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Documents episcopals

HOMILIA DE LA MISSA CRISMAL
I
Estimat bisbe Jaume, estimats germans preveres i diaques, estimats fidels
que avui voleu acompanyar els vostres rectors en aquest moment de renovació anual
de llurs promeses sacerdotals.
Fa unes setmanes, en les trobades trimestrals de zona, confessava el canvi
que estic vivint durant aquest curs pastoral i que confio que culminarà aquest estiu
quan faci els exercicis espirituals ignasians de mes. El curs Pastors 3.0, alguns
esdeveniments i altres eines que he descobert m’estan impulsant a una renovació
espiritual i pastoral que només podria comparar a una segona conversió o a la tercera
aprovació dels membres de la Companyia de Jesús. En dono gràcies a Déu, perquè
realment ho necessitava i confio i espero que no defalleixi en el treball que estic
fent per tal que arribi a bon port.
Aquesta circumstància personal em mou a centrar aquesta homilia en les
promeses sacerdotals que tots renovareu quan la conclogui.
II
La primera pregunta que us formularé parla de ser preveres, de la unió i la
configuració amb Crist, el Senyor. La segona se centra en allò que hem de fer per
a ser fidels a allò que som. Em fixo en la primera perquè no paro de constatar cada
dia la vostra generositat en l’exercici del ministeri a favor dels fidels que us han
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estat confiats, i, per experiència, sé com pot ser d’infèrtil el treball pastoral si la
vida no està profundament unida i configurada a Crist.
Així, doncs, us preguntaré ben aviat:
¿Voleu unir-vos i conformar-vos millor a Jesús, el Senyor, i, renunciant a
vosaltres mateixos, refermar les promeses dels deures sagrats envers l’Església
que, moguts per l’amor de Crist, acceptàreu amb goig el dia de la vostra ordenació?
Es tracta de renovar el compromís de continuar imitant Crist, especialment
en aquella caritat pastoral que només és possible exercir amb fecunditat si la nostra
vida està unida a ell i es va transformant més i més a la seva imatge.
Aquest compromís no consisteix en una relació laboral, en un contracte
en què les parts pacten uns drets i uns deures, independentment d’allò que és la
medul·la de la pròpia vida. Aquest compromís és una resposta a la crida que Déu
ens va fer i a la qual no només vàrem respondre amb goig fa 2, 10, 20, 40, 60 o fins
i tot 75 anys, sinó cada dia.
Recordem, ara, que el nostre presbiteri viu aquesta renovació admirats pels
75 anys de fidelitat sacerdotal de Mn. Antoni Traserra, que no ens pot acompanyar
perquè als seus 97 anys no gaudeix d’estabilitat física suficient. També el seu nebot,
el nostre bisbe emèrit, enguany celebra els 25 anys d’ordenació episcopal. Agraïm
a Déu haver pogut gaudir 9 anys del ministeri les noces del qual avui celebrem.
Agraïm al bisbe Jaume que avui vulgui celebrar-ho amb tots nosaltres i ens encomanem a les seves pregàries de pastor.
Deia, doncs, que avui no renovem un contracte, sinó que fem memòria del
nostre sí generós i ens proposem d’avançar més i més en la imitació de Crist. Això
vol dir que se’ns proposa examinar la nostra fidelitat a les promeses dels deures
sagrats, treballar per a ser-hi fidels, cercar les ajudes necessàries si ens trobem en
dificultat i donar gràcies per la fidelitat generosa que el Senyor ens ha concedit de
viure.
La unió i la conformació a Crist que demana renunciar a nosaltres mateixos
és una vida de pobresa, castedat i obediència. És veritat que nosaltres no hem fet
vots religiosos, però no és menys veritat que per a ser imatges de Crist Pastor, per
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a viure la seva caritat pastoral, ens cal viure: ben despresos de tantes coses que
mundanitzen; amb un cor que estima exclusivament Déu; ben guarits de tot afecte
desordenat, poder estimar tothom amb un amor com el de Crist; i sense fer la nostra
voluntat sinó la de Déu, mortificant tot allò que siguin interessos humans.
III
Una vida despresa no s’aconsegueix només no posseint una casa i acceptant
serenament un sou que permet només un vehicle senzill, algun aparell electrònic,
una mica de parament de la llar, roba, aliments i aquells llibres i cursets per a millorar la predicació, la celebració i l’apostolat. Una vida despresa vol dir viure en
la vulnerabilitat i en la necessitat.
Aquell que se sent segur de tot, que ho sap tot, que no necessita ningú, que
té sempre la raó, que és millor que els altres, que ho aguanta tot i mai res el fa
claudicar no és pobre, té els graners atapeïts i fa tuf de fariseu. Centrifuga els qui té
al voltant, no es fa escoltar de cor pels fidels, enlluerna però no il·lumina, sedueix
però no discipula, tiba però ni avança ni fa avançar.
No penso en ningú més que en mi mateix i en allò que he fet durant 20 anys.
No tinc pràcticament res al compte corrent. No he estalviat, però he estat realment
molt ric de mi mateix i això passa factura en la unió amb Crist.
És per això que, des d’un gran coneixement de causa, estic aprenent: a ser
pobre; a demanar ajuda; a confiar en els altres; a caminar per allà on d’altres volen
arriscar-se; a necessitar amics.
Com anhelo un presbiteri de pobres, de necessitats, d’amics!
IV
Una vida casta no consisteix només a: viure fidelment el celibat; no tenir el
cor i el cos en mans d’una dona o, Déu no ho vulgui, d’un altre home.
Una vida casta suposa una afectivitat sana i serena. Suposa haver descobert
que l’amor de Déu omple la nostra necessitat de ser estimats. Amor que experimentem en la pregària, en els sagraments i, també, en l’amor que ens tenen els
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familiars, amics i fidels. Amor que ens fa estimar tothom amb un amor net de tota
concupiscència.
Tots sabem la infecunditat d’una vida sacerdotal esclava de desordres afectius. Tots sabem o podem imaginar com eixuga l’ànima sacerdotal la impuresa o
una doble vida. Des d’una immensa humilitat, molts sabeu què vull dir, estic segur
que és possible la llibertat, que és possible viure en veritat el nostre sacerdoci. Molts
ho sabeu perquè heu crescut en una ascètica que us ha fet uns veritables herois de
la castedat. Molts també sabeu com n’és de difícil enmig d’un món descaradament
pornogràfic i sense ajudes per a guarir les ferides afectives que porten a fugides
falses i addictives.
No penseu que hi ha esclavituds insuperables. És possible la llibertat i val
la pena. Tenint present que enguany torno a convocar-vos un a un per a conversar
sobre tot i res. No dubteu a demanar-me ajuda si patiu alguna esclavitud en la
dimensió afectivosexual.
V
Una vida obedient no consisteix només a estar d’acord amb el que diu Jesús
a l’evangeli, segons la tradició de l’Església, interpretat autènticament pel magisteri
de l’Església. Una vida obedient vol dir no fer la pròpia voluntat, sinó la de Déu
que es manifesta a través de tants instruments: els pobres, la comunitat, el bisbe...
Una vegada més no penso en ningú sinó en mi mateix. Un servidor, des de la
meva ordenació, he estat sempre molt fidel i obedient. Ho he fet de cor, convençut.
Però gairebé sempre he fet el que m’ha semblat i m’ha costat horrors acceptar que
Déu pogués manifestar-me la seva voluntat a través de vosaltres, dels col·laboradors
laics, de la gent senzilla i dels enfadats amb la meva predicació o magisteri.
Ara, m’està tocant obeir allò que ni veig ni entenc. Ara, estic acceptant
que les coses no es facin com jo penso. Hi tinc molta feina, com amb la pobresa
i la castedat, però em sento molt més lliure, i gràcies a tot plegat crec que s’estan
derruint els murs que impedien la meva unió i configuració amb Crist.
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Obeir no és rebre ordres i complir-les. Obeir pressuposa escoltar de veritat
l’altre i, a través d’aquesta escolta, escoltar Déu. Cal, doncs, temps i temps, parlar
i parlar, fer-ho amb el cor, posant-te en la pell de l’altre. Parlem, parlem i parlem.
Escoltem-nos, escoltem-nos i no ens cansem d’escoltar i, de ben segur, que tots
serem més obedients a Déu Nostre Senyor.
Catedral de Solsona, 26 de març de 2018

LA PARRÒQUIA DE LLINARS CANVIA D’ARXIPRESTAT
Decret 1/18. Solsona, 4 de gener de 2018
Atès que la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Llinars, de l’arxiprestat
del Cardener, està atesa pastoralment, des de fa temps, per un capellà de la parròquia
de Berga,
Atès que s’ha parlat amb el rector afectat, i s’ha consultat els capellans de
l’arxiprestat i el Consell Presbiteral, i tots hi han donat el seu vistiplau,
Atès que la finalitat d’aquest canvi ha de ser la millor atenció pastoral als
fidels,
PEL PRESENT
1- Determinem que, a partir del dia d’avui, la parròquia de Sant Iscle i Santa
Victòria de Llinars formi part de l’arxiprestat del Berguedà Nord i quedi com a
parròquia agrupada a la parròquia de referència de Santa Eulàlia de Berga.
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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FESTES DE SANT JOSEP I SANT JAUME
Decret 04/18. Solsona, 30 de gener de 2018
Atès que les festes de Sant Josep i de Sant Jaume, apòstol, són festes de
precepte i que, aquest any 2018, seran en dies laborables,
Pel present, en ús de les facultats concedides als bisbes, disposo que, en les
festes de Sant Josep i de Sant Jaume d’aquest any, els fidels quedin dispensats de
l’obligació de participar en la celebració eucarística i d’abstenir-se del treball. Amb
tot, recomano que els rectors de les parròquies disposin uns horaris convenients a
fi de facilitar als fidels la participació en la celebració eucarística.
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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Col·legi de Consultors

RESUM DELS TEMES TRACTATS
EN LA REUNIÓ 12/03/18
Construcció d’un equip de treball
La Sra. Vanessa Mangas presenta als assistents la proposta de construcció
d’un equip de treball sota la denominació “Equips autogestionats”. A través d’un
PowerPoint, s’exposa què és l’autogestió en un equip i els seus aspectes claus, així
com les percepcions errònies en aquest nou plantejament i el que ens pot aportar.
Aplicació de la visió diocesana
La Sra. Júlia Ayala presenta una proposta per a reflexionar sobre l’aplicació
de la visió diocesana vers l’estructura territorial de la diòcesi. Exposa els passos a
seguir per tal de presentar aquesta proposta i dóna una mostra del possible PowerPoint que es podria visualitzar quan es fes la presentació.
Presentació dels comptes 2017 i pressupost 2018 de l’economia diocesana
L’ecònoma diocesana, Sra. Almudena Cañizal, presenta el balanç econòmic
del 2017, i en comenta les partides més remarcables, destacant aquelles que es
consideren d’interès per als assistents.
Els comptes i el balanç de situació de l’exercici 2017 s’aproven per unanimitat dels assistents.
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Petició de permís sobre una venda
Atès que les vendes de les finques han de ser valorades també a les reunions
del Col·legi de Consultors, el Sr. Carles Freixes, del Departament de Béns Immobles,
presenta la petició de permís sobre la venda de les terres de la parròquia de Su.
Jornades pastorals de final de curs
Es conversa sobres les jornades pastorals que enguany seran del 25 al 27
de juny. Es comenta la possibilitat d’introduir algun element que faci referència al
que s’està fent al curs Pastors 3.0.
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Consell d’assumptes
econòmics
RESUM DELS TEMES TRACTATS
EN LA REUNIÓ 16/03/18
En aquesta reunió del Consell d’Assumptes Econòmics van entrar com
a nous membres el Sr. David Vilalta i el Sr. Esteve Algué, en substitució del Sr.
Xavier Sendarrubias i el Sr. Ramon Vilajosana, als quals se’ls va fer un agraïment.
L’ecònoma diocesana, Sra. Almudena Cañizal, va presentar els comptes de
l’any 2017, així com el balanç de situació a 31 de desembre de 2017. També va
presentar els pressupostos per a la diòcesi de l’any 2018.
L’ecònoma va explicar als presents els comptes justificant algunes partides
que han experimentat una desviació superior al 15% respecte el pressupost previst
per a l’exercici de l’any. També presentà el balanç de situació amb la documentació
i informacions necessàries amb data de 31 de desembre de 2017. Seguidament presentà el pressupost per a l’any 2018 destacant les modificacions i novetats respecte
l’exercici anterior. Al mateix temps, va posar de manifest la continuïtat de la política
d’ajustament com s’ha realitzat en els últims anys.
El Consell d’Assumptes Econòmics aprovà els comptes i el balanç de situació
a 31 de desembre de 2017.

Consell d’assumptes econòmics
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NOMENAMENTS
El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:
- Mn. Ramon Viladés i Llorens, adscrit a la parròquia de Santa Margarida
de Navès.
- P. Vicent Benedito i Morant, renovació de nomenament de vicari judicial
de la diòcesi de Solsona, per cinc anys.
- Mn. Joan Francesc Casals i Cubinsà, renovació de jutge diocesà del Tribunal
Eclesiàstic, per dos anys.
- Sra. Mireia Duran i Farres, delegada d’Obres Missionals Pontifícies, per
tres anys.
- Sra. Encarna López i Garcia, secretària particular del bisbe diocesà.
- Mn. Albert Cano i Merino, renovació de jutge diocesà del Tribunal Eclesiàstic, per dos anys.
- Sra. M. Teresa Valero i Melgosa, responsable de l’equip diocesà del curs
Alpha de la Delegació de Nova Evangelització, per tres anys.
- Sra. Teresa Lourdes Gené i Camps, responsable de l’equip diocesà de
l’Escola d’Evangelització Sant Andreu Solsona de la Delegació de Nova
Evangelització, per tres anys.
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Departament d’economia
ECONOMIA DIOCESANA
COMPTES 2017

Departament d’Economia
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PRESSUPOSTOS 2018
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Seminari diocesà

Publiquem els comptes 2017 i pressupost 2018 del Seminari-residència
sacerdotal.
Resultat de l’any 2017: superàvit de 23.204,18 €. Aquest resultat és degut
a una herència que, de manera extraordinària, ha rebut el Seminari. Si aquest moviment no s’hagués realitzat, el Seminari hauria tingut un dèficit de 4.576,41 €.
De cara a l’any 2018 el pressupost inclou el fet que, a partir de l’1 de gener
de 2018, la Fundació Pere Màrtir Colomés es dedica exclusivament a l’atenció
domiciliària dels capellans residents. La gestió directa dels grups (reserves, contractació de personal de cuina, alimentació, estades, neteja...) recau directament
sobre Economia Diocesana.

24

Seminari

RESIDÈNCIA SACERDOTAL I EDIFICI DEL SEMINARI
COMPTES 2017

Seminari

25

26

Seminari

Seminari
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RESIDÈNCIA SACERDOTAL I EDIFICI DEL SEMINARI
PRESSUPOSTOS 2018
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ACTIVITATS DELS SEMINARISTES
L’alegria de tenir tres seminaristes al Seminari Major ens ha durat poc. A
finals de gener, l’Oriol Macià, després de més de 9 mesos de discerniment sobre la
seva continuïtat al Seminari, el va deixar.
El Seminari Menor ha organitzat una convivència cada cap de setmana.
Destaquem la de meitat de gener que va suposar la participació en el recés de seminaristes menors de Catalunya a Montserrat. També, la convivència de Setmana
Santa, que va durar des del dilluns sant, amb llur participació a la missa crismal,
fins al dimecres sant, que vàrem tenir un recés. Del dilluns al dimarts vàrem acollir
alguns nois de les trobades vocacionals als quals els presentàrem el Seminari Menor
i els portàrem a conèixer el santuari de Lord.
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Patrimoni

RESTAURACIÓ DE LES PINTURES MURALS
DE SANT QUIRZE DE PEDRET
S’han restaurat les pintures murals de Sant Quirze de Pedret (Cercs, Berguedà) que es troben al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. La restauració ha
estat dirigida pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).
L’actuació s’ha centrat concretament a la part frontal de l’arc triomfal de
l’absis i als dos laterals, a causa de diversos aixecaments en la capa pictòrica.
L’estat de conservació de les pintures era delicat. Les pintures ja s’havien arrencat
i traspassat sobre tela l’any 1982.
Ha estat una actuació promoguda pel Museu, sota la direcció tècnica del
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), i finançada pel
bisbat de Solsona, amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat.

Patrimoni
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EUCARISTIA D’OBERTURA DE L’ANY JUBILAR
MERCEDARI AL SANTUARI DE SANT RAMON NONAT
El dia 28 de gener tingué lloc l’eucaristia d’obertura de l’Any Jubilar
Mercedari al santuari de Sant Ramon Nonat. Els actes, que es van desenvolupar
segons el directori de la comissió central de l’orde de la Mercè, foren presidits pel
Sr. Bisbe de Solsona.
Al migdia es van reunir al creuer de pedra de l’accés al monestir per realitzar
la Statio. El pare Francisco Marín va proclamar la monició d’entrada i, tot seguit, el
Sr. Bisbe va recitar les oracions de l’obertura de l’Any Sant. Es va continuar amb el
camí processional de tota la comunitat i un gran nombre de fidels, que s’aproximava
als dos-cents. El prelat va donar gran esplendor a la ruptura de cadenes i empenta
de la Porta Santa.
Després van poder reviure el compromís baptismal, essent aspergits pel
Sr. Bisbe, el qual també va encendre el llum jubilar, que cremarà durant tot l’any.
En aquest ambient va ressonar fort la professió de fe, així com les pregàries de
l’Església i les ofrenes.
El pare Joaquín Millán va motivar el compromís jubilar mostrant el fulletó
“El Camí de Pere Nolasc”, incidint en la figura del patriarca portant la creu amb
l’ajuda de Crist. Seguidament, el Sr. Bisbe va lliurar aquest símbol jubilar a tots
els assistents. Després de la benedicció, la comunitat es va traslladar davant l’altar
de la Nostra Mare per cantar la Salve Regina.
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FESTA MAJOR DEL SANTÍSSIM MISTERI DE CERVERA
El dia 27 de gener tingué lloc l’inici de la novena de preparació de la festa
del Santíssim Misteri fins a arribar al dia 5 de febrer, que és quan s’interpretaren
les Completes, un dels actes més rellevants de la Festa Major.
El dia 6 de febrer, dia de la festa, tingué lloc l’ofici major amb una pinzellada
del fragment més significatiu de les Completes, el cant dels goigs i la processó que
aquest any es va fer a l’interior del temple a causa del dia plujós que amenaçava.
Presidiren aquests actes el Sr. Bisbe de Solsona i altres autoritats civils.
El dia 7, la missa de difunts, amb una bona assistència de fidels, tancà els
actes de commemoració del fet miraculós de l’any 1540.

ASSEMBLEA DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES
El dia 18 de febrer es va celebrar la XXVIII Assemblea de l’Hospitalitat de
Lourdes del bisbat de Solsona al poble d’Avià.
L’encontre va començar amb un esmorzar per a tothom, per dirigir-se després en processó a la parròquia de Sant Martí on el Sr. Bisbe de Solsona presidí
l’eucaristia.
En acabar, se celebrà l’Assemblea, durant la qual es feu entrega del premi
del concurs de fotografia del 50è pelegrinatge. Al finalitzar l’assemblea, Mn. Lluís
Ruiz feu una xerrada sobre el tema de l’any.
Per finalitzar, tingué lloc el dinar de germanor en el qual s’agruparen 110
persones.

JORNADA DE FORMACIÓ SOBRE LIDERATGE CRISTIÀ
El dia 10 de març va tenir lloc al Seminari de Solsona la Jornada de Formació
sobre Lideratge Cristià, a càrrec del Sr. Pepe Prado, fundador i director de l’Escola
Notícies de la diòcesi
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d’Evangelització Sant Andreu. Més de cinquanta persones de diferents parròquies
de la diòcesi van ser-hi presents.
Els ponents de la jornada foren el Sr. Pepe Prado i la Sra. Ana Gir, que van
impartir les xerrades corresponents, algunes de les quals anaven acompanyades de
dinàmiques.
En resum, una jornada per aprendre a ser líder amb actitud de caritat i servei.

ASSEMBLEA ANUAL DE MANS UNIDES
El dia 17 de febrer es va celebrar a Bellpuig l’Assemblea anual de Mans
Unides del bisbat de Solsona, a la qual van assistir un bon nombre de voluntaris
com a representants de diferents poblacions i comarques de la diòcesi.
Van comptar amb la presència de Mn. Abel Trulls, rector de la parròquia
de Bellpuig, el qual va obrir l’acte amb unes enriquidores reflexions. Va seguir la
informació de la campanya 2017 amb variades aportacions de les persones responsables de les delegacions comarcals i es van donar els comptes de l’exercici
2017, amb els quals Mans Unides de la diòcesi de Solsona ha pogut finançar tres
projectes: Rehabilitació d’una escola de primària a Mahate, Moçambic (Àfrica);
Projecte Social per a dones i joves a Nouakchot, Mauritània (Àfrica); Portada
d’aigua al Centre de Salut i habitants del poble de Kukabatwa, Burundi (Àfrica), i
fer una tanca protectora al voltant del Centre.

CELEBRACIÓ DE LA MISSA CRISMAL
El dilluns sant, dia 26 de març, va tenir lloc la Jornada Sacerdotal de la Missa
Crismal, a la catedral de Solsona, presidida pel Sr. Bisbe de Solsona, i concelebrada pel bisbe emèrit i una cinquantena de preveres. També hi participaren diaques,
seminaristes, novicis i escolans. En aquesta missa es van renovar les promeses
sacerdotals i també es van beneir els sants olis.
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En acabar, hi va haver una conferència a la sala dels Sants Màrtirs sobre la
figura del bisbe Vidal i Barraquer, amb motiu dels 425 anys de la creació del nostre
bisbat. La ponència anà a càrrec de Mn. Manel Fuentes, arxiver de l’arquebisbat
de Tarragona i gran coneixedor de la figura del bisbe Vidal.

VISITA PASTORAL A LES UNITATS PARROQUIALS
DE SÚRIA I CARDONA
Aquest hivern, de gener a març, el Sr. Bisbe va continuar la visita pastoral
a les unitats pastorals parroquials de Súria i Cardona, especialment a la parròquia
de referència de Súria. Deixà la de Cardona per a després de Pasqua.
El dia 1 de gener, el Sr. Bisbe va anar a veure una representació dels Pastorets
de Súria. L’any passat ja va visitar el pessebre vivent de Vilandeny, de la parròquia
de Gargallà. Enguany ha pogut ponderar uns pastorets molt fidels al text original
de Folch i Torres i molt acurats en la interpretació i la música en directe. Aquesta
visita li va servir, també, per a conèixer les importants reformes que el grup Foment
Parroquial de Súria ha fet al teatre parroquial.
El dia 20 de gener, va presidir la festa de Sant Sebastià. Fou la celebració
festiva de la visita pastoral a Súria. Va presidir l’eucaristia, va renovar el vot de
poble, va saludar la corporació municipal, va dinar amb tots els capellans convidats
i, finalment, va visitar una gran col·laboradora parroquial que a causa de l’edat i
de la salut ja gairebé no surt de casa.
El dia 27 de gener, va visitar la parròquia de Salo. Va presidir la missa vespertina de dissabte que se celebra cada quinze dies. Va tenir ocasió de saludar tant
als veïns com als fills que ara viuen a Súria o més lluny, però que pugen a Salo cada
cap de setmana. Van acabar amb un sopar molt generós als baixos de la rectoria.
El dia 25 de febrer, el Sr. Bisbe va visitar la parròquia de Castelladral. Hi
va presidir la missa i es va quedar al dinar que el poble va organitzar, a l’alberg,
amb motiu de la seva visita. Hi va trobar nombrosos parents de les famílies de les
cases de la parròquia i també va saludar dos matrimonis que habitualment van a
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missa a Argençola i que, des de la reducció de misses en aquella parròquia de Vic,
atesa pel rector de Balsareny, ara aprofiten la missa de Castelladral. També va tenir
notícia que alguns fidels de Castelladral baixen a Argençola el dia que en tenen.
Va notar que els de la Rovira continuen tenint cura amb delicadesa de l’església
parroquial. Més endavant, va visitar la capella de la Rovira, que continua gaudint
del permís per a tenir el Santíssim Sagrament. Va comprovar que tot estava correcte
i que es garanteix que se celebri la missa cada mes i es renovi el Santíssim. Després
va visitar el Puig, que també té una capella. Els propietaris li van voler ensenyar
l’enorme restauració d’una casa carregada d’una llarga història.
Els dies 3 i 4 de març, el Sr. Bisbe va visitar, respectivament, les parròquies
de la Coromina i Sorba. Va presidir la missa i va tenir una estona de conversa amb
les petites comunitats que allà es reuneixen. A la Coromina van parlar de la llarga
i persistent crisi econòmica que ha portat la colònia a una enorme despoblació i a
greus problemes urbanístics. A Sorba, van aprofitar per a continuar comentant la
solució més òptima per a les relíquies presents al martyrium.
Els dies 14 i 15 de març, va visitar la vida parroquial de Súria. Va trobarse amb l’equip de visió parroquial amb el qual va analitzar a fons la urgència de
l’evangelització i el bon treball d’equip que s’està fent per a crear un subjecte
comunitari cada dia més capaç de renovar la parròquia. També va visitar grups de
catequesi d’infants, els voluntaris i els usuaris de Càritas, així com els programes
que es duen a terme en aquella Càritas parroquial. Va alegrar-se del moment convivencial i espiritual que va viure amb un grupet d’usuaris als quals va animar de
tot cor a formar un grup de vida cristiana. També va ponderar el banc d’aliments i
la capacitat de l’equip per a diversificar i enriquir els productes que es reparteixen.
Va acabar els dos dies de visita participant i predicant al curs Alpha.
El dia 17 de març, el Sr. Bisbe va visitar els nois i les noies de catequesi de
Súria i després va pujar a Sant Salvador de Torroella per celebrar l’eucaristia de
la visita pastoral. Després de la celebració, va compartir un sopar lleuger al local
parroquial. Fou ocasió per a comprovar l’estima dels fidels per la parròquia, però
la pobresa en nombre de feligresos.
El dia 18 de març, va visitar pastoralment la parròquia de Sant Andreu de
Gargallà. Els fidels el varen rebre amb molta alegria i, després de missa, tota la
36
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comunitat es va reunir als baixos de la rectoria i van compartir un aperitiu. Va tenir
ocasió de conèixer totes les cases de la parròquia, també la gent de les cases de la
sufragània de Vilandeny. Molts recordaven amb agraïment la seva visita al pessebre
de principis de 2017.
Els dies 19, 20 i 21 de març, va continuar la visita a la parròquia de Súria.
En aquesta nova estada va tenir ocasió de concloure la visita als infants de la catequesi i a les catequistes. Va visitar la comunitat de les Dominiques de l’Anunciata.
Va tenir un encontre amb l’alcalde, el secretari i la regidora de cultura per a parlar
de les futures obres a la teulada de la nau lateral de l’església del Roser del Poble
Vell. Va trobar-se amb el grup de la Vida Creixent i amb els membres dels grups
de vida cristiana nascuts dels cursos Alpha.
Durant aquests dies va descobrir algunes realitats de les parròquies agrupades: va visitar el grup de la Vida Creixent de Valls i Palà de Torroella i va visitar
dues capelles de dues cases de la parròquia de Castelladral.
El Divendres Sant, dia 30 de març, va participar en el Via Crucis nocturn que
puja fins a Sant Salvador. Va quedar sorprès pel nombre de matrimonis joves amb
els seus fills que hi van participar. Li va commoure la devoció a Sant Salvador de
tots els participants, cosa que va aprofitar per fer una predicació viva i querigmàtica
al final, a la capella estimada de Sant Salvador.
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MN. JOAN BAGÀ I BALLÚS
El dia 24 de febrer va morir Mn. Joan Bagà i Ballús, a l’edat de 87 anys,
prevere missioner del bisbat resident a Xile.
Mn. Joan Bagà va néixer a Torà el dia 3 de juliol de 1930. Va iniciar els
estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona l’any 1944. Va ser ordenat prevere el
dia 18 de juliol de 1954.
Durant els seus primers anys de ministeri va servir pastoralment les parròquies de la Coromina i Mollerussa i, ben aviat, l’any 1958, va marxar cap a
Santiago de Xile per fer de consiliari de la Joventut Obrera Catòlica. L’any 1961
fou nomenat director del Departament de Relacions Públiques de l’arquebisbat de
Santiago.
L’any 1988 va ser nomenat vicari general del bisbat de Solsona i tornà a
residir a la diòcesi fins a la mort del bisbe Moncadas. L’any 1989 marxà novament
a Santiago. A la diòcesi xilena, va desenvolupar una reforma general de l’economia
i alhora va desplegar una gran tasca en la publicació de llibres i material religiós
per a divulgar el pensament cristià.
Des de la diòcesi volem agrair a Mn. Joan tots aquests anys dedicats al ministeri presbiteral, tant a Xile com al nostre bisbat. Preguem per ell i que el Senyor
el tingui a la seva glòria. Descansi en pau.
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MN. ÀNGEL PLA I TOMÀS
El dia 29 de març va morir Mn. Àngel Pla i Tomàs, prevere resident a Gironella, a l’edat de 89 anys.
Mn. Àngel Pla va néixer a Gironella el dia 13 de febrer de 1929. Va iniciar
els estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona des de l’any 1942 al 1947. Després va
estudiar filosofia i teologia a la Universitat Gregoriana de Roma; i ciències socials
a Madrid. Va ser ordenat prevere el dia 19 de març de 1954.
Durant els seus primers anys de ministeri va servir pastoralment les parròquies de Berga i Solsona. Entre els seus primers càrrecs, cal destacar que fou
professor de filosofia al Seminari de Solsona i professor de la Universitat Laboral
de Tarragona. L’any 1966 se’n va anar a Barcelona, on va exercir el ministeri a la
parròquia del Pilar; també a Barcelona fou capellà de les religioses paüles, professor
al col·legi de Sant Miquel, a l’Institut Jaume Balmes i al col·legi Sagrada Família.
L’any 1994 va passar a residir a Gironella, quedant lliure d’obligacions parroquials. Així i tot, durant aquests anys ha ajudat la parròquia de Gironella oficiant
algunes de les misses a la residència Sant Roc.
Des de la diòcesi volem agrair a Mn. Àngel tots aquests anys dedicats al
ministeri presbiteral, tant al nostre bisbat com a fora. Preguem per ell i que el Senyor
el tingui a la seva glòria. Descansi en pau.
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