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HOMILIA EN LA MISSA DE LA NIT DE NADAL
A tots ens ha colpit la publicitat de TV3 d’enguany sobre el Nadal. Ens
ha provocat perquè dibuixa amb encert la desconnexió de molta gent envers una
determinada manera de viure aquestes festes: el refús a les trobades familiars, als
somriures i als regals. Això posa en evidència que un Nadal sense Jesús està condemnat al rebuig per part d’una societat cada vegada més ferida en les relacions
familiars i cada vegada més esgotada per la fal·lera consumista.
Quan la publicitat a la qual em refereixo sembla que acaba bé, perquè reverteix tot el judici negatiu sobre el Nadal, apareix el motiu real pel qual cada vegada
són més les persones que avorreixen aquests dies: no paren de créixer les persones
atrapades per la solitud i la pobresa, no paren de créixer les persones que no suporten
unes festes que els posen el dit a la nafra, que els recorden que estan sols i que no
tenen per poder fer el que fa tothom, gastar. Quan aquestes festes es construeixen
sobre la necessitat de trobar-te amb les persones estimades i sobre el consum, la
solitud i la pobresa es fan més punyents i aquests dies més insuportables per a molts.
Com és que el Nadal en lloc de portar alegria porta malestar a tantes persones?
Com és que cada dia són més els que volen que aquests dies s’acabin de pressa?
Molt senzill, perquè hem pervertit el Nadal.
Mirem el que és i el que no és el Nadal i recuperem-lo perquè sigui font
d’alegria.
***
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El Nadal no és la festa de la família. No és el dia del retrobament de tots els
membres de la família. El dia que tothom fa el que sigui, fins i tot viatjar des d’un
cap de món a l’altre, per a estar en família. Quan el Nadal és simplement família, el
separat, el vidu, l’orfe, l’enemistat abomina el Nadal.
El Nadal és la festa d’un Déu que s’ha fet germà de cada persona, d’un Déu
que es compadeix de les solituds, de les mancances, de les desavinences que pateixen
els homes i ve a fer companyia, a estovar els cors per a revertir allò que es pot arreglar
i a sembrar amor per a omplir d’esperança allò que és irreversible.
En un temps en què la plaga dels trencaments familiars fa estralls en la nostra
societat. En un temps en què el dinar de Nadal i de Sant Esteve s’està convertint en
un trencaclosques impossible per a molts. En un temps en què molts o un dia o un
altre es queden sols perquè els fills van amb el seu pare o amb la seva mare. En aquest
temps, més que mai, hem de proclamar que “el poble que avançava a les fosques ha
vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós”. És a dir,
en aquest temps, la celebració del naixement del fill de Déu és l’anunci joiós que ha
vingut al món el qui pot reconciliar aquesta humanitat enfadada i separada. De fet,
l’atribut que l’Antic Testament repeteix més sovint per al Messies esperat és príncep
de pau. La seva vinguda portarà una pau que no tindrà fi.
El Nadal és el temps de la reconciliació i de la pau, perquè és el temps de la
vinguda del Déu que ve a commoure i convertir, del Déu que ve a revelar que tot
allò que porta a la solitud té medicina i es diu perdó. El Nadal ha de ser el temps que
mogui les famílies trencades a perdonar-se i a donar-se una nova oportunitat. Jesús
no va venir al món a festejar amb els homes la seva bona conducta i l’harmonia que
havien construït. Jesús va venir al món a redimir una humanitat esclavitzada pel vici,
enfrontada per causa del pecat.
Fixeu-vos que, tradicionalment, el Nadal era presentat com una oportunitat
per a canviar, per a tornar a començar, per a perdonar i tornar a estimar. Avui m’ha
arribat un vídeo, d’aquests que envien per les xarxes, que retrata la nit i el dia de Nadal
en aquell front de la Primera Guerra Mundial enquistat durant mesos entre França i
Alemanya. Els soldats alemanys comencen a cantar la nadala Santa Nit, els anglesos, a
l’altra banda de les trinxeres, s’hi uneixen. L’endemà al matí un soldat anglès s’arrisca
a sortir i caminar cap a la terra de ningú amb les mans alçades, un altre d’alemany fa el
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mateix i rere d’ells tota la resta de soldats, enemics fins aleshores. Allí, s’intercanvien
salutacions, es mostren les fotografies de llurs persones estimades i acaben fent un
partit de futbol.
Quan ens oblidem de Jesús, el Nadal agreuja la separació, les rancúnies i les desavinences perquè la solitud engendra més ressentiment i impedeix la reconciliació. Quan
Jesús és al bell mig del Nadal, aleshores es fa possible el miracle de la reconciliació.
***
El Nadal no és la festa del consum, dels regals, dels àpats dispendiosos i del
descontrol en el menjar i el beure. El Nadal no és la festa del luxe i de l’ostentació.
Un nadal així corca el qui no té feina o el qui passa necessitat. Aquest Nadal angoixa
el pare i la mare de família que just arriben a final de mes i s’horroritzen pensant en
les despeses impossibles d’aquests dies. Aquest Nadal angoixa els que vehiculen el
seu malestar emocional amb les compres compulsives perquè tot està pensat per a
sucumbir a la seva addicció.
El Nadal és la festa d’un Déu que s’ha fet pobre. Com em deia un mossèn aquest
mateix capvespre: el nen desitja ser home, l’home desitja ser rei, el rei desitja ser Déu
i Déu es fa infant en el misteri del Nadal. Aquesta gran festa és la sorprenent notícia
que no hi ha tresor més gran que l’amor. El Nadal ens diu que Déu ens dona l’única
cosa que té valor: el seu amor, la seva pròpia vida. Ell ha vingut a fer-nos companyia
i a omplir-nos de l’únic que realment val: el seu amor diví.
En un temps de materialisme consumista desbocat. En un temps en què els ídols
i els models socials són els multimilionaris. En un temps en què els rics ostenten i les
multituds immenses de pobres somnien a imitar-los, costi el que costi. En un món en
què la riquesa escandalosa, com sempre, es construeix sobre l’opressió i l’abús i acaba
fins destruint el qui la posseeix, a causa dels vicis que engendra. En un món en què
la pobresa rebutjada i maleïda, com sempre, acaba engendrant crim, violència, abús
i destrucció. El Nadal és l’anunci joiós que Déu ha escollit la vida humil i senzilla
per a alliberar-nos d’aquesta bogeria destructiva. Déu només pot ser trobat per aquell
que s’aparta de la idolatria de posseir i gaudir. Déu ve a anunciar que un altre món
és possible: el de la fraternitat i el de la solidaritat. Un món on es comparteix perquè
tothom tingui el necessari.
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Sí, per molt sorprenent que sembli, les senyes del Messies, del Déu fet
home són aquestes: “trobareu un nen en bolquers, posat en una menjadora”. Déu
no ha nascut en un palau d’un rei o d’un noble, no ha nascut en la casa d’un burgès
o un nou-ric, ni ha nascut en la casa humil d’un treballador. Déu ha nascut en un
estable, ha nascut en el si d’una família sense sostre, que acabarà emigrant, fugint
de la violència i la persecució.
Si el Nadal perd Jesús, aleshores el Nadal és l’apoteosi del consum, de la gran
anestèsia col·lectiva del malestar d’una vida sense sentit. Si el Nadal no es vesteix
de la senzillesa d’un pessebre, de les quatre gormanderies del tió, de la simplicitat
de l’escudella, dels dolços senzills dels fruits de la terra, de les nadales populars
que canten el misteri d’un Déu que s’ha fet pobre, aleshores estem perduts, perquè
ja res pot aturar l’abominació del déu diner que tot ho emmalalteix i ho mata.
***
Abans el Nadal era un temps feliç perquè totes les famílies estaven unides
encara que no tothom vivia en l’abundància. Abans, com ara, hi havia desavinences familiars, pares i germans que no es parlaven. Abans potser no hi havia tants
divorcis, però hi havia molts esposos que vivien malament. Abans, hi havia més
malalts que ara, hi havia més morts que ara. Abans hi havia més pobresa que ara,
hi havia menys benestar i menys confort que ara. Abans, no només hi havia gent
que quedava sola i abandonada, sinó que, a més, no existia la Seguretat Social: una
pensió humil però segura.
Abans, el Nadal hauria estat igual o més dramàtic que ara si s’hagués viscut
com avui el viu la nostra societat. Abans el Nadal era font d’alegria, no pas perquè
la família estava bé i podia permetre’s gastar sense mesura, sinó perquè molts creien
que Déu s’ha fet família nostra i ens ha revelat que la felicitat no es troba en el fet
de posseir, sinó en el fet d’estimar.
Germans, visquem el misteri del Nadal, acollim el naixement del fill de Déu
en les nostres vides i deixem-li que ens mogui a reconciliar-nos i que ens ompli de
la riquesa del seu amor.
Catedral de Solsona, 24 de desembre de 2018
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SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
PASTORAL FAMILIAR
Decret 23/18. Solsona, 25 d’octubre de 2018
Atesa la visió diocesana “Una nova organització diocesana al servei d’unes
comunitats parroquials evangelitzadores”,
Atès que convé suprimir aquelles delegacions la realitat i els objectius de
les quals no estan enfocats i dirigits a aquesta visió,
Pel present, SUPRIMEIXO
LA DELEGACIÓ DIOCESANA DE
PASTORAL FAMILIAR
I CESSO EN EL SEU CÀRREC
ELS DELEGATS DIOCESANS
Ho decreta i signa el Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona

+ Xavier Novell i Gomà
Bisbe de Solsona
					
						

Per manament del Sr. Bisbe
Sra. Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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AJUT ALS CAPELLANS PER CANVI DE DESTINACIÓ
Decret 24/18. Solsona, 29 d’octubre de 2018
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,
Atès que segons el decret 25/16, de 14 de desembre de 2016, es va establir
un import de 750 € per trasllat,
Pel present, ESTABLEIXO que cada capellà pugui triar entre dues possibilitats:
1- Si el capellà executa ell mateix la mudança, amb ajut d’altres persones o
bé d’una empresa, l’import concedit serà de 750 €.
2- Si el capellà encarrega al bisbat la gestió de la mudança, el bisbat assumirà
el cost, amb l’empresa escollida pel bisbat, sempre que el mossèn s’encarregui que
tot allò que no siguin mobles estigui embalatjat.
Les condicions per accedir a aquesta ajuda seran:
- Que el trasllat sigui per petició del bisbe.
- Que el trasllat sigui per jubilació (només el primer trasllat).
Aquest decret entra en vigor l’1 de gener de 2019.
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 D’ARXIPRESTATS I CREACIÓ D’UNITATS
PASTORALS PARROQUIALS
Decret 25/18. Solsona, 9 de novembre de 2018
Atès que, per Decret 09/03, de 16 de gener de 2003, es va establir l’agrupació
de parròquies amb la finalitat d’oferir una millor atenció pastoral als fidels i una
major coordinació i col·laboració entre les parròquies, distingint entre parròquies
de referència i parròquies agrupades,
Atès que, en aquests moments, el futur de la nostra Església diocesana i de la
vida cristiana passa per l’aposta prioritària a favor d’un primer grup de parròquies
en condicions poblacionals i religioses que facilitin la creació de comunitats vives
i evangelitzadores, tal com manifesta la declaració de la visió diocesana,
Atès que aquesta visió recomana suprimir aquelles estructures la realitat i
els objectius de les quals no estan enfocats i dirigits a fomentar unes comunitats
parroquials evangelitzadores,
Atès que, malgrat el que estableix el directori de la parròquia i l’arxiprestat,
a la diòcesi de Solsona els arxiprestats han esdevingut estructures poc eficaces
pastoralment,
Atès que l’empobriment de la pastoral i la manca de preveres demana un
esforç d’evitar estructures no essencials,
Atès que el Codi de Dret Canònic en el cànon 374 estableix que “qualsevol
diòcesi [...] ha de ser dividida en distintes parts o parròquies” i “diverses parròquies
veïnes poden unir-se en grups peculiars com ara els arxiprestats” per la qual cosa,
malgrat la llarga tradició dels arxiprestats, no són una estructura obligatòria,
Atès que les funcions de vigilància i de cura del clergat en l’actualitat poden
ser ateses sense l’existència dels arxiprestes,
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Atès que cal reduir les unitats pastorals a un nombre que ens permeti una
concentració de recursos humans que faci possible la renovació d’un primer grup
de parròquies,
Pel present,
SUPRIMEIXO tots els arxiprestats de la diòcesi de Solsona, quedant sense
vigència els nomenaments d’arxiprestes,
ESTABLEIXO la creació de les següents UNITATS PASTORALS PARROQUIALS (annex 1),
ESTABLEIXO que aquest canvi es reguli d’acord amb els criteris adjunts
(annex 2),
Esperant que sigui un bé per a l’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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UNITATS PASTORALS PARROQUIALS
BAGÀ. Parròquia de referència: Bagà
Castellar de n’Hug, l’Espà, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Maçaners, la Pobla
de Lillet, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre
BELLPUIG. Parròquia de referència: Bellpuig
Castellnou de Seana, Preixana, Seana, Vilanova de Bellpuig
BERGA. Parròquia de referència: Berga
Avià, Capolat, Castell de l’Areny, Cercs, el Cint, Correà, Espinalbet, l’Espunyola,
Fígols, Llinars, Malanyeu, Montmajor, la Nou de Berguedà, Sant Corneli, Sant
Jordi, Sisquer, la Valldan, Vilada
CARDONA. Parròquia de referència: Cardona
Bergús, Clariana, la Coromina, Gargallà, Pujol de Planès, Sorba
CERVERA. Parròquia de referència: Cervera
L’Ametlla de Segarra, Bellmunt, Civit, la Curullada, Gramuntell, Granyanella, Granyena de Segarra, la Guàrdia Lada, Montlleó, Montoliu de Segarra, Pallerols, Rubinat, Sant Antolí, Sant Pere dels Arquells, Talavera, Vergós de Cervera, Vilagrasseta
MOLLERUSSA. Parròquia de referència: Mollerussa
Fondarella, Golmés, Miralcamp, el Palau d’Anglesola, Sidamon, Vila-sana
NAVÀS. Parròquia de referència: Navàs
Balsareny, Merola, Montdarn, Sant Cugat del Racó, Serrateix, Viver de Serrateix
PUIG-REIG. Parròquia de referència: Puig-reig
Els Bassacs, Casserres, l’Esgleiola, Gironella, la Guàrdia, Merlès, Montclar, Obiols,
Olvan, Sagàs
SANT RAMON. Parròquia de referència: Sant Ramon
Castellnou d’Oluges, Ferran, Freixenet, Gàver, Gospí, Ivorra, el Llor, la Manresana,
Massoteres, Montfalcó Murallat, Montpalau, les Oluges, Palou de Massoteres, Portell,
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la Prenyanosa, Sant Domí, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant
Guim Vell, Santa Fe, la Tallada, Tarroja, Vergós Guerrejat, Vicfred, Viver de Segarra
SOLSONA. Parròquia de referència: Solsona
Ardèvol, Besora, Biosca, Brics, Busa, Cambrils, Canalda, Castellar de la Ribera,
Castellfollit de Riubregós, Castelltort, Cellers, Ceuró, Clarà, la Coma, la Corriu,
Freixinet, Guixers, Linya, Lladurs, Llanera, la Llena, Llobera, Lloberola, Madrona,
Matamargó, Miravé, la Molsosa, Montpol, Navès, Oden, Ogern, Olius, la Pedra,
Peracamps, Pinell, Pinós, Sallent, Sant Climenç, Sant Feliu de Lluelles, Sant Just
Joval, Sant Llorenç de Morunys, Santasusagna, la Selva, Su, Timoneda, Torà, Torredenegó, la Valldora, Vallferosa, Vallmanya
SÚRIA. Parròquia de referència: Súria
Castelladral, Coaner, Salipota, Salo, Sant Salvador de Torroella
TÀRREGA. Parròquia de referència: Tàrrega
Anglesola, Montornès, el Talladell, Verdú, Vilagrassa

CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DEL DECRET 25/18
REFERENT A LA SUPRESSIÓ DELS ARXIPRESTATS
I A LA CREACIÓ DE LES NOVES UNITATS
PASTORALS PARROQUIALS
1- Els rectors de les parròquies de referència de cada unitat són els responsables de fomentar la fraternitat sacerdotal, amb els mitjans que creguin oportuns,
entre els sacerdots que viuen dins de la unitat pastoral parroquial.
2- Distribuir, abans del dia 1 de gener de 2019, el romanent econòmic dels
antics arxiprestats entre les parròquies de referència de les unitats pastorals parroquials en què ha quedat dividit cada antic arxiprestat. Aquesta distribució ha de
seguir el criteri de proporcionalitat –tant per cent de població de cada unitat pastoral
parroquial respecte al total de l’antic arxiprestat-. La parròquia de referència té unes
despeses al servei de totes les parròquies de la unitat que justifica aquesta distribució.
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3- La col·lecta de Germanor es destinarà, a partir de l’any 2019, a la parròquia
de referència de la unitat pastoral parroquial i així totes les parròquies agrupades
col·laboraran, a partir d’ara, en l’economia de la parròquia de referència. Això
no impedeix que no es puguin establir altres mecanismes per fer efectiva aquesta
necessària col·laboració.
4- Ordinàriament i subsidiàriament, la cura de la salut dels capellans presents
en cada unitat pastoral parroquial recau sobre el rector de la parròquia de referència.
S’exceptuen els capellans que resideixen en la casa sacerdotal del Seminari diocesà,
en els pisos tutelats i en la residència geriàtrica de l’Hospital Pere Màrtir Colomés,
la cura dels quals recau sobre les persones nomenades oportunament.

COL·LECTES MANADES 2019
Decret 29/18. Solsona, 31 de desembre de 2018
Per tal que hi hagi constància de les col·lectes que han de fer-se a la diòcesi
durant l’any 2019, 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 2019 són les
següents:
- Infància missionera, dia 27 de gener
- Mans Unides -Contra la fam-, dia 10 de febrer
- Seminari, dia 17 de març
- Llocs Sants -Terra Santa-, dia 19 d’abril
- Clergat Nadiu, dia 12 de maig
- Càritas diocesana, dia 23 de juny
- Sant Pare, dia 29 de juny
- Domund, dia 20 d’octubre
- Germanor -Església diocesana-, dia 10 de novembre
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2. És responsabilitat de cada rector decidir si es faran dues col·lectes el mateix
diumenge (una ordinària i una per mitjà 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 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 01/19. Solsona, 2 de gener de 2019
Atès que les festes de Sant Josep i de Sant Jaume, apòstol, són festes de
precepte i que, aquest any 2019, 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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Vicaria General

REDUCCIÓ DEL NOMBRE D’ARXIUS PARROQUIALS
Decret 27/18. Solsona, 16 de novembre de 2018
Atès que, per Decret de 30 de desembre de 1976 es van concentrar els arxius
parroquials existents a la diòcesi de Solsona fins a arribar a un nombre de vint-i-nou,
Atès que, per Decret 25/18, de 9 de novembre de 2018, es va establir una
nova agrupació de parròquies estructurades en dotze unitats pastorals,
Pel present,
REDUEIXO el nombre d’arxius parroquials fins ara existents, en la forma
següent:
- BAGÀ: Bagà, Castellar de n’Hug, l’Espà, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Maçaners, la Pobla de Lillet, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià
de Cerdanyola i Vallcebre.
- BELLPUIG: Bellpuig, Castellnou de Seana, Preixana, Seana i Vilanova
de Bellpuig.
- BERGA: Berga, Avià, Capolat, Castell de l’Areny, Cercs, el Cint, Correà,
Espinalbet, l’Espunyola, Fígols, Llinars, Malanyeu, Montmajor, la Nou de Berguedà,
Sant Corneli, Sant Jordi, Sisquer, la Valldan i Vilada.
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- CARDONA: Cardona, Bergús, Clariana, la Coromina, Gargallà, Pujol
de Planès i Sorba.
- CASSERRES: Casserres, l’Esgleiola i Montclar.
- CERVERA: Cervera, l’Ametlla de Segarra, Bellmunt, Castellnou
d’Oluges, Civit, la Curullada, Ferran, Freixenet, Gàver, Gospí, Gramuntell, Granyanella, Granyena de Segarra, la Guàrdia Lada, el Llor, la Manresana, Montfalcó
Murallat, Montlleó, Montoliu de Segarra, Montpalau, les Oluges, Pallerols, Portell,
la Prenyanosa, Rubinat, Sant Antolí, Sant Domí, Sant Guim de Freixenet, Sant
Guim de la Plana, Sant Guim Vell, Sant Pere dels Arquells, Sant Ramon, Santa Fe,
Talavera, la Tallada, Tarroja, Vergós de Cervera, Vergós Guerrejat, Vilagrasseta i
Viver de Segarra.
- GIRONELLA: Gironella, els Bassacs, Obiols, Olvan i Sagàs.
- MOLLERUSSA: Mollerussa, Fondarella, Golmés, Miralcamp, el Palau
d’Anglesola, Sidamon i Vila-sana.
- NAVÀS: Navàs, Balsareny, Merola, Montdarn, Sant Cugat del Racó,
Serrateix i Viver de Serrateix.
- PUIG-REIG: Puig-reig, la Guàrdia i Santa Maria de Merlès.
- SOLSONA: Solsona, Ardèvol, Besora, Brics, Busa, Cambrils, Canalda,
Castellar de la Ribera, Castelltort, Ceuró, Clarà, la Coma, la Corriu, Freixinet, Guixers, Linya, Lladurs, Llanera, la Llena, Llobera, Lloberola, Madrona, Matamargó,
Miravé, la Molsosa, Montpol, Navès, Odèn, Ogern, Olius, la Pedra, Peracamps,
Pinell, Pinós, Sallent, Sant Climenç, Sant Feliu de Lluelles, Sant Just Joval, Sant
Llorenç de Morunys, Santasusagna, la Selva, Su, Timoneda, Torredenegó, la Valldora, Vallferosa i Vallmanya.
- SÚRIA: Súria, Castelladral, Coaner, Salipota, Salo i Sant Salvador de
Torroella.
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- TÀRREGA: Tàrrega, Anglesola, Montornès, el Talladell, Verdú i Vilagrassa.
- TORÀ: Torà, Biosca, Castellfollit de Riubregós, Cellers, Ivorra, Massoteres, Palou de Massoteres i Vicfred.
Donada la precedent agrupació d’arxius, ORDENO:
1- Que s’expedeixin, per la nostra Secretaria General, a cadascun dels arxius
esmentats, els llibres de baptismes, confirmacions, matrimonis i exèquies, excepte
els indicats en els punts núm. 5 i 6 del present decret.
2- El rector de la parròquia que se cita en primer lloc en cadascuna de les
agrupacions serà el responsable de la custòdia dels respectius llibres.
3- Aquest responsable assenyalarà un encarregat per fer els assentaments,
d’acord amb els sacerdots encarregats de les parròquies afectades per la concentració.
Els assentaments es faran per ordre cronològic cada mes.
L’índex final de cada llibre es farà per ordre alfabètic cada any.
4- Els respectius rectors del lloc on se celebri el sagrament o les exèquies
anotaran amb diligència i promptitud les dades convenients de cada celebració
en blocs servits per la Secretaria General del bisbat. Mensualment transmetran a
l’arxiu els fulls corresponents a fi que es faci l’assentament al llibre. Oportunament
aquests fulls han de ser retornats al lloc de procedència per a la deguda constatació
de compliment.
5- Els llibres dels arxius de Bellpuig, Casserres, Gironella, Mollerussa i
Puig-reig continuaran essent els mateixos.
6- Els llibres dels arxius de Súria i Torà continuaran essent els mateixos,
però caldrà posar la següent nota:
En el cas de Súria: “Amb data 1 de gener de 2019 la parròquia de Vallmanya
passa a l’arxiu de Solsona”.
En el cas de Torà: “Amb data 1 de gener de 2019 les parròquies d’Ardèvol,
Lloberola, Pinós, Sallent i Vallferosa passen a l’arxiu de Solsona”.
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7- Els llibres dels arxius de Bagà, Berga, Cardona, Cervera, Navàs, Solsona
i Tàrrega han de tancar-se amb data 31 de desembre de 2018 amb la següent nota:
“Aquest llibre ha estat clos per Decret 27/18. Solsona, de 16 de novembre
de 2018. Les inscripcions es trobaran al mateix arxiu on eren”.
Aquests llibres continuaran al mateix arxiu on estaven, sota la custòdia i
administració del mateix rector, el qual rebrà llibres nous de baptismes, confirmacions, matrimonis i exèquies.
8- Els llibres dels arxius que han estat suprimits: Anglesola, Avià, Balsareny,
Besora, Bergús, Capolat, Cercs, la Coromina, Guardiola de Berguedà, la Molsosa,
la Pobla de Lillet, Sant Antolí, Sant Guim de Freixenet, Sant Llorenç de Morunys
i Verdú han de tancar-se amb data 31 de desembre de 2018 amb la següent nota:
“Aquest llibre ha estat clos per Decret 27/18. Solsona, de 16 de novembre
de 2018. Les inscripcions d’ara endavant es trobaran a l’arxiu de la parròquia de
[...] on correspon aquesta parròquia”.
Aquests llibres s’han de lliurar al nou arxiu al qual corresponen abans del
dia 15 de febrer de 2019, si no és que s’hagi decidit que es quedin a la parròquia
d’origen.
9- Els 14 arxius que queden establerts continuaran tenint el mateix número
d’arxiu que ja tenien: 001 Solsona; 004 Cardona; 007 Súria; 015 Bagà; 018 Berga;
021 Gironella; 022 Puig-reig; 023 Casserres; 024 Navàs; 031 Torà; 034 Cervera;
035 Tàrrega; 038 Bellpuig; 039 Mollerussa.
10- Encarrego al vicari general i a la secretària general vetllar pel compliment d’aquest decret duent a terme les gestions oportunes que seran les següents:
Durant el mes de gener faran arribar personalment els llibres nous als 7
arxius corresponents, amb la primera pàgina escrita, i vetllaran perquè el rector
signi l’obertura (punt núm. 7 del decret).
Durant el mes de gener vetllaran perquè en els llibres dels arxius de Súria
i Torà s’inscrigui la nota corresponent (punt núm. 6 del decret).
Abans del 15 de febrer de 2019 vetllaran el tancament i recollida dels llibres dels 15 arxius que tanquen (punt núm. 8 del decret) i signaran personalment
l’esmentat tancament.
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Abans del 15 de febrer de 2019 vetllaran el tancament dels llibres dels 7
arxius que canvien (punt núm. 7 del decret) i signaran personalment l’esmentat
tancament.
Esperant que sigui un bé per a l’Església diocesana,
Ho decreta i signa el vicari general de Solsona

Mn. Josep M. Vilaseca i Ribalta
Vicari general
Per manament del vicari general
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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Consell Presbiteral

RESUM DE LA REUNIÓ DEL MES D’OCTUBRE
Presentació de la nova organització territorial
Després d’uns mesos de treball es presenta la nova organització territorial.
Es tracta de suprimir els arxiprestats i crear unes noves unitats pastorals parroquials.
Es comenta que darrere d’aquesta decisió hi ha alguns aspectes a tenir en
compte: l’atenció al clergat, les reunions fraternals de preveres, l’economia arxiprestal i acabar de delimitar les unitats pastorals. Cal tenir present que després
de la delimitació de les unitats pastorals, caldrà estudiar la distribució dels arxius
parroquials.
Alguns dels membres del Consell lamenten la supressió d’arxiprestats i els
preocupa si aquest canvi pot funcionar.
Exercicis espirituals de mes en la vida ordinària per al clergat i per als
treballadors apostòlics
Es planteja oferir exercicis espirituals de mes al clergat i als treballadors
apostòlics, aprofitant que a Manresa hi viu el P. David Guindulain, jesuïta, que
condueix exercicis espirituals de mes i en la vida diària.
Es comenta que estaria bé divulgar-ho, tant a preveres com a fidels de
la diòcesi. Es proposarà al P. Guindulain venir a fer un recés diocesà i parlar-li
d’aquest tema.
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Proposta de nou acompanyament dels capellans diocesans i de les comunitats de vida consagrada
El Sr. Bisbe proposa un nou tipus d’acompanyament més eficaç i útil. Aquesta
proposta seria: els rectors de les unitats pastorals estarien acompanyats pel bisbe,
el qual demanaria als interessats quins objectius es fixen per als propers tres o sis
mesos; els mossens que es troben en unitats pastorals estarien acompanyats pel
rector de referència; els mossens que es troben en el Seminari o a l’Hospital de
Solsona estarien acompanyats per mossèn Guixé i mossèn Montiu; als mossens
jubilats els acompanyaria Mn. Jordi Orobitg, i el Sr. Bisbe els visitaria un cop
l’any; les comunitats de vida consagrada i els monestirs estarien acompanyats pel
delegat, P. Jordi Castanyer.
Els membres del Consell manifesten que caldrà veure si la persona es deixa
acompanyar i també comenten que cal tenir present en aquesta distribució els grups
de mossens amics.
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Col·legi de Consultors

RESUM DE LES ÚLTIMES REUNIONS
Venda d’alguns terrenys
Es dona el vistiplau a la venda del terreny de Mollerussa i el terreny de Sant
Llorenç, en les condicions establertes pel Consell d’Assumptes Econòmics.
Conveni amb l’Església copta ortodoxa
Es planteja la proposta de cessió del santuari del Sant Dubte d’Ivorra, amb
la participació i l’acord del rector i la comunitat parroquial d’Ivorra, a l’Església
copta ortodoxa. Els membres del Col·legi hi donen la seva aprovació.
Acompanyament integral dels preveres de la diòcesi
El Sr. Bisbe proposa fer un acompanyament als mossens de la diòcesi sense imposar res ni marcar cap protocol, a través d’un procés de diàleg i ajuda. Els
membres del Col·legi ho valoren positivament.
El Sr. Bisbe, a partir de la llista de mossens, parlarà amb els possibles acompanyants per concretar-ho.
Primeres passes en la reorganització territorial diocesana
El Sr. Bisbe demana als assistents una primera valoració i cadascú explica
les primeres passes fetes en la reorganització territorial diocesana, expressant les
repercussions, neguits i projectes emergents a partir del recent canvi organitzatiu.
Col·legi de consultors
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Implementació dels nous arxius sacramentals parroquials
El vicari general i la secretària general presenten una proposta de decret de
reducció del nombre d’arxius parroquials fins ara existents, en la forma indicada,
donant a conèixer els detalls de com es farà el canvi, com es procedirà per preparar
els nous llibres i algunes instruccions i indicacions bàsiques.
Els membres del Col·legi plantegen alguns punts amb relació als arxius per
tal que quedin reflectits en el decret. També es demana que pugui haver-hi alguna
formació adreçada als responsables dels arxius de cada lloc.
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Equip de Visió

RESUM DE LES ÚLTIMES REUNIONS
Capacitació, normes i funcionament de l’equip
Es va treballar la capacitació dels membres de l’equip i es van establir unes
normes i uns procediments de treball per tal de desenvolupar un bon funcionament
com a equip.
Organització territorial
Es va fer un treball d’organització territorial que va culminar, després de
parlar-ne amb tots els capellans, amb la creació de dotze unitats pastorals parroquials.
Plans d’acció
S’ha començat un treball per reformar les estructures diocesanes. Es tracta de
fixar un pla per a cada àrea – departament, organisme o delegació – de l’estructura
organitzativa diocesana. Aquest serà un treball conjunt entre els membres de cada
àmbit i l’equip de visió diocesà.
Acompanyament de tots els agents de pastoral
S’ha ofert i presentat a tots els rectors de les parròquies de referència de les
unitats pastorals parroquials i a les treballadores apostòliques de l’equip de visió
un acompanyament pastoral. S’ha seleccionat i nomenat una coordinadora de la
cúria diocesana que ha d’assumir l’acompanyament dels caps de departament i una
coordinadora d’altres organismes diocesans – museu, arxiu i casa seminari.
Equip de Visió
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Aquest acompanyament cerca introduir una cultura de treball que sigui més
intencional i estratègica. L’acompanyament vol ajudar i estimular que tots els agents
dirigeixin el seu treball envers la visió de la pròpia unitat pastoral parroquial i la
visió diocesana.
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Consell d’Assumptes
Econòmics
RESUM DE LA 14a REUNIÓ (09/11/18)
El passat dia 9 de novembre de 2018, el Consell d’Assumptes Econòmics
de la diòcesi de Solsona es reuní a la cúria diocesana i es van tractar diferents punts
seguint l’ordre del dia.
Va tenir com a objectiu principal tractar diverses qüestions relacionades amb
el patrimoni immoble com la proposta d’algunes vendes per tal de realitzar obres
de millora en esglésies i rectories. Al mateix temps, també es van exposar algunes
propostes de rehabilitacions d’algunes rectories i la seva viabilitat econòmica.

Consell d’assumptes econòmics
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NOMENAMENTS
El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:
- Mn. Theodore Lambal, vicari de les parròquies de Sant Jaume de Mollerussa, Santa Maria de Fondarella, Sant Salvador de Golmés, Sant Miquel de
Miralcamp, Sant Joan Baptista del Palau d’Anglesola, Sant Bartomeu de
Sidamon i Sant Miquel de Vila-sana.
- Mn. Marc Majà i Guiu, renovació de consiliari de l’Escola d’Evangelització
Sant Andreu Solsona i renovació de delegat de Pastoral de Vocacions.
- Sr. Marc Trulls i Noguera, renovació de delegat de Pastoral de Joventut.
- Mn. Ramon Viladés i Llorens i Sr. Carles Freixes i Codina, renovació de
membres de la Comissió diocesana de Patrimoni.
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Seminari Major

EL CURS DE L’ESPERANÇA
En els darrers butlletins ja vàrem anunciar les noves incorporacions al
Seminari Major i ens vàrem alegrar de l’esperança que provoquen aquests quatre
seminaristes majors.
Durant aquest trimestre, han començat a cursar: 2n de filosofia, en Cesc; 1r
de filosofia, en Jordi; introductori i assignatures de 1r i 2n de filosofia, en Rubèn; i
introductori, en Francisco Javier.
El bisbe diocesà, per acompanyar millor el seu procés, els visita al Seminari
Interdiocesà cada mes i s’entrevista amb cadascun d’ells i, en algunes ocasions,
els reuneix a tots plegats per a compartir alguns aspectes de la vida de la diòcesi.
Tots han participat en un curs opcional que organitza la Facultat de Teologia
sobre la renovació pastoral i missionera de les parròquies, a càrrec de Mn. Emili
Marlés.
Els caps de setmana complementen la seva formació amb diverses iniciatives (cursos de formació afectivosexual, recés d’Emmaús, activitats amb joves i
adolescents, etc.). Alguns d’ells treballen alguns caps de setmana per a col·laborar
en les seves despeses.
El Jordi, el Rubèn i el Francisco Javier han col·laborat en les trobades vocacionals i en les convivències del Seminari Menor en Família.
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COL·LABOREM AMB EL SEMINARI
Darrerament vàrem publicar els comptes del curs 2017-2018 del Seminari
Major i del Seminari Menor en Família.
Com cada any, amb motiu del dia del Seminari, publicarem un breu resum
al Full Diocesà i oferirem la presència dels seminaristes majors i menors a les
parròquies per a fomentar l’oració en favor del Seminari i per a conscienciar els
fidels de la necessitat de la seva col·laboració econòmica.
Enguany, a més, inaugurarem una publicació pròpia del Seminari que
trimestralment adjuntarem en el Full Diocesà per a apropar-nos a tots els fidels i
fomentar l’apadrinament dels seminaristes.

166

Seminari

Seminari Menor en Família

ACTIVITATS DEL TRIMESTRE
El primer trimestre del curs 2018-2019 va transcórrer amb bon ritme per al
Seminari Menor en Família. Arrancant a finals de setembre, amb el primer cap de
setmana de convivència, els següents mesos es van anar alternant, amb periodicitat
aproximadament quinzenal, les trobades de cap de setmana al Seminari de Solsona
i a Avià. En ambdós llocs, hi va haver temps per a l’estudi personal, la pregària, la
col·laboració i la descoberta pastoral i, també, és clar, per al descans i el temps lliure.
Es pot subratllar el fet que, en tots els caps de setmana de Seminari Menor
en Família, hi va participar sempre almenys un dels seminaristes majors, amb
l’objectiu d’acompanyar en Jacob i, d’alguna forma, col·laborar també en la bona
marxa de les activitats.
D’altra banda, el Seminari Menor en Família va participar també en les
trobades vocacionals en diumenge (trobades lúdiques i convivencials, al voltant
d’un partit de futbol, d’un berenar i d’una estona de catequesi i pregària). A més
d’això, possiblement la iniciativa més significativa i nova ha estat que, el cap de
setmana de novembre en què la trobada del Seminari Menor va ser a Solsona, dos
nois de diferents parròquies del bisbat van prendre part també en la convivència,
en format de seminari obert, amb l’objectiu de conèixer més directament en què
consisteix un cap de setmana de Seminari Menor i, així, tenir més elements per al
seu discerniment vocacional.
Per últim, en Jacob va participar també, junt amb un grup de 22 joves del
bisbat, en l’encontre organitzat per la comunitat de Taizé, al voltant de la nit de cap
d’any, enguany realitzat a Madrid.
Seminari
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V JORNADA DIOCESANA D’IMMIGRACIÓ
El dia 22 d’octubre, a Cardona, tingué lloc la V Jornada Diocesana
d’Immigració organitzada per la Comissió d’Immigració de Càritas Diocesana, amb
la participació d’unes noranta persones de diversos llocs de la diòcesi.
La jornada començà amb una visita guiada per grups al Parc Cultural de la
Muntanya de Sal de Cardona. Després anaren al Casal Cívic, on tingué lloc l’acte de
presentació del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, amb unes paraules
de benvinguda de Joan Elias, director de Càritas Diocesana.
A continuació, la coordinadora local Anna Casanovas explicà el projecte,
que té com a objectiu atansar persones de diferents edats, cultures i nacionalitats,
amb diferents activitats educatives, esportives i lúdiques.
Hi hagué la representació teatral M’ho hauré de pensar de l’escriptor i
guionista Jordi Santasusagna, una obra molt adequada per l’actualitat que vivim
i per reflexionar, i es tancà amb paraules d’agraïment del rector de Cardona, Mn.
Carles Pubill.
Com a cloenda de la trobada es compartí un dinar de germanor a peu dret
enmig d’animats comentaris d’aquest cinquè encontre diocesà.
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PELEGRINATGE SACERDOTAL AL
SANTUARI DE LOURDES
Del 22 al 25 d’octubre, el Sr. Bisbe i un grup de capellans van fer un pelegrinatge al santuari de Lourdes de França.
El grup va sortir de la diòcesi el dilluns al matí i va fer una aturada a Vielha, on
van celebrar l’eucaristia a l’església parroquial. A mitja tarda van arribar a Lourdes
on van ser rebuts per Mn. Lluís Ruiz, que els va acompanyar durant la seva estada.
Un cop a Lourdes, van participar en tots els actes propis del santuari, com
ara la processó de les torxes, la missa a la gruta de Massabielle, la ruta dels “Passos
de Bernardeta” i la visita a les basíliques del santuari.
També van fer turisme pels voltants visitant el poble de Bartrés, a pocs
quilòmetres de Lourdes, i les grutes de Betharram, on van celebrar l’eucaristia dins
les mateixes grutes.
Ja de camí de tornada van aturar-se al circ de Gavarnia, un lloc preciós situat
al Parc Nacional dels Pirineus, van pujar el coll de Tourmalet, una de les clàssiques
etapes del Tour de França, i van fer parada a Bielsa, a l’Aragó.

ENCONTRES ROUTE TO GOD, PER A JOVES
El mes de novembre l’encontre Route to God va tenir lloc a Bellpuig, on
una trentena de joves d’arreu del bisbat es van reunir per parlar sobre la vocació
matrimonial i el nuviatge. Primer van començar amb un joc per parelles en el qual
havien d’ajudar-se mútuament per superar un seguit de proves. Després va tenir
lloc una catequesi a càrrec de la Vanessa Artiaga i el Marc Trulls.
A la segona part, van tenir el testimoni del Joan i la Núria, una parella que
fa tres mesos que s’ha casat, i, tot seguit, va haver-hi un temps de preguntes. La
trobada va acabar amb la missa a la capella de Montserrat amb la comunitat parroquial de Bellpuig.
Notícies de la diòcesi
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El mes de desembre una vintena de joves es van reunir per realitzar un nou
Route to God. Aquest cop l’encontre va ser a Solsona, i va girar sobre el tema de
les pràctiques esotèriques.
La formació va anar a càrrec de Mn. Lluís Ruiz, el qual els va parlar sobre
l’origen d’algunes d’aquestes pràctiques. El tema va donar lloc a moltes preguntes
i dubtes per part dels joves assistents, i es va crear un interès fruit de l’atracció del
tema i la desinformació real.
El grup van celebrar la missa a la capella del Santíssim de la parròquia de
Solsona.

JORNADA MUNDIAL DELS POBRES
Per segon any consecutiu, i responent a la crida del papa Francesc, es va
celebrar aquesta Jornada en algunes parròquies del bisbat.
A la parròquia de Súria van realitzar una vetlla de pregària, una solemne
eucaristia dominical i un àpat fratern que va convocar una seixantena de participants.
A la parròquia de Solsona es va celebrar la Jornada dins la missa de la
comunitat i, tot seguit, van poder comptar amb un testimoni de l’Encontre de Fratello amb el Sant Pare.

BEATIFICACIONS A LA SAGRADA FAMÍLIA
El dia 10 de novembre va tenir lloc al Temple Expiatori de la Sagrada Família
la beatificació de 16 màrtirs de la Guerra Civil, amb el lema «un sí a l’Amor». Els
màrtirs beatificats foren tres laics i tretze religiosos: nou de la congregació Sant
Pere ad Vincula, tres germanes caputxines de la Mare del Diví Pastor i una germana
franciscana del Sagrat Cor.
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Aquesta última màrtir, la mare Carlota de la Visitació, fou superiora de la
comunitat religiosa que hi havia a Vilanova de Bellpuig quan va esclatar la Guerra. Per aquest motiu, uns 35 feligresos de Vilanova de Bellpuig, acompanyats pel
rector, Mn. Abel Trulls, i l’alcalde de la població, Sr. Joan Trull, van participar en
la celebració de beatificació presidida pel cardenal Angelo Becciu, prefecte de la
Congregació per les Causes dels Sants, i concelebrada per un bon nombre de bisbes
–entre els quals el nostre, Mons. Xavier Novell–, preveres i diaques.

TRASLLAT DE LES RESTES DE MN. JERONI ROCA
El dia 24 de novembre de 2018, les suposades restes de Mn. Jeroni Roca i
Rossell van ser traslladades del cementiri de Guardiola de Berguedà a l’església
parroquial de la Immaculada, de la mateixa població.
L’acte fou presidit pel Sr. Bisbe que va estar acompanyat pel rector de la
parròquia de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, Mn. Miquel Farràs i Farràs,
així com per l’alcalde de la població, l’Il·lm. Sr. Josep Lara Tristante, i altres membres de la parròquia i el bisbat.
Mn. Jeroni Roca i Rossell, nascut a l’antic poble de Pont de Rabentí (el Berguedà) l’any 1881, va exercir el seu ministeri sacerdotal servint a les parròquies de
Sant Jaume de Frontanyà, el Mujal, Obiols, Avià i Cervera, des d’on va ser nomenat
rector de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. En esclatar la Guerra Civil, el
juliol de 1936, va buscar refugi prop del santuari de la Mare de Déu de Gresolet, a
Saldes, on va ser descobert i assassinat.
Actualment hi ha obert el procediment de la seva causa de beatificació i
canonització, per la qual cosa s’ha procedit a la correcta conservació i preservació
de les seves restes. El mateix dia de la seva exhumació, aquestes van ser traslladades
a un vas sepulcral que s’ha realitzat per a l’ocasió situat al bell mig de la nau lateral
dreta de l’església parroquial.

Notícies de la diòcesi

171

CURS DE L’EESA SOLSONA
Del 23 al 25 de novembre es va portar a terme, al Seminari de Solsona, el
4t curs del programa de formació de l’Escola Evangelització Sant Andreu (EESA),
amb el nom de “Jesús en els quatre evangelis”.
Tots els participants van quedar molt contents i agraïts de tot el que van
poder viure en aquest curs.

SEGONA EDICIÓ DEL CURS DE LIDERATGE
SACERDOTAL 3.0
El mes de novembre va començar, a la casa d’exercicis dels jesuïtes de
Sarrià, el primer mòdul del curs de Lideratge Sacerdotal 3.0. Aquesta és la segona
edició d’aquest curs en la qual participen vint-i-un sacerdots, tres dels quals són
del nostre bisbat.
Aquest primer mòdul va comptar amb la presència de dos ponents de nivell: el
bisbe Xavier Novell, que va dur a terme una ponència en què feu una radiografia del
sacerdot del futur, i Mn. Emili Marles, vicedegà de la FTC, el qual els va aproximar
a la urgència de la conversió pastoral a través d’estadístiques que mostren l’estat
de la nostra Església catalana.

RECESSOS D’EMMAÚS
El cap de setmana del 30 de novembre, 1 i 2 de desembre va tenir lloc al
Seminari de Solsona el recés d’Emmaús dones.
Un bon nombre de servidores es varen preparar durant tres mesos per servir
en el recés i acompanyar les caminants provinents de diferents parròquies de la
diòcesi i d’altres bisbats de Catalunya.
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Els dies 7, 8 i 9 de desembre va ser el torn del recés Emmaús Homes; aquesta
edició (la cinquena) va comptar amb una seixantena de participants repartits a parts
iguals entre caminants i servidors.

RECÉS D’ADVENT PER A CAPELLANS
El dilluns 10 de desembre es va celebrar el recés d’Advent per a capellans
al Seminari de Solsona. Va ser conduït pel P. David Gindulain, jesuïta, amb el tema
de l’examen de consciència.
El P. David va fer la primera meditació en la qual indicava els cinc passos a
fer per tal de realitzar un autèntic examen de consciència: donar gràcies, demanar
la gràcia, examinar, doldre’s i propòsit d’esmena. En una segona meditació es va
fer l’exercici pràctic de tenir present en una jornada la presència de Déu, estar obert
a la seva gràcia i no ser obstacles.
El recés va continuar amb l’adoració al Santíssim i el res de l’ofici de lectura.
Finalment, acabà amb un dinar de germanor.

ELECCIÓ DE PRIORA AL MONESTIR
DE L’AMOR DIVÍ DE TÀRREGA
El dia 14 de desembre de 2018 se celebrà l’elecció de nova priora al monestir
de l’Amor Diví de Tàrrega, per haver acabat el mandat la priora anterior, la Gna.
Lourdes Pi Tarradas. Va presidir el Sr. Bisbe, Mons. Xavier Novell, acompanyat del
vicari general i rector de la parròquia de Tàrrega, Mn. Josep M. Vilaseca.
A les 8 del matí se celebrà la missa al cor, en la festa de Sant Joan de la Creu
i, tot seguit, es resà tèrcia.
A la sala capitular es va reunir la comunitat, amb la presència de les 6 capitulars. Es van escollir com a escrutadors la Gna. Caterina Loko i Mn. Josep M.
Vilaseca; aquest últim actuà de secretari. Després d’invocar l’Esperit Sant, el Sr.
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Bisbe va dirigir unes breus paraules a la comunitat i es va procedir a les eleccions.
Va ser escollida com a nova priora per un trienni la Gna. Caterina Loko Mwovi.
Seguidament, es resà el tedèum i es felicità la nova priora, la qual es presentà
a les germanes absents en les votacions. El Sr. Bisbe va cloure l’acte felicitant la
nova priora i la comunitat per les eleccions celebrades, desitjant-los unes bones
festes de Nadal.

CONFERÈNCIA SOBRE L’EUTANÀSIA
El dia 15 de desembre, al Centre Parroquial de Súria, va tenir lloc la xerrada
“Mites i realitat de l’eutanàsia” a càrrec de la doctora Montse Esquerda Aresté,
organitzada pel Projecte Raquel del bisbat de Solsona. La Sra. Montse Esquerda
és metgessa pediatra de l’Hospital Sant Joan de Déu de Lleida, psicòloga, membre del Grup d’Acompanyament del Dol, directora general de l’Institut Borja de
Bioètica-URL, professora de l’IREL i delegada de la Pastoral de la Salut de Lleida.
La conferència va tenir tres parts: una primera part que va introduir el tema,
sobre la malaltia i la mort en la societat actual; una segona sobre què diu el Magisteri de l’Església, i, finalment, en l’última part va fer referència als termes mèdics
que moltes vegades s’utilitzen erròniament, la qual cosa va servir per aclarir molts
dubtes. Després es va generar un debat molt participat per part dels assistents.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL BISBE LASALA
El dia 17 de desembre es va presentar, a la sala Bisbe Lasala del Palau Episcopal de Solsona, el llibre El Bisbe de Solsona Rafel Lasala i Locela i l’historiador
Domènec Costa i Bafarull. Presència il·lustrada valenciana a Catalunya, obra de
Ramon Planes Albets, i que recull el manuscrit original, obra de Domènec Costa
i Bafarull.
La presentació va anar a càrrec del doctor Mn. David Abadías i Aurín, degà
de la Facultat Antoni Gaudí, acompanyat pel seu autor, el Sr. Ramon Planes i Albets.
L’acte va finalitzar amb la cloenda per part del bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell.
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Aquest llibre segueix l’edició d’una altra gran obra del mateix Costa Bafarull, La Ciudad de Solsona y su Iglesia. Com es va explicar durant l’acte, el
manuscrit publicat per Costa Bafarull l’any 1793 va anar a parar enigmàticament
a la parròquia de Su, on va ser trobat, l’any 1878, com a llibre d’ensenyament del
rector als infants d’aquella parròquia. Ramon Riu el creia perdut l’any 1895 i no
va ser descobert, de nou, fins a l’any 1898, a la sala del campanar, avui una de les
sales del Museu Diocesà.
Aquesta edició ha coincidit amb la celebració del III centenari del naixement del bisbe Lasala i com a cloenda dels 425 anys de la creació de l’Església
de Solsona. El projecte, finançat pel bisbat de Solsona, ha estat transcrit i realitzat
per Ramon Planes.

DEFUNCIÓ GERMANA NÚRIA DE JESÚS
El dia 27 de desembre de 2018 va morir la germana Núria de Jesús, carmelita
descalça, del monestir de Santa Teresa de Mollerussa, a l’edat de 94 anys.
La germana Núria va néixer a Barcelona el dia 11 de febrer de 1924. Fou
religiosa de vida activa a les germanetes de l’Assumpció, i arribà a ser provincial
d’aquesta congregació. Va fer la seva primera professió el 29 de juliol de 1952.
Va sentir la crida a una major donació de si mateixa i va entrar al Carmel de
Mollerussa el 12 de juliol de 1975. Tenia estudis d’ATS i música. Va fer la professió
solemne com a carmelita descalça el dia 27 d’octubre de 1979.
Va destacar per la seva prudència, equilibri, abnegació i mortificació en el
domini de si mateixa. Pels seus estudis de gregorià, amb l’ajut d’una altra germana,
Emília de Jesús Maria, varen passar el cant gregorià al català, en tota la part que
acostumen a cantar, del qual continuen gaudint a la comunitat. El 1983 fou nomenada responsable de la fundació que s’intentà realitzar a Angola.
Al cel sigui i que intercedeixi per nosaltres
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ENCONTRE EUROPEU DE TAIZÉ
Del 28 de desembre al dia 1 de gener va tenir lloc l’Encontre Europeu de
Taizé a la ciutat de Madrid. Un grup de joves del bisbat hi va participar.
Les activitats foren, com sempre, moments de pregària, tallers de formació,
catequesis, eucaristies i visites més lúdiques.
La celebració de Cap d’Any amb la festa de nacionalitats, on cadascun dels
països realitza un ball o una cançó popular, fou una de les activitats més destacades.
El primer dia de l’any fou l’últim de l’encontre, per tant, va ser dia d’estar
amb les famílies, anar a la primera missa de l’any i fer un dinar especial per
acomiadar-se.

FINALITZA LA VISITA PASTORAL
Aquest final d’estiu i la tardor de 2018, el Sr. Bisbe va acabar la seva primera
visita pastoral a la diòcesi. Acabada la visita a les unitats pastorals parroquials de
Súria i Cardona, només quedaven aquelles parròquies que quan va visitar l’antic
arxiprestat de Solsona-Morunys pertanyien a l’antic arxiprestat del Cardener i ara
pertanyen a la unitat pastoral parroquial de Solsona. Són les parròquies de Su,
Freixinet, Santasusagna i Matamargó.
El dia 1 de setembre, el Sr. Bisbe va visitar la parròquia de Freixinet. Va
celebrar l’eucaristia amb un bon grup de fidels i va tenir ocasió de conèixer-los i
saludar-los personalment en el marc del sopar que varen organitzar al local social
del poble. Van recordar les darreres confirmacions a la parròquia i l’atenció pastoral
que va fer en el moment de canvi que suposà la mort sobtada del rector fa pocs
anys. Des d’aleshores han passat a tenir missa mensual i el Sr. Bisbe va animar-los
a perseverar en l’eucaristia dominical, ja sigui anant a les parròquies veïnes quan
en tenen o al santuari del Miracle.
El dia 12 d’octubre, el Sr. Bisbe va presidir la festa de Sant Grau a la capella dedicada a aquest sant a la parròquia de Su. Va saludar els fidels, la majoria
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originaris de les cases d’aquella contrada. Va comprovar com els veïns tenen cura
de la capella i va prendre consciència d’unes importants obres. Aquell mateix dia
va visitar l’església del petit nucli de Sant Just d’Ardèvol i va tenir notícia de les
millores que s’hi volen dur a terme gràcies a una subvenció de la Diputació de
Lleida. També va dinar amb la comunitat benedictina del Miracle.
El dia 10 de novembre, el Sr. Bisbe va visitar la parròquia de Su. Va celebrar
l’eucaristia i va compartir un berenar amb els fidels al local social. Fou ocasió per
comentar les obres de la rectoria, tan esperades i necessàries. També va animar la
comunitat a ser constants en l’eucaristia dominical aprofitant la proximitat dels
santuaris de Pinós i del Miracle.
El dia 16 de desembre, el Sr. Bisbe va visitar la darrera parròquia: Santasusagna. Hi va celebrar l’eucaristia i va saludar els veïns. Va recordar la seva presència, no fa gaire temps, a causa de la mort del penúltim rector, amb vista a facilitar
el canvi, que fou imprescindible. Ja aleshores va recollir els llibres sacramentals
històrics i els va dipositar a l’arxiu diocesà.
El Sr. Bisbe dona gràcies a Déu per la conclusió de la seva primera visita
pastoral i anuncia l’inici de la segona visita que, d’acord amb la nova visió diocesana, tindrà un caràcter més centrat en la presència a les 12 parròquies de referència
i en la predicació i acompanyament del nucli comunitari que ha de fer possible
la renovació pastoral i missionera d’aquestes primeres parròquies seleccionades.

CONFIRMACIONS
El Sr. Bisbe va administrar el sagrament de la confirmació a les següents
parròquies:
- El dia 21 d’octubre a la parròquia de Santa Maria de Cervera, i el dia 4 de
novembre a la parròquia de Sant Pau de Narbona d’Anglesola.
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MN. JOSEP FÍGOLS I BONVEHÍ
El dia 13 de novembre va morir Mn. Josep Fíguls Bonvehí, missioner del
nostre bisbat al Brasil, a l’edat de 92 anys.
Mn. Josep va néixer a Gironella el dia 5 de febrer de l’any 1926. Va ser
ordenat prevere el dia 15 de juliol de 1951. Va servir pastoralment les parròquies
de Verdú, Besora i Ferran.
El gener de 1957 va marxar a Amèrica de missioner, on ha viscut tots
aquests anys.
Preguem per Mn. Josep Fígols, encomanem-lo a les misses, i que des del
cel pugui gaudir del descans etern, en companyia del Pare.

MN. JOSEP VILA I BOIXADER
El dia 14 de desembre va morir Mn. Josep Vila Boixader, prevere resident
al Seminari de Solsona, a l’edat de 87 anys.
Mn. Josep Vila va néixer a la colònia de Cal Prat (de Puig-reig) el dia 24 de
desembre de 1931. Va iniciar els estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona l’any
1943 i va ser ordenat prevere el dia 17 de juliol de 1955.
Durant els seus anys de ministeri va servir pastoralment les parròquies de
Bellpuig, Castellar de n’Hug, Ivorra, Vicfred, Vilanova de Bellpuig, Golmés i Puigreig. I les colònies de Cal Pons, Cal Marsal i el Guixaró.
Preguem per Mn. Josep Vila, que estigui a la glòria de Déu Pare i que des
d’allà intercedeixi per tots nosaltres, especialment per la seva família i amics.
Descansi en pau.
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