbat de Solsona, exposa als assistents una proposta de nou sistema d’autofinançament a partir
de la seva experiència d’investigació i estudi. Es convida a pensar-hi i a explorar
aquesta idea.
Representativitat i funció dels membres del Consell Pastoral
En la primera reunió de curs va sortir el tema de la representativitat i funció
dels membres del Consell Pastoral, per tenir clar quina funció té cada representat
i per a què ha estat elegit.
El Sr. Bisbe llegeix l’article 6 dels estatuts per saber qui forma el Consell
en cada cas. A partir d’això es reflexiona sobre alguns temes com ara si els laics
que representen els arxiprestats han de donar explicacions dels temes tractats en el
Consell a les reunions arxiprestals o a l’arxipreste.
425è aniversari de la diòcesi
L’any 2018 se celebren els 425 anys de la creació de la diòcesi, es planteja
fer algun llibre d’història i crear una comissió organitzativa que dugui a terme
durant l’any algunes iniciatives.
Manual de comunicació de crisi
Es presenta el “Manual de comunicació de crisi”, fet per una empresa contractada per la CET, i es comenta el decàleg de recomanacions i criteris. Es creu
convenient que aquests criteris siguin coneguts per tots els rectors de la diòcesi.
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Consell d’assumptes
econòmics
11a Reunió (02/12/2016)
En la primera part de la reunió es va tractar la reserva dels pisos tutelats que
s’estan realitzant a la Fundació Pere Màrtir Colomés de Solsona i la seva disponibilitat per a alguns capellans que volen venir a viure-hi.
L’ecònoma Sra. Almudena Cañizal va presentar la proposta de la CEE per
tal d’acollir-nos a una auditoria anual. Així mateix es va tractar el rendiment dels
productes financers de les reserves diocesanes.
Per altra banda, el responsable de Béns Immobles de la diòcesi, Sr. Carles
Freixes, va tractar diverses qüestions relacionades amb el patrimoni immoble
com la proposta d’algunes vendes per tal de realitzar algunes obres de millora en
esglésies i rectories. Al mateix temps, també es va exposar algunes propostes de
rehabilitacions d’algunes rectories i la seva viabilitat econòmica.
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Col·legi de Consultors

11a Reunió (12/12/2016)
En el primer punt de l’ordre del dia s’exposava la proposta d’una reserva de
pisos tutelats que s’estan realitzant a la Fundació Pere Màrtir Colomés de Solsona
i la seva disponibilitat per a alguns capellans jubilats.
En el següent punt, es va presentar, per part de l’ecònoma diocesana Sra.
Almudena Cañizal, la proposta de la CEE per tal d’acollir-nos a una auditoria anual.
Així mateix es va tractar el rendiment dels productes bancaris dels que disposa el
fons diocesà.
A la mateixa reunió, el responsable de Béns Immobles de la diòcesi, Sr. Carles
Freixes, va tractar diverses qüestions relacionades amb el patrimoni immoble com la
proposta d’algunes vendes per tal de realitzar algunes obres de millora en esglésies
i rectories. Així com la proposta de viabilitat d’algunes restauracions a les quals és
urgent i necessari intervenir-hi per evitar el seu deteriorament.
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NOMENAMENTS PARROQUIALS
El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:
- Mn. Lluís Tollar i Puig, rector de les parròquies de Santa Margarida de
Navès, Sant Andreu de Linya, Sant Serni de Besora, Sant Cristòfol de Busa, Sant
Climent de la Selva, Sants Pere i Feliu de Sant Feliu de Lluelles i Santa Eulàlia de
la Valldora.
- Sra. M. Teresa Valero i Melgosa, responsable de la cura pastoral de les
parròquies de Santa Margarida de Navès, Sant Andreu de Linya, Sant Serni de Besora, Sant Cristòfol de Busa, Sant Climent de la Selva, Sants Pere i Feliu de Sant
Feliu de Lluelles i Santa Eulàlia de la Valldora.
- Mn. Antoni Guixe i Vila, adscrit a les parròquies de Sant Miquel i Sant
Vicenç de Cardona, Sant Ramon de la Coromina, Sant Andreu de Gargallà, Sant
Serni de Clariana, Sant Joan Baptista de Bergús i Santa Maria de Sorba.

ALTRES NOMENAMENTS
El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:
Sra. Clara Carbonell i Morago, delegada episcopal per a l’aplicació del Pla
Pastoral de la zona Urgell-Segarra.
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- Sra. M. Teresa Valero i Melgosa, Sra. Teresa Lourdes Gené i Camps i Sra.
Clara Carbonell i Morago, membres del Consell Pastoral Diocesà.
- Mn. Lluís Tollar i Puig, membre del Col·legi de Consultors.
- Sra. M. Teresa Valero i Melgosa, delegada d’Ecumenisme i Relacions
Interreligioses.
- Sr. Marc Trulls i Noguera i Sr. Lluís Cañadilla i Serrano, renovació com a
membres del Departament de Béns Immobles.
- Sra. Rosa Cases i Grau, renovació com a notària secretària del Tribunal
Eclesiàstic.
- Mn. Lluís Tollar i Puig, Mn. Marc Majà i Guiu i Sr. Antoni Cid i Briansó,
renovació com a membres de l’Obra Diocesana de Formació professional.
- Sr. Joan Armengol i Puig, Sra. Covadonga Parra i Llorente, Sra. Roser
Creus i Castellana i Sra. Mònica Brunet i Pladevall, membres del Patronat de la
Fundació Privada Escolar Mare de Déu del Claustre de Solsona.
- Sr. Oriol Sabé i Martínez, responsable del Servei Musical per a
l’Evangelització de la Delegació d’Evangelització i Apostolat Seglar.
- Sr. Joan Sabé i Martínez, membre de la Delegació d’Evangelització i
Apostolat Seglar.
- Sra. Francesca Roig i Pelegrín, membre de la Delegació de Pastoral de
Peregrinacions.
- Sr. Ramon Gassó i Mas, renovació de membre de la Delegació
d’Ensenyament.
- Sra. M. Teresa Valero i Melgosa i Sr. Jaume Clavé i Cinca, responsables
d’obrir el sagrari i exposar el Santíssim Sagrament, a la catedral de Solsona, en
absència de preveres.
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JORNADA DE MUSEUS I PATRIMONI
DE L’ESGLÉSIA A CATALUNYA
El dia 25 de novembre, una seixantena de persones assistiren a la IV Jornada de Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya. Enguany, ha estat el Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona qui ha organitzat i acollit aquesta quarta edició.
Al llarg de tot el dia, a la sala del bisbe Lasala, es presentà la figura de diversos capellans pioners en el camp de la protecció i l’estudi del patrimoni cultural del
nostre país. Personatges impulsors dels museus diocesans, protectors del patrimoni
durant la Guerra Civil i la postguerra, pioners en la difusió d’aquest promovent
gran nombre de publicacions puntuals i periòdiques, metòdics en la documentació
i inventari del contingut dels seus museus.
La jornada comptà amb la presència dels directors dels museus diocesans
de Catalunya i de la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del
Departament de Cultura.
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SEMINARI MENOR EN FAMÍLIA
El Seminari Menor en Família va començar el nou curs adaptant les seves
convivències a les recents baixes que han deixat el Seminari Menor amb un sol
seminarista: el Jacob, de Vilanova de Bellpuig.
Enguany, doncs, les convivències són una al mes a Mollerussa aprofitant
la presència del Sr. Bisbe a l’arxiprestat del Pla d’Urgell amb motiu de la visita
pastoral a aquest arxiprestat. Són convivències només de cap de setmana, però no
residencials –el seminarista va a dormir a casa seva, a Vilanova de Bellpuig, cada
vespre-. Entre convivències, s’articula un dia per a fer un parell d’hores de trobada
amb el responsable del Seminari per acompanyar aquest procés menys intensiu.
Aquest primer trimestre del curs 2016-17 han tingut un total de tres convivències i tres acompanyaments complementaris. Les primeres han consistit en temps
d’estudi, de formació, de pregària i celebració de l’eucaristia. També hi ha hagut
espai per a participar en algunes de les misses de la visita pastoral a l’arxiprestat
del Pla d’Urgell.
Si durant el curs ingressa un o més nous seminaristes menors, es reprendrà
el format de convivència quinzenal residencial alternant les seus de Berga i de
Mollerussa.
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CÀRITAS
FESTIVAL EUROPEU DE L’ALEGRIA
I LA MISERICÒRDIA “FRATELLO”
El dia 9 de novembre, un grup de pelegrins sortiren cap a Roma amb autocar
per participar en el Festival Europeu de l’Alegria i la Misericòrdia convocat pel
papa Francesc, acompanyats pel Sr. Bisbe i nombrosos voluntaris. Aquest encontre
“Fratello” estava adreçat a persones que viuen en la precarietat, sigui per motius
d’exclusió social o altres motius.
El grup va poder viure tres dies de pregària, trobades, catequesis i escolta
de testimonis. També van poder fer turisme per la ciutat guiats pel Sr. Bisbe. Cal
destacar la vetlla d’oració i l’eucaristia presidida pel Sant Pare.

CATEQUESI I PASTORAL FAMILIAR
ENCONTRE D’INFANTS I FAMÍLIES
DE CATEQUESI I CATECOLÒNIES.
Els dies 19 i 20 de novembre, va tenir lloc a Mollerussa l’encontre d’infants
i famílies de catequesi i Catecolònies.
L’encontre va començar dissabte amb una petita excursió d’infants i catequistes; també van poder gaudir de teatre i diversos jocs. L’eix d’animació de les
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diferents activitats va ser la pel·lícula “Del revés” que tracta sobre la interacció i
personificació de les emocions d’una nena.
A la tarda, els infants van tornar al casal parroquial de Mollerussa on van fer
un taller que va consistir en preparar un calendari d’advent. Després de sopar, van
fer una pregària amb adoració al Santíssim acompanyats pel Sr. Bisbe i també pel
rector de Mollerussa, Mn. Jordi Orobitg; el dissabte van acabar mirant la pel·lícula
“Del revés”.
L’endemà diumenge, els infants van rebre els pares i mares que van unir-se
a la trobada. Els pares van participar d’una xerrada del Sr. Bisbe. En acabar, van
unir-se a la missa dominical de la parròquia de Mollerussa i van compartir el dinar
als locals parroquials, on es va concloure la trobada.

EVANGELITZACIÓ I APOSTOLAT SEGLAR
ENTRENAMENT ALPHA
Comissió Curs Alpha
El dia 26 de novembre, al Seminari de Solsona, es va dur a terme
l’entrenament Alpha amb la participació de prop de 40 persones de diferents parròquies del bisbat.
El matí va començar amb una pregària i, tot seguit, van escoltar un testimoni
i una xerrada sobre el servei. També van escoltar una xerrada sobre la importància
dels grups petits i el seu funcionament.
Després de dinar, es va parlar de la necessitat de la pregària a l’Alpha i com
pregar els uns pels altres. Mn. Josep M. Vilaseca els va apropar a l’Esperit Sant.
La jornada va finalitzar amb l’efusió de l’Esperit, a la capella del Seminari.
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RECÉS D’ADVENT
Comissió Recessos i Exercicis
El dia 17 de desembre, tingué lloc el tradicional recés d’Advent per a laics,
al Seminari de Solsona. Enguany s’estrenava una nova fórmula, la de fer-ho només
en un sol dia.
Hi hagué un nombre important de participants que escoltaren les meditacions
que els oferí Mn. Marc Majà i Guiu a l’entorn del tema “L’Advent, temps de les
promeses”.

JOVENTUT
TROBADA “FORMA’T” PER A JOVES
El dia 15 d’octubre, el grup de joves del bisbat va tenir la primera trobada
del curs “Forma’t”, a la parròquia de Balsareny.
La xerrada estigué centrada en “El Cor” des de l’enfocament del catecisme, lloc d’encontre amb Déu, font de sentiments… recordant també la devoció al
Sagrat Cor de Jesús. Després de la xerrada va haver-hi un temps per a compartir i
reflexionar sobre el tema.
El dia 12 de novembre, va tenir lloc la segona trobada, a Cervera, sobre el
tema: “Podem posar fi a la vida?”.
La formació va anar tocant diversos temes, com la dignitat de la persona,
el dret a la vida i diferenciació entre mort natural, accidental i intencional. També
temes més polèmics com l’eutanàsia i l’avortament. La formació va acabar amb
uns moments de pregària.
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PASTORAL FAMILIAR
CONFERÈNCIA SOBRE PATERNITAT RESPONSABLE
El dia 11 de novembre, a Tàrrega, es va fer una xerrada sobre la paternitat
responsable, organitzada per la Delegació de Pastoral Familiar en coordinació amb
el COF (Centre d’Orientació Familiar de Terrassa). El matrimoni Alícia Pastor,
infermera, i Francisco de Pablos, professor de religió, va ser l’encarregat de dur-la
a terme.
En la primera part, es va explicar què s’entén per paternitat responsable seguint els Documents de l’Església, i en la segona part, es va fer una introducció als
mètodes naturals de reconeixement de la fertilitat i un col·loqui per aclarir dubtes.

PASTORAL FAMILIAR I JOVENTUT
PRESENTACIÓ DEL MANUAL DE BIOÈTICA
El dia 3 de desembre es va presentar el Manual de Bioètica per a joves al
Seminari de Solsona. La presentació la va realitzar el doctor Ferran García-Faria,
metge de l’Associació de Metges Cristians de Catalunya.
El doctor va anar repassant els diversos temes que tracta el manual com
l’embrió, l’avortament, el diagnòstic prenatal, l’assistència mèdica a la procreació,
l’eutanàsia, la donació d’òrgans i la ideologia de gènere. La presentació va estar
acompanyada per diverses preguntes, diàleg i aportacions de la dotzena de joves
oients que van enriquir la xerrada i, alhora, van centrar el temes de més controvèrsia
i actualitat.
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VIDA CONSAGRADA
PROFESSIÓ DE NOVICIS A SANT RAMON
El dia 22 d’octubre, sis novicis feren els primers vots religiosos en la comunitat dels frares mercedaris del convent-monestir de Sant Ramon.
Presidí la cerimònia el provincial de l’orde de l’Aragó, Fra José Juan Gálvez
Ordid, franquejat pel superior de la comunitat de Sant Ramon, Francisco Marín, i
el mestre de novicis Felix Chirinos. Vint-i-vuit concelebrants els acompanyaren en
aquesta primera administració i tot un seguit de fidels i familiars de la comarca i la
seva terra natal. També es comptà amb la presència del vicari general de Solsona,
Mn. Josep Maria Vilaseca, en representació de la diòcesi.
La Coral de Sant Ramon va omplir de joia la celebració amb els seus cants
i va fer gaudir els assistents d’una solemnitat especial.

RECÉS D’ADVENT
Els passats dies 2, 9 i 16 de desembre, es va portar a terme el Recés d’Advent
per a la Vida Consagrada.
Es feu el mateix recés a les tres zones del bisbat. El divendres 2 fou a Berga,
a la Residència de les Germanetes dels Vells Desemparats; el divendres 9, al santuari
del Miracle, i el divendres 16, al col·legi Vedruna de Mollerussa.
A les tres zones s’hi feren presents una cinquantena de membres de la Vida
Consagrada de diferents congregacions presents a la diòcesi.
Guià les meditacions el P. Jordi Castanyer, monjo benedictí que viu actualment a la comunitat del Miracle qui parlà de “L’Advent de Maria, mare de la
Misericòrdia”. El recés s’acabà compartint l’eucaristia.
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TROBADA DIOCESANA DE VIDA CREIXENT
El dia 5 d’octubre, tingué lloc a Bellpuig la 12a Trobada diocesana de
Vida Creixent, presidida pel Sr. Bisbe, acompanyat del president diocesà de Vida
Creixent, Sr. Vicenç Quinquilla, i del president interdiocesà de Catalunya, Balears
i Principat d’Andorra, Sr. Sergi Óliva.
La jornada s’inicià amb la benvinguda a les cent vuitanta persones arribades des de moltes poblacions de la diòcesi. Es continuà amb l’Assemblea General
amb unes reflexions del president diocesà, la memòria d’activitats a càrrec de la
secretària i l’estat de comptes que presentà el tresorer.
El Sr. Bisbe oferí una conferència en què va fer una anàlisi de l’actual
problemàtica de la situació social i va remarcar el balanç satisfactori dels actuals
projectes i iniciatives diocesanes d’atenció als més necessitats.
La trobada continuà a l’església de Sant Nicolau amb unes explicacions
sobre el mausoleu de Ramon Folch de Cardona, a càrrec de la periodista i tècnica
municipal Sra. Maria Àngels Capell. Després s’oficià una missa concelebrada
presidida pel Sr. Bisbe, acompanyat del rector de Bellpuig, Mn. Alfons Busto, del
vicari general, Mn. Josep Maria Vilaseca, i altres capellans i diaques del bisbat.
Feren les pregàries i ofrenes els membres de Vida Creixent.
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75 ANYS DEL RETORN DE LES RELÍQUIES
DELS SANTS MÀRTIRS DE CARDONA
El dia 16 d’octubre va tenir lloc, a Cardona, l’acte religiós de cloenda del
75è aniversari del retorn de les relíquies dels Sants Màrtirs, Celdoni i Ermenter, amb
una processó pel nucli antic de la vila i un ofici solemne presidit per l’arquebisbe de
Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, el bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell, el
bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra, el rector de Cardona, Mn. Carles
Pubill, i altres preveres.
Aquesta celebració va formar part de tot un seguit d’actes que van tenir lloc
durant el mes d’octubre en commemoració d’aquest 75è aniversari.

PELEGRINATGE SACERDOTAL A VALÈNCIA
Del dia 17 al 20 d’octubre va tenir lloc aquest pelegrinatge sacerdotal a
València. Un grup de capellans hi van participar acompanyats del Sr. Bisbe i del
bisbe emèrit.
El primer dia van visitar la catedral de Tortosa i el museu diocesà; el segon
i tercer dia, els passaren a València, on van estar acompanyats del bisbe auxiliar
Mons. Arturo Ros, visitant la catedral, el museu, la capella del Sant Calze, la Ciutat
de les Ciències i de les Arts, l’església de Sant Nicolau de Bari, la basílica dels
Desemparats i el seu museu.
El dimecres a la tarda i el dijous van anar a Gandia on van visitar l’església
de Sant Nicolau al Grau del port i la col·legiata de Santa Maria, i el Palau del Duc,
on visqué sant Francesc de Borja.
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PELEGRINATGE JUBILAR DE L’ARXIPRESTAT
DEL BERGUEDÀ NORD A LA CATEDRAL
El dia 6 de novembre va tenir lloc el pelegrinatge de l’arxiprestat del Berguedà Nord a Solsona. El grup de trenta-quatre persones, procedents de la Pobla de
Lillet, Bagà, Berga, Sant Jordi de Cercs i Avià, van visitar l’exposició de les obres
de misericòrdia al Museu Diocesà, van assistir a una xerrada i reflexió a l’entorn
de la paràbola del bon samarità i van celebrar missa a la capella del Claustre de la
catedral de Solsona.

CONFERÈNCIES AMB MOTIU DE LA SETMANA BÍBLICA
Amb motiu de la celebració de la Setmana de la Bíblia, organitzada pels
bisbats catalans, es desenvoluparen a la diòcesi unes activitats sobre la temàtica de
“La importància de la Paraula de Déu en la vida cristiana”.
El dia 22 de novembre, a Berga, i el dia 24 de novembre, a Tàrrega, tingué
lloc una mateixa conferència a càrrec de Mn. Jean Hakolimana, rector de la parròquia
de Sant Vicenç de Castellet i missioner del bisbat de Vic.
El dia 29 de novembre, el Sr. Bisbe presidi un recés d’Advent, a Tàrrega,
també amb motiu de la Setmana Bíblica, amb el lema “Què esperes del temps
d’Advent?”.

VISITA PASTORAL A L’ARXIPRESTAT
DEL PLA D’URGELL
El dia 3 d’octubre, el Sr. Bisbe va començar la visita pastoral a l’arxiprestat
del Pla d’Urgell. El primer acte fou la participació en la reunió quinzenal dels capellans i agents de pastoral de l’arxiprestat per a definir l’estil i el calendari general
de la visita. És el darrer arxiprestat que visita, bo i seguint l’ordre que ja va seguir
el bisbe emèrit.
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Aquesta visita tindrà una característica diferent a causa del reduït nombre de
parròquies de l’arxiprestat –dotze- i a causa del fet que aquest setembre un rector en
actiu ha estat traslladat a la parròquia de Cardona, per la qual cosa els tres rectors
en actiu restants han hagut de modificar les unitats pastorals i cadascun d’ells ha
hagut d’assumir la cura pastoral d’una nova parròquia.
Les primeres accions de la visita han estat la celebració de la santa missa en
cadascuna de les parròquies, presentant el format de la visita i justificant que, durant
tot l’any, el Sr. Bisbe anirà baixant els caps de setmana a presidir les celebracions
de l’eucaristia que siguin necessàries, per acompanyar les comunitats en els canvis
que cal anar fent i ajudar els tres preveres que les han d’anar duent a terme. El Sr.
Bisbe va explicar els canvis a les unitats pastorals, l’arribada de nous treballadors
apostòlics i la distribució trimestral de les seves visites als grups, als malalts i a
les realitats eclesials i civils: el primer trimestre a la unitat pastoral de Bellpuig, el
segon a la de Mollerussa i el tercer a la de Golmés.
En aquestes primeres eucaristies, el Sr. Bisbe ha pogut saludar molts fidels
i especialment molts infants de la catequesi i els seus respectius pares. També, en
aquesta ocasió o en d’altres durant aquest trimestre, han tingut la deferència de
venir i saludar el Sr. Bisbe una bona colla d’alcaldes –de Sidamon, Miralcamp,
Mollerussa, Vilanova, Vilassana, Bellpuig i Preixana-.
A partir dels dies 2 i 3 de novembre, el Sr. Bisbe ha començat la visita als
malalts i al llarg del trimestre n’ha visitat una bona colla a totes les parròquies. També
ha visitat tots els grups parroquials i s’ha entrevistat amb els responsables de tots
els centres educatius, excepte el de Preixana. Ha celebrat l’eucaristia el dia habitual
als tres geriàtrics de les parròquies de Bellpuig i Vilanova de Bellpuig. També ha
visitat les instal·lacions i ha saludat els residents i un bon grup de treballadors.
Durant aquest trimestre, el Sr. Bisbe ha visitat els nens i nenes que es preparen
per a la primera comunió a Bellpuig i Preixana, i el grup d’adolescents i joves de
l’arxiprestat que es reuneix a Bellpuig cada divendres al vespre. També s’ha reunit
amb el grup de visitadors de malalts “Amics dels malalts” de Bellpuig, amb la Junta
de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors, amb els grups de Vida Creixent de
Bellpuig i Vilanova i amb el grup de col·laboradores parroquials de Preixana. Ha
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pogut saludar molts dels pares dels infants de catequesi, sigui en alguna reunió
organitzada o bo i acomiadant els infants al final de la sessió de catequesi.
Més extraordinàriament, el Sr. Bisbe ha tingut un breu recés a Bellpuig amb
motiu de la Setmana de la Paraula, ha visitat l’Ajuntament de Preixana, ha tingut
un llarg diàleg amb l’alcalde de Bellpuig, s’ha fet present a la cantada de nadales
de l’Escola de Música de Bellpuig al final de la missa de Sant Nicolau a l’església
parroquial i ha assistit al festival de Nadal del Col·legi del Carme Vedruna.
Ja fora de la unitat pastoral de Bellpuig, ha presidit la missa de la festa del
Pilar a Mollerussa, ha participat en algun acte de solidaritat a Mollerussa, en la festa
de la gent gran de Vila-sana i en el dinar de la festa de la gent gran de Golmés. El
Sr. Bisbe, també, ha començat la visita canònica al monestir de Santa Teresa de les
Carmelites Descalces i ha celebrat molts dies l’eucaristia de cada dia a Mollerussa,
tant a les Carmelites Descalces com a l’església del Col·legi del Carme. També
ha celebrat dues de les misses d’infants d’Advent a la parròquia de Mollerussa i
ha presidit dues exèquies a les parròquies de Miralcamp i Mollerussa. Finalment,
el Sr. Bisbe ha confirmat, el dia 17 de desembre, un grup de 4 nois i noies de les
parròquies de Golmés i Mollerussa a l’església parroquial de Golmés.

CONFIRMACIONS
El Sr. Bisbe va administrar el sagrament de la confirmació a les següents
parròquies:
El dia 9 d’octubre, a la parròquia de Sant Martí de Puig-reig; el dia 3 de desembre, a la parròquia de Sant Martí d’Avià; i el dia 17 de desembre, a la parròquia
de Sant Salvador de Golmés.
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MN. RAMON BARRERA I SERRA
El dia 5 de novembre va morir Mn. Ramon Barrera i Serra als 90 anys.
Mn. Ramon va néixer el dia 24 de març de 1926 a Solsona. Va iniciar els
seus estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona l’any 1939. El dia 8 d’abril de 1950
va ser ordenat prevere.
Durant els primers anys del seu ministeri va servir pastoralment les parròquies
de Puig-reig, Matamargó, Bergús i Sant Climenç. L’any 1957 se’n va anar a Amèrica
mitjançant l’Obra de Cooperació Sacerdotal Hispanoamericana. L’any 1964 va servir
la parròquia de Betlem de Barcelona. Ja en el nostre bisbat va servir les parròquies
de Gironella, Sagàs, Torà, Solsona, Besora, Sant Feliu de Lluelles, Busa i la Selva.
Dins els seus càrrecs destaquem: delegat diocesà de Missions, delegat diocesà de
l’Ajuda a l’Església i administrador del Seminari de Solsona.
Des de la diòcesi donem gràcies a Mn. Ramon pel seu servei, dedicació i
entrega. Déu el tingui a la seva glòria. Descansi en pau.
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MN. MANEL GUIU I ROCA
El dia 30 de novembre va morir Mn. Manel Guiu i Roca, a l’edat de 89 anys.
Mn. Manel va néixer el dia 24 de setembre de 1927 a l’Ametlla de Merola.
Va iniciar els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona l’any 1939 i el dia
19 de març de 1950 va ser ordenat prevere.
Mn. Manel Guiu va ser rector de Lladurs, la Llena i Timoneda i també de
Miravé i Clarà. Va servir temporalment les parròquies de Sorba, Sagàs, Sant Climenç, Madrona, Peracamps (Hostal Nou) i Su.
Des de la diòcesi donem gràcies a Mn. Manel Guiu pel seu ministeri servicial, i els anys de dedicació i entrega. Déu el tingui a la seva glòria i que des del
cel intercedeixi per tots nosaltres.
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