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HOMILIA DE LA FESTA MAJOR DE TÀRREGA
EN HONOR DE LES SANTES ESPINES
Les Santes Espines de Tàrrega, una de curta i una de llarga, són patrones de la
ciutat, invocades des d’antic per demanar el do de la pluja en temps de secada. Són
molts els pobles, viles i ciutats que s’han emparat a relíquies i sants per a demanar
al bon Déu allò necessari per a la vida: la pluja, la salut enmig d’epidèmies i la pau
en temps de guerres i violències. Són també molts els pobles que, en agraïment als
beneficis rebuts, festegen els seus patrons amb gran solemnitat i en fan memòria
per a les generacions que potser poden oblidar d’on venen i a qui deuen la seva
prosperitat i futur.
Vinc a presidir la vostra festa després d’uns anys de canvis i renovació a la
vostra parròquia. Podríem dir que Déu us està beneint enmig de la secada de vida
cristiana que patim com a país des de fa molt de temps.
M’agafo a la duplicitat de les vostres relíquies i al fet que una és curta i
l’altra llarga per a fer-me ressò de la vostra visió parroquial i de la benedicció que
demano al bon Déu per a aquesta estimada parròquia de Tàrrega.
****
Una, curta. De la mà de la segona lectura, veiem com Crist “no es volgué
guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a
prendre la condició d’esclau”. Déu, en Jesús, es va fer família amb la humanitat.
Es va fer semblant als homes i començà de captenir-se com un home qualsevol.
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Es va fer proper, va sentir, pensar, somniar, parlar, actuar a mode humà. Va tocar
les limitacions de la humanitat en el cos i en l’esperit. Va crear una petita família.
Es va escollir una colla de germans i va permetre que en ella la seva mare exercís
un paper maternal.
Jesús no va realitzar la seva missió en solitari, sinó que en va voler fer partícips una colla de deixebles i així els va preparar perquè la seva missió, després de
la passió, mort i resurrecció, es desplegués arreu. Podem dir que, des del principi,
l’Església és una família unida en Crist, com recita la primera part de la declaració
de la vostra visió.
Aquesta espina curta evoca la humanitat i la familiaritat de Jesús que vol que
aquí a Tàrrega existeixi una porció de la seva família. Demà veurem com Maria, la
seva Mare, hi exerceix una protecció i una pedagogia maternal. Avui, ens aturem a
considerar que no pot haver-hi missió –no es pot sortir per estimar, per evangelitzar,
per oferir el tresor de la vida– si no es genera una família unida en Crist.
Tots sabem que la família és el nucli més bàsic de la convivència, del creixement i de la guarició. Qui no té família viu a la intempèrie, pidola afecte, anestesia
la incomoditat, s’exposa a tot tipus de compensacions i pot arribar a tota mena
d’addiccions. Qui té família viu segur, afectivament sa, té refugi en les dificultats,
comparteix els seus sofriments i supera totes les dificultats.
Quan les parròquies són família, tothom qui s’hi apropa s’hi troba bé, experimenta l’atractiu del caliu, de l’escolta, de l’amor incondicional, sense judicis,
sense exigències. L’ambient de família en una parròquia crea les condicions perquè
tothom, sigui quina sigui la seva història, pugui créixer, fructificar, pugui guarir-se,
descansar i tenir l’oportunitat de refer la seva vida.
Les nostres parròquies han de ser una família.
Fixar la nostra mirada devota en l’espina curta suposa mirar Jesús a Natzaret, mirar Jesús en les llargues estones domèstiques amb els seus deixebles, amb
els seus amics. Jesús, savi com ningú, coneixedor del cor de l’home com només
el coneix el seu autor, sabia que les seves paraules i les seves obres només fructificarien si cada home i cada dona s’arriscaven a fer família, a entrar en una colla
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on es pot ser transparent, vulnerable, accessible. Fidels de la parròquia de Tàrrega,
especialment aquells que col·laboreu en grups i activitats, no us oblideu que tot
plegat no serveix per a res si no dediqueu el millor temps a fer caliu de família. El
projecte més audaç i innovador, el mètode més eficaç d’evangelització, el llibre
més inspirador, no serveix de res si no el promou, l’usa o el medita una comunitat
de germans, una família unida en Crist.
****
L’altra, llarga. La primera lectura de l’Apocalipsi ens presenta el Senyor Jesús
coronat, assegut en un tron fet de núvols blancs, coronat amb una corona d’or. Ens
parla de la seva dignitat reial, de la seva majestat divina, del lloc on vol conduir-nos
la seva encarnació, passió i mort. Podem establir un paral·lel entre les afirmacions
evangèliques: “aquí teniu l’home” i “un que hi seia, semblant a un fill d’home”.
Jesús coronat d’espines és l’home, és el model del qui estima fins a donar la vida,
del qui és capaç de sofrir per a canviar el cor dels altres. El reialme de crist és un
reialme radicalment nou, no pas de poder i sotmetiment, sinó de servei i lliurament.
L’espina llarga ens fa pensar a estimar, a sortir per a estimar. Els deixebles de
Crist poc saben estimar si no n’aprenen fent caliu familiar en Crist, però poc estimen
si no són capaços de sortir i anar a l’encontre de tothom, malgrat els sofriments i
els menyspreus que això pugui suposar.
La segona part de la vostra declaració, tal com ens evoca l’espina llarga,
afirma que cal sortir, cal estimar aquesta societat targarina tal com és, malgrat que
li costi d’entendre el missatge de l’evangeli, malgrat que fins i tot el rebutgi. Qui
ha dit mai que anunciar l’evangeli sigui cosa fàcil?
L’espina no només ens parla de dificultats i rebuig, també ens parla
d’esclavitud i de llibertat. L’evangeli no és difícil perquè és fosc, complicat o incomprensible. L’evangelització no és difícil perquè demana uns estudis elevadíssims
per a entendre misteris inescrutables. NO! L’evangeli és difícil perquè denuncia,
posa en evidència la falsedat d’un estil de vida, perquè revela les esclavituds daurades i maquillades d’una vida mundana. L’evangelització invita a reconèixer que
allò que visc no és vida i invita a un pas de llibertat davant del qual hi ha moltes
resistències materials i espirituals.
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Fixar la nostra mirada devota en l’espina llarga suposa mirar Jesús a Galilea,
curant, alliberant, al temple de Jerusalem, discutint i posant en evidència la buidor i
falsedat tant dels pagans com dels fariseus; al Gòlgota, estimant, perdonant. Galilea,
el temple i el Gòlgota ens fan mirar Jesús en la seva donació, en la seva compassió
per les multituds malmenades i esclaves, en la seva indignació per les injustícies
i els abusos. Jesús, savi com ningú, coneixedor del cor de l’home com només el
coneix el seu autor, sabia que les seves paraules i les seves obres només aconseguirien trencar les cadenes de l’esclavitud si es convertien en un amor crucificat,
si es mantenien fidels en les proves i en el refús.
Fidels de la parròquia de Tàrrega, especialment aquells que col·laboreu en
grups d’evangelització, no us oblideu que el vostre anunci només podrà estovar
el cor dels qui us escolten si estimeu, si us lliureu, si mostreu de veritat que l’únic
interès que us mou és el bé d’aquells a qui us dirigiu.
Tàrrega, 13 de maig de 2019

HOMILIA DE LA FESTA DE LA MARE DE DÉU
DE L’ALBA DE TÀRREGA
La venerable tradició de la mare de Déu de l’Alba ens porta a aquells temps
de reconquesta i a la devoció de l’emperador Carlemany vers la Mare de Déu.
Mentre avançava per recuperar aquestes terres per al cristianisme, es trobà davant
de l’exèrcit moro als peus del tossal del Mor. A l’albada una formació o l’altra havia
d’iniciar la batalla. Afligit i atemorit s’encomanà amb devoció a la Mare de Déu i
li prometé la construcció d’una capella si obtenia la victòria. Com ja sabeu tots els
targarins, a trenc d’alba, en el moment crucial de la batalla, se li aparegué Maria
per encoratjar-lo a perseverar i per assegurar-li que obtindria la victòria.
Lluny de tota lectura conflictiva amb l’islam, cada vegada més present entre
nosaltres a causa de tants que han vingut cercant una oportunitat per a ells i les
seves famílies, voldria mostrar-vos el paper important de la devoció a la Mare de
Déu de l’Alba per a sostenir-nos en les pors i dificultats davant els reptes que teniu
plantejats com a comunitat i per a fer-vos perseverar en les accions que heu emprès
per a reconquerir aquesta ciutat per a Crist.
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Ahir, us invitava a unir la devoció a les Santes Espines i la vostra visió
parroquial i us demanava que cada vegada que les veneréssiu als peus de la seva
fornícula recordéssiu, mirant la curta, que el Senyor us demana crear una família
unida en Crist, i mirant la més llarga, que feu família per a sortir a estimar.
Avui, us invito a veure en Maria la principal ajuda en aquesta albada parroquial. Us proposo que confieu a Maria la vostra visió i que us recolzeu en Maria
enmig de la dificultat per a portar-la a terme.
Faig abans dues passes prèvies importants: adonem-nos que l’albada de la
vida cristiana personal i comunitària és una relació amb Jesús; adonem-nos també
que Maria és: l’alba de l’albada; l’inici de la visita de Déu; el nostre principal
exemple i ajuda per a fer possible aquesta relació amb Jesús per l’Esperit Sant;
la protectora per excel·lència d’una comunitat que vol reconquerir per a Crist la
ciutat on habita.
****
En primer lloc, adonem-nos que l’albada de la vida cristiana personal i
comunitària és una relació amb Jesús.
L’Apocalipsi, en la primera lectura, ens presenta el cel en la forma d’una ciutat engalanada en la qual Déu habita amb els homes. Aquesta presència i convivència
és benedicció per a tots ells: són eixugades totes les llàgrimes, han desaparegut la
mort, el dol, els crits i les penes. La unió amb Déu, en aquesta ciutat, es dibuixa
amb una intimitat meravellosa, com la de dos nuvis.
Aquesta ciutat de l’encontre, aquest temps de joia i felicitat, té una gran
albada històrica en la visita de Jesús en aquest món, té també una albada personal
i comunitària quan cada persona, en el marc d’una comunitat cristiana, viu aquell
primer encontre personal amb el Senyor ressuscitat, per mitjà del do del seu Esperit
Sant. Alguns dels més novells en aquesta església de Santa Maria de l’Alba enteneu
perfectament el que us estic dient perquè acabeu d’experimentar això a través del
curs Alpha o bé ho vàreu viure fa uns anys i ho aneu revivint en els grups i les
activitats parroquials i diocesanes que freqüenteu.
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Quan Jesús es va encarnar en la història, quan ell va viure entre els homes,
tots els qui s’hi apropaven amb cor obert experimentaven consol, vida, goig i salut.
Les seves paraules i les seves obres restauraven vides afeixugades pel pecat i per
la malaltia. L’encarnació fou l’albada del cel.
Quan ell visita el cor de cada persona, l’allibera del pecat, l’omple d’una
vida nova, li procura un consol i un goig inefable i el mou a viure segons l’evangeli.
La conversió de cada persona és la seva albada particular.
Quan una comunitat parroquial s’arrisca a anunciar l’evangeli i es fia del
poder de l’Esperit Sant, tota la comunitat viu una renovació, una transformació:
esdevé més família, traspua evangeli, contagia el goig i l’alegria i es fa testimoni
dels miracles que Déu opera. La parròquia esdevé com un petit tros de cel, un espai
de presència serena i benèfica, un lloc bo on dona gust de ser-hi.
Totes aquestes albades, la de Déu en la història, la de la teva història, la de
la teva comunitat, apunten a un dia assolellat, lluminós, on Jesús ho serà tot en tots
i on tothom viurà aquest goig.
No oblidem, però, que a trenc d’alba alguns gaudeixen i d’altres dormen.
Alguns frisen pel dia, d’altres preferirien que no s’acabés la nit. L’albada sempre
té un punt de lluita, d’espera, de dificultat. Així fou amb Jesús, així és en el camí
de canvi de vida de tot convers, així és en una comunitat parroquial en conversió
pastoral i missionera.
****
En segon lloc, adonem-nos per què Maria, en temps de Jesús, de Carlemany i
avui, és l’alba de l’albada, és l’inici de la visita de Déu, és el nostre principal exemple
i ajuda per a inaugurar aquesta relació amb Jesús per l’Esperit Sant, és la protectora
per excel·lència d’una comunitat que vol reconquerir per a Crist la ciutat on habita.
A l’evangeli que acabem d’escoltar, l’arcàngel Gabriel anuncia a la Verge
Maria que Déu l’ha escollida per a ser la Mare del seu Fill i espera confiat el seu sí.
Aquest episodi, la visitació posterior, el temps d’embaràs, el naixement a Betlem, la
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fugida a Egipte i els 30 anys de vida familiar de Jesús a Natzaret amb ella i el bon
Josep ens presenten l’alba de l’albada. Ens presenta com Maria, primer que ningú,
va viure unida a Déu pel do de l’Esperit Sant, per la convivència íntima amb el
seu Fill. Maria va viure, millor que ningú, el cel a la terra, va intimar amb Déu per
la presència de l’Esperit Sant en el seu cor, va establir una relació especialíssima
amb Jesús i va fer de la seva família una comunitat acollidora i agradable on molts
deixebles de Jesús es van aixoplugar. Ella és l’alba de l’albada. Ella és la primícia
del goig i l’alegria del cel. Ella vivia ja en un cel i una terra nova.
Quina gran ajuda per a tots vosaltres i per a la vostra comunitat parroquial
tenir per patrona Santa Maria de l’Alba. Contemplant-la i venerant-la gaudiu d’un
gran impuls per a viure una relació amb Jesús per l’Esperit Sant que transformi les
vostres vides i renovi la vostra comunitat.
****
Fetes aquestes dues reflexions prèvies, us invito a veure en Maria la principal
ajuda en la vostra albada parroquial. Us proposo que confieu a Maria la vostra visió
i que us recolzeu en Maria enmig de les dificultats per a portar-la a terme.
La vostra venerable història us hi ajuda. El naixement llegendari d’aquesta
parròquia en la promesa de Carlemany a Santa Maria en la reconquesta d’aquesta
terra ens dona les pistes per a fer de Maria la protagonista de la vostra particular
“reconquesta”.
Ningú em negarà que teniu al davant un desafiament enorme: 17.000 targarins
i targarines necessitats d’acollir lliurement el cel en les seves vides, d’experimentar
l’albada de la salvació en la seva història. Vosaltres, petita colla, com podreu reeixir
en aquesta epopeia? Feu com Carlemany. Confieu-vos a la Mare de Déu. Ella és
poderosa. Ella ho ha mostrat a bastament a Lourdes, a Fàtima, a Medjugorie i en
tantes altres aparicions. Maria és la capitana victoriosa dels estols dels deixebles
de Crist en aquest temps de persecució del cristianisme a la vella Europa. Ella,
sota l’evocador nom d’Alba, ha de ser la vostra ajuda per a sortir sense por a oferir
Crist, per a ajudar-vos a sortir amb aquella tendresa maternal i sofrent que ha de
caracteritzar la vostra acció evangelitzadora.
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Molts sabeu que això ja ha començat. Aquesta parròquia no està en la nit,
preparant-se per a l’albada. Aquesta comunitat ja es troba a trenc d’alba, ja s’ha
arriscat a sortir, ja fa temps que a través del curs Alpha, del cafè familiar i de tantes
altres iniciatives va a l’encontre de tants per convidar-los amb amor a conèixer
Jesús. També coneixeu les dificultats, els nos, les crítiques i els recels. Confieu en
Maria, poseu-los a tots als peus de la seva bonica imatge, demaneu-li forces per
mantenir-vos ferms en la lluita i recordeu que si va ajudar Carlemany a l’albada de
la vostra història, us ajudarà més ara, en aquesta nova albada de la vostra llibertat.
****
Estimats fidels d’aquesta esperançadora comunitat parroquial! Família unida
en Crist que surt per a estimar! Mireu Santa Maria de l’Alba, ella us anuncia el cel!
Ella us empeny a sortir i a guanyar per al seu fill tots els targarins i targarines! Ella
us ajudarà a no defallir!
Tàrrega, 14 de maig de 2019

CONFERÈNCIA VISIÓ I +
Introducció
De nou una xerrada sobre la visió diocesana?
Sí! Cal anar fent memòria de la nostra visió i cal mostrar les passes que
hem fet, que estem fent i que farem properament. La visió no és una cosa més que
vàrem fer un dia i ja està. La visió és allò que guia el nostre treball de reforma de
l’organització diocesana per a posar-la tota ella al servei d’unes comunitats parroquials evangelitzadores. Així, doncs, hem de parlar una vegada i una altra de la nostra
visió diocesana, hem de recordar que tot el que fem ha d’estar orientat per “una nova
organització diocesana al servei d’unes comunitats parroquials evangelitzadores”.
El dia 30 d’octubre i el dia 4 de novembre de 2017, vàrem comunicar la visió
diocesana a tots els capellans de la diòcesi i a una bona colla de laics, especialment
els treballadors apostòlics i els membres dels equips parroquials de les que serien
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les noves 12 parròquies de referència. Fou el tret de sortida del treball d’aquests
dos darrers cursos pastorals.
El 20 de maig de l’any passat, tot just farà demà un any, en aquesta mateixa
trobada, pronunciava la conferència Una visió per a surfejar el tsunami. Cercava
de continuar sensibilitzant sobre la necessitat d’una aposta decidida per la visió
diocesana, perquè “l’anar fent” ens abocava cap a l’agonia de la vida cristiana i la
desaparició de les comunitats cristianes. Demanava a tothom d’obrir els ulls i de
sumar-se a la visió com a reacció radical i agosarada, urgent i necessària davant del
final del cristianisme sociològic de la segona meitat del segle XX.
Durant aquest curs he visitat totes les parròquies de referència, sigui els
equips de visió o petites assemblees parroquials. He continuat parlant de la visió,
explicant-la i pensant junts una visita pastoral nova, coherent amb la visió.
Avui, dos cursos després de la presentació, vull fer balanç del que hem fet
fins ara, del treball en línia amb la visió que ja s’ha dut a terme, on som i quines
passes tenim al davant. Per aquest motiu aquesta conferència porta per títol Visió i +.
També persegueixo refrescar el rumb que hem emprès com a organització diocesana.
Vull que aquesta xerrada sigui interactiva, per la qual cosa us demano que
agafeu el vostè mòbil, us poseu a internet i cerqueu aquesta pàgina web que veieu
a la pantalla: www.mentimeter.com, una eina virtual perquè tots pugueu participar
en aquesta presentació.
Esteu a punt? Comencem, doncs! El primer que voldria saber és quin coneixement teniu de la declaració de la visió diocesana. Mireu la pregunta que surt a la
pantalla i al vostre mòbil, repasseu les respostes i premeu la que us sembli correcta.
Quina és la declaració de la visió diocesana?
1. Una nova diòcesi al servei de l’evangelització
2. Una nova organització diocesana per a uns temps nous
3. Una nova organització diocesana al servei d’unes comunitats parroquials evangelitzadores
4. Tot per 12
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El Pla Pastoral Diocesà dibuixa una visió de futur general per a les parròquies.
Alguns equips parroquials, gràcies al treball “Noves comunitats parroquials”, han
fet el procés per a definir una visió parroquial i estan reformant, a poc a poc, tota
la vida parroquial.
No sé si heu definit una visió a la vostra parròquia i si la coneixeu. Mireu
de nou el vostre mòbil i responeu a aquesta pregunta.
Quina és la declaració de la visió de la teva parròquia?
1. Família unida en Crist que surt per a estimar
2. Una comunitat fraterna on es parteix, comparteix i reparteix la bona
nova de Jesucrist
3. La parròquia, lloc de trobada i casa de tots, surt a servir la societat amb
l'alegria de l'evangeli
4. La teva parròquia alegre, fraterna, evangelitzadora, oberta a tothom
5. De cor a cor, portar el Crist a tots!
6. No la sé
7. Crec que, a la meva parròquia, no hem definit una visió.
Doncs, com molts sabeu, la diòcesi també té una visió, que mostra com ha
de ser l’organització diocesana del futur, com han de ser els seus organismes, departaments i delegacions i vers on hem d’orientar tots els nostres recursos humans,
econòmics i logístics.
No us explicaré de nou la visió. Tots la coneixeu, ja sigui pel cartell i el díptic
de la declaració, pels escrits que he fet en el full o per les xerrades de presentació
en algunes unitats parroquials. Avui, la vull refrescar parlant de les primeres passes
per a aplicar-la.
Què hem fet?
1. Suspensió temporal del Consell Pastoral Diocesà. Ja abans de declarar
la visió, després del treball Noves Comunitats parroquials amb tots els
capellans i els laics, vaig decidir no constituir un nou consell pastoral
diocesà –l’anterior havia acabat feia uns mesos–. El nou consell havia
de constituir-se d’acord amb la visió i, per tant, calia esperar. De moment, l’equip de visió diocesana substitueix el Consell Pastoral. Potser
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quan totes les unitats pastorals parroquials estiguin treballant en clau de
conversió missionera i d’acord amb la visió per a una nova organització
territorial diocesana –Tot per 12–, serà el moment de fer un consell amb
un representant de cadascuna d’aquestes comunitats.
2. Supressió de delegacions diocesanes. Concentrar recursos humans a
les parròquies no vol dir només fitxar nous treballadors apostòlics, sinó
també mirar que els que tenim treballin més a les parròquies. Concentrar
la vida pastoral a les parròquies suposa eliminar activitats diocesanes
que no són un servei a les parròquies, sinó un motiu de dispersió. Per
aquests motius hem anat suprimint aquelles delegacions que no oferien
un servei a les parròquies, sinó que muntaven esdeveniments i tibaven la
gent cap a la vida diocesana allunyant-la de la vida parroquial: pastoral
de la salut, família, peregrinacions, pastoral gitana i, a la pràctica també,
ensenyament i catequesi.
3. Capacitació de l’equip de visió diocesana. Hem dut a terme un gran
canvi en la manera de treballar en el bisbat. Fins ara, jo tenia idees, les
consultava, les decidia i les portava a la pràctica. En aquests moments hi
ha un equip de 8 persones que ens hem preparat per a treballar com un
veritable equip. Ens hem conegut a fons, hem reconegut els rols naturals
de cadascun de nosaltres, hem establert una dinàmica de treball, unes
normes de funcionament, uns mecanismes per a resoldre conflictes. Cada
membre pot promoure els projectes que vulgui sempre que: vagin en la
línia de la visió; escolti els consells que siguin necessaris; compti amb la
col·laboració lleial de la resta de l’equip; i assumeixi l’èxit o el fracàs de
la iniciativa. Ni cal que jo hi estigui d’acord ni cal que hi hagi unanimitat.
Gràcies a aquest estil s’està multiplicant la creativitat i els membres de
l’equip de visió poden desplegar al màxim les seves potencialitats. A més,
aquest estil a poc a poc va arribant a les parròquies. Els rectors, com el
bisbe, deixarem de ser colls d’ampolla i els limitadors del creixement i
la creativitat pastoral de les parròquies i de la diòcesi.
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Veus avantatges en aquesta metodologia de treball pastoral?
1. Sí. La participació engrescadora dels laics
2. Sí. L’augment de la creativitat i les novetats
3. Sí. La riquesa de sensibilitats i maneres de fer
4. No. Hi prendrem mal
Veus inconvenients?
1. Sí. Això acabarà amb un orgue de gats
2. Sí. Gent poc formada farà disbarats o ruqueries
3. Sí. La gent s’atemorirà davant la responsabilitat i fugirà
4. No. Feia temps que volia deixar de ser un “escolanet” i volia
aportar les meves qualitats al servei de la pastoral.
4. Organització territorial. He suprimit els arxiprestats. S’han identificat 12
parròquies en les quals prioritàriament es volen concentrar tots els recursos. Al seu voltant, s’han definit unitats pastorals parroquials perquè cada
parròquia sàpiga on pot trobar una comunitat en estat de conversió pastoral
i missionera. Malgrat que pot semblar un canvi cosmètic –6 arxiprestats
per 12 unitats pastorals parroquials–, conté una aposta molt carregada
de realisme: no podem aconseguir transformar simultàniament totes les
parròquies en comunitats vives; hem de començar per unes poques i, a
mesura que el Senyor vagi cridant nous evangelitzadors, podrem anar
duent la transformació arreu. No perdem de vista que no evangelitza una
persona sola –el capellà–, sinó una comunitat –un equip de capellans,
diaques, consagrats i laics.
Aquest canvi ha estat fins ara el més polèmic i difícil. La seva impopularitat creixerà quan es jubilin alguns capellans grans i s’ordenin alguns dels
actuals seminaristes. Aleshores, quan en lloc de cobrir les parròquies que
hagin quedat buides es creïn equips de dos o tres capellans en aquestes
12 parròquies, es veurà amb nitidesa l’aposta. També, quan les subvencions econòmiques es concentrin en aquestes 12 parròquies i quan no
es contractin treballadors apostòlics per a altres parròquies, també es
manifestarà que no hem fet una simple reorganització territorial.
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Mesurem l’impacte d’aquest canvi que ja està en marxa.
Manifesta el teu grau de suport a aquest canvi.
1. És una mesura imprescindible i urgent
2. Segurament hem d’anar cap aquí, però ja caurà de madur
3. És un somni impossible
4. Jo no em penso moure del meu poble i ja us ho fareu
5. Acompanyament dels agents de pastoral. El canvi només és possible si
els responsables de les 12 parròquies ho veuen i si se senten acompanyats
per a no fer-se enrere davant les dificultats que tot canvi comporta. Només
és possible si els treballadors laics de la diòcesi ho veuen, estan formats i
tenen capacitat de coliderar-ho. Fins fa un any, jo mirava d’acompanyar a
tothom i ben just arribava a una entrevista anual amb cada capellà, cada
laic i cada comunitat de consagrats. Això no tenia cap impacte pastoral. Era
impossible marcar objectius, avaluar-los i ajudar els agents de pastoral a
ser més estratègics. He decidit inaugurar una cultura de l’acompanyament
pastoral i promoure una cadena d’acompanyaments: jo a 12 capellans i 6
laics i cadascun d’ells a 6 o 7 col·laboradors més. L’objectiu és que tothom
tingui un acompanyament pastoral. Cada acompanyant ha de projectar uns
objectius en aquelles tasques en les quals cal ser més creatiu o proactiu,
a tres, sis i nou mesos. L’acompanyant ha d’estimular que aquesta sigui
la dinàmica normal, que els objectius es compleixin i que s’aprengui dels
errors per millorar.
Què estem començant?
1. Pla de formació per a capellans i treballadors apostòlics (Tas). La nostra prioritat és formar agents per al canvi. Cal que els rectors de les 12
parròquies i els Tas vegin la visió i s’equipin per a afrontar la conversió
pastoral i missionera de les parròquies de referència. Hem aconseguit
aliances amb professionals de la formació de líders per a formar en lideratge els nostres preveres i els lacis que treballen amb ells a les parròquies.
Aquesta formació és l’origen del canvi d’estil de treball d’un servidor i
dels rectors de la majoria de les vostres parròquies.
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M’agradaria saber si es veuen els efectes d’aquesta formació. Heu
notat canvis en la manera de treballar del vostre rector en el darrer
any?
1. Sí, en positiu
2. Sí, en negatiu
3. No
El canvi principal que he notat és ...
1. Ni vol ser a tot arreu ni ho vol controlar tot
2. Està més tranquil i confia més en els seus col·laboradors
3. Està desaparegut i no el veiem mai
4. Em sento més acompanyat i més valorat
5. Té la valentia d’afrontar els canvis
6. No li he notat cap canvi
Dintre d’un mes i escaig comença una formació en lideratge per a laics
a la qual confio que assisteixin tots els treballadors apostòlics i alguns
altres laics voluntaris. Els fruits més importants d’aquesta formació és
que creixi el nombre de voluntaris i la seva capacitació i que augmentin
la creativitat i les iniciatives evangelitzadores a les parròquies.
No ens oblidem de la formació bàsica de tot deixeble i de tot evangelitzador. Demanem als treballadors que la tinguin o que la vagin adquirint
a través dels cursos de l’Escola d’Evangelització de Sant Andreu.
Tenim les intuïcions importants per a la formació dels agents de pastoral,
però encara hem d’assolir un pla integral de formació. Hem de començar a
pensar també en una formació específica per a aquells equips que estiguin
disposats a anar a iniciar el treball d’engendrament d’una nova comunitat
parroquial, més enllà de les 12.
2. Nou Departament d’Investigació Pastoral. Aquest és un projecte que
està naixent gràcies al nou sistema de treball que abans he presentat.
Una membre de l’equip de visió diocesana va portar aquesta proposta,
va escoltar els consells de l’equip de visió i del consell dels 12 rectors
de les parròquies de referència. Persegueix el naixement d’un equip de
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persones inquietes i cercadores de recursos, disposades a sortir a descobrir
i a conèixer per tal de portar les millors idees d’arreu del món a la nostra
diòcesi.
3. Projecte de capacitació dels equips parroquials. Fa poc va acabar una
prova pilot en una parròquia de referència per a formar un equip parroquial
de visió i convertir-lo en un bon equip de treball. Han rebut la formació
i l’acompanyament de la responsable de capacitació i lideratge de la
diòcesi i reconeixen que hi ha un abans i un després en la seva manera
de treballar. Manifesten que han millorat les seves relacions, es coneixen
més i poden treballar millor. Estan aprofitant millor les potencialitats de
cada membre de l’equip i s’adonen que els manca algun rol necessari i
estan cercant alguna nova incorporació.
S’ha presentat el projecte d’oferir aquesta capacitació a tots els equips
parroquials de les 12 parròquies de referència i ja s’està començant la
seva implementació.
Voldries una formació d’aquest estil per a l’equip motor de la teva
parròquia?
1. Sí
2. No
3. No entenc la proposta
4. La sensibilització sobre el tema dels abusos a menors i sobre els protocols
de protecció. Durant aquest temps, ha esclatat a Catalunya una crisi de
confiança amb relació a l’Església a causa de la mediatització d’alguns
possibles abusos a menors per part de clergues i religiosos. Els mitjans de
comunicació han usat aquest gravíssim problema social, particularment
greu en la institució familiar, per danyar la credibilitat de l’Església. La
pastoral de primer anunci i la pastoral sacramental que ens permet accedir
a allunyats serà severament delmada si no guanyem la confiança de la
gent a través de l’honestedat i la transparència. Necessitem també crear
una cultura de protecció dels menors que ens acrediti davant dels pares.
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Les parròquies no poden afrontar soles aquesta tasca. Per això, la diòcesi, com un servei a les parròquies, ha creat una comissió encarregada:
d’investigar els possibles rumors d’abusos; d’atendre les possibles
víctimes; de promoure una cultura de la protecció dels menors i adults
vulnerables; i de generar espais de guarició de les ferides provocades pels
abusos.
He estat determinat i proactiu en aquest tema des del moment que tots els
bisbes de Catalunya ens vàrem comprometre solemnement en una nota
pública. No sé si he estat convincent o més aviat us he posat nerviosos.
No sé si esteu disposats a mirar la realitat de cara o preferiu ignorar com
l’alliberament sexual, les addiccions sexuals i la ideologia de gènere
destrueixen la família i propicien l’augment descontrolat dels abusos a
menors.
Deixeu-me posar el termòmetre sobre la vostra sensibilitat respecte al
tema.
Creieu que el problema dels abusos té uns efectes grans en la societat
i en la missió de l’Església?
1. Sí i per això cal actuar amb determinació
2. Sí i per això cal abandonar les escoles i la pastoral infantil
3. No, tot plegat és una bombolla mediàtica pròpia de la premsa groga
Què tenim a la ment i confiem afrontar ben aviat?
1. La renovació de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social. La responsable de mitjans de comunicació ha estat la primera delegada episcopal
que ha demanat iniciar el procés de reforma de la seva delegació per a
orientar-la a la visió diocesana. Ha proposat un treball per a definir i declarar una concreció de la visió diocesana en el seu àmbit de treball. S’ha
identificat la necessitat d’anar més enllà d’uns mitjans de comunicació
interns i ben aviat gaudirem d’un full de ruta per a posar la delegació al
servei de la potencialitat comunicativa, en clau evangelitzadora, de les 12
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parròquies de referència. Pot canviar tot, el full, la web. Pot impulsar-se
les xarxes socials al servei del primer anunci de les parròquies.
2. El projecte d’acompanyament integral de les parròquies. La renovació
de les parròquies depèn de l’existència d’un equip de visió parroquial i
de la seva determinació i prudència. La diòcesi pot acompanyar aquest
equip en tots els aspectes per tal d’ajudar-lo a fer el canvi. És molt fàcil
que el rector o l’equip frenin davant les dificultats o el temor al fracàs. La
diòcesi, primera a dur a terme els canvis, exemple i estímul, coneixedora
d’experiències d’arreu, pot ajudar mostrant les passes adequades i els
ritmes apropiats. També, pot alertar sobre els riscs assumibles i necessaris
i pot fer veure quan les condicions són les adequades o suficients.
Aquest acompanyament és integral, perquè inclou la formació per a
tots els membres de l’equip, llur capacitació, el guiatge en el procés de
conversió pastoral i missionera i l’acompanyament del seu responsable.
3. El projecte de finançament de la formació i de la contractació de nous
treballadors apostòlics i del procés formatiu dels seminaristes. La providència ha volgut que entréssim en contacte amb una gran fundació
privada que es dedica a finançar projectes de l’Església catòlica. Es tracta
d’una organització molt professional que aporta diners per a fer possible
projectes nous estratègics per a l’església catòlica. Alhora n’exigeix la
seva viabilitat: la seva autosuficiència econòmica a partir de 3 anys. Hi
hem presentat un projecte per contractar fins a 9 treballadors apostòlics
més, per a formar-los i per a finançar els estudis dels futurs 7 seminaristes.
Hem justificat la nostra petició d’ajuda mostrant que les nostres capacitats
econòmiques no ens permeten, en aquests moments, créixer en nombre
de treballadors apostòlics i assumir la preparació d’un nombre gran de
candidats al sacerdoci. Hem informat que, fa temps, per poder créixer,
hem començat un projecte d’autofinançament anomenat Economia i Fe,
que confiem que en tres anys ens procuri l’augment de recursos que facin
viable el projecte.
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Tot això és el que hem fet, el que estem fent i el que tenim intenció de fer.
M’agradaria, però, que em diguéssiu aquelles realitats de l’organització
diocesana que vosaltres considereu que necessiten més urgentment una
reforma en línia amb la visió diocesana: “una nova organització diocesana
al servei d’unes comunitats parroquials evangelitzadores”.
Quina d’aquestes realitats diocesanes considereu que és més important i urgent de reformar?
1. Càritas diocesana
2. Cúria diocesana
3. Seminari Diocesà (és a dir, el procés formatiu dels seminaristes)
4. Altres

Solsona, 19 de maig de 2019

CLOENDA DE LA VISITA PASTORAL
A LA PARRÒQUIA DE CARDONA I AGRUPADES
MONS. XAVIER NOVELL I GOMÀ, BISBE DE SOLSONA
Faig constar:
Que el dia 6 d’octubre de 2017 vaig començar la visita pastoral a la unitat
pastoral de Cardona, formada per les parròquies de Sant Miquel i Sant Vicenç de
Cardona, Sant Joan Baptista de Bergús, Sant Serni de Clariana, Sant Ramon de la
Coromina, Sant Andreu de Gargallà, Sant Esteve del Pujol de Planès i Santa Maria de Sorba, essent rector de totes les parròquies Mn. Carles Pubill i Gamisans.
L’esmentada visita ha durat fins al mes de novembre de l’any 2018 i ha consistit
en un seguit de celebracions i visites.
La parròquia de Sant Esteve del Pujol de Planès no ha estat visitada perquè
ja ho fou durant la visita pastoral a l’antic arxiprestat de Berga. Aleshores aquesta
parròquia formava part d’aquest arxiprestat.
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El dia 6 d’octubre de 2017, vaig presidir la festa del Roser a Valldeperes,
església sufragània de la parròquia de la Coromina. Els dies 3 i 4 de març de 2018,
vaig celebrar l’eucaristia a les parròquies de la Coromina i de Sorba respectivament.
I el dia 18 de març vaig fer el mateix a la parròquia de Gargallà. El dia 6 de maig,
vaig visitar la parròquia de Clariana de Cardener, amb motiu de la festa major. El
dia 22 de maig vaig presidir totes les misses de la parròquia de Cardona. El dia 2
de juny, vaig celebrar l’eucaristia de la festa major de la parròquia de Bergús i, a
la tarda, vaig presidir les confirmacions de la parròquia de Cardona, amb les quals
vaig acabar la visita pastoral a la parròquia de referència de la unitat.
Durant la visita també m’he interessat per l’estat d’algunes capelles. El dia
2 de maig vaig visitar la capella de Santa Magdalena de Fígols de la parròquia de
Gargallà.
En quasi totes les visites a les parròquies de pagès, els fidels o l’Ajuntament
van organitzar un esmorzar, dinar o sopar que em va permetre saludar molts fidels
i veïns. En alguns casos, vaig tenir ocasió de saludar alcaldes i regidors.
En la visita a Sorba vàrem tornar a parlar de l’estat de les relíquies de sant
Eudald presents en el martyrium. Els vaig comentar que no calia situar-les en un
reliquiari sota l’altar, però que s’havia d’evitar que es trobessin desprotegides i es
deterioressin.
El dia 9 d’abril, vaig començar a visitar els grups de catequesi de Cardona i,
simultàniament, les seves catequistes. He passat per tots els grups i he pogut ponderar el gran treball de les catequistes i el bon nombre de nois i noies que continuen
després de la primera comunió i fins a la confirmació a segon d’ESO.
El mateix dia 9 d’abril, vaig reunir-me amb la junta de la Confraria de la
Mare de Déu del Patrocini. Dies més tard, ho vaig fer amb la Germandat dels Sants
Màrtirs. Ambdues reunions em varen permetre conèixer la devoció popular de la
vila de Cardona i les iniciatives per fomentar-la i fer-ne un mitjà de contacte amb
molts batejats no habituals a la vida parroquial.
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El dia 25 d’abril em vaig reunir amb el grup de Mans Unides i l’endemà
vaig visitar malalts a les cases. Aquest dia i la resta, en què vaig visitar malalts, vaig
viure el goig i l’alegria que ells em contagiaren a causa de la visita.
El dia 4 de maig vaig visitar l’escola del Carme (Vedruna Cardona) i l’escola
Mare de Déu del Patrocini (pública). Vaig reconèixer molts infants que ja coneixia
de la catequesi i vaig assabentar-me tant del treball en l’ensenyament de la religió i
del treball pastoral a la primera com de la realitat de la classe de religió a la segona.
Més endavant, vaig celebrar la missa de Santa Joaquima de Vedruna al col·legi del
Carme. Hi participaren tots els alumnes i professors de l’escola, així com algunes
mares i àvies. Fou molt ben preparada, els alumnes van estar molt atents i jo m’hi
vaig sentir molt a gust. El mateix dia 4 de maig, vaig visitar una obra social que
la comunitat evangèlica té a la vila per a acollir persones amb seqüeles a causa
d’addiccions. Aquesta visita em va confortar per la fe d’aquests germans que s’ha
fet caritat des de fa anys. Aquest dia intens va acabar amb la visita de la coral parroquial i amb detall personal inclòs.
El dia 10 de maig vaig visitar la comunitat de Filles de Sant Josep i la residència que atenen des de fa més de cent trenta anys. Hi vaig celebrar la missa.
Vaig saludar els residents, un bon nombre de treballadors i em vaig reunir amb la
comunitat de religioses Josefines que des de fa molts anys serveixen els ancians en
aquesta venerable institució. El final de la visita va coincidir amb el comiat d’aquesta
comunitat que es va clausurar. Vaig poder presidir l’emotiva missa de comiat que
va tenir lloc el dia 17 de febrer de 2019 a l’església parroquial, on es va manifestar
la gran estima dels cardonins per aquesta comunitat religiosa. La seva partença ha
deixat una nova vila sense presència de la vida consagrada.
El dia 24 de maig vaig acabar la visita dels grups, amb la reunió amb la junta
i els voluntaris de Càritas. També vaig reunir-me amb totes les col·laboradores de
la neteja del temple parroquial. De nou vaig prendre consciència del gran nombre
de voluntaris de la parròquia de Cardona i, per tant, de l’alt grau de pertinença dels
fidels a la comunitat parroquial.
He pogut verificar el bon estat de les esglésies parroquials i de les rectories
així com de la majoria dels locals parroquials. La visita també ha estat ocasió per a
comprovar les passes fetes per a llogar la rectoria de Gargallà, la finalització de les
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obres de restauració de la rectoria de la Coromina i per dialogar sobre la imminència
de la restauració de la teulada de l’església de Clariana de Cardener.
També he pogut adonar-me de la necessitat d’algunes millores als locals
parroquials annexos a l’església de Cardona.
Disposicions
1. Aprofitar el bon grup de col·laboradors de la parròquia per a entrar en les
propostes del Pla Pastoral per a aconseguir una conversió pastoral i missionera que
respongui a la secularització que pateix la parròquia.
2. Valorar l’experiència dels cursos Alpha de Solsona i de Súria per a discernir
si seria una bona eina per a l’evangelització.
3. Aprofitar la pastoral de malalts, la confraria de la Mare de Déu i la fraternitat dels Sants Màrtirs, la presència a l’escola concertada i a l’escola pública
i sobretot la llarga i rica tradició catequètica de la parròquia per arribar en clau
evangelitzadora a la generació de 35 a 55 anys.
4. Discernir el mode més adequat per a protegir les restes de sant Eudald
presents en el martyrium de Sorba.
5. Promoure la missa major de la parròquia com l’eucaristia de la comunitat,
fomentant l’assistència a aquesta de tots els fidels més implicats de la parròquia, els
pares i els infants de catequesi i totes aquelles persones que puguin apropar-s’hi.
6. Traslladar al dissabte o al dia del sant les festes majors de les capelles,
ermites de la rodalia.
7. Cercar una solució a la situació de propietat, arrendament o cessió de
l’antiga rectoria de Valldeperes.
9. En previsió de la futura reducció de capellans a la unitat pastoral parroquial, estudiar el nombre de misses el cap de setmana a les parròquies de la unitat
i pensar un nombre que fomenti l’eucaristia de Cardona, que tingui en compte el
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nombre de fidels que assisteixen regularment a les celebracions i que valori l’esforç
dels fidels que participen en les misses de les parròquies veïnes.
10. Valorar la conveniència i les possibilitats de reformar els espais parroquials de Cardona annexos a l’església parroquial.
11. Aprofitar la restauració de la teulada de l’església parroquial de Clariana de Cardener per a restaurar també la teulada de la rectoria, previ acord amb el
llogater.
12. Fomentar la tasca de les priores en totes les parròquies.
13. Aclarir les condicions contractuals, i aconseguir-les per escrit, amb els
arrendataris de la finca agrícola propietat de la parròquia de Sorba.
La present certificació, memòria de la visita pastoral realitzada, juntament
amb el qüestionari per a la visita pastoral degudament contestat, seran guardats a
l’arxiu de la parròquia i a l’arxiu de la Secretaria General del bisbat.
Perquè consti ho signo, a Solsona, a 2 de maig de 2019

+ Xavier, Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Sra. Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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CLOENDA DE LA VISITA PASTORAL
A LA PARRÒQUIA DE SÚRIA I AGRUPADES
MONS. XAVIER NOVELL I GOMÀ, BISBE DE SOLSONA
Faig constar:
Que el dia 2 d’octubre de 2017 vaig començar la visita pastoral a la unitat
pastoral de Súria, formada per les parròquies de Sant Cristòfol de Súria, Sant Miquel de Castelladral, Sant Julià de Coaner, Santa Bàrbara de Salipota, Sant Pere i
Sant Pau de Salo i Sant Salvador de Sant Salvador de Torroella, essent rector de
les parròquies Mn. Joan Casals i Cubinsà. L’esmentada visita ha durat fins al dia
16 de gener de l’any 2019 i ha consistit en un seguit de celebracions i visites, però
sobretot en l’acompanyament de l’equip parroquial amb vista a la conversió pastoral
i missionera de la parròquia de Súria.
Durant tot aquest temps he celebrat missa: a l’església parroquial de Súria
(el 2 d’octubre de 2017, en els actes de la visita de la imatge pelegrina de Fàtima; el
20 de gener de 2018, en la festa votada de Sant Sebastià; el 17 de juny, substituint
el rector que acompanyava a Lourdes el pelegrinatge de malalts de l’Hospitalitat, i
el 30 de juny amb motiu de les confirmacions); a l’església de Palà de Torroella, el
dia 22 d’octubre, i a l’església de Valls de Torroella, el dia 10 de desembre, per visitar
sengles comunitats d’aqueixes antigues colònies tèxtils; a les esglésies parroquials
de Castelladral, Salo i Sant Salvador de Torroella, els dies 25, 27 de gener i el dia 17
de març, respectivament, per visitar aquestes parròquies de pagès.
També he celebrat missa els dies de cada dia a la capella del Santíssim de
l’església parroquial, en diverses ocasions, i a la capella de la comunitat de les Dominiques de l’Anunciata, amb motiu de la visita a la comunitat, i a la capella de la
residència del Bell Repòs amb motiu de la visita a aquesta institució i la comunitat
de Filles de la Caritat. També vaig presidir, el dia 30 de març, Divendres Sant, el Via
Crucis nocturn pujant a l’ermita de Sant Salvador de Súria.
En totes les visites a les parròquies agrupades els fidels han organitzat un
àpat –esmorzar, aperitiu, dinar o sopar– que m’ha permès tenir un contacte més
fraternal i que ha propiciat una coneixença més intensa.
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Arreu he comprovat l’interès per mantenir l’eucaristia dominical. Arreu he
fet notar que seria molt convenient que els dies que no tenen eucaristia participin
en la missa major de Súria. També he insistit molt, a la parròquia de Sant Salvador
de Torroella, que tots els fidels es desplacin a l’església on tinguin l’eucaristia –ja
sigui als centres de culte de les colònies de Valls i Palà, o bé a l’església parroquial
de Sant Salvador.
Em vaig reunir amb el consell interparroquial de Súria i almenys tres cops
amb l’equip de visió de la parròquia de Súria. No només vàrem definir la visita a la
unitat, sinó que vàrem analitzar a fons la urgència de l’evangelització i, després de
ponderar el treball d’equip amb vista a crear un subjecte comunitari capaç d’impulsar
la renovació de la parròquia, vàrem dibuixar plegats les properes passes a dur a terme.
Durant aquests mesos, m’he reunit amb les catequistes i he visitat els grups
de catequesi tant de Súria com de Valls de Torroella. També m’he reunit amb els
voluntaris de Càritas, he tingut un encontre pastoral amb un grup d’usuaris i he
visitat el banc d’aliments. He participat i predicat en dos sopars Alpha i he visitat el
grup de vida cristiana que ha anat sortint dels cursos Alpha.
He tingut ocasió de visitar les dues comunitats religioses que treballen a la
parròquia de Súria: les Dominiques de l’Anunciata i les Filles de la Caritat. Aquestes
visites varen propiciar la posterior visita de l’Escola del Sagrat Cor, amb un encontre
pastoral amb tots els alumes, i la visita a la residència d’avis del Bell Repòs.
A nivell més institucional, he pogut saludar en dues ocasions el Sr. alcalde de
Súria i alguns regidors, així com alguns regidors dels altres municipis presents en el
territori de la unitat pastoral parroquial. A Súria, fou ocasió per a visitar l’església
del Roser del poble vell i conèixer in situ la propera fase d’obres que està promovent
l’Ajuntament i que oportunament en demanarà permís.
A nivell més cultural, vaig assistir a la recitació del poema de Nadal a l’església
de Valls i a una representació dels pastorets al teatre del Foment parroquial de Súria.
En el primer cas, em va encisar, una vegada més, la bellesa i la força del text, la traça
dels rapsodes i l’encant d’escoltar-lo la vigília de Nadal. En el segon cas, vaig poder
ponderar uns dels pastorets més fidels al text original de Folch i Torres i la bellesa
i riquesa d’una representació amb acompanyament musical en directe. Ambdues
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visites foren ocasió per a tenir contacte amb les persones més actives en la vida cultural tant de la colònia com de la vila de Súria. També, vaig conèixer les importants
reformes que el grup Foment Parroquial de Súria ha fet al teatre parroquial.
Vull remarcar el bon nombre de malalts que vaig visitar en bona colla de les
parròquies de la unitat pastoral. De nou, vaig sentir l’escalf i l’agraïment de totes
les persones grans, sovint feligresos de tota la vida, que valoren particularment la
visita del bisbe. També vaig atendre personalment algunes persones que desitjaven
una entrevista privada.
He pogut verificar el bon estat de les esglésies de la unitat, també d’aquelles
–Palà– que no són propietat de l’Església. Vull remarcar que arreu hi ha priores
que, tant si són vitalícies com si fan relleus, tenen en molt bon estat els temples i les
sagristies. També he visitat algunes capelles privades. Vull remarcar, especialment,
la capella de la Rovira de Castelladral, que conserva el Santíssim i que observa
fidelment les condicions requerides per a mantenir-lo.
Disposicions
1. Continuar el treball de l’equip de visió de la parròquia de Súria per tal
de dur a terme la conversió pastoral i missionera de la parròquia de referència de
la unitat.
2. Apostar per la catequesi en dissabte a la tarda, vinculada a la missa vespertina i aprofitant el contacte amb els pares per a invitar-los al curs Alpha.
3. Aprofitar la pastoral de malalts, la pastoral escolar i el contacte amb el
grup del Foment Parroquial en clau evangelitzadora de cara a la generació de 35
a 55 anys.
4. Fer néixer un grup Fratello dins de Càritas parroquial per acompanyar el
camí de fe dels usuaris de Càritas.
5. Promoure la missa major de la parròquia com l’eucaristia de la comunitat,
fomentant l’assistència a aquesta de tots els fidels més implicats de la parròquia, els
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pares i els infants de catequesi i totes aquelles persones que puguin apropar-s’hi,
especialment els fidels de les parròquies agrupades.
6. Traslladar al dissabte o al dia del sant les festes majors de les capelles,
ermites de la rodalia.
7. En previsió de la futura jubilació d’un dels capellans de la unitat, estudiar
la reestructuració de misses del cap de setmana i valorar si alguns membres de
cada parròquia o comunitat es podrien formar per a garantir una celebració de la
paraula els dies que no tenen missa a prop. Sense que això vagi en detriment de la
incorporació de fidels de les parròquies agrupades a la comunitat de la parròquia
de referència.
8. Suprimir una de les misses de cada dia i valorar la possibilitat de fer-la
rotatòria: un parell de dies al Bell Repòs, un parell de dies a les Dominiques i un
dia a la capella del Santíssim de l’església parroquial.
9. Vetllar perquè a la capella privada que gaudeix del Santíssim es compleixin
les condicions que estableix el dret canònic, especialment el cànon 934&2, en previsió de la reducció futura de preveres a la unitat pastoral parroquial.
10. Fomentar la tasca de les priores en totes les parròquies.
La present certificació, memòria de la visita pastoral realitzada, juntament
amb el qüestionari per a la visita pastoral degudament contestat, seran guardats a
l’arxiu de la parròquia i a l’arxiu de la Secretaria General del bisbat.
Perquè consti ho signo, a Solsona, a 2 de maig de 2019
+ Xavier, Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Sra. Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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Consell Presbiteral

RESUM DE LES REUNIONS
Estrena del documental dels 425 anys
Es projecta el documental dels 425 anys del bisbat als membres del Consell
i es comunica que s’estrenarà properament a Solsona, s’oferirà a les parròquies,
hi haurà taquilla inversa i es vendran DVDs per poder aconseguir finançament.
Reflexió sobre el Seminari Diocesà
Davant l’augment del nombre de seminaristes, el Sr. Bisbe planteja com
hauria de ser la seva formació. Es proposa que tingui un accent més pastoral.
S’analitzen les etapes formatives, la situació actual, els candidats, els agents
humans, les experiències pastorals, el Seminari Major Interdiocesà. També es
planteja si caldria la figura d’un rector del Seminari o si ho fa el mateix bisbe com
fins ara. I es contempla la possibilitat que els seminaristes facin un any pastoral en
alguna parròquia, entremig dels cursos acadèmics. Una altra qüestió a analitzar és
on passen els caps de setmana.
Proposta de Pla Estratègic de la diòcesi
Es presenta un pla estratègic amb les necessitats econòmiques per a la pastoral que la diòcesi vol realitzar en els propers tres anys. Aquest Pla s’ha presentat
a la Fundació Porticus.
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Els membres del Consell reflexionen sobre les apostes que presenta el Pla
Estratègic, una d’elles és poder contractar més treballadors apostòlics. A partir
d’aquí s’analitzen les necessitats de les parròquies envers poder tenir treballadors,
el seu sou, la seva formació, el seu perfil.
Presentació dels comptes de les parròquies
L’ecònoma diocesana presenta la situació actual de les parròquies amb relació
a si presenten els comptes o no. L’objectiu és que totes puguin arribar a presentar
comptes a economia diocesana i, per això, es proposa que haurien de tenir algun
ecònom parroquial per poder fer aquesta tasca. Per tal d’ajudar, se’ls podria oferir
formació o algun suport informàtic.
Es comenta que hi haurà uns mesos de marge i, si no es presenten s’establiran
algunes mesures concretes.
Celebració del mes missioner extraordinari
Es proposen algunes activitats per tal de celebrar aquest mes missioner promogut pel sant pare: algunes xerrades a les parròquies a través d’alguns missioners;
una celebració a la catedral d’inici o cloenda; que cada parròquia munti activitats
pel seu propi compte.
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Equip de Visió

RESUM DE LES REUNIONS
Continuació del Pla d’acció per a l’organització territorial diocesana
Després d’analitzar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats,
es continua treballant el Pla d’acció per a l’organització territorial diocesana i es
defineixen les fites que es volen aconseguir i les accions que es duran a terme. Es
marquen uns terminis a 1 any o 3 anys, depenent de cada fita.
Continuació del Pla d’acció per a la Delegació de Mitjans de Comunicació
Després d’analitzar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats, es
continua treballant el Pla d’acció per a la Delegació de Mitjans de Comunicació.
Es defineixen els objectius que es volen aconseguir i es proposa que la delegada
porti a terme una sèrie d’accions durant el proper curs per tal d’aconseguir els
esmentats objectius.
Pla d’acció per al Seminari Major
L’experiència viscuda aquest darrer curs amb els quatre seminaristes majors
i la previsió de tres nous ingressos per al curs vinent dona pas a la reflexió per tal
de reformar l’atenció dels seminaristes majors.
Després de presentar el tema al Consell Presbiteral, de parlar amb els seminaristes actuals i de conversar amb el rector del Seminari Major Interdiocesà, es
planteja aquest tema a l’equip de visió amb vista a algunes reformes que orientin
la formació dels seminaristes envers els capellans que demana la visió diocesana.
Equip de Visió
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Proposta de reforma de Càritas Diocesana
Després d’un treball amb el delegat i el director de Càritas Diocesana, es
presenta una proposta de treball que ha preparat la comissió permanent, junt amb
una persona de l’equip de visió, per arribar a un pla d’actuació que alineï Càritas
Diocesana amb la visió diocesana.
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Secretaria General

NOMENAMENTS
El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:
- Sr. Carles Freixes i Codina, renovació de responsable del Departament de
Béns Immobles.
- Sr. Miquel Ventura i Sitges, delegat diocesà de Joventut.
- Sra. M. Teresa Fontanet i Llobera, responsable de l’equip diocesà del Curs
Alpha.
- Sra. Helena Tarragó i Vila, responsable del recés d’Emmaús Dones Solsona.
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Seminari Major

ACTIVITATS D’ESTIU
L’estiu ha estat un temps d’activitats pastorals, de treball i de vida familiar
per als nostres seminaristes. Tots junts van participar en les jornades pastorals per
a preveres de finals de juny. Us compartim, a més, les activitats laborals i pastorals
que han viscut cadascun d’ells.
- Cesc Domenech: acollida i treball al santuari de Lord.
- Jordi Marques: catecolònies, cuiner en un curs de formació per a joves,
treball a la cuina del Seminari i Raid Goum.
- Francisco Javier Martínez: experiència en una comunitat formativa de joves,
treball com a cuiner en un curs de formació de joves i Raid Goum.
- Rubén Bonsfills: treball a casa seva, Raid Goum, acompanyament pastoral
a un grup de joves a Lourdes de França.

CANVIS IMPORTANTS
Aquest estiu hem configurat el nou Seminari Major per al curs 2019-20. Hi
ha canvis importants.
Hem acollit tres nous seminaristes: l’Ot Vilella de Berga, el José Francisco
Santos de Madrid i el Jacob Budz de Vilanova de Bellpuig. Tots tres faran el curs
introductori: l’Ot i el Jacob al Seminari Major Interdiocesà i el José Francisco a la
casa episcopal. Es confirma definitivament que tenim set seminaristes majors. Cal
que preguem i col·laborem econòmicament amb el Seminari.
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Després de revisar els caps de setmana durant el curs passat, hem establert
afluixar el ritme de treball i d’activitats pastorals. El proper curs, els seminaristes
passaran tres caps de setmana al mes al Seminari Diocesà acompanyats per un
servidor i aniran a casa un cap de setmana. El ritme durant la setmana és intens
i cal que el cap de setmana es pugui descansar, pregar, estudiar i esbargir-se. Els
diumenges serà un moment propici perquè m’acompanyin a les parròquies i vagin
coneixent els mossens i algunes realitats pastorals rellevants.

COL·LABOREM AMB EL SEMINARI
Publiquem els comptes del curs 2018-2019 del Seminari Major i del Seminari
Menor en Família.
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Volem agrair a tots els que han fet possible que, tot i doblar el nombre de
seminaristes, hàgim acabat el curs amb un petit superàvit. Això ha estat possible
gràcies a quatre fets:
1. Els seminaristes i les seves famílies han aportat més recursos al Seminari. Dos seminaristes van treballar l’estiu passat i alguns caps de setmana d’aquest
curs passat. La família o la realitat eclesial de procedència de dos seminaristes han
aportat en diners o ajudes importants al Seminari.
2. En un temps de davallada general de les col·lectes, hem aconseguit un
augment de la recaptació en la col·lecta del dia del Seminari. Creiem que és el fruit
de la sensibilització dels preveres, de la presència dels seminaristes majors i menors
a les parròquies principals de la diòcesi i de la campanya que varen presentar per
aconseguir un grup de col·laboradors estables del Seminari Major.
3. Ha nascut un petit grup de col·laboradors del Seminari que han fet aportacions puntuals o s’han compromès a aportacions periòdiques. També han donat
un vehicle seminou al servei dels seminaristes.
4. La presència més gran del Seminari al Full diocesà propicia una major
consciència de l’augment de seminaristes i de necessitats materials i espirituals.
Anunciem que els seminaristes volen continuar aquest treball, esperonats
pel repte d’augmentar un 30% els ingressos davant de la immediata entrada de 3
seminaristes més.
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Seminari Menor en Família

TROBADES VOCACIONALS
El dia 5 de maig va tenir lloc la trobada vocacional del mes de maig que
va començar amb un partit de futbol. Després, els adolescents es van reunir per
començar la tertúlia mensual que va anar enfocada a dos eixos: el mes de maig
dedicat a la Mare de Déu i els mitjans de comunicació. Per acabar la trobada, tot
el grup es va dirigir cap a la capella del Seminari on van resar una dena del rosari.
Alguns joves al cotxe, de tornada a casa, van resar vespres amb Ràdio Maria.
El dia 28 de juny, un grup d’adolescents, alguns catequistes, seminaristes i
Mn. Marc Majà van pujar al Santuari de Lord per tal de celebrar la cloenda de les
trobades vocacionals. Durant el matí, en Cesc, seminarista major, que viu al Santuari, els va parlar de la vocació. Després, van celebrar la missa amb la comunitat
de Lord i van venerar la imatge de la Mare de Déu.
A la tarda, van anar fins a la riera de Llinars on van compartir una tarda
més lúdica.
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ROUTE TO GOD PER A JOVES
El mes de maig, una trentena de joves es van trobar a la parròquia de Tàrrega.
Després d’una dinàmica de jocs vinculada a la temàtica de l’encontre, l’Oriol Sabé,
treballador apostòlic de la parròquia de Tàrrega, va desenvolupar el tema fent prendre consciència als assistents de la necessitat de comprometre’s en la parròquia i a
confiar en el Senyor que no abandona la seva Església. Els joves van acabar el seu
encontre participant en la missa i també en el Worship night, on van estar adorant
i pregant davant el Santíssim acompanyats de cants.
El mes de juny, es va celebrar l’últim Route to God del curs a Solsona. La
vintena de joves que van participar-hi van començar donant gràcies per les trobades
d’aquest curs en la missa de la capella del Claustre. Després es van dirigir a una
masia propera a Solsona per passar la resta del dia compartint diversos moments.

TROBADA INTERDIOCESANA DE VIDA CREIXENT
El dia 8 de maig se celebrà a Montserrat la 33a Trobada Interdiocesana de
Vida Creixent. Participaren en aquesta jornada un total de 450 persones de les quals
179 pertanyien al bisbat de Solsona.
Al migdia se celebrà una solemne eucaristia presidida pel bisbe de Sant
Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés, acompanyat de catorze preveres i dos
diaques. En finalitzar l’eucaristia hi hagué la destacada presència de l’Escolania
de Montserrat. Els escolanets interpretaren el cant de la Salve Regina oferint tot
seguit l’emotiu cant del Virolai, acompanyats per les veus de tots els assistents.
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Acabada la celebració, els pelegrins de Vida Creixent s’aplegaren en el tradicional
dinar de germanor.

25è ANIVERSARI DE L’ESCOLA ARRELS DE SOLSONA
El mes de juny es tancà la celebració dels 25 anys de l’Escola Arrels de Solsona,
una escola amb un ideari clar i compromès que va néixer de la unificació de tres projectes
educatius que van veure la necessitat d’unir forces per seguir creixent i arrelant a la comarca.
Hi va haver moments i espais de celebració per a tots i cadascun dels que han format i formen part de l’Escola Arrels. Els alumnes van tenir la seva jornada lúdica i
esportiva. Els exalumnes van trobar-se a la sala polivalent per recordar els moments
viscuts amb un sopar i actuacions musicals.
La cloenda de la celebració va constar d’una eucaristia a la catedral de Solsona, un
acte institucional al Teatre Comarcal i un dinar popular. Durant l’acte institucional,
es va presentar la publicació que recull aquests 25 anys de vida de l’escola i, en
acabar, es va fer entrega d’un exemplar a tots els assistents.

VETLLA DE L’ESPERIT SANT
La jornada va començar amb una ponència del Sr. Bisbe que duia el nom
de “La visió i +”. En ella va anar mostrant com la diòcesi va caminant vers la visió
que ell mateix va declarar ja fa dos anys. A través d’un suport mediàtic va propiciar
que la gent que hi assistia no fos un públic estàtic, sinó que poguessin participar de
la ponència, tot manifestant la seva opinió.
Tot seguit, a la catedral de Solsona es van aplegar persones de diferents
parròquies del bisbat, les quals han passat pels diversos Alpha que enguany, o en
altres edicions, s’han dut a terme. En una cerimònia presidida pel Sr. Bisbe, sis
persones provinents d’Alpha varen rebre la confirmació i dues d’elles a més a més
la comunió. El grup de música Cor Nou va marcar amb els seus cants el ritme de
la celebració, i les persones que ho van voler van poder rebre l’Esperit Sant.
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ASSEMBLEA DE CÀRITAS DIOCESANA
El dia 25 de maig la parròquia de Cardona va ser l’amfitriona de l’Assemblea
de Càritas Diocesana, amb el lema «Compartim compromís» i amb la participació
de 108 persones entre agents i voluntaris de Càritas, acompanyats del Sr. Bisbe, el
delegat diocesà, el director de Càritas, sacerdots i consiliaris de l’entitat. La pregària
inicial i unes paraules de benvinguda a càrrec del president de Càritas de Cardona,
Alfons Sort, introduïren el temari propi de l’assemblea.
El director de Càritas Diocesana, Joan Elias, va agrair l’assistència i el Sr.
Bisbe va puntualitzar tres conceptes: «Gràcies, Implicació i Família». Tot seguit
entraren en el protocol que comporta una assemblea: lectura de l’acta, estat de
comptes, pressupostos per al nou any i presentació de la memòria.
Un fet important que fou exposat en aquesta assemblea és l’experiència
de Càritas de Berga sobre l’ús de les «targetes solidàries o targetes moneder». Ho
feren amb la presentació de documentals, a l’estil de cinefòrum, comentats per les
professionals de Berga Gemma Bajona i Anna Casajuana.
Un cop acabada l’assemblea, els assistents van fer una visita guiada a la
monumental i històrica església parroquial de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona. La jornada acabà amb una eucaristia presidida pel Sr. Bisbe i concelebrada
per diversos sacerdots.

CONCURS BÍBLIC
El dia 25 de maig es van lliurar els premis del Concurs Bíblic a la sala
d’actes Mn. Ferran de l’Escola Arrels Secundària de Solsona, en un acte presidit
per la delegada diocesana d’Ensenyament de Solsona, Teresa Gené, i on va lliurar
els premis la titular de l’Escola Arrels Solsona, Montse Codina. L’acte es va obrir
amb la projecció d’un videoclip musical del grup cristià Worship.
El lema del concurs d’aquest any i sobre el qual van treballar els infants va
ser “No tinguis por, que jo soc amb tu”.
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El Concurs Bíblic és una iniciativa de fe i cultural que té una llarga tradició a
les diòcesis catalanes i que, any rere any, aplega una gran quantitat de participants, i
engloba el Concurs Bíblic bàsic, el de redacció, el de dibuix, l’informàtic, l’inicial
i el taller bíblic. Els premis es distingeixen entre premis individuals, per escola i
per catequesi parroquial.

TROBADA DE CANONGES DE CATALUNYA
El dia 6 de juny, la diòcesi de Solsona va acollir la Trobada de Capítols Catedralicis de Catalunya. Els canonges van poder conèixer la diòcesi solsonina i van
visitar la catedral i la Mare de Déu del Claustre, acollits pel bisbe diocesà i el degà
del capítol, Mn. Lluís Grifell. Abans de dinar, van celebrar l’eucaristia presidida
pel Sr. Bisbe i concelebrada per més d’una trentena de canonges.

PELEGRINATGE DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES
Del 8 al 12 de juny els bisbats de Solsona i Vic van realitzar el seu pelegrinatge a Lourdes de França. Unes 750 persones, entre malalts, pelegrins i voluntaris,
van viure el 52è pelegrinatge presidit, enguany, pel bisbe de Solsona, Mons. Xavier
Novell.
El pelegrinatge va comptar amb els actes habituals com ara la missa internacional, la celebració del perdó, la processó de les torxes, l’adoració del Santíssim, la
vetlla de pregària preparada pels joves, la missa a la gruta i el viacrucis pel «camí de
la Creu». Tot amb el lema d’aquest any “Feliços els pobres”. Cal destacar, enguany,
la presència del grup Fratello.

ESTRENA DEL DOCUMENTAL
“425 ANYS: UNA HISTÒRIA DE RESISTÈNCIA”
El dia 16 de juny, al Teatre Comarcal de Solsona, va tenir lloc l’estrena del
documental “425 anys: una història de resistència” amb la presència del Sr. Bisbe,
l’actor Pep Cruz i el director i guionista del documental, Dani Sala, de l’empresa de
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comunicació e2s. Més de 200 persones es va aplegar per visionar aquest documental
sobre la història de la diòcesi solsonina.
L’acte va començar amb una presentació breu, seguida d’uns parlaments a
càrrec de Dani Sala, Pep Cruz i el Sr. Bisbe. Després el públic va poder visionar
el documental que va durar 50 minuts i va col·laborar en la taquilla inversa que
s’havia establert.

1000 ANYS DEL PRIORAT DE
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
El dia 16 de juny se celebrà, a l’església de Sant Llorenç de Morunys, l’acte
commemoratiu dels 1000 anys de la fundació del priorat benedictí. En una església
plena d’assistents es presentà un llibret commemoratiu a càrrec de Jaume Adam
i Vidal, alhora que s’explicaven alguns trets de l’evolució històrica del monestir.
Seguidament, el pare benedictí Jordi Castanyer pronuncià una conferència sobre
la figura de sant Benet, la seva regla i la vida monàstica. L’acte, que fou organitzat
per la parròquia amb la col·laboració de l’Ajuntament de la vila i l’Associació
Cultural Vall de Lord, finalitzà amb un refrigeri molt participat als claustres de
l’església, davant mateix de l’edifici prioral dels segles XV-XVI protagonista de
l’esdeveniment.

JORNADES PASTORALS PER A PREVERES
Del 25 al 27 de juny de 2019 van tenir lloc al Seminari de Solsona les Jornades pastorals per a preveres, diaques i seminaristes.
Enguany, es va oferir un curs de sexualitat i afectivitat en el qual es desenvoluparen temes de gran interès a nivell personal per ajudar a conèixer-se millor i
ser conscients de les pròpies dificultats.
La ponent fou la Sra. Lourdes Illán Ortgea, psicòloga-terapeuta sexual i de
parella.
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CATECOLÒNIES DIOCESANES I DE TÀRREGA
Del 7 al 14 de juliol van tenir lloc les catecolònies diocesanes a la casa
de colònies “Els Clapers” de Santa Maria d’Oló. Cinquanta-vuit nens i nenes de
diferents indrets van poder participar un any més en unes colònies acompanyats
de catequistes, dos mossens i també, alguns dies, del Sr. Bisbe. A través de jocs,
dinàmiques, catequesi, pregària i eucaristia van poder créixer en la fe cristiana.
Alguns dels infants més grans (de 6è de primària a 2n d’ESO) van començar
l’aventura uns dies abans amb una ruta que va començar el dimecres dia 3 de juliol
a Montserrat.
Enmig de la setmana, hi va haver una excursió a Sant Joan d’Oló, on sant
Antoni M. Claret va començar les seves predicacions missioneres. Les colònies
van acabar amb el tradicional dia de pares, el diumenge dia 14.
Del 21 al 27 de juliol van tenir lloc les catecolònies de la parròquia de Tàrrega
a la colònia Sant Eloi a Gerri de la Sal, amb una participació de vint-i-sis nens/es,
i un equip de cinc monitors i uns altres cinc voluntaris als serveis. Enguany, l’eix
d’animació va estar dedicat a la segona part de la visió parroquial “en Crist”, amb
la temàtica dels herois.
Fins al dissabte dia 27 es van dur a terme a les instal·lacions parroquials
de Gerri de la Sal, amb tot un seguit d’activitats molt variades: jocs, teatre, tallers,
misses, catequesis, oratoris, sortides... I el dia de la cloenda, juntament amb els
pares, van comptar amb la presència del Sr. Bisbe.

CURS JOSUÉ DE FORMACIÓ EN LIDERATGE
Els dies 1, 2 i 3 de juliol i els dies 8, 9 i 10 de juliol, alguns treballadors
apostòlics, membres de la cúria i d’altres laics que col·laboren activament a la
nostra diòcesi van participar en el curs “Josué” organitzat per l’equip Autem, sobre
el lideratge dels laics.
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En el primer mòdul, la primera setmana, van viure un renaixement en la consciència dels fills de Déu i van fer un treball espiritual que els va permetre prepararse per al segon mòdul: «Aprendre a liderar des del que som». L’equip Autem va
presentar als participants la perspectiva del pare James Mallon, de l’arquebisbat de
Halifax-Yarmouth, al Canadà, en la seva obra Una renovació divina, perquè una
parròquia deixi de ser de manteniment per començar a ser una parròquia evangelitzadora i capaç de crear deixebles.
Les xerrades orientades a la construcció d’una visió per a les parròquies,
quelcom que ja s’havia treballat en el mòdul sacerdotal, van permetre als laics ferse una idea de la seva posició com a líders en les parròquies, acompanyant els seus
pastors. El tercer i quart mòdul tindran lloc l’octubre vinent i el febrer de 2020,
respectivament.

TROBADA DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES
A LOURDES DE LA NOU
El dia 21 de juliol, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes organitzà
la trobada anual al santuari de Lourdes de la Nou. El grup Fratello de la diòcesi,
igual que participà en el pelegrinatge a França, també ho feu en el santuari diocesà.
La jornada, amb més de 200 pelegrins, començà amb confessions i va
continuar amb l’eucaristia, un àpat fratern i, a la tarda, acompanyats pel Sr. Bisbe,
exposició del Santíssim, res del rosari i inauguració de l’espai de veneració de la
relíquia de santa Teresa de Calcuta.

EXERCICIS ESPIRITUALS PER A PREVERES I LAICS
Del 22 al 26 de juliol van tenir lloc, al Seminari de Solsona, els exercicis
espirituals per a laics i capellans que cada any organitza la comissió de recessos i
exercicis de la Delegació de Nova Evangelització. Enguany, el predicador va ser
Mn. Joan Llidó, prevere de la diòcesi de Segorb-Castelló.
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PELEGRINATGE A GRÈCIA
El dia 23 de juliol, un grup de persones del bisbat de Solsona van pelegrinar
a Grècia per conèixer el testimoni històric de l’antiga civilització grega a través de
l’art, l’arquitectura, la filosofia, la mitologia i la natura.
Seguint les petjades de sant Pau, des de Delfos passant per Corint i arribant
a la capital, van compartir aquest viatge i l’experiència que sens dubte sempre
recordaran.

FESTA MAJOR DE LES COLÒNIES DE LA FRATER
El dia 3 d’agost, el Sr Bisbe va participar en el dia de la festa major dels
campaments de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat (Frater) a la
casa de colònies de Gerri de la Sal.
Acompanyat pel Sr. vicari general, Mn. Josep Maria Vilaseca, i pel consiliari
de l’associació, Mn. Josep Camprubí, va presidir l’eucaristia amb els participants,
els seus familiars i alguns amics provinents de Tàrrega i d’arreu.
Van compartir un dinar de germanor i varen gaudir de l’animació de la
batucada de la Benèfica Agrupació Teatral (BAT) de Tàrrega, que no només feren
una cercavila, sinó que oferiren als membres de la Frater la possibilitat de tocar
els instruments.
Fou una nova ocasió perquè el Sr. Bisbe renovés el seu suport a aquesta
associació i perquè els animés a obrir grups a les principals parròquies de la diòcesi
i a convertir aquestes colònies en un espai de fraternitat i de creixement en la fe per
a totes les persones amb discapacitat de la diòcesi.

Notícies de la diòcesi

121

AMISOL I EL BISBAT FIRMEN UN CONVENI
PER A UNA NOVA LLAR-RESIDÈNCIA
El mes d’agost, el bisbat i l’associació Amisol van signar un conveni pel qual
les dependències del Seminari de Solsona on vivien les monges del Cor de Maria
es convertiran en una altra llar-residència de l’esmentada associació que permetrà
la descongestió de l’actual i així poder disposar de més espais de convivència.
L’edifici, un cop fetes les obres, disposarà d’una cuina, bugaderia, menjador,
sala d’estar, sala per fer tallers i 12 habitacions amb bany integrat. També disposarà
d’un petit hort on poder realitzar activitats d’horticultura i una mica de jardí per
poder gaudir de l’espai exterior.
Les obres de reforma iniciades al mes d’agost estaran acabades a principi del
2020. El contracte de lloguer signat dona dret a Amisol a poder realitzar l’activitat
a les instal·lacions per un període inicial de 15 anys a un preu molt econòmic.

CONFIRMACIONS
El Sr. Bisbe va administrar el sagrament de la confirmació a les següents
parròquies:
- El dia 5 de maig a la parròquia de Santa Maria de Verdú; el dia 19 de maig
a la catedral de Solsona, confirmacions d’adults; el dia 25 de maig a la parròquia
de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona; el dia 26 de maig a la parròquia de Santa
Maria de l’Alba de Tàrrega; el dia 15 de juny a la parròquia de la Mare de Déu de
Sant Guillem de Sant Guim de la Plana; el dia 16 de juny a la parròquia de la Mare
de Déu de la Mercè de Solsona; el dia 29 de juny a la parròquia de Sant Joan Baptista
del Palau d’Anglesola; i el dia 10 d’agost a la parròquia de Santa Eulàlia de Berga.
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