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Mons. Francesc Conesa i Ferrer

Nomenament
de bisbe de Solsona
BUTLLA PONTIFÍCIA DEL SANT PARE
Francesc, bisbe, servent dels servents de Déu,
Al venerable germà Francesc Simó Conesa Ferrer, fins ara prelat de la diòcesi
de Menorca, constituït bisbe de Solsona, salut i Benedicció Apostòlica.
Vingué el Senyor mateix, doctor de la caritat, ple de caritat, i mostrà que la llei
i els profetes depenen dels dos preceptes de la caritat (cf. Agustí, In Ioannem, 17,7).
Doncs bé, pensant constantment en aquests, amb ànim ardent ens esforcem a
predicar a tot arreu amb les nostres humanes paraules la inefable Paraula divina, la
caritat de Déu, que en Crist va a l’encontre dels homes, i al mateix temps a abraçar
diligentment amb la cura pastoral el seu sant ramat.
Per això adrecem el nostre esperit envers la comunitat solsonina, la qual
espera actualment un nou sagrat pontífex.
En conseqüència, considerant que tu, venerable germà, has destacat per la
prudència, la sana doctrina i la perícia en la gestió a la diòcesi menorquina, et volem
confiar aquesta greu missió.
Així, doncs, escoltat el Consell de la Congregació per als Bisbes i havent-ho
ponderat justament, per la nostra apostòlica autoritat et nomenem, deslligat dels
vincles amb l’anterior seu, bisbe de Solsona, amb tots els drets deguts i amb les
consegüents obligacions, segons les normes del Codi de Dret Canònic.
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Per tant, fes coneixedors d’aquesta nostra voluntat la clerecia i el poble, ja que
convé que mostrin amorosament envers tu sentiments de pietat filial i d’obediència.
Finalment, mentre preguem per tu i pels teus afers pastorals, encomanem
tot això a la intercessió de la benaurada Verge Maria i de sant Francesc, alhora que
t’exhortem cortesament a exercir amb tota dedicació el ministeri episcopal amb
vista a l’eterna salvació dels fidels encomanats a la teva cura.
Donat a Roma, al Laterà, el dia tres del mes de gener de l’any del Senyor
dos mil vint-i-dos, novè del nostre pontificat.
Francesc
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COMUNICAT DE L’ADMINISTRADOR APOSTÒLIC
Tinc l’honor i el goig de comunicar a tots vostès aquí presents i a tota la
diòcesi de Solsona que el sant pare Francesc, a fi de proveir el govern pastoral
d’aquesta diòcesi, s’ha dignat nomenar Sa Excel·lència Reverendíssima Monsenyor
FRANCESC CONESA FERRER com a bisbe d’aquesta seu solsonina.
Mons. Francesc Conesa Ferrer era fins ara el bisbe de Menorca, des de feia
cinc anys. I la data de l’inici del ministeri episcopal al bisbat de Solsona serà, si
Déu vol, el dissabte 12 de març a les 11 h del matí.
El bisbe electe de Solsona és originari de la diòcesi d’Oriola-Alacant. Va
néixer a la ciutat d’Elx l’any 1961, Fou ordenat prevere el 1985. Fou vicari d’una
parròquia de la mateixa ciutat d’Elx. Té estudis de filosofia i lletres i en teologia
en el grau de doctor en les dues rames del saber. Als trenta-sis anys va ser nomenat
vicari general de la seva diòcesi d’Oriola-Alacant, càrrec que exercí durant setze
anys. Del 2014 al 2016 va ser rector de la basílica de Santa Maria d’Elx. El 7 de
gener del 2017 fou ordenat bisbe a la catedral de Menorca.
Ell emprèn aquesta nova tasca eclesial de ser bisbe de Solsona amb joia i
amb desig de servir, confiant en la gràcia de Déu i en la col·laboració i comunió de
tots els fidels d’aquesta preciosa diòcesi de Solsona.
Comentaris:
- El Sant Pare ha tingut en compte aquesta Església de Solsona en la seva
rica història i en les circumstàncies que hem viscut i patit en aquests mesos,
i ens ha donat un nou pastor diocesà. El nostre agraïment al Sant Pare, que
sabem que mai no ens ha oblidat i ens ha tinguts presents no solament en
les seves pregàries, sinó també en el seu zel d’apòstol.
- No és pas la primera vegada que es proveeix aquesta seu solsonina des
del bisbat germà de Menorca. Faig esment del bisbe Miquel Moncadas i
Noguera (Muro, bisbat de Mallorca) i del bisbe Antoni Deig i Clotet (Navàs,
bisbat de Solsona), que vingueren des de Menorca a servir aquesta diòcesi.
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Dels dos hi ha molt bon record, tant de la seva persona, com de la seva tasca pastoral desenvolupada. Ara és el bisbe Francesc Conesa i Ferrer (Elx,
bisbat d’Oriola-Alacant).
Solsona, 3 de gener de 2022

SALUTACIÓ DE MONS. FRANCESC CONESA
Estimats fidels de la diòcesi de Solsona:
He rebut amb alegria el nomenament com a bisbe vostre. Certament em costa
deixar Menorca, on he trobat una acollida extraordinària des del començament. Durant els cinc anys que he estat aquí he après a estimar aquesta terra, la seva cultura
i, sobretot, la seva gent. Ara el Papa em demana canviar el rumb i ser el pastor de
la vostra diòcesi i ho faig carregat d’il·lusió, confiant en l’acció de l’Esperit Sant
i també en la vostra ajuda.
Vull caminar amb vosaltres, adaptar el meu pas al vostre, per poder viure
el goig de caminar junts, sinodalment. Un dels reptes que haurem d’afrontar serà
culminar la fase diocesana del Sínode dels Bisbes i escoltar allò que l’Esperit diu
a la nostra Església de Solsona, perquè la comunió sigui real, la participació dels
fidels sigui efectiva i la missió sigui compartida.
Escoltar el poble de Déu ens ajuda a descobrir la necessitat de reforma que té
la nostra Església. En una reflexió sobre el Sínode, el Papa va dir que hem de pensar
no en una altra Església, però sí en una “Església diferent”, oberta a la novetat que
Déu li vol indicar (9-10-2021). Sentim la necessitat de ser una Església de portes
obertes, més acollidora, més fidel a l’evangeli, més senzilla, amb una forta vivència
de ser comunitat i, alhora, amb una consciència viva de ser missionera, de posar-se
en camí per anunciar a tothom la Bona Notícia de Jesús.
Amb dolor i desconcert hem viscut l’etapa final del ministeri episcopal del
meu predecessor. Donem gràcies a Déu per totes les coses bones que va fer i demanem que l’il·lumini a la seva nova etapa. És just agrair també la tasca realitzada
per l’administrador apostòlic que va nomenar el Sant Pare.
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Compto amb tots vosaltres per dur a terme la missió que hem rebut de Crist.
Ens necessitem els uns als altres, perquè només junts podem ser l’Església de Jesús.
Compto amb els sacerdots i diaques, que són els col·laboradors més estrets a la
meva missió. Estic desitjant conèixer-vos i viure amb vosaltres el do del sacerdoci.
És molt important també la col·laboració de tots els consagrats, tant els contemplatius, que evangelitzen amb la seva pregària, com els religiosos i religioses de
vida activa, que fan obres tan admirables al servei dels altres. I és imprescindible
comptar amb un laïcat madur, conscient de la seva extraordinària vocació i missió.
Amb l’ajuda de Déu, prest veuré les vostres cares i pronunciaré els vostres noms.
Sense vosaltres, estimats laics, no serà possible continuar proclamant l’evangeli.
Em presento davant vostre en actitud de servei. A la meva ordenació vaig
escollir com a lema episcopal unes paraules de sant Pau: “Adiutor gaudii vestri”
(2 Cor 1,24), servidor de la vostra alegria. Aquestes paraules representen la meva
actitud davant vostre: no vinc a vosaltres com a senyor de la vostra fe, sinó com
el vostre servent, amb el desig de cooperar perquè creixi en vosaltres el goig de
creure en Jesucrist i, d’aquesta manera, la nostra Església diocesana sigui un signe
més clar de Crist davant dels homes.
Des que vaig rebre la notícia del meu nomenament, prego per tots vosaltres. Encara que no us conec, tinc present a la pregària i al cor la meva diòcesi de
Solsona. Soc molt conscient que sense la pregària és impossible desenvolupar la
nostra missió. També el meu ministeri necessita la vostra pregària. Us prego que em
tingueu present. Com més conscient soc de la meva fragilitat i els meus defectes,
més necessària sento la pregària del poble de Déu per la meva persona.
Des del començament vaig posar el meu ministeri sota l’empara de la Mare
de Déu, que és invocada a la nostra diòcesi com a Mare de Déu del Claustre i amb
altres preciosos títols. A ella m’encomano també en assumir la guia de la diòcesi
de Solsona. Que la Mare de Déu m’ajudi a ser un pastor segons el cor de Crist.
Menorca, 3 de gener de 2022
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BIOGRAFIA DE MONS. FRANCESC CONESA
Estimats fidels de Solsona:
Encara que durant aquests dies us donaran a conèixer pels mitjans oficials el
meu “currículum vitae”, considero oportú exposar-vos jo mateix els esdeveniments
més importants de la meva vida, pels quals dono contínues gràcies a Déu.
Procedeixo de la ciutat d’Elx, on vaig ser batejat a la parròquia del Sagrat
Cor de Jesús un 29 d’agost de 1961. Els meus pares, Paco i Rosita, eren persones
profundament creients i fins al final de la seva vida van estar implicats en la vida
parroquial, sobretot amb grups de matrimonis. Eren també persones molt senzilles;
el meu pare va treballar tota la vida en una fàbrica de calçat. Soc el més gran de
quatre germans. La meva infància va estar lligada a la parròquia de Sant Agatangell
d’Elx, on vaig ser escolà. Va ser el seu rector el que, quan jo tenia 12 anys, em va
portar a Oriola, per ingressar al Seminari Diocesà. Vaig cursar els darrers cursos de
l’educació general bàsica, el batxiller i els anys de filosofia. D’Oriola vaig passar a
Alacant, on hi ha el Teologat, per cursar els darrers anys de preparació al sacerdoci.
Vaig rebre l’ordenació sacerdotal el 29 de setembre de 1985 a la basílica de
Santa Maria d’Elx, de mans de Mons. Pablo Barrachina i Estevan. Recordo amb
emoció aquell dia, amb sentiments de gratitud a Déu i a tots els que van ser els
meus formadors. De manera especial tinc al meu cor el meu oncle sacerdot, Mn.
Àngel Ferrer, que em va acompanyar molt especialment durant la meva formació
per al sacerdoci.
El meu primer destí va ser exercir com a vicari de la parròquia de Ntra. Sra.
del Carme d’Elx, una parròquia que aleshores tenia més de 30.000 habitants. Vaig
viure amb il·lusió els primers anys de sacerdoci en aquesta parròquia de barri en una
gran ciutat. Dos anys després, el Sr. Bisbe em va enviar a la Universitat de Navarra,
perquè estudiés filosofia a la Facultat de Filosofia i Lletres. Amb això es va obrir un
període diferent de la meva vida, que estaria centrat en l’estudi. Des del 1987 fins al
1992 vaig cursar els estudis de filosofia en aquella facultat, on vaig trobar excel·lents
mestres i tinc encara bons amics. Estant allà vaig començar, amb permís del meu
bisbe, a estudiar també teologia. Un cop acabada la llicenciatura en teologia, em
Nomenament de bisbe de Solsona
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vaig animar a fer el doctorat, i vaig defensar la tesi de teologia l’any 1994. Tracta
sobre la relació entre la fe i el coneixement a la filosofia analítica contemporània.
Poc després, alguns professors de filosofia em van animar a fer també tesis de filosofia, que vaig acabar defensant el 1995, sobre el problema del mal, centrada en
un filòsof analític anomenat Alvin Plantinga. L’última etapa dels meus estudis la
vaig compaginar amb la docència. Des del 1992 fins al 2016 vaig estar fent classes
tant de filosofia com de teologia al Seminari Diocesà d’Oriola i d’Alacant i des del
1994 he impartit també diversos cursos i seminaris a la Facultat de Teologia de la
Universitat de Navarra com a professor associat. Com veieu, tota aquesta etapa de
la meva vida sacerdotal va estar dedicada principalment a l’estudi i la investigació.
Durant aquests anys també vaig tenir contacte amb la vida parroquial exercint com
a vicari a la parròquia de la Immaculada de Sant Vicenç del Raspeig (1994-1996)
i a la parròquia de Ntra. Sra. de Gràcia d’Alacant (1997).
El juny del 1998 s’obriria un nou període de la meva vida. Va ser llavors
quan el meu bisbe, Mons. Victorio Oliver, em va cridar per confiar-me ser vicari
general de la diòcesi. Jo tenia aleshores 36 anys i cap experiència en càrrecs de
govern. Però em vaig refiar del que l’Església em demanava i vaig treballar amb
totes les meves forces al servei d’una diòcesi que continuo estimant profundament.
Fins al 2003 vaig exercir com a “provicari general” i, un cop va marxar el nostre
bisbe auxiliar, com a “vicari general”. Van ser anys preciosos i il·lusionants al costat
del meu estimat Mons. Victorio. En aquest temps vaig ser també nomenat canonge
magistral de la catedral d’Oriola. L’any 2006 va arribar com a bisbe, a la diòcesi,
D. Rafael Palmero, el qual em va demanar que seguís al seu costat, cosa que vaig
fer amb la mateixa il·lusió del començament. Finalment, també vaig acompanyar
Mons. Jesús Murgui en el seu primer any com a bisbe de la diòcesi. Vaig estar,
doncs, 16 anys com a vicari general de la diòcesi. Van ser anys en què vaig aprendre
a estimar l’Església diocesana i servir-la de cor.
El març del 2014 va començar una nova etapa de la meva vida sacerdotal.
Va ser llavors quan vaig iniciar el meu ministeri com a rector de la basílica de Santa
Maria d’Elx. Era la primera vegada que tenia la responsabilitat de rector, i hi vaig
posar tota la meva ànima. Van ser uns anys meravellosos, en una parròquia on vaig
ser molt feliç i em vaig sentir acompanyat en la meva fe pels meus bons feligresos.
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El mes d’octubre del 2016 es va fer públic el meu nomenament com a bisbe
de Menorca. Vaig acceptar aquest nomenament tremolant de por, conscient de les
meves debilitats, però fiant-me de l’Església, que em cridava per a aquesta missió.
Vaig rebre l’ordenació episcopal el 7 de gener de 2017 a la catedral basílica de
Menorca. Va ser un dia de goig que mai no podré oblidar, com tampoc els cinc anys
que he exercit el ministeri episcopal com a pastor d’aquesta Església. Han estat anys
d’il·lusió, en què tots ens hem esforçat a créixer com a Església que evangelitza.
El pla de pastoral que vam aprovar tenia com a lema “surt per places i camins” i el
seu objectiu era “créixer com a Església de portes obertes: comunitària, acollidora,
samaritana i en sortida”. Amb l’ajuda de tots hem fet petits però importants passos
en aquesta direcció, per la qual cosa dono gràcies a Déu. Aquests anys he après a
estimar aquesta terra, la seva cultura i, sobretot, la seva gent.
He d’afegir que a la Conferència Episcopal soc membre de la Comissió
episcopal per a la doctrina de la fe, a la qual em vaig incorporar el 2017.
Ara el papa Francesc em demana que iniciï una nova etapa, com a bisbe de
Solsona. Amb l’ajuda de la gràcia de Déu espero ser fidel a aquesta missió apassionant que m’encomana l’Església.
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Presa de possessió
del bisbe de Solsona
PARAULES DEL NUNCI APOSTÒLIC
Eminentíssim Senyor Cardenal,
Excel·lentíssims Senyors Arquebisbes i Bisbes,
Estimats sacerdots concelebrants,
Excel·lentíssimes autoritats,
Estimats germans i germanes en Crist,
Com a representant del Sant Pare a Espanya, desitjo saludar amb tot l’afecte
els presents, també tots aquells que segueixen aquest acte pels mitjans de comunicació i, particularment, vull fer arribar la meva viva congratulació a Sa Excel·lència
Monsenyor Francesc Conesa i Ferrer.
Una salutació particular amb les expressions de gratitud de part de Sa Santedat el papa Francesc a Monsenyor Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic que,
amb esperit de col·laboració amb el Sant Pare, i mostres de caritat i zel pastoral,
ha acudit a suplir i posar remei fins ara a la delicada necessitat d’aquesta diòcesi
amb esperit de fe, augmentant la responsabilitat compartida entre la seu de Vic i
l’Administració Apostòlica de Solsona. Moltes gràcies Monsenyor Romà per la
vostra manifesta preocupació i constant entrega. Que el Bon Pastor, el Cor del qual
és tan agraït, us recompensi amb bondat.
Querido Sr. Obispo Francesc, la grave responsabilidad del obispo es acercarse al hombre para ayudarle a vivir su vocación más profunda, la que afecta a su
salvación y destino eterno, propiciando en sus corazones el encuentro con el Señor.
En orden a ello y en sintonía con el Santo Padre me alegro de que, al anticipar su
mensaje a la diócesis, haya manifestado sentir “la necesidad de ser una Iglesia de
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puertas abiertas, más acogedora, más fiel al Evangelio, más sencilla, con una fuerte
vivencia de ser comunidad y, al mismo tiempo, con una conciencia viva de ser
misionera, de ponerse en camino para anunciar a todos la Buena Noticia de Jesús”.
Animado por el deseo de estar a disposición de todos, aprecio también que
haya llamado previamente a los fieles a contribuir en la misión, empezando por el
presbiterio “ayuda e instrumento” del orden episcopal, como escribe la constitución
Lumen gentium (n. 28), los diáconos, vida consagrada en las diversas tareas, y el
propósito de proseguir en la tarea por “contar con un laicado maduro y consciente
de su extraordinaria vocación y misión”.
Monseñor Francesc, nosotros somos todos conscientes de que la tarea que el
Santo Padre le ha confiado y que le espera en esta querida porción del Pueblo de Dios
es muy delicada. Le aseguramos nuestras oraciones, colaboración y amor fraterno.
Disposat, doncs, a perllongar entre els vostres diocesans l’obra de Crist,
Pastor etern, amb ell i sota la seva autoritat, essent humil i senzill, acollidor i pare,
invoquem la Santíssima Mare de Déu del Claustre.
A ella li confio els vostres treballs i la vostra entrega per l’Església de Déu
que peregrina a Solsona. Que amb l’empara celestial d’aquesta Mare tan bona, el
Senyor us concedeixi l’alegria de veure com, avançant en la seva vida en Crist, els
fidels resplendeixin com a signe de l’amor de Déu.
Que Déu us beneeixi avui i sempre!

PARAULES DE L’ADMINISTRADOR APOSTÒLIC
Sr. Nuncio de Su Santidad en España, Excmo. y Rvdmo. Sr. Bernardito 		
Cleopas Auza,
Sr. Cardenal, Srs. Arzobispos, Srs. Obispos,
Pares abats,
Sr. Degà i membres del capítol,
Membres del col·legi de consultors,
Germans preveres i diaques,
Presa de possessió del bisbe de Solsona
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Sra. Alcaldessa de la ciutat de Solsona, autoritats,
Germans tots, fills estimats de Déu.
Avui aquesta nostra Església de Solsona viu l’alegria de l’acolliment i de
l’inici del ministeri del nou bisbe que el Sant Pare ha tingut a bé nomenar com a
pastor propi de la seu solsonina, l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa Ferrer. La
joia d’avui, expressada amb la presència expectant i delerosa de tants fidels cristians
d’arreu del bisbat, és la culminació d’un temps viscut amb esperança, amb la certesa
que el Senyor no abandona mai la seva Església, que sempre estem a les mans del
qui ens estima fidelment i incondicionalment, tot i els nostres pecats i defallences. Si
bé en el nostre cor hi havia perplexitat i dolor, barrejats amb compassió i, al mateix
temps, amb llàgrimes d’impotència, aquesta Església va continuar caminant amb
esperança. I ara som aquí, amb el cor joiós, per a rebre el nou bisbe de Solsona.
Benvolgut germà Francesc:
Veniu amb desig de servir aquesta diòcesi que el Senyor us ha encomanat pel
ministeri de l’Església. I em pertoca a mi, com a administrador apostòlic d’aquesta
seu, donar-vos la benvinguda en nom de tots i cada un dels qui formen aquesta
comunitat eclesial: els preveres, els diaques, els religiosos, els consagrats, els laics
i laiques d’arreu del bisbat.
Sapigueu que aquesta porció del Poble de Déu enfonsa les seves arrels en els
inicis de l’existència de la fe cristiana en aquesta beneïda terra. Certament que fou
en el segle XVI quan es va erigir el bisbat de Solsona, però la presència cristiana
en aquestes terres es fa palesa amb testimonis que ens fan recular fins al segle IV.
Molts són els fruits de santedat i de missió que aquesta terra ha donat. Faig esment
solament de sant Ramon Nonat, de gran estima i devoció popular, del jesuïta, pare
dels esclaus negres a Amèrica, sant Pere Claver, i dels beats màrtirs de la persecució
religiosa als anys trenta del segle passat, però són moltíssimes les persones que han
viscut amb santedat la seva missió de deixebles de Crist al llarg dels segles, essent
artesans de pau i justícia, de comunió i fraternitat.
La diòcesi de Solsona peregrina en aquesta beneïda terra de la Catalunya
Central, en les comarques del Solsonès, el Berguedà, el Bages, la Segarra, l’Urgell
i el Pla d’Urgell; tota ella afaiçonada per santuaris, ermites i capelles dedicats a
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la Mare de Déu, sota les advocacions que fan santa Maria encara més propera al
poble cristià: el Claustre, el Miracle, Queralt ... Són profundes les arrels cristianes
d`aquesta terra, però també hem de constatar l’afebliment de la fe en Crist en el
cor de molts. Malauradament, la nostra fe ha deixat de ser significativa en la vida
de nombrosos conciutadans. Experimentem amb dolor aquesta paradoxa: fortes
arrels cristianes, feble presència cristiana actual. Tot i això, hem de dir que també
hi ha molts homes i dones, infants i joves en aquesta diòcesi de Solsona que viuen
en primera persona el desig, fet d’accions concretes, de portar l’evangeli, de portar
Jesús al cor dels pobres, dels qui cerquen el sentit profund de la vida, en la foscor
de la cultura dominant que aboca, més i més, a l’immanentisme i a l’individualisme, els quals redueixen la visió humana a horitzons tancats i a mirades esquifides.
El ministeri episcopal en l’Església és una necessitat per a tots els qui volem
viure en la certesa de Crist enmig nostre, seguint les seves petjades vers la missió
evangelitzadora. Per això, germà Francesc, gràcies per la vostra disponibilitat a
servir l’Església de Solsona en el ministeri de bisbe propi d’aquesta; i gràcies per
expressar el vostre desig de caminar amb aquesta comunitat eclesial. És gran la
missió que tenim encomanada. És ampli l’horitzó que tenim al davant. És certa la
presència de l’Esperit Sant en el cor dels qui amb sinceritat volen estimar i servir
Crist en els seus germans.
Senyor bisbe Francesc Conesa Ferrer, benvingut a la vostra Església de
Solsona!

HOMILIA DE MONS. FRANCESC CONESA
“Com el Pare m'ha enviat, així us envio jo”. Després d'anunciar
incansablement l'evangeli i de lliurar la seva vida per nosaltres, Jesús posa la seva
missió a les mans dels deixebles. Ell havia vingut per donar a conèixer el Pare i
revelar el seu amor immens. Ara són ells els qui han de recollir el testimoni i proclamar pertot arreu aquella pau i perdó que provenen de Déu.
“Com el Pare m'ha enviat, així us envio jo”. Aquestes paraules ressonen avui
d'una manera particular en el meu cor, perquè també jo em sento enviat pel Senyor
ressuscitat a aquesta Església de Solsona. L'ordenació episcopal em va constituir
Presa de possessió del bisbe de Solsona
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en successor dels apòstols, amb qui comparteixo una mateixa missió: proclamar
l'evangeli, ser missatger de la Bona Nova. Vinc carregat d’il·lusió a prosseguir
l’anunci de Jesucrist, que en aquestes terres va començar molt aviat i perdura fins
avui. Vinc a acompanyar la vostra fe, a posar-me al vostre costat per caminar junts.
Vinc en actitud de servei, ja que no desitjo altra cosa que ser “servidor de la vostra
alegria” i proclamar cada dia la Bona Nova.
L'evangelització al centre
Desitjaria que la missió ocupés el centre de la vida de la nostra Església.
M'agradaria que fos realitat la transformació missionera de què parla el papa Francesc, que tot a la nostra Església estigués al servei de la missió. Perquè són molts
els homes i les dones que no han rebut la llum de l'evangeli, que els seus cors no
han estat tocats per la gràcia i transformats per la fe en Jesús. A ells els devem una
paraula, per a ells hem de proposar la fe en Jesucrist sense cansar-nos i sense por,
amb tota delicadesa i respecte, com a clau per a la seva vida i com a font de vida
per al món.
Existim per evangelitzar. La nostra diòcesi de Solsona existeix com a tal
per anunciar Jesucrist entre la gent d'aquesta terra i ser-ne signe que transparenti el
seu rostre. Això ens exigeix ser una Església de portes obertes, sempre disposada a
acollir, però també a sortir als carrers per comunicar el goig de creure en Jesucrist,
hem de ser una Església que surt a les perifèries perquè la llum de l'evangeli inundi
el cor de tots els homes. Ens demana sobretot ser una Església propera a tothom,
però especialment als més pobres, als malalts, als més petits.
El nostre anunci és el mateix de Crist ressuscitat: que la pau sigui amb
tots, que Déu concedeix el perdó a l'ésser humà, que Crist és viu i ens envia el seu
Esperit per ajudar-nos a caminar vers el Pare. Volem fer arribar a tothom la bellesa
de l'amor de Déu que s'ha manifestat en Jesucrist (cf. EG 36). Hem de proclamar
un missatge de reconciliació i de pau. Potser avui, quan sentim que la barbàrie de
la guerra es fa present a Europa, sentim amb més força la urgència de proclamar el
missatge de l'evangeli i continuar anunciant la misericòrdia i el perdó.
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Necessito de vosaltres per fer la missió
Per dur a terme aquesta missió necessito l’ajuda de tots vosaltres. Compto
amb els sacerdots per a treballar junts formant un sol presbiteri. També compto
amb els diaques permanents, que serveixen aquesta Església des de la seva vocació
particular. M'alegra comptar amb un bon nombre de seminaristes que es preparen
per a ser pastors d'aquesta Església. També els consagrats, en la diversitat de dons
i carismes, aporten una gran riquesa a la nostra Església i tants laics que, ja sigui
amb un treball tècnic, apostòlic o amb el seu servei voluntari, sumen molt a aquesta
Església diocesana. Avui especialment cal la implicació dels laics, de les famílies,
els joves i de cada cristià. Amb la vostra vida i testimoniatge feu present l'Església
al mig del món. Sense vosaltres no serà possible l'evangelització. De mica en mica
ens anirem coneixent personalment. La meva primera tasca a Solsona serà aprendre
els vostres noms, escoltar les vostres inquietuds i projectes i aprendre a treballar
junts al servei del Regne de Déu. Compto amb tots vosaltres per portar la llum de
l'evangeli als homes i les dones d'aquesta terra. Tots els braços són necessaris per
encomanar la joia i la pau que ens atorga la nostra fe en Jesucrist i l'experiència
del seu amor i la seva gràcia.
Créixer en comunió
Perquè la missió sigui forta, ha de créixer la comunió entre nosaltres. Tots
formem un sol cos i tenim un sol Senyor. Sant Pau es meravellava de la diversitat
de dons, carismes i funcions que l'Esperit havia sembrat a l'Església. També avui
l'Esperit continua suscitant vocacions diverses per viure i treballar a l'Església.
També avui podem repetir: “Hi ha diversitat de ministeris, però un mateix Senyor”.
Cadascú des de la seva pròpia vocació i missió pot contribuir al creixement del cos
de Crist que és l'Església.
Hem d'aprendre a caminar units, uns al costat dels altres, de manera sinodal.
Per això és important augmentar la participació de tots els cristians en la vida de
l'Església i potenciar tots els instruments que serveixin a la comunió. La fase diocesana del Sínode dels Bisbes ens hi podrà ajudar. A partir d'avui jo també m'incorporo
a fer el camí juntament amb vosaltres.
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No podem oblidar que, si volem créixer en comunió, haurem de posar al
centre l'Eucaristia. És el misteri de l'Eucaristia el que fa la comunió de nosaltres
amb Crist i dels uns amb els altres. Ella és font de la qual brolla la vida de l'Església,
que la impulsa a l'anunci i a la caritat. L'eucaristia celebrada i també l’eucaristia
adorada. És significatiu que el Papa, en parlar del Sínode, ens demani créixer en
esperit d'adoració (cf. 9 i 10-10-2021). “Adorar, donar espai a l'adoració, allò que
l'Esperit vol dir a l'Església.” (10-10-2021).
No tindre por de la reforma
Perquè la missió ocupi realment el centre de tot caldrà renovar estructures
i reformar molts elements de l'Església. No hem de tindre por. Vivim temps nous
que exigeixen la reforma a l'Església, a les seves institucions i, sobretot, la conversió dels cors. “És temps de revestir amb un nou vestit aquest cos de Crist que
és l'Església” (A. Matteo). El papa Francesc ens ha convidat a pensar no en una
altra Església, però sí en una “Església diferent”, oberta a la novetat que Déu vol
indicar (9-10-2021).
D'altra banda, convé no oblidar que la reforma de l'Església no és tant obra
nostra com de Déu; qui transforma els cors, qui fa que les nostres estructures siguin
mitjà perquè els homes trobin Déu és l'Esperit Sant. Confio en la seva gràcia perquè
ens ensenyi a viure de manera nova la nostra fe cristiana.
El meu ministeri
Em poso al vostre servei per dur a terme aquesta missió. Desitjo que trobeu
en la meva persona un servidor de la comunió entre nosaltres i un impulsor de la
missió d'anunciar Jesucrist. Com a bisbe he rebut l'encàrrec d'animar la vostra fe i
d’ajudar-vos a créixer com a testimonis de l'evangeli. Com a cristià vull caminar
amb vosaltres, viure la meva fe en Jesús amb vosaltres, aprenent junts a seguir
Jesús i a viure l'evangeli.
Soc molt conscient de les meves debilitats, cosa que fa més necessària la
vostra ajuda, la vostra correcció i, sobretot, la vostra oració. Des del principi del
meu ministeri episcopal m'ha donat molta confiança saber que comptava amb la
pregària del poble de Déu, perquè tot a la vida del bisbe és obra de la gràcia de Déu.
18
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Em conforta també comptar amb l'ajuda i la intercessió de la Mare de Déu,
venerada a la nostra diòcesi amb tants preciosos noms. Li demano que sigui estrella
que guiï els meus passos i els d'aquesta Església pels camins de l'evangelització.
				

Catedral de Solsona, 12 de març de 2022

ACTA DE LA PRESA DE POSSESSIÓ
A les dotze hores del migdia del dia 12 de març de l’any del Senyor de
dos mil vint-i-dos, a la santa església catedral basílica de Solsona, reconeguda
i llegida la butlla pontifícia del seu nomenament, l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc
Conesa i Ferrer ha pres possessió de la diòcesi de Solsona, dins de la celebració
de l’eucaristia presidida pel nunci apostòlic, Mons. Bernardito C. Auza, i com a
concelebrants principals Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona; Mons. Joan
Josep Omella, cardenal-arquebisbe de Barcelona; Mons. Romà Casanova, bisbe de
Vic; Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell; Mons. Agustí Cortés, bisbe de
Sant Feliu; Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa; Mons. Enric Benavent, bisbe
de Tortosa; Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida; Mons. Sebastià Taltavull,
bisbe de Mallorca; Mons. Vicente Ribas, bisbe d’Eivissa; Mons. Luis Argüello,
secretari general de la CEE; P. Luís Àngel de las Heras, bisbe de León; Mons. José
Ignacio Munilla, bisbe d’Oriola-Alacant; altres bisbes auxiliars i emèrits, que signen
aquesta acta. També han assistit un considerable nombre de preveres del bisbat de
Solsona i d’altres diòcesis, religiosos, seminaristes i laics. També s’ha comptat amb
la presència d’algunes autoritats civils.
I perquè consti, s’alça la present acta, a Solsona, el dia dotze de març de
dos mil vint-i-dos. Signat:
Mons. Bernardito C. Auza
Nunci apostòlic

Mons. Joan Planellas
Arquebisbe metropolità de Tarragona

Mons. Joan Josep Omella
Cardenal-arquebisbe de Barcelona

Mons. Romà Casanova
Bisbe de Vic

Dono fe
Sra. Júlia Ayala
Secretària general-cancellera
Presa de possessió del bisbe de Solsona
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CRÒNICA DELS ACTES DELS DIES 11 I 12 DE MARÇ
El dia 11 de març va tenir lloc una roda de premsa prèvia a la presa de
possessió del dia 12. En aquesta roda de premsa, que va tenir lloc a les 18 h a la
sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal, s’hi van congregar diferents mitjans de
comunicació tant locals com de la resta de Catalunya. El Sr. Bisbe es va dirigir a tots
ells i va anar responent totes i cadascuna de les preguntes que se li van formular.
El mateix dia 11, a les 20.45 h i al Seminari de Solsona, el Sr. Bisbe va fer la
professió de fe i el jurament de fidelitat davant l’administrador apostòlic, la secretària
general-cancellera, alguns bisbes presents al Seminari, els mossens residents, els
seminaristes i alguns familiars.
El dissabte dia 12 de març va tenir lloc la missa d’inici de ministeri episcopal
de Mons. Francesc Conesa i Ferrer com a bisbe de Solsona. Amb la catedral ben
plena de fidels solsonins i també vinguts de fora del bisbat, a ¾ de 12 va començar
l’acte de recepció del nou bisbe.
El bisbe Francesc Conesa, acompanyat del nunci apostòlic, Mons. Bernardito
C. Auza; l’arquebisbe metropolità de Tarragona, Mons. Joan Planellas; el cardenalarquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, i l’administrador apostòlic de
Solsona, Mons. Romà Casanova, va entrar per la porta principal de la catedral. Allí
va ser rebut pel degà del capítol catedral, Mn. Lluís Grifell, acompanyat de tots els
canonges. El bisbe Francesc va besar la veracreu i tot seguit amb l’aspersori es va
aspergir a ell mateix i després els presents. El nunci el va presentar a l’assemblea
convocada. Llavors, pel passadís central, es va dirigir a la capella del Santíssim,
on va pregar uns moments en silenci. Després anà cap a la sagristia a revestir-se.
A les dotze en punt va començar la processó amb el cant d’entrada «L’Esperit
del Senyor reposa sobre meu» i una representació de vint-i-quatre bisbes —entre el
nunci, el cardenal, arquebisbes, bisbes, auxiliars i emèrits—, l’abat de Montserrat
i el de Poblet; diaques, més d’un centenar de preveres —entre els del bisbat i els
vinguts de fora—, acòlits... El nunci va presidir els primers moments de la celebració, en què va saludar el poble fidel. Després l’administrador apostòlic, Romà
Casanova, va pronunciar unes paraules.
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Estant tots asseguts, el nunci va demanar que es presentessin les Lletres
Apostòliques —la butlla pontifícia en què el Sant Pare nomena el bisbe de Solsona—. Aquesta butlla va ser mostrada als membres del Col·legi de Consultors i tot
seguit va ser llegida per un prevere. En acabat es va donar gràcies a Déu mitjançant
un cant i el nunci passà el bàcul al bisbe Francesc Conesa, que en aquests moments
es convertí ja en bisbe de Solsona. Un fort i llarguíssim aplaudiment amb el públic
dempeus omplí d’emoció la catedral solsonina. Llavors, una representació del
poble fidel —preveres i laics— van passar d’un a un a saludar el nou bisbe, signe
de reverència i obediència.
La celebració eucarística va continuar com una missa normal; això sí, amb
molta solemnitat. Els cants anaren a càrrec de l’Orfeó Nova Solsona i la Capella
de Música de la Mare de Déu del Claustre. A l’orgue, Mons. Valentí Miserachs.
Per finalitzar, el bisbe Francesc es dirigí a la capella del Claustre, on, tot venerant
la Mare de Déu, es va cantar l’Himne de la Coronació.
Cal destacar la presència d’algunes autoritats civils, com ara l’alcaldessa de
Solsona i tot el consistori municipal, alguns presidents de Consells Comarcals, la
delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i la directora d’Afers
Religiosos de la Generalitat, entre altres. En acabar tota la celebració, el senyor
bisbe, acompanyat dels altres bisbes i autoritats civils, es va adreçar a la plaça Major de Solsona, on l’Àliga de la ciutat va ballar en honor seu. Tot seguit va poder
saludar les persones que s’hi van acostar; entre ells, gent vinguda de Menorca i
d’Elx. Tota la celebració va ser retransmesa per Trece Tv i també pel canal YouTube
del bisbat de Solsona.
A la tarda del mateix dia 12, el Sr. Bisbe es va dirigir a l’ajuntament de la
ciutat per tal de signar el llibre d’honor amb la presència de la Sra. Alcaldessa i
tot el consistori.
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Bisbe administrador
apostòlic
HOMILIES
Homilia en la festa del Sant Misteri de Cervera
La ciutat de Cervera es manté fidel a la seva tradició d’agraïment pel Misteri succeït en aquesta ciutat, aquell 6 de febrer de 1540, fa justament quatre-cents
vuitanta-dos anys, quan —deixeu-m’ho dir, per expressar els lligams que hi ha entre
les dues diòcesis—encara no s’havia creat el bisbat de Solsona i aquesta parròquia
pertanyia al de Vic. I tots vosaltres, estimats germans, encapçalats pel vostre Sr.
Rector, el Sr. Tinent d’alcalde (i paers) de la Paeria de la ciutat de Cervera, voleu un
any més recordar el Misteri d’aquell 1540. Però que no sigui, per a tots nosaltres,
una mera mirada al passat, sinó que ens ajudi a donar resposta als reptes que tenim
en el present, per poder encarar el futur amb esperança.
El fet ocorregut aquell memorable dia tingué aital força que ha arribat fins
a nosaltres per a fer-ne commemoració. La relíquia de la santa Creu de Crist de
Cervera, en voler ser compartida amb el poble veí de Terròs, és a dir, dividir-la
per compartir-la, amb la força de la pregària i de la fe, va manifestar l’actualitat
de la redempció de Crist, que és el mateix ahir, avui i pels segles, destil·lant del
lignumcrucis, instrument de la passió de Crist, una gota de sang sobre un paper
blanc que havien posat en senyal de respecte. Certament que la creu de Crist es va
amarar, pels porus d’aquell sagrat lleny, de la sang del nostre Redemptor quan sofria
i moria per la nostra salvació. I aquesta mica de sang va romandre en el secret de
la veracreu de Cervera, fins que va destil·lar del seu interior, quan el sacerdot amb
les seves mans la va partir per compartir-la.
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Però encara fou més la seva força reveladora del Sant Misteri: en aquella
mateixa gota de sang es distingien tres gotes, fent en la mateixa sang com tres angles
o estenent-se en dos esqueixos, com s’expliquen els testimonis de les autèntiques
del Sant Misteri. Fou en la capella de la Santíssima Trinitat de l’església major de
Cervera on passaven aquests fets, podent significar aquest fet de les tres gotes en una
mateixa gota la Santíssima Trinitat, el misteri central i fontal de la nostra fe cristiana,
la unitat i unicitat de Déu, en la Trinitat de persones: el Pare, el Fill i l’Esperit Sant.
També aquell dia, segons ens consta en la crònica, en el mateix moment en
què ocorregué aquest Misteri de la gota de sang de Crist que sorgí de la relíquia de
la santa Creu, es va sentir, tot estant el cel serè i clar, un gran tro a Cervera i a la
comarca. Fou aquell un so tan fort, copiós i majestuós que els cerverins van sortir al
carrer tot cridant: «Misteri!», anant, com per instint, cap a l’església major, on es van
trobar amb el Misteri de la gota de sang de Crist que havia destil·lat de la veracreu.
De la mateixa manera tots nosaltres, avui, 6 de febrer, hem vingut a aquest
temple parroquial de Cervera, portats per moltes raons. És veritat que no ha estat
cap gran tro, ni cap crit de Misteri pel carrer, però sí que ens hi ha portat l’estima
a la nostra tradició cerverina que, any rere any, vol tornar a sentir el que succeí fa
quasi cinc-cents anys ací mateix. I, estant en plena celebració, ens podem preguntar: L’expressió d’amor, de donació que es manifesta en la gota de sang del Sant
Misteri és solament una realitat del passat, d’altres temps? Quin sentit poden trobar
els homes i dones de ple segle XXI a una expressió de fe del segle XVI? O, encara
més concret, pot parlar avui encara el Sant Misteri als infants i joves de la nostra
ciutat? Poden els nostres joves més formats en disciplines universitàries trobar en
el Crist, que es manifesta en el Sant Misteri, la resposta als seus interrogants més
profunds? En aquests moments de pandèmia, quan hem sofert tantes conseqüències
doloroses per la mort de persones estimades o per les conseqüències de la malaltia
vírica que estem sofrint, tant en la salut personal, com en l’àmbit social i econòmic,
què en podem treure de mirar el Sant Misteri, la veracreu Crist de Jesús?
Un pensador rus ortodox, Vladimir Soloviev, que a finals del segle XIX va
esbossar profèticament els mals profunds dels nostres temps, en un fragment d’una
de les seves obres presenta un diàleg que pot ser per a nosaltres il·lustratiu en la festa
que celebrem i en els moments que ens ha pertocat de viure. Escriu: «L’emperador
dels Estats Units d’Europa es va dirigir als cristians dient-los: “Estranys homes...
Bisbe administrador apostòlic
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cristians, que heu estat abandonats per la major part dels vostres germans i caps,
digueu-me, què és el que més estimeu del cristianisme?” Llavors, l’starets Joan es
va aixecar i va respondre amb dolcesa: “Insigne sobirà! Per a nosaltres el que és
més estimat del cristianisme és Crist; ell mateix i tot el que prové d’ell, ja que sabem
que en ell habita corporalment la plenitud de la divinitat”» (El diàleg de l’Anticrist).
Cerverins i cerverines que veniu amb fe a aquesta celebració del Sant Misteri,
la resposta d’aquell sacerdot ortodox, davant el poder del món que els perseguia, és
la mateixa que doneu vosaltres davant el nostre món, el qual, de vegades, va donar
l’esquena a Crist, omplint aquesta preciosa nau de Santa Maria, per voler posar els
ulls en el Sant Misteri, en la creu de Crist. Ell és el més estimat per vosaltres, malgrat tantes coses que intenten apartar-vos del seu amor. Crist és l’única i veritable
riquesa de l’Església i dels cristians. En ell trobem el rostre humà del Déu vertader.
En ell i solament en ell trobem la resposta als interrogants més pregons que hi ha
en el nostre cor. En Jesucrist, el nostre cor, que desitja més i més amor, més i més
pau, més i més felicitat, troba el repòs que tant desitja; perquè ell i solament ell,
Crist, és el Camí, la Veritat i la Vida (Jn 14,6); ell és l’Alfa i l’Omega, el primer i
el darrer, el principi i la fi (Ap 22,13).
L’Església, tots i cada un dels cristians no tenim res més per a oferir al món,
a les persones amb les quals convivim, que Crist i tot el que d’ell brolla d’amor i
de veritat. Oferir una altra realitat que no fos Jesús seria, de part nostra, una traïció
per als nostres germans, per als nostres coetanis, per als nostres infants i joves, per
als qui sofreixen tant en el cos com en l’esperit. Aquesta diada, doncs, ha de servir
per a tots els qui creieu en Crist per a adherir-vos més i més al que porta en si el
nostre Sant Misteri. El nostre món, la nostra societat, la nostra ciutat necessiten
que tots nosaltres tinguem la mirada fixa en Jesús, el qui ens ha de guiar pel camí
de la fe i el qui el porta a la plenitud (He 12,2).
L’Església, els cristians, mai no ens avergonyim de la creu de Crist, sabem
que en ella hi ha tots els tresors de santedat i de vida autèntica. D’ella brolla una
saviesa que la capten i la viuen aquells escollits que units a Crist sofrent es donen
als seus germans. Hi faig present unes paraules d’un jove que en un llibre escrit
per ell relata com viu, als seus vint-i-cinc anys, una malaltia degenerativa incurable: distròfia muscular de Duchenne, des del seu naixement. Ell, ara mateix, amb
una experiència de fe molt viva, escriu: «Seguir l’exemple de Jesús em fa feliç:
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me l’imagino com a l’Evangeli: que pensa en els altres, que pateix un dolor que
no s’ha guanyat. Quan porto la malaltia el sento al meu costat, i miro una creu i li
pregunto com s’ho va fer per aguantar i li demano ajut. Jesús, que era el màxim
innocent, va patir una mort espantosa sense merèixer-ho, i la meva situació, com
que tinc una malaltia per la qual tampoc he fet res per tenir-la, en petita dimensió
guarda algunes similituds. I de la mateixa manera que el seu patiment no va ser
debades, tinc l’esperança que el meu també suposi un benefici sobre els altres. La
meva vida també té un sentit» (Xavi Argemí, Aprendre a morir per poder viure).
Estimats germans, què n’és, de gran, el misteri que s’amaga en el nostre Sant
Misteri. L’únic que he volgut fer és compartir amb vosaltres quelcom que del meu
cor brolla contemplant aquella gota de sang de Crist que va destil·lar de la veracreu
de Cervera, aquell 6 de febrer de 1540. No oblidem que el que va fer possible que
es revelés el que estava amagat en el sagrat lleny fou una cosa ben cristiana i ben
humana: compartir. Que el Sant Misteri ens ajudi a créixer més i més en el nostre
desig de compartir amb els altres els dons que hem rebut. El tancament, l’aïllament,
les divisions, les exclusions no porten mai a res de bo. En canvi, quan som capaços
de mirar-nos als ulls, d’escoltar-nos, de dialogar en la recerca de la veritat, del que
és bo i just; en una paraula, quan deixem brollar la fraternitat que hi ha en el més
pregon del cor, experimentem la bellesa de la vida, perquè com ens diu el sant pare
Francesc: «La vida és l’art del trobament» (Fratellitutti). Jesús ve, avui, una vegada
més, en el sant sacrifici de la missa, a donar-nos el seu cos i la seva sang, perquè
siguin l’aliment de la nostra fraternitat, de la nostra caritat i de la nostra unitat.
Que Santa Maria, mare dolorosa al peu de la creu del seu Fill, quan ell ens
la va donar com a mare, intercedeixi per tots nosaltres, els seus fills. Així sigui.
Cervera, 6 de febrer de 2022

GLOSSES
La pau, do i fruit / 2 de gener de 2022
Des de fa cinquanta-cinc anys, quan sant Pau VI la va instituir, l’Església, en
el primer dia de l’any civil, celebra la Jornada Mundial de la Pau. Cada any el Sant
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Pare ofereix la seva reflexió, donant resposta als reptes plantejats en cada moment
i obrint horitzons als qui vulguin caminar per la sendera de la pau, essent d’aquells
de qui diu Jesús: Feliços els qui posen pau, Déu els reconeixerà com a fills (Mt 5,9).
La pau, certament, és cosa de tots i de cadascú. En el missatge d’aquest any
2022, el papa Francesc ens diu: «A cada època, la pau és tant un do que ve del cel
com el fruit d’un compromís compartit. Hi ha, en efecte, una “arquitectura” de la
pau, en què intervenen les diverses institucions de la societat, i hi ha una “artesania”
de la pau, que ens involucra a tots.» De fet, tenim un doble perill: el de pensar que
la pau és qüestió de les grans esferes de poder, sense que nosaltres hi puguem fer
res, i el de pensar que la pau és qüestió solament de pregària i de petites coses. Les
esmentades arquitectura i artesania es troben a diferents nivells, però ambdues són
necessàries per a fer possible la pau, tant en els cors de les persones com en les
relacions socials i en tot el món.
La situació actual, tal com la descriu el Sant Pare, és punyent: «Malgrat
els nombrosos esforços encaminats a un diàleg constructiu entre les nacions, el
soroll eixordador de les guerres i els conflictes s’amplifica, mentre es propaguen
malalties de proporcions pandèmiques, s’agreugen els efectes del canvi climàtic
i de la degradació del medi ambient, empitjora la tragèdia de la fam i de la set, i
continua dominant un model econòmic que es basa més en l’individualisme que en
la compartició solidària». Enfront d’aquesta realitat, les propostes del missatge papal
són tres camins per a construir una pau duradora: el diàleg entre les generacions,
com a base per a la realització de projectes compartits; l’educació, com a base de
llibertat, responsabilitat i desenvolupament, i el treball, com a base per a la plena
realització de la dignitat humana.
Els cristians som —i ho hem de ser sempre, sense excepcions!— homes i
dones de pau. Recordem que un dels noms del Messies, d’aquell Fill que ens ha
estat donat, és «Príncep de pau» (cf. Is 9,5). On siguem nosaltres —en la família, a
la feina, en la política, en l’economia, en la cultura, en l’educació, en el lleure, en
les parròquies, en les comunitats— hem de fer presents el missatge i les obres de
la pau que ens venen de Crist. Ell és la nostra pau (Ef 2,14).
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“Catalunya serà cristiana o no serà” / 9 de gener de 2022
La frase que titula aquesta glossa s’atribueix al venerable Josep Torras i Bages
(com recordava precisament un article publicat diumenge passat en el nostre Full),
bisbe de Vic, el qual, a finals del segle XIX i a principis del XX, fou un preclar
defensor de la identitat del poble català amb fortes arrels cristianes. Ell mateix, en
la seva obra “La tradició catalana”, posa la família com a realitat fonamental per
a mantenir el que és propi d’aquest poble i de la seva identitat. Dient això, no fa
res més que expressar un principi fonamental: «És la família la substància i la base
de l’organisme social» (cap. X). Per a ell la família és la transmissora primera i
fonamental de tot el que constitueix la identitat d’un poble. Per a Torras i Bages,
Catalunya tenia en la fe catòlica la seva essència més pregona. Fe cristiana i Catalunya eren per a ell inseparables.
Han passat més de cent anys de la mort del patriarca de Catalunya i han
estat molts els esdeveniments que han sotragat aquest nostre país. Els corrents de
pensament que allunyen les persones de la fe cristiana i de la seva pràctica s’han
obert camins en molts cors. La fe cristiana catòlica, que era majoritària, encara que
es manté viva en molts, està en clar retrocés. Catalunya va deixant de ser cristiana,
encara que no pot negar les seves arrels: el patrimoni, els costums, les celebracions,
moltes institucions culturals, sanitàries, assistencials, etc.; hi ha una forta petjada
i una clara presència de fe viva.
No sé si Catalunya en un futur pròxim o llunyà es podrà dir cristiana. Tampoc no sé si el que era essencial en la Catalunya de la Renaixença es mantindrà en
aquest futur. Sí que sé que la fe cristiana, com a opció del cor, restarà en molts i que
l’Església es mantindrà sempre al servei d’aquest poble. El qual també, gràcies a
l’emigració, necessària i saludable, s’anirà configurant en un mosaic fet de tessel·les
diferents i harmòniques de colors de la pell, de costums, de formes i tons de parlar,
de maneres d’entendre la vida des de les seves religions.
Ens hem de preguntar, doncs, si de veritat estimem la nostra terra. Per a Torras i Bages la família era fonamental. Ho pensem també nosaltres? Sols una dada:
l’índex de natalitat al nostre país, en aquest moment, és dels més baixos d’Europa.
Com podem somiar un futur per al nostre poble sense els fills que l’asseguren?
Pensem, potser, que la cultura, la manera de viure, l’essència d’un poble es transmet
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per ella mateixa sense la família i els fills que s’hi eduquen? Encara que sembli una
nimietat, el futur d’un poble passa per la reconstrucció de les famílies i de la seva
«fecunditat tant moral com física que naturalment posseeix» (ibídem).
L’alegria del nomenament del nou bisbe / 16 de gener de 2022
Vam començar el nou any, tot just el tercer dia, amb la bona notícia que el
sant pare Francesc havia nomenat com a bisbe de la nostra Església de Solsona
Mons. Francesc Conesa i Ferrer, fins ara bisbe de la seu de Menorca. Aquesta bona
notícia era esperada per tots els qui estimem la diòcesi de Solsona. Certament que
aquests darrers mesos hem passat per una situació complexa i dolorosa; però, malgrat això, hem estat capaços de mirar endavant i la nostra esperança no ha mort pas
en el nostre cor de creients, ans hem experimentat que el Senyor sempre és amb
nosaltres. I ara, després de posar rostre i nom al bisbe electe, ens pertoca de pregar
per ell; i, al mateix temps, enfortir en el nostre cor tot allò que hi ha de desig de ser,
cada vegada més, deixebles autèntics de Crist. Tota nova etapa en la història d’un
bisbat té la gràcia d’un inici, d’aquells inicis que es fan presents en l’evangeli, com
el dels deixebles en el llac de Galilea, després de la resurrecció.
El capítol 21 de l’Evangeli segons sant Joan és un dels textos que ens poden
ajudar a viure aquest moment de gràcia del nou pastor del nostre bisbat. El bisbe
Francesc Conesa, donat que coneix poc aquest nostre bisbat, pot aportar-hi aquella
mirada nova, sense cap prejudici ni cap preferència, que l’ajudarà a conèixer millor
la nostra realitat, amb el que hi ha de bo i amb el que es pot millorar per a poder ser
més i més transparència de Crist. Tant de bo que tots poguéssim tenir la capacitat
de projectar una mirada nova al que som i al que se’ns obre al davant en el camí
de la comunió i la missió!
I és que necessitem, com els deixebles enmig del llac de Galilea, potser ara
més que mai en la nostra Església, experimentar la presència del Senyor, vivent i
present entre nosaltres. Tenim necessitat d’escoltar més i més la paraula del Senyor
que ens convida a tirar les xarxes en els llocs de sempre, que són les nostres parròquies i comunitats, però amb la novetat i amb la força de la veu del ressuscitat.
Perquè això sigui possible hem d’estar en la mateixa barca, la de Pere, la de la
comunió. El cor de pobre i la mirada de nen faran possible que les xarxes s’omplin
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de peixos, ja que necessitem tornar a meravellar-nos pel que el Senyor obra enmig
de la seva Església.
El ministeri episcopal és sempre servei de comunió. Agrair al Senyor la
diversitat en la comunió és el camí inicial per a llançar-nos a la missió que hem
de viure en la urgència de la crida del Senyor i la necessitat dels homes i dones de
la nostra terra.
Proximitat, misericòrdia i tendresa / 23 de gener de 2022
Escric aquesta glossa després de la trobada amb el sant pare Francesc dels
bisbes de les províncies eclesiàstiques de Tarragona, Barcelona i València. Ha estat
una conversa llarga, de més de dues hores, en què tots hem fet experiència de la
paternitat del Papa, tant amb nosaltres personalment com respecte a tots els temes
que, amb referència a la situació de l’Església, hem pogut tractar. Certament que
el bisbe de Roma té els seus germans en l’episcopat d’arreu del món en el cor de
la seva sol·licitud de successor de sant Pere.
Tres han estat les paraules que amb més força han arribat al meu cor: proximitat, misericòrdia i tendresa. Termes que Francesc, papa, ha aplicat com a necessàries
per a tot autèntic ministeri. En el diàleg, ell es referia al ministeri dels bisbes, però
també es poden aplicar a qualsevol ministeri i servei en les comunitats cristianes,
així com a la paternitat i la maternitat en l’àmbit familiar. És evident que no es pot
exercir el servei de pastor de les comunitats cristianes en aquests moments de la
història de la mateixa manera que es feia no fa gaire temps. Les circumstàncies són
diferents, amb nous paradigmes de relació
Solament des de la proximitat a les persones podrem escoltar el batec del seu
cor, a fi de no caure en la fal·làcia de donar respostes a preguntes que les persones
en aquests moments no es fan. La proximitat, encara que de vegades pot semblar
perillosa, és la porta oberta a la relació personal, tan necessària i ineludible, per a
la transmissió de la fe. L’allunyament de les persones no és pas l’estil de l’apòstol
de Crist, com tampoc no ho era de Crist mateix, que en els evangelis apareix ben
proper a les persones, acollint-les, escoltant-les, guarint-les.
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No podem anar per la vida com a jutges dels altres, aplicant-los amb severitat
les normes del que és bo i és dolent. La misericòrdia és la porta que fa possible
que tota persona tingui al seu davant un futur. Des de la veritat, amarada d’amor,
és possible la misericòrdia que obre l’horitzó de l’esperança. Aquella mirada fonamental de la misericòrdia expressada així en llavis de Jesús: Tant va estimar Déu
el món, que va donar el seu Fill unigènit perquè tot el qui cregui en ell tingui vida
eterna (Jn 3,16).
La tendresa en la relació amb els altres és l’expressió de l’estimació. És la
tendresa que neix de la paternitat i de la fraternitat, del qui no vol mai el mal per a
l’altre, del qui s’alegra del bé de l’altre, del qui pot dir, com sant Pau: em faria tot
a tots, per salvar-ne alguns de tota manera (1Co 9,22).
Artesans de cohesió social / 30 de gener de 2022
Fa pocs dies es van fer públiques les conclusions de l’informe FOESSA,
centre d’estudis de Càritas, que porta per títol «Evolució de la cohesió social i
conseqüències del Covid-19». Les dades que ens ofereix són colpidores per als qui,
en qualsevol situació, hem de tenir la mirada fraternal que ens demana l’evangeli:
onze milions de persones en exclusió social, és a dir, que queden al marge de la
vida de la societat per falta de recursos; a sis-centes mil famílies els manca algun
tipus d’ingrés econòmic de manera periòdica que els permeti una certa estabilitat; la
diferència entre la població amb més i menys ingressos ha augmentat un vint-i-cinc
per cent; tres de cada deu famílies s’han vist obligades a reduir les despeses habituals
en alimentació, roba i calçat; la precarietat laboral s’ha duplicat; la bretxa digital
ha crescut; hi ha col·lectius especialment perjudicats per aquesta crisi pandèmica:
les dones, els joves i els immigrants; les dificultats per a accedir a l’habitatge han
augmentat, especialment a Catalunya.
Una primera conclusió fàcil seria pensar que aquesta és una qüestió que
implica les administracions polítiques i que nosaltres poc hi tenim a fer. Certament
que les administracions han de tenir com a prioritat la qüestió social. Tanmateix,
les dades de l’informe esmentat manifesten que l’anomenat «escut social», que tant
ha omplert la boca dels dirigents, ha fracassat.
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A nosaltres se’ns demana de treure’n una altra conclusió, que ens implica
personalment i comunitàriament. Si deixem que aflori el que som en el més pregon
del nostre cor, imatge de Déu, hem d’actuar, enfront d’aquesta situació d’exclusió
social de tants semblants nostres, des de l’autèntica fraternitat: tota persona, sense
cap distinció, és sempre germana nostra. Anem a la paràbola del bon samarità. Aquest
podria haver deixat el malferit a la vora del camí, i anar ràpidament a Jerusalem
a presentar una queixa a les autoritats; però no, ell es va fer germà del necessitat,
sense preguntar-se ni qui era ni per què estava ferit.
Des del cor que veu, com el del bon samarità, hem de ser artesans de cohesió social: mirada atenta a les persones que hi ha en el nostre entorn i a les seves
necessitats tant materials com espirituals, esmerçant temps i recursos en l’escolta
i l’acompanyament; donar suport a les institucions que treballen en aquest camp,
com Càritas. En definitiva, en tota situació s’ha de palesar que, en Crist, Déu és el
nostre Pare i tots som germans.
Una dona que tenia el sol per vestit / 6 de febrer de 2022
L’Església no té bona fama. Cal només donar una ullada als mitjans de comunicació per a veure com la tracten: els abusos a menors, les immatriculacions dels
seus béns, les seves postures sobre la defensa de la vida i la família. Certament que
molts han estat i són els pecats dels fills de l’Església, pecats que serien les taques
del seu vestit produïdes des del seu interior. Però també és cert que són moltes les
calúmnies i les interpretacions tergiversades dels fets amb la intenció de fer mal a
la institució eclesiàstica. Aquestes serien les màcules fetes des de l’exterior
L’Església sempre duu en el seu si tots els seus fills, tant els contemporanis,
els d’aquest moment de la història, com els de temps passats i, fins i tot, els del
futur. Per això, encara que dolgui, els fills de l’Església d’aquests moments no
podem pensar que els pecats dels nostres germans d’un passat més o menys recent
no tenen res a veure amb nosaltres. Som un cos, tant per a les riqueses immenses
de gràcia i de santedat dels seus membres al llarg dels segles, com per als pecats,
tan nostres com dels nostres germans. Tinc molt fresc en la memòria —perquè vaig
tenir el do de ser-hi present— aquell acte carregat de sentit en què sant Joan Pau
II, en el marc del jubileu de l’any 2000, va demanar perdó pels pecats dels fills de
l’Església durant la seva història.
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Però el que més li dol, a l’Església, és que els seus fills s’avergonyeixin
d’ella, o bé que els costi d’entendre que ells mateixos són Església. Els llaços de
pertinença a l’Església que tenen tots els seus membres són tan profunds que les
imatges de maternitat i filiació, i la del cos humà en la varietat de membres, donen
a entendre la grandesa del seu misteri. Per tant, aquestes actituds d’allunyament o
displicència respecte a l’Església són, no pas taques, sinó esquinços o, fins i tot,
estigmes en el seu cos.
L’Església, mentre camina per aquest món, suporta amb dignitat tant les
mancances dels seus fills com els flagells dels seus perseguidors. Els seus fills, els
qui som l’Església, hem de lluitar per imitar la nostra mare, tant en la seva santedat
com en la seva dignitat. I ho hem de fer sabent que la seva veritable imatge, sempre i en tot moment, des del dia que va néixer del costat obert de Crist en la creu,
netejada amb la sang del seu Espòs, és, diguin el que diguin i malgrat els nostres
pecats i defallences, aquella dona que tenia el sol per vestit, la lluna sota els peus
i duia al cap una corona de dotze estrelles (Ap 12,1).
Podem restar indiferents? / 13 de febrer de 2022
En una societat d’individualisme i immediatesa, en què l’ambient ens convida
a pensar només en els interessos propis i, com a màxim, en els interessos dels «nostres», en la mesura que són meus; i, a més, quan la velocitat de les comunicacions
produeix vertigen, no ajudant-nos a donar importància al que realment en té; enmig
d’aquesta societat, Mans Unides ens fa, en la campanya d’enguany, una crida ben
explícita; «La nostra indiferència els condemna a l’oblit.»
En el nostre món hi ha una desigualtat punyent. Hi ha una part de persones
que poden dur una vida digna amb l’accés als recursos i serveis fonamentals. Però
una altra part molt més gran, avui, en el nostre món, no tenen ni les opcions ni les
oportunitats per a viure en les condicions pròpies de la dignitat humana. Davant
aquesta desigualtat, podem realment restar indiferents nosaltres, els cristians?
No podem oblidar mai la fraternitat universal que brolla de l’evangeli de
nostre Senyor Jesucrist. Les nostres afirmacions de fe fonamentals —creiem en
Déu Pare; creiem en Jesús, salvador de tots els homes; creiem en l’Esperit Sant,
esperit de caritat i unitat— no ens poden deixar indiferents enfront de l’escandalosa
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desigualtat del nostre món. La fraternitat que niua en el cor del creient en Crist no
és pas una opció entre altres. L’afirmació de Déu Pare ens fa germans a tots, sense
cap distinció; la mort salvadora de Crist, que trenca les barreres que hi ha entre els
pobles, eixampla, sense límits, el nostre cor; i la certesa que l’Esperit habita en els
nostres cors ens dona l’esperança que la caritat mai no s’esgotarà en nosaltres, com
el pot de farina i la gerra de l’oli de la viuda de Sarepta del profeta Elies.
La Campanya contra la Fam de Mans Unides d’aquest any, com sempre,
és molt concreta. Presenta un objectiu, amb cara i ulls, per a la nostra diòcesi de
Solsona, a Ruanda, per un import de vora seixanta-vuit mil euros El repte és gran,
però es confia en la generositat de tots, el treball dels voluntaris en les parròquies
i la implicació de les institucions.
La fraternitat feta caritat activa ens demana, doncs, no restar indiferents
als nostres germans que, encara que llunyans en l’espai, han de ser propers en la
nostra estimació. Siguem, una vegada més, generosos, no pas esquifits. Recordem
aquelles paraules de sant Pau: El sembrador mesquí tindrà una collita mesquina, el
sembrador generós la tindrà generosa (2Co 9,6).
L’educació dels fills / 20 de febrer de 2022
Quan arriba el mes de febrer, dins el curs escolar és el moment en què als
pares se’ls demana la inscripció dels seus fills a l’escola que lliurement escullen, i
no sempre els és fàcil exercir aquesta llibertat d’elecció de centre.
De fet, l’educació dels fills és la tasca més important que tenen els pares.
Per als cristians, que ens reconeixem creats per Déu i no pas fets per cap atzar ni
cap evolució cega, el do de la paternitat i maternitat, reflex de la paternitat, amb
entranyes de mare, del Creador, és la realitat que més omple el cor, malgrat les
dificultats que hi pugui haver. Educar una persona des del primer plor, quan surt
del si de la mare, és una font de goig, ple de reptes, això sí, per als progenitors.
Al mateix temps, no podem oblidar que aquest do, que té el seu origen en
Déu, comporta un deure: educar els fills d’acord amb els convenciments més profunds dels pares. El do i el deure d’educar pertany a aquests sempre. La societat,
per mitjà de les seves administracions públiques, ha d’estar al servei d’aquest dret
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patern. L’Estat, doncs, ha de fer possible, amb els impostos de tots els ciutadans,
que els pares puguin exercir el seu deure d’educació dels fills amb llibertat, la qual
inclou, clarament, la llibertat d’elecció de centre. Les lleis vigents així ho reconeixen, però no sempre és fàcil per a molts pares poder fer aquesta elecció lliurement.
Totes les escoles, tant les públiques com les concertades o privades, fan un
servei social. Els infants i joves que s’hi eduquen hi són preparats per a la vida en
societat, tant en el present com en el futur, quan arribin a la maduresa.
La xarxa d’escoles concertades, i dins aquestes, en gran nombre, les d’oferta
catòlica, està al servei de la llibertat dels pares en l’elecció de centre educatiu per
als seus fills. I aquesta és l’única raó de l’existència d’escoles catòliques. La llarga
història de moltes d’aquestes manifesta la confiança que hi tenen els pares i mares,
essent ja diverses, ben sovint, les generacions que s’hi han format.
Certament que totes les escoles mereixen el respecte i atenció de tots els
ciutadans. Tanmateix, s’ha de respectar sempre la llibertat dels pares, els quals, en
la mesura que han de respondre al do i al dret d’educar els seus fills, han de valorar
en consciència quin tipus d’educació volen per a ells.
Ens hem de preparar per a la Pasqua / 27 de febrer de 2022
La Pasqua és la festa més important dels cristians. De fet, és l’única festa
dels deixebles de Crist, perquè durant tot l’any litúrgic el que celebrem és sempre
el mateix: Crist mort i ressuscitat per nosaltres i per la nostra salvació. El diumenge
és la pasqua setmanal. El cicle nadalenc també l’anomenem «les Pasqües de Nadal», ja que el qui ha nascut és el nostre Redemptor. I les celebracions dels sants
sempre fan referència a la pasqua de Crist que es manifesta en la vida dels nostres
germans. És tan important la festa de Pasqua que l’Església, en la seva litúrgia, ens
n’ofereix una preparació intensa, durant quaranta dies, la Quaresma, i un temps
llarg de cinquanta dies per a assaborir la Pasqua, el que anomenem temps pasqual.
Som a pocs dies del començament de la Quaresma, temps favorable per a la
renovació personal i comunitària, que ens durà a la Pasqua. Dimecres vinent iniciarem el camí quaresmal amb la imposició de la cendra, com a signe que formem part
de la comunitat de creients en Crist que han de lluitar, amb la gràcia de l’Esperit
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Sant, per configurar-se més i més a Jesús en la seva pasqua, de la mort a la vida,
per la creu i la resurrecció. No podem perdre aquesta oportunitat de gràcia que ens
ofereix el Senyor, per mitjà de la seva Església, per a avançar més i més en la nostra
vida cristiana! Un cristià que deixés de lluitar per una més gran fidelitat a la crida
rebuda sucumbiria als embats del món, perdent la llibertat rebuda com a fill de Déu.
La Quaresma té dos accents complementaris: és un temps baptismal i un
temps penitencial. Per als catecúmens, els qui han de rebre el baptisme la nit de
Pasqua o en el temps pasqual, els quaranta dies quaresmals marquen el ritme intens
de preparació per a la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana: el baptisme, la confirmació i l’eucaristia. I, amb el mateix sentit baptismal, la Quaresma
és també un temps penitencial que demana a tots els batejats entrar en la dinàmica
de la humilitat i la conversió. La humilitat d’acceptar la veritat del que hi ha en el
nostre cor i en les nostres existències, i la conversió de posar-nos de cara al Senyor,
amb el desig i el propòsit d’una més gran fidelitat al baptisme rebut.
Tant l’aspecte baptismal com el penitencial de la Quaresma ens duen a una
vida cristiana més intensa. La pregària, el dejuni i abstinència i l’almoina han de
ser presents de manera especial en la nostra preparació per a la Pasqua.
Déu guia la seva Església / 6 de març de 2022
Han passat sis mesos i uns quants dies des que vam emprendre un camí
junts. Fou el 23 d’agost en què, per manament del Sant Pare, iniciava el ministeri
d’administrador apostòlic d’aquesta nostra Església de Solsona. I ara ja som ben
a prop de la data de l’inici del ministeri del nou bisbe diocesà, Mons. Francesc
Conesa Ferrer. Per això és oportú que us expressi el meu agraïment pel vostre testimoniatge de maduresa cristiana i de confiança en el Senyor i en la seva Església
que m’heu donat.
Us he de dir també que tot aquest temps que he estat amb vosaltres, servint-vos des del ministeri episcopal, no ha estat gens ni mica carregós per a mi,
perquè m’heu robat el cor. Des del primer moment vaig experimentar l’acolliment
i l’estima, amb el desig de continuar caminant, malgrat tot el que a dins nostre hi
havia de perplexitat i dolor, barrejats amb compassió i, al mateix temps, amb llàgrimes d’impotència. El cor d’un bisbe ha de lluitar per ser transparència del cor del
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qui és l’únic i veritable pastor de les ànimes, Jesús. I per això, en aquest cor no hi
ha d’haver cap límit. Hi han de cabre tots els qui el Senyor li encomana en el seu
ministeri episcopal. Aquesta ha estat la meva lluita, des de les limitacions i febleses
que acompanyen el camí de la meva existència. Agraeixo, doncs, a Déu tot aquest
temps que us he servit, perquè m’ha ajudat a eixamplar el meu cor i a posar-hi tants
i tants rostres d’aquesta preciosa Església de Solsona: sacerdots, diaques, religiosos,
laics, seminaristes, en les parròquies i institucions eclesials i en el món civil. Prego
al Senyor que el que ell ha fet en aquests mesos en els vostres cors perduri i doni
fruits de santedat i de missió.
Manllevo unes paraules del papa Benet XVI en la seva darrera audiència,
perquè penso que expressa el que entre tots hem viscut des del 23 d’agost al 12 de
març: «Sempre vaig saber que en aquesta barca hi havia el Senyor i sempre he sabut
que la barca de l’Església no és meva, no és nostra, sinó que és seva. I el Senyor
no deixa que s’enfonsi, és ell qui la condueix. I per això avui el meu cor és ple
d’agraïment a Déu, que mai no ha deixat que manqui a tota l’Església, ni tampoc
a mi, el seu consol, la seva llum, el seu amor. Déu guia la seva Església, la sosté
sempre, també i sobretot en els moments difícils. Que en el nostre cor, en el cor de
cada un de nosaltres, hi hagi sempre la joiosa certesa que el Senyor està sempre al
nostre costat, no ens abandona, és a prop de nosaltres i ens cobreix amb el seu amor».
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DECRETS
Dispensa en les festes de Sant Josep i Sant Jaume

Decret 02/22. Solsona, 14 de febrer de 2022
Atès que les festes de Sant Josep i de Sant Jaume, apòstol, són festes de
precepte i que, aquest any 2022, 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.
+Romà Casanova i Casanova
Administrador apostòlic de Solsona
Per manament seu
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
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HOMILIES
Homilia en la solemnitat de l'Encarnació del Senyor
1.- El misteri de l'Encarnació
La festa que celebrem el dia d’avui commemora el fet més extraordinari de
tota la història de la humanitat. En un moment concret de la història dels homes, en
un lloc definit, allà al petit poble de Natzaret, a casa de Maria, el Verb s'ha fet carn,
Déu ha assumit la naturalesa humana. Ja no és un Déu llunyà, sinó molt proper.
És Emmanuel, com va anunciar Isaïes, un Déu amb nosaltres, un Déu amb l'home.
Només qui estima de veritat pot arribar a comprendre aquest misteri: que tot un
Déu es vulgui fer company de camí de l'ésser humà i assumir-ne la fragilitat, els
nostres sofriments i també les nostres esperances. És la bogeria d'amor d'un Déu que
no és impassible davant dels homes, sinó que es fa un de nosaltres per omplir-nos
amb la seva llum i la seva gràcia. Hem sentit de l'evangelista sant Lluc el relat
d'aquest esdeveniment, que ha estat possible pel “sí” confiat d'una jove donzella
de Natzaret. “Que es complexin en mi les teves paraules”, va dir amb valentia. I al
seu si va començar a habitar el Fill de l'Altíssim. El Déu poderós, creador de cel i
terra, va demanar permís a una criatura seva per fer-se present d’una manera nova
i sorprenent en aquest món. I en Maria va trobar una dona a l'escolta, pendent de
Déu, que no va témer de respondre: “Soc l'esclava del Senyor”.
2.- Gratitud
Aquest misteri ens convida, sobretot, a la gratitud. Pensar en l'Encarnació de
Déu ens produeix al cor una gran alegria i un sentiment d'acció de gràcies. No ens
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hauríem de cansar de cantar aquest misteri: Déu ha acampat entre nosaltres i amb
la seva vinguda ens omple de gràcia i de vida. Des d'aquest dia, Déu i l'home són
companys inseparables de camí, de manera que no és possible estimar Déu sense
estimar també l'home, però tampoc no és possible menysprear l'ésser humà sense
menysprear també Déu. Al si de Maria s'han unit allò humà i allò diví.
3.- Faci’s
Aquesta festa també ens convida a acceptar en nosaltres la voluntat de Déu,
que moltes vegades resulta sorprenent. Com a Maria, el Senyor ens diu: “no tinguis
por”. No tinguem por de Déu, de donar-ho tot a Déu, de posar-nos completament
a les seves mans. La carta als Hebreus ens recordava que aquesta va ser l'actitud
de Jesús, que es va oferir sense condicions al Pare i repeteix: “Aquí em teniu, Déu
meu, vinc a fer la vostra voluntat”. Ho hem repetit també al salm. Amb el salmista
hem dit al Senyor: no vols sacrificis ni llargues pregàries, el que tu vols és que la
meva voluntat s'ajusti a la teva, que en la meva llibertat triï fer el que tu desitges,
perquè això és el meu bé.
4.- Que s'aturi el mal
L'Encarnació ha portat la vida i l'esperança al món. Quan el Verb es fa carn,
omple de llum i vida tota la humanitat. Però queda a les nostres mans acollir la seva
vinguda o rebutjar-la. Al pròleg del seu evangeli, parla sant Joan d'aquells que van
acollir el misteri i són fets fills de Déu, però també dels qui el van rebutjar. El Verb
“ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit” (Jn 1, 11). La invasió d'Ucraïna
i la guerra ens ha fet especialment conscients de la capacitat que l'ésser humà té
de girar-se contra Déu, de rebutjar els seus plans. Perquè la guerra no només és un
atemptat contra l'home; en el fons tota guerra és una rebel·lió contra Déu, un rebuig
dels seus plans de pau, de la seva voluntat sobre nosaltres. Per això, davant d'aquesta
i de totes les guerres que enfronten els éssers humans i només porten destrucció
i mort, hem de demanar perdó a Déu. I també podem demanar a Maria que ens
ensenyi a viure com ella la nostra consagració a Déu. Amb Maria, ens unim a la
consagració que Crist fa al Pare i manifestem el nostre desig de viure sempre fent
la seva voluntat. Així cadascú de nosaltres serem veritables artesans de la pau i la
reconciliació. Finalment, hem posat al cor immaculat de Maria el nostre desig de
pau. Davant la imatge venerada de la Mare de Déu de Fàtima repetim: “feu que la
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guerra cessi, proporcioneu la pau al món. El sí que va sorgir del vostre cor va obrir
les portes de la història al príncep de la pau; confiem que de nou, a través del vostre
cor, arribarà la pau”. A Maria, la Mare de Déu, li diem: “Heu teixit la humanitat
de Jesús, feu-nos artesans de comunió. Vós que heu caminat pels nostres camins,
guieu-nos pels camins de la pau”. Amén.
Catedral de Solsona, 25 de març de 2022

GLOSSES
Anunciar Jesucrist / 13 de març de 2022
Estimats fidels de Solsona:
En aquesta primera glossa que escric com a bisbe vostre, desig, abans de
res, agrair-vos la vostra acollida. Des que el dia 3 de gener passat es va fer públic
el meu nomenament com a bisbe de Solsona, han estat nombroses les felicitacions
i mostres d'afecte que he rebut. Us ho agraeixo de cor.
Com sabeu, vinc de la Diòcesi de Menorca, on he estat cinc meravellosos
anys, que van començar amb la meva ordenació com a bisbe el 7 de gener de 2017.
Estic molt agraït als sacerdots i fidels de Menorca, on he après a ser bisbe. Durant
aquests anys he tingut el goig de compartir amb ells la meva fe en Jesucrist. Junts,
amb l’ajuda de Déu, hem treballat per a créixer com Església de portes obertes, que
surt sense por a les places i camins per proclamar Jesucrist.
Ara començo amb il·lusió un nou camí, amb l'únic desig i ambició de ser
testimoni de Jesucrist per a vosaltres. Com a bisbe, em sento en continuïtat amb
aquells primers deixebles que van rebre el mandat de predicar i fer deixebles. Pel
sagrament que vaig rebre, vaig ser constituït successor dels apòstols i comparteixo
amb ells la mateixa missió: proclamar amb la meva llengua i amb la meva vida
que Jesucrist és viu, que ens estima i que val la pena seguir el seu camí i lliurar-li
a Ell tota la nostra vida.
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Compto amb tots vosaltres per dur a terme aquesta missió. M'agradaria que
cada cristià de Solsona es sentís realment implicat en la missió apassionant de ser
testimoni de Jesucrist i del seu Evangeli. El nostre amor a Jesucrist i l'experiència
joiosa de la nostra fe en Ell provoquen en nosaltres el desig que la llum de la fe
brilli al cor de moltes persones. Al meu ministeri compto, de manera particular, amb
els fidels laics. Estic convençut que sense la vostra ajuda no serà possible portar
l'alegria de l'Evangeli al nostre món.
Des del primer moment em teniu a la vostra disposició. Vinc amb el desig de
ser “servidor de la vostra alegria” (2 Cor 1, 24), de gastar-me cada dia per amor a
vosaltres i de treballar per conduir fins Jesucrist a aquest poble que Ell m'ha confiat.
Compteu amb mi en allò que necessiteu, ajudeu-me a corregir les meves deficiències
i ensenyeu-me a créixer com a Pastor d'aquesta Església.
De manera especial, compto amb la vostra pregària per la meva persona.
Per part meva, des del primer dia us tinc presents en la pregària, encara que encara
no conec les vostres cares ni sé pronunciar els vostres noms. Us demano, sobretot,
que preguem units per aquesta Església de Solsona, perquè tingui la valentia de
proclamar sense por les obres meravelloses de Déu, que ens ha cridat de les tenebres
a la seva llum admirable (cf. 1 Pe2, 4-10 ).
Al servei de l'anunci de l'evangeli / 20 de març de 2022
Estimats diocesans:
Va encertar el papa Sant Pau VI quan va dir que “evangelitzar constitueix la
felicitat i vocació pròpia de l'Església, la seva identitat més profunda. Ella existeix
per evangelitzar” (EN, 14). El goig més gran que experimenta una comunitat esdevé
quan tota ella s'implica a l'anunci de l'evangeli. L'Església és un misteri de comunió dels homes amb el Déu Trinitat, que és origen de la comunió entre nosaltres.
L’evangelització és signe de la vitalitat d’una Església. Quan hi ha riquesa de vida
cristiana, la comunitat desborda vida i la fa arribar als altres, transmetent-los la
pròpia experiència de viure en comunió amb la Trinitat. Per això, el papa Francesc
diu que l'Església ha de ser més missionera, posar-se en actitud de sortida i convidar
tothom a viure l'amistat amb Jesús: “és vital que avui l'Església surti a anunciar
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l'Evangeli a tots, a tots els llocs, en totes les ocasions, sense demores, sense fàstic
i sense por” (EG 23).
Aquesta actitud de sortir, anunciar i evangelitzar no suposa una pèrdua de
vida de la comunitat. Al contrari, una comunitat s'ofega quan es tanca en si mateixa,
quan està còmoda amb allò que sempre ha fet i no sent el desig d'arribar a moltes
persones per fer-los partícips de la llum i l’alegria que ha trobat en Jesucrist. La
missió oxigena l’Església i renova la vida de les nostres comunitats. La comunió
és sempre missionera, condueix a la missió i, alhora, la missió és per a la comunió
(cf. ChL 32).
La nostra Església de Solsona existeix per això. Si hi ha un bisbat i disposem
d'uns instruments (cúria, parròquies, col·legis, etc.) és per complir “la tasca dolça
i confortadora d'evangelitzar” (EN, 75). Per això, tots els projectes i les accions
de la nostra diòcesi han d'estar al servei d'aquest anunci. Això és el que el papa
Francesc anomena “transformació missionera de l'Església” (EG, cap. 1). Es tracta
de posar la missió al centre de la vida de les nostres comunitats. Mai hauríem de
perdre de vista que tot a l'Església –les persones, però també les institucions, els
béns que posseeix, les estructures– té com a finalitat ajudar a transmetre el goig de
creure en Jesucrist.
He d'afegir una cosa molt important, que tampoc no hem d'oblidar: que
l'evangelització no és obra nostra. Nosaltres som només uns pobres instruments,
uns humils treballadors de la vinya. El veritable protagonista de l’evangelització és
l’Esperit Sant. A les nostres mans no hi ha el poder d’atorgar el do de la fe a ningú,
ni convertir el cor d'una persona. Tot això és obra de Déu, que actua als cors dels
homes per mitjà del seu Esperit. L'únic que nosaltres podem fer és posar a la vostra
disposició les nostres pobres vides, treballar sense descans i resar perquè en moltes
persones s'encengui la llum de la fe.
Tots implicats en l'evangelització / 27 de març de 2022
Estimats diocesans:
L’evangelització és responsabilitat de tot cristià. Ja ha quedat enrere el temps
en què es pensava que predicar l'evangeli només era cosa dels bisbes o els sacerdots.
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Cada cristià, pel fet de ser-ho, ha de ser transmissor de la fe. L'arrel de l'enviament
es troba al nostre baptisme. El dia que rebem les aigües del baptisme comencem a
ser deixebles de Jesús. Però tot deixeble esdevé immediatament testimoni del que
ha vist i sentit, d'allò que ha experimentat. És impossible haver trobat la llum i no
voler-la compartir amb els altres; qui té el seu cor ple de joia, la contagia als altres;
no es pot ser seguidor de Jesús i no explicar què s'ha experimentat. El papa Francesc
diu sovint que tot deixeble és missioner: “en virtut del Baptisme rebut, cada membre
del Poble de Déu ha esdevingut deixeble missioner” (EG 120).
Ser missioner no depèn de la funció que es té a l'Església, ni de la formació
que pugui tenir una persona, ni del seu estat de vida. Cada batejat és enviat; en
cadascú actua la força de l'Esperit, que impulsa a evangelitzar. Per això, no es pot
ser deixeble de Jesús sense ser alhora missioner. M'agradaria que cada cristià de
Solsona se sentís veritablement implicat i compromès en la tasca d'anunciar Jesucrist i que junts com a Església ens posem al servei d'aquesta missió apassionant
que hem rebut del Senyor.
Per això hem de créixer com a evangelitzadors. Creixerem, en primer
lloc, en la mesura que visquem una experiència profunda de tracte amb Jesucrist
i de relació personal amb ell a través de l'escolta de la seva paraula, la pregària,
la recepció dels sagraments i la pràctica de les virtuts, especialment la caritat. És
important també tenir cura de la formació dels cristians, la qual ha de ser integral,
és a dir, ha d'abastar tots els aspectes de la vida cristiana. En tercer lloc, crec que és
fonamental viure el sentit de pertinença a l'Església, perquè no es pot ser testimoni
de Jesucrist de manera aïllada i independent, sinó unit a altres cristians, sent pedra
viva de l'edifici espiritual que és l'Església (cf. 1 P 2, 5). Perquè tots ens sentim
membres actius de l'Església serà important fomentar la participació de tothom en la
vida i missió de l'Església, que no pot quedar en mans d'una elit clerical. A això ens
està impulsant el Sínode dels Bisbes, que estem celebrant a la seva fase diocesana.
Com a Església ens hem de preguntar també com podem oferir un testimoniatge
més clar de l'evangeli.
En qualsevol cas, la missió evangelitzadora no es pot postergar. Les imperfeccions i les deficiències que trobem no poden ser una excusa, perquè és urgent
anunciar l'evangeli. “Tots som cridats a oferir als altres el testimoni explícit de
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l'amor salvífic del Senyor, que més enllà de les nostres imperfeccions ens ofereix
la proximitat, la Paraula, la força, i dóna un sentit a la nostra vida” (EG 121).
			

CARTES
Units al Papa en la consagració de Rússia i Ucraïna al Cor de Maria
Estimats diocesans:
Des que va començar la guerra a Ucraïna, no deixem de pregar en les nostres
comunitats perquè el Senyor concedeixi a aquesta terra el do de la pau. Ara se'ns
convida a intensificar la nostra pregària i unir-nos al Papa a la Consagració de
Rússia i Ucraïna al Cor Immaculat de Maria, que tindrà lloc el proper 25 de març,
a la festa de l'Encarnació del Senyor.
Us proposo, per això, que en aquesta data les nostres parròquies i comunitats
facin un acte especial de pregària en comunió amb el Papa. Podria consistir en el
res del sant rosari, la pregària de consagració de Rússia i Ucraïna al Cor de Maria
i la celebració de la santa missa o l'exposició del Santíssim. Per part meva, jo presidiré a la catedral la pregària del sant rosari a ¾ de 7. Tot seguit farem la pregària
de consagració, resarem les vespres i celebraré la santa missa.
Com a pregària de consagració pot servir aquella que el Papa sant Joan Pau
II va resar durant l'Any Sant de la Redempció (7-6-1981) i que va repetir diverses
vegades i que s'adjunta a aquesta carta. Confiem en la intercessió de Maria i posem
sota el seu mantell tots els pobles i persones que pateixen.
Alhora hem de manifestar la nostra solidaritat amb el patiment del poble
d'Ucraïna, estant disposats, si és el cas, a acollir els refugiats a causa de la guerra
i a enviar la nostra ajuda amb generositat.
Rebeu la meva salutació fraterna, juntament amb la meva benedicció,
Solsona, 19 de març de 2022
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Invitació a participar en la missa crismal
Estimats diocesans,
El proper Dilluns Sant, dia 11 d'abril, a les 11 del matí, celebrarem a la nostra
església catedral la missa crismal. En aquesta missa, que forma part de la litúrgia del
Dijous Sant, el bisbe, acompanyat pels sacerdots, consagra el crisma i beneeix els
olis per als catecúmens i per als malalts. Amb aquests olis es comunica als homes
i dones la unció de l'Esperit, que ens arriba a través del misteri pasqual. Des de la
nostra catedral, es distribueixen després per tota la diòcesi, perquè la salvació que
ens ha portat Jesucrist arribi a tots, perquè a través dels sagraments Jesús segueix
apropant-se als homes, els ungeix, els consagra, els sana i enforteix.
En el marc d'aquesta celebració, els sacerdots renoven les promeses que
van fer el dia que van rebre la imposició de les mans comprometent-se a unir-se
estretament amb Jesucrist i a exercir fidelment el seu ministeri per al servei de
l'Església. Es diu també al ritual que aquesta missa és “una de les principals manifestacions de la plenitud sacerdotal del bisbe i com un signe de la unió estreta
dels preveres amb ell”.
Us convido a tots a participar en aquesta celebració, que és una de les
manifestacions més belles de la nostra Església diocesana. Invito, en primer lloc,
els sacerdots que, units al bisbe, formen un sol presbiteri. També hi són convidats
els diaques, que amb el seu servei enriqueixen la nostra Església. Demano als
religiosos i religioses que ens acompanyin, com a signe de la seva vinculació a
l'Església diocesana, a partir del seu carisma. Molt especialment convido els laics
de les diferents parròquies a participar en aquesta celebració. Tots plegats formem
l'Església de Déu que camina a Solsona.
Després de la missa, a 2/4 d’1, a la sala dels Sants Màrtirs, el professor
Mn. Salvador Pié-Ninot impartirà una conferència que crec que serà del vostre
interès sobre “La sinodalitat com caminar junts a l'Església”. Tots esteu convidats
a participar-hi.
Seguidament, els mossens ens traslladarem al Seminari per compartir un
dinar de germanor, en què tindrem ocasió d'agrair el ministeri d'aquells que celeBisbe diocesà
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bren 25 anys d’ordenació presbiteral, Mn. Josep M. Vilaseca i Ribalta i Mn. Gaspar
Comellas i Lladó.
Us espero a la missa crismal. Rebeu la meva salutació fraterna.
Solsona, 28 de març de 2022

DECRETS
Confirmació de càrrecs a l’inici del pontificat

Decret 01/22. Solsona, 14 de març de 2022
En iniciar el meu ministeri episcopal a la diòcesi de Solsona, amb la confiança
posada en el Senyor, considero de summa importància, per dur a terme la meva
missió, partir de la realitat concreta d'aquesta porció del Poble de Déu.
Amb potestat ordinària a partir del dia de la meva presa de possessió com a
bisbe de la diòcesi de Solsona, que va tenir lloc el passat dia 12 de març de 2022, i
desitjant que des del començament del meu ministeri episcopal estigui degudament
atès el règim ordinari i de govern:
Confirmo el vicari general, Mn. Marc Majà i Guiu, d’acord amb el cànon 477,
i confirmo el vicari judicial, Mn. Vicent Benedito i Morant, segons el cànon 1420.
És també el meu desig que l'organització de la cúria no pateixi en el seu
correcte funcionament. Per tant, crec oportú, i així ho disposo, que quedin confirmats
en els seu càrrecs: de cancellera-secretària, la Sra. Júlia Ayala i Vilardell; d’ecònoma
diocesana, la Sra. Almudena Cañizal i Sotil, i els altres càrrecs de la cúria diocesana.
També disposo que els responsables, individualment o col·legiadament, de
l'acció pastoral de la diòcesi: els delegats diocesans, consells diocesans, presidents
d'associacions i fundacions quedin confirmats en els seus càrrecs. Amb tots ells
espero tenir aviat contactes directes.
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D'acord amb el cànon 186, queden prorrogats en la titularitat del seu ofici
eclesiàstic aquells als quals s'ha acomplert el temps per al qual varen ser nomenats.
Que el Senyor i la seva Santíssima Mare, en la seva Nativitat, ens ajudin en
aquest nou caminar de l'Església de Déu que peregrina a Solsona.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
					
+ Francesc, bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala Vilardell
Secretària general-cancellera
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NOMENAMENTS
El Sr. Administrador apostòlic va signar els següents nomenaments:
Mn. Joan F. Casals i Cubinsà i Mn. Albert Cano i Merino, renovació com a
jutges diocesans del tribunal eclesiàstic.
Sr. Joan Elias i Costa, renovació de director de Càritas diocesana.

COL·LEGI DE CONSULTORS
Reunió extraordinària (03/01/22)
El dilluns 3 de gener va tenir lloc una reunió extraordinària del Col·legi
de Consultors en la qual l’administrador apostòlic, el bisbe Romà Casanova, va
comunicar el nomenament, per part del Sant Pare, de Mons. Francesc Conesa i
Ferrer com a bisbe electe de la diòcesi de Solsona. Al mateix temps, anunciava que
el dissabte 12 de març se celebraria a la catedral de Solsona la recepció i inici de
ministeri del bisbe Francesc com a nou pastor propi de la diòcesi. Els consultors es
van congratular per la notícia i, també, tot agraint al bisbe Romà la tasca realitzada
en favor de la diòcesi de Solsona durant aquests mesos, van començar a tractar els
primers passos a fer amb vista a preparar l’arribada del nou bisbe.
Tot seguit, després de la reunió, va tenir lloc una roda de premsa en què es
va donar a conèixer la notícia als mitjans. Els consultors van participar-hi.
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Reunió extraordinària (21/01/22)
Una nova reunió extraordinària del Col·legi de Consultors es va convocar
el divendres 21 de gener. El motiu fou la visita a Solsona del bisbe electe, Mons.
Francesc Conesa, de cara a conèixer la diòcesi i, també, a concretar els punts
principals per a la celebració de l’inici del seu ministeri. El bisbe Francesc va fer
una breu presentació de la seva biografia i va expressar el seu desig de posar-se a
treballar a la diòcesi, tenint present la situació present i els esdeveniments viscuts
amb la renúncia de l’anterior bisbe, comptant i demanant l’ajuda de tots, preveres
i laics. Tant l’administrador apostòlic com cadascun dels consultors van poder
agrair al bisbe Francesc el seu “sí” a acceptar aquest encàrrec pastoral, així com
expressar-li la pròpia opinió sobre el moment de la diòcesi i allò que consideren
que convé tenir en compte.
A la reunió es va parlar sobre la celebració del 12 de març –l’inici de ministeri
del nou bisbe– i, en particular, es van començar a buscar les formes d’implicar les
parròquies de tota la geografia diocesana en aquesta important jornada.
Reunió ordinària (23/03/22)
El dimecres 23 de març es va celebrar la primera reunió ordinària del
Col·legi de Consultors amb el Sr. Bisbe Francesc Conesa. Els principals punts de
treball van ser:
- Revisió de la celebració d’inici de ministeri episcopal del 12 de març i de
la trobada presbiteral del 14 de març. Ambdues jornades es valoren molt
positivament. El Sr. Bisbe informa, a més, que ha visitat ja les tres comunitats
religioses contemplatives de la diòcesi i, també, ha tingut una trobada (en
format de recés quaresmal) amb els treballadors apostòlics.
- Suggeriments per a un primer coneixement de la diòcesi per part del
bisbe Francesc: després d’expressar diverses alternatives, s’acorda que es
convidarà els rectors de les 12 Unitats Pastorals Parroquials que contactin
directament amb el Sr. Bisbe per acordar junts la data i el format de la visita.
- Conversa sobre els òrgans diocesans de govern, consells consultius, equips
i altres (reunió dels rectors de les 12 Unitats Pastorals Parroquials): El bisbe
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Francesc manifesta, un cop més, la seva voluntat de no treballar sol i, per
tant, de fer els passos pertinents amb vista a erigir els òrgans propis de govern
de la diòcesi. A tal fi, demana el parer dels consultors al respecte: Què seria
millor fer? De quina manera? Havent escoltat diferents reflexions al voltant
del Consell Presbiteral, del Consell Pastoral Diocesà i, també, dels Equips
Pastorals (parroquials o diocesans), s’acorda que el Sr. Bisbe prepararà una
proposta d’estatuts per a aquests consells i la presentarà a aquest Col·legi.
- Conversa sobre trobades i formació sacerdotal (missa crismal, recés de
Pasqua, trobades de zona, Jornades Pastorals del juny i altres): Aquest
punt permet posar al corrent al Sr. Bisbe sobre quina era la praxi habitual
en aquestes qüestions de formació del clergat. Es concreten tres coses: per
a la missa crismal, es demanarà a Mn. Salvador Pié-Ninot que vingui a fer
una xerrada sobre el sínode; per a les Jornades Pastorals del juny, el bisbe
Francesc demanarà disponibilitat a alguns ponents qualificats; i, per últim,
de cara al temps Pasqual, s’acorda convocar un recés per al dilluns 23 de
maig, predicat pel mateix Sr. Bisbe.
- Treball sinodal a la diòcesi: El bisbe Francesc s’ha reunit amb la responsable
de la comissió diocesana per al sínode, la Sra. Teresa Gené. La comissió,
i els múltiples grups sinodals, estan treballant i fent bona feina. El dia 23
d’abril es clou la recollida de conclusions dels grups sinodals i, després, el
7 de maig tindrà lloc una assemblea sinodal diocesana per presentar una
proposta de “síntesi diocesana del treball sinodal”, amb l’objectiu de poder-la
treballar assembleàriament i, a partir d’aquí, elaborar ja el document final
que s’enviarà a l’ens corresponent.
- Diàleg sobre la cessió del vestíbul del Palau Episcopal al Museu: S’informa
sobre els passos fets, els darrers anys, amb relació a aquest punt. S’acorda
que, en una propera reunió, es presentarà informació més detallada sobre
la proposta i les seves concrecions (tant pel que fa al Museu, com a la cúria
i el Palau Episcopal).
Finalment, la reunió es tanca amb alguns temes sobrevinguts més breus: informacions sobre la intenció d’acollida de refugiats ucraïnesos a la diòcesi i, també,
sobre una proposta de la CEE amb vista a treballar l’autososteniment a les diòcesis.
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UNITATS PASTORALS PARROQUIALS
Reunió ordinària (02/02/22)
El dia 2 de febrer, l’administrador apostòlic, bisbe Romà Casanova, va
convocar els rectors de les 12 Unitats Pastorals Parroquials i el vicari general. En
la trobada es va parlar principalment sobre la preparació de l’inici de ministeri del
bisbe electe, Francesc Conesa, prevista per al dissabte 12 de març. Els rectors van
concretar, entre altres, les maneres com les diferents Unitats Pastorals Parroquials
col·laborarien en la celebració. A més d’aquest tema, que fou el principal, es va
parlar també sobre la importància de la tramitació a les parròquies dels certificats
negatius de delictes sexuals per a aquells que desenvolupen tasques amb menors i,
també, es va parlar sobre la realitat generada amb l’anomenada “llei de l’eutanàsia”
i la comissió diocesana per a l’“Acompanyament al final de la vida”.
Per acabar, es van concretar alguns punts d’agenda comuna: la programació
d’una trobada d’acció de gràcies i comiat per a l’administrador apostòlic (per a la
tarda del diumenge 20 de febrer) i, d’altra banda, la convocatòria d’una trobada
presbiteral per al dilluns 14 de març amb el ja nou bisbe, Mons. Francesc Conesa.
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BALANÇ ECONÒMIC 2021 I PRESSUPOSTOS 2022
Tal com fem normalment i per créixer en transparència –i tal com aconsellem
i promovem que facin les parròquies i altres entitats diocesanes-, us presentem els
comptes anuals d’Economia Diocesana.
Els comptes que venen a continuació tenen tres columnes: en la primera hi ha
els imports pressupostats per a l’any 2021, en la segona el que realment s’ha gastat
o ingressat i en la tercera la desviació que hem tingut, partida a partida.
Aquest any es pot veure que en les despeses, malgrat tenir algunes desviacions, hem acabat amb un pressupostat de total d’1.697.272 € davant un total
de realment gastat d’1.669.188,18 €. És a dir, hem “estalviat o gastat de menys”
28.083,82 €. És una desviació poc important davant l’import global: les desviacions
entre les diferents partides de les despeses s’han anat compensant al llarg de l’any.
És a dir: en algunes hem gastat més del pressupostat, com els rendiments que hem
entregat als beneficiaris de les fundacions pies no autònomes(+ 11.219,89 € degut
al bon resultat financer obtingut), i en altres hem estalviat, com en el funcionament
de la cúria (- 44.479,66 € deixat de gastar respecte al pressupostat).
Val la pena, però, valorar la part d’ingressos, l’increment dels quals ve bàsicament dels beneficis financers i d’aportació dels rendiments de béns immobles de
propietat parroquial. Tot això ens dona, doncs, un resultat de l’exercici ordinari de
benefici de 198.023,41 €. Que, quan mirem l’exercici extraordinari, amb un dèficit
de 48.784,52 €, ens acaba donat el resultat final de l’exercici 2021: 149.238,89 €.
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El resultat negatiu de la part extraordinària és deguda bàsicament a les obres
realitzades fora de pressupost, com la rehabilitació integral de l’església parroquial
de Palau d’Anglesola que, això sí, ha tingut en aquesta fase importants subvencions
de la Diputació i del mateix Ajuntament de Palau, a banda del bisbat i de la mateixa
parròquia. També trobem una partida de Serveis Forestals, resultat d’una iniciativa
del Departament de Béns Immobles (fer la planificació de diverses parcel·les de
propietat parroquial de manera homologada per poder optar a subvencions públiques si fos el cas...) i que l’any 2022 tindrà el corresponent ingrés mitjançant una
subvenció de la Generalitat.
Adjuntem també el pressupost de l’any 2022, on preveiem que es tornin a
compensar les entrades i les sortides. Igual que l’any 2021, el pressupost inclou
una partida per al fons de sosteniment del clergat per anar preveient algun escenari
complicat en el futur.
Aquest any Economia Diocesana vol continuar caminant cap a l’autofinançament, la transparència i la responsabilitat. Amb l’ajuda de tots ho
aconseguirem.
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BALANÇ ECONÒMIC A 31-12-21

   
DESPESES

(desviació positiva: gastat de més//negativa: deixat de gastar)
Pressupostat
Gastat a 31-12
Desviació a 31-12
1) Personal
839.728,00
801.211,08
-38.516,92
 ×
ͷͳʹǤͶ͵ͺǡͲͲ
Remuneració Clergat edat menor de 65
219.250,00
Remuneració religiosos amb tasques parroquials
49.090,00
Remuneració capellans missioners
2.800,00
Retribució capellans jubilats
190.198,00
Seguretat Social Empresa
51.100,00

ͳʹͺǤͻͲͲǡͲͲ
Dieta domèstica/ajut per vivenda a mn.
114.220,00
Ajut als capellans(km/garatge/s.s.minyona)
14.380,00
Ajut a capellans per malaltia/convalescència a seminari/rehabilitació 300,00
Ö Ǧ
ͳͻ͵ǤͳͻͲǡͲͲ
Cost brut
155.350,00
Seguretat Social /Dietes
37.840,00
 
͵ǤʹͲͲǡͲͲ
  ×
ʹǤͲͲͲǡͲͲ

ͷͲͳǤ͵Ͳǡͷ
217.869,74
49.089,88
7.830,62
180.510,81
46.005,70
ͳʹͳǤʹͲǡͶͷ
109.634,20
11.636,25
0,00
ͳͷǤͲͳǡ͵ͺ
133.113,63
41.947,75
ʹǤͺͲͲǡͲͲ
ʹǡͷͲ

*** Obs: a les partides de "personal i seguretat social" apliquem el % de dedicació que tenen els treballadors apostòlics a la seva parròquia.
Quan tenen dedicació diocesana, el seu cost és a la partida corresponent

Pressupostat
2) Funcionament Cúria
 ǣ ×
 

 ×ȋ Ȍ
 
± 
 ×
 × 
Àȋ ×Ȍ
 
 

̵ 
 

 
  ȋ°ǦȌ

° 
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391.404,00
ǤͲͲͲǡͲͲ
ͳ͵ͳǤͳͲǡͲͲ
ʹǤͷͲͲǡͲͲ
ͷʹǤͷͲǡͲͲ
ʹͷǤͺͳͲǡͲͲ
ͺ͵Ǥͺ͵ͲǡͲͲ
ͶͺͶǡͲͲ
ͶǤͲͲͲǡͲͲ
ʹǤͺͲͲǡͲͲ
͵ǤͲͲͲǡͲͲ
ͺǤͷͲͲǡͲͲ
͵ͺǤͻͲǡͲͲ
ͺǤͷͲͲǡͲͲ
ʹͲͲǡͲͲ
ͳͲǤͳͲͲǡͲͲ
ͷǤʹͲͲǡͲͲ
ͷǤͲͲͲǡͲͲ
ͳͲͲǡͲͲ
ʹǤͲͲͲǡͲͲ
ͲͲǡͲͲ

ǦͳͳǤͳ͵ͳǡʹͷ
-1.380,26
-0,12
5.030,62
-9.687,19
-5.094,30
ǦǤʹͻǡͷͷ
-4.585,80
-2.743,75
-300,00
ǦͳͺǤͳʹͺǡʹ
-22.236,37
4.107,75
ǦͶͲͲǡͲͲ
ǦͳǤʹʹǡͷͲ

Gastat a 31-12
Desviació a 31-12
346.924,34
-44.479,66
͵ǤͷͲǡͲͲ
ͳ͵ͺǤͺͻǡͳͻ
ͳǤ͵ͶǡͶ
͵ʹǤͻͺͳǡͻ
͵ͲǤͳʹǡʹͲ
ͷͻǤͺͻͳǡʹ
ͶͺͶǡͲͲ
ʹǤͺʹͳǡͶ͵
ͶǤͷ͵ǡͳͳ
ʹǤͷ͵ʹǡͶͲ
ǤͶͺͷǡͷ
ʹͺǤͲʹʹǡͶͲ
ͳ͵Ǥͻͳǡʹ͵
Ͷʹ͵ǡͷͳ
Ǥͳͺǡʹ͵
͵ǤͻͳͶǡͳͷ
ͷǤͳͺǡʹͳ
ͳʹʹǡͺͲ
ʹǤ͵Ͳͺǡͻ͵
ͳǤͲͳǡʹͺ

ǦʹǤʹͷͲǡͲͲ
Ǥͷʹͻǡͳͻ
Ǧͺͷǡʹ
ǦͳͻǤͺǡ͵ͳ
ͶǤ͵ͷʹǡʹͲ
Ǧʹ͵Ǥͻ͵ͺǡ͵
ͲǡͲͲ
ǦͳǤͳͺǡͷ
ͳǤ͵ǡͳͳ
ǦͶǡͲ
ǦͳǤͲͳͶǡͶ͵
ǦͳͲǤͻͶǡͲ
ͷǤͳͻͳǡʹ͵
ʹʹ͵ǡͷͳ
ǦʹǤͻʹͳǡ
ǦͳǤʹͺͷǡͺͷ
ͳͺǡʹͳ
ʹʹǡͺͲ
͵Ͳͺǡͻ͵
Ͷͳǡʹͺ
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(desviació positiva: gastat de més//negativa: deixat de gastar)
Pressupostat
3) Activitats Pastorals / Deleg./Organismes /Comissions

Gastat a 31-12
65.180,00

74.975,29

Desviació a 31-12
9.795,29

(l'aportació diocesana és un ingrés, però no l'únic de la major part d'aquestes entitats)



Personal

Seguretat Social
Altres despeses

ͲǡͲͲ
ͻͶͲǡͲͲ
400,00
150,00

ͳͺͲǡͲͲ
ͻǡͺͻ
472,70
150,70

390,00

344,49

ͻǤͶ͵ͲǡͲͲ

ͻǤ͵ʹǡͲ

ʹǤͲͲͲǡͲͲ

ͳʹǤͺʹʹǡͷʹ

2.000,00

2.021,17

  

 

ͲͲǡͲͲ
ͳͲͲǡͲͲ
ͳǤͻͶͲǡͲͲ

ǦͳǡͲʹ
ͳͻʹǡͳͷ
ͳǤͻʹͻǡʹͳ

×   
×

ͲǡͲͲ
ʹǤͲͲǡͲͲ

ʹǡͳ
ͳǤʹͻǡͷͶ

1.120,00
͵ʹǤʹͲǡͲͲ

590,54
͵ͳǤͳͷ͵ǡͲͳ

Altres despeses

15.000,00

15.000,00

 
× 

ͷͲͲǡͲͲ
ͺǤͲ͵ͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ
ͺǤͻǡͻͻ

Altres despeses

30,00

ͲǡͲͲ
ͳǤʹͲǡͲͲ

777,68
ͷͷͲǡͲͲ
ͳǤͻͶǡʹ

Altres despeses

1.490,00

1.827,37

ï

ͷǤͻͲǡͲͲ

ͷǤʹͲͻǡ

0,00

-473,00

ͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ

ͳͷ͵ǡͲͳ
ͷͻǡʹͲ



Personal
Seguretat Social

ïȀÀ
Personal

Seguretat Social
Altres despeses

Personal

Seguretat Social

Personal

Seguretat Social
Altres despeses

   ×
Personal

Seguretat Social

Personal

Seguretat Social

× 
 ǤȀȀ 
Personal

Seguretat Social

Personal

Seguretat Social
Altres despeses

 
  

7.200,00
2.230,00
0,00
0,00

1.500,00

440,00

700,00
250,00

13.000,00
4.260,00

6.000,00
2.000,00

100,00
30,00

4.290,00
1.400,00

*** Obs: a les partides de "personal i seguretat social" apliquem el % de dedicació que té el personal laic contractat per aquella
activitat/entitat concreta.

Departament d’economia

7.110,90
2.216,71

8.210,85
2.590,49

1.466,32

462,89

787,83
251,17

12.297,30
3.855,71

6.244,30
1.955,00

103,89
33,00

4.318,94
1.363,82

ͳͺͲǡͲͲ
ʹǡͺͻ
72,70
0,70
-45,51
ǦͳͲʹǡͶͲ
-89,10
-13,30
ͳͲǤͺʹʹǡͷʹ
8.210,85
2.590,49
21,17
ǦǡͲʹ
ͻʹǡͳͷ
ǦͳͲǡͻ
-33,68
22,89
ʹǡͳ
ǦͶͶͲǡͶ
87,83
1,17
-529,46
ǦͳǤͳͲǡͻͻ
-702,70
-404,29
0,00
ǦͷͲͲǡͲͲ
ͻͶǡͻͻ
244,30
-45,00
747,68
ͷͷͲǡͲͲ
͵ͶͶǡʹ
3,89
3,00
337,37
ǦͶͺͲǡʹͶ
28,94
-36,18
-473,00
ͳͷ͵ǡͲͳ
ͷͻǡʹͲ
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4) Comunicació de Béns
 × ǤǤ Ǥ
 ×ȋ Ȍ

Obres

Restauració béns mobles (llibre arxiu)

 Ǥ ȋ  Ȍ
 Ǥȋ×Ȍ
 Ǥ ȋȌ
  
***
 
Personal
Seguretat Social
altres
 
***
Cessió espais Bisbat
Assegurança/aigua
Lloguer anual (us d'espais de catedral)
Recursos humans (hi ha l'ingrés corresponent)

358.960,00

395.430,82

36.470,82

Ǥ͵ʹͲǡͲͲ
͵ǤͷͲͲǡͲͲ
ͳͶǤͻͷͲǡͲͲ

ǤͳͲͲǡͲͲ
ͶǤʹͶ͵ǡͳͺ
ͳͶͳǤͳͲͺǡʹͷ

ǦͳǤʹʹͲǡͲͲ
Ͷ͵ǡͳͺ
ǦͷǤͺͶͳǡͷ

ʹǤͲͲͲǡͲͲ
ͳͷǤͲͲͲǡͲͲ
ͳͷǤͲͲͲǡͲͲ
͵͵ǤͲͲͲǡͲͲ
ͶͷǤͲǡͲͲ
35.000,00
9.500,00
1.260,00
ͺͺǤʹͺͲǡͲͲ

ͳǤͷ͵ǡ
ͷǤͻʹͲǡͷͺ
ͲǡͲͲ
ͶͲǤʹͺͷǡ͵͵
ͷͶǤͺͻͺǡͻͶ
41.685,38
12.907,06
306,50
ͳ͵ǤͷͻʹǡͷͲ

ǦͶ͵ǡ͵Ͷ
ǦͻǤͲͻǡͶʹ
ǦͳͷǤͲͲͲǡͲͲ
Ǥʹͺͷǡ͵͵
ͻǤͳ͵ͺǡͻͶ
6.685,38
3.407,06
-953,50
ͶͻǤ͵ͳʹǡͷͲ

138.322,22
2.786,03

47.400,00

47.220,48

750,00

Personal

217,60

8.600,00

8.673,64

73,64

31.530,00

81.480,78

49.950,78

25.000,00

Seguretat Social



 ×  Ȁ
 × ÓȋȌ
 ×

62.391,92

37.391,92

6.530,00

19.088,85

12.558,85

ͳǤͶͲͲǡͲͲ

ͳǤʹͺͻǡͻ͵

247,37
ͷͲǡͲͲ
ͳǤͺǡͶ

ǦͳͳͲǡͲ
ǦͷǡͶͶ
Ǧͷʹǡ͵
ͲǡͲͲ
ͳǤͺǡͶ

50.646,65
ʹͳǤʹͳͻǡͺͻ
ʹͻǤͶʹǡ

Desviació a 31-12
8.646,65
ͳͳǤʹͳͻǡͺͻ
ǦʹǤͷ͵ǡʹͶ

1.100,00

1.042,56

͵ͲͲǡͲͲ
ͷͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ

*** Obs: a les partides de "personal i seguretat social" apliquem el % de dedicació que té el personal laic contractat per aquella
activitat/entitat concreta.

Pressupostat
5) Altres
  ÀÖ
 
TOTAL DESP.ORDINÀRIES
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-179,52

-532,40

Gastat a 31-12
42.000,00
ͳͲǤͲͲͲǡͲͲ
͵ʹǤͲͲͲǡͲͲ

1.697.272,00

1.669.188,18

-28.083,82

Departament d’economia

INGRESSOS
(desviació positiva: ingressat de més//negativa: deixat d'ingressar)
Pressupostat
Ingressat a 31-12
Desviació a 31-12
1) Aport.Via Conferència Episcopal Espanyola
1.379.604,00
1.413.009,36
33.405,36
ǤǤ  Ǥȋ   Ȍ
ͳǤʹͺʹǤͲͶǡͲͲ
ͳǤ͵ͳͻǤͲͻͲǡͲͲ
͵ǤͶͺǡͲͲ
 ×Ǥ
ͳǤͲͲǡͲͲ
ʹͲǤ͵͵͵ǡͳͳ
ʹǤ͵͵ǡͳͳ
  Ǧ
ͲǤͻͲͲǡͲͲ
ͷͷǤͲͷǡ͵
ǦͷǤͺʹͶǡʹ
Altres aportacions ( IVA/reunions..…)
ͳͺǤͷͲͲǡͲͲ
ͳͺǤͷͳͲǡͷʹ
ͳͲǡͷʹ

2) Ingressos Financers
Ǥ± ±
   
 Ȁ

19.600,00
ͻǤʹͲͲǡͲͲ
ͳͲǤͲͲͲǡͲͲ
ͶͲͲǡͲͲ

51.790,36
ͺǤͺǡͺ
ͶͳǤͶͷ͵ǡ͵
ͳǤͷͲǡͳ͵

32.190,36
Ǧͷͳ͵ǡͳͶ
͵ͳǤͶͷ͵ǡ͵
ͳǤʹͷͲǡͳ͵

4) Aportacions personals

ȉ
̶  Ö̶
 ×ȋ  Ȍ

16.300,00
ͷǤͲͲͲǡͲͲ
ʹǤ͵ͲǡͲͲ
ͳǤͲͲͲǡͲͲ
ǤͻͶͲǡͲͲ

29.580,52
ʹͳǤ͵͵ͺǡͷ͵
ʹǤͲͳͲǡͲͲ
ͳǤͳʹʹǡͲͲ
ͷǤͳͲͻǡͻͻ

13.280,52
ͳǤ͵͵ͺǡͷ͵
Ǧ͵ͷͲǡͲͲ
ͳʹʹǡͲͲ
ǦʹǤͺ͵ͲǡͲͳ

6)Ingressos de Béns Immobles Diocesans


l 

65.920,00
ͳ͵ǤͲͲͲǡͲͲ
ͷǤͲͲǡͲͲ
ͶǤʹʹͲǡͲͲ

66.181,17
ͳ͵ǤͷͺͲǡʹ͵
ͷǤ͵ͺͲǡͶ
ͶǤʹʹͲǡͶͺ

261,17
ͷͺͲǡʹ͵
Ǧ͵ͳͻǡͷͶ
ͲǡͶͺ

3) Prestació de Serveis
 Ö



5) Publicacions

7) Aportacions de les Parròquies

ʹͲΨ ̵
ͷͲΨ 
± 
50% terres

50% rectories i altres immobles

50% altres rend.(antenes/parc eòlics...)

 ×

400,00
ͶͲͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ

3.000,00

242.510,00
͵ǤʹͲǡͲͲ
ͳǤͶͷͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
ͳͶͶǤͷͲͲǡͲͲ
12.000,00

125.000,00

845,04
Ͷ͵ǡͳ
ͳͻͷǡͲͺ
ʹͳʹǡͺͲ

4.259,00

278.087,20
ͷǤ͵ͻʹǡͺͳ
ʹͶǤͶͳͷǡʹͳ
ͲǡͲͲ
ͳͷǤͺͶǡͳͺ
16.836,49

150.741,10

1.259,00

35.577,20
ͳǤʹǡͺͳ
Ǥͻͷǡʹͳ
ͲǡͲͲ
͵ͳǤͳͺͶǡͳͺ
4.836,49

25.741,10

7.500,00

8.106,59

606,59

ǤͻͶͲǡͲͲ

ʹǤͷͻͷǡͲͲ

ǦͷǤ͵ͶͷǡͲͲ
-11,32
Ǧͳͳǡ͵ʹ
ͲǡͲͲ

8) Aportacions dels Santuaris

5.490,00

6.999,99

9) Servei Pastoral
° 


9.100,00
Ǥ͵ͲͲǡͲͲ
ͳǤͺͲͲǡͲͲ

9.088,68
Ǥʹͺͺǡͺ
ͳǤͺͲͲǡͲͲ

10) Aportació d'entitats diocesanes

  
 ±
Ȁ 
 ȋ Ȍ
 ȋ Ȍ
   

445,04
͵ǡͳ
ͳͻͷǡͲͺ
ʹͳʹǡͺͲ

76.800,00
ͶǤͺͲͲǡͲͲ
ǤͲͲͲǡͲͲ
ͳͺǤͲͲͲǡͲͲ
ǤͲͲͲǡͲͲ
ʹǤͲͲͲǡͲͲ
ͳͲǤͲͲͲǡͲͲ
͵ǤͲͲͲǡͲͲ

128.822,27
͵ǤͲͲǡͲͲ
ͳͲǤͺ͵Ͳǡʹ
͵Ǥͻͷǡͺ͵
ͳͷǤͻǡͻʹ
ͳǤͶͳǡͲ
ͳͷǤͳʹͶǡͺͶ
ǤͻͲǡͲͲ

1.509,99

52.022,27
ǦͳǤͳͲͲǡͲͲ
͵Ǥͺ͵Ͳǡʹ
ǦͳͶǤʹͲͶǡͳ
ͺǤͻǡͻʹ
ͶͶǤͶͳǡͲ
ͷǤͳʹͶǡͺͶ
ͶǤͻͲǡͲͲ

TOTAL INGR. ORDINARIS

1.818.724,00

1.988.663,59

169.939,59

RESULTATS ORDINARIS

121.452,00

319.475,41

198.023,41
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DESPESES

(desviació positiva: gastat de més//negativa: deixat de gastar)
Pressupostat
1) Ajudes a entitats socials
ͲǡΨ
 

Personal

Seguretat Social
altres

2) Iniciatives Pastorals
  Ǧ À
Personal
Adequació de la casa d'Ardèvol
Ǧ 
 À
 Ǧ
À±
ͳʹ

65.362,00
ͳͳǤͲǡͲͲ
͵ͷǤʹʹǡͲͲ
ͳͺǤ͵ͶͲǡͲͲ

Gastat a 31-12
64.775,02
ͳͳǤͺͺͲǡͲͲ
͵ǤͶͺǡͲͲ
ͳǤͶͲͻǡͲʹ

Desviació a 31-12
-586,98
ͳʹͲǡͲͲ
ͳǤʹʹͶǡͲͲ
ǦͳǤͻ͵Ͳǡͻͺ

2.840,00

975,30

-1.864,70

9.100,00
͵ǤͲͲǡͲͲ
1.000,00
2.600,00
ͷͲͲǡͲͲ
ͷǤͲͲͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ

14.317,11
ͺǤͺͻʹǡͻͺ
2.259,01
6.633,97
ͲǡͲͲ
ʹǤͳ͵ʹǡͷͲ
ͳǤͻͳͺǡ
ͳǤ͵ͶͲǡͶ
͵ʹǡͷͲ

5.217,11
ͷǤʹͻʹǡͻͺ
ͳǤʹͷͻǡͲͳ
ͶǤͲ͵͵ǡͻ
ǦͷͲͲǡͲͲ
ǦʹǤͺǡͷͲ
ͳǤͻͳͺǡ
ͳǤ͵ͶͲǡͶ
͵ʹǡͷͲ

12.000,00
3.500,00

11.730,58
3.703,13

-269,42
203,13

4) Obres-diversos
 × 
ͳͲΨʹͲʹͲ ʹͲʹͳ

17.750,00
ͳͶǤͲͲͲǡͲͲ
͵ǤͷͲǡͲͲ

19.140,67
ͳͷǤ͵ͻͲǡ
͵ǤͷͲǡͲͲ

1.390,67
ͳǤ͵ͻͲǡ
ͲǡͲͲ

6) Provisió de fons-despeses personal

75.202,00

75.202,00

0,00

5.000,00

4.068,94

-931,06

8) Serveis Forestals- Pla Forestal terres parroquials

0,00

11.596,40

11.596,40

9) Obres Extraordinàries :Palau anglesola

0,00

258.476,63

258.476,63

182.414,00

457.390,33

274.976,33

5) Disseny/impremp."in memoriam +Jaume Traserra"

7) Altres despeses extraordinàries

TOTAL DESPESES

58

10.000,00

9.813,56

-186,44
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(desviació positiva: ingressat de més//negativa: deixat d'ingressar)
Pressupostat
1) Donatius per a entitats socials
(ingrés situat a l'aportació via assignació tributària)
2) Gestions Departament d'Economia

Ingressat a 31-12

Desviació a 31-12

35.262,00

0,00

-35.262,00

5.200,00

2.272,02

-2.927,98

3) Iniciatives Pastorals
Projecte Rectories-Ajut a Famílies

2.000,00

2.960,00

960,00

4) Visita ad-limina apostolorum

5.000,00

0,00

-5.000,00

10.500,00

9.201,45

-1.298,55

3.000,00

2.581,18

-418,82

0,00
0,00

0,00

266.691,98
ʹͶͳǤͳͻͺǡͲͳ
223.257,29
16.860,72
1.080,00
13.593,97
11.900,00

266.691,98
241.198,01
223.257,29
16.860,72
1.080,00
13.593,97
11.900,00

0,00

3.447,18

3.447,18

60.962,00

287.153,81

226.191,81

-121.452,00

-170.236,52

-48.784,52

5) Venda i donatius "in memoriam +Jaume Traserra"
6) Altres ingressos
7) Obres i restauracions
 
̵ǣ ×ȀȀÖ
Ö
 × 
  ʹͲʹͲ
ͳͲΨʹͲʹͳ

0,00

8) Recuperació de les parròquies- pla forestal

TOTAL INGRESSOS
RESULTATS EXTRAORD.

RESUM GLOBAL: EXERCICI ORDINARI + EXTRAORDINARI
RESUM
ex. ordinari(ingressos - despeses)
ex. extraordinari(ingressos - despeses)

global:



121.452,00
-121.452,00

0,00



319.475,41
-170.236,52

 ×
198.023,41
-48.784,52

149.238,89

149.238,89

SUPERÀVIT
RESULTAT ANY 2021

Departament d’economia

149.238,89
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BALANÇ D'ECONOMIA DIOCESANA (31-12-2021)
(No incloses economies parroquials, ni de santuaris, ni de Càrites)
Despeses
1. Atenció a les persones
2. Funcionament Cúria
3. Ajuts per obres a parròquies / Restauracions
4. Aportació a conferències episcopals (CEE.CET)
5. Altres (activitats pastorals/formació/Museu/amortitzacions)
6. Ajudes a entitats socials i altres
DESPESES
4%

14%

0%

944.653,81 €
346.924,34 €
437.806,19 €
10.343,18 €
285.998,27 €
92.974,63 €
2.118.700,41 €

45%

21%
16%

1

2

3

4

5

6

Ingressos
1. Aportació Fidels via Declaració de la Renda
2. Arrendaments / Ingressos Financers / Subvenció CEE
3. Prestació de Serveis / Donatius
4. Aportació de parròquies/ Santuaris / Ent. Diocesanes
5. Aportació de parròquies (arrendaments)
7. Subvencions /aportacions per obres
8. Altres ingressos
INGRESSOS

0%
8%

1.413.009,36 €
117.971,53 €
60.801,71 €
235.630,28 €
175.684,18 €
266.691,98 €
6.028,36 €
2.275.817,40 €

12%

10%
62%

3%
5%
1
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2

3

4

5

6

7

Departament d’economia

  

PRESSUPOST DIOCESÀ 2022

   

Gastat a 31-12

1) Personal
 ×

Remuneració Clergat edat menor de 65
Remuneració religiosos amb tasques parroquials
Remuneració capellans missioners
Retribució capellans jubilats
Seguretat Social Empresa



Dieta domèstica/ajut per vivenda a mn.
Ajut als capellans(/garatge/s.s.minyona)
Ajut a capellans per malaltia/convalescència a seminari/rehabilitació

Ö Ǧȗȗȗ
Cost brut
Seguretat Social /Dietes
 
  ×

ͷͲͳǤ͵Ͳǡͷ

217.869,74
49.089,88
7.830,62
180.510,81
46.005,70
ͳͳ͵Ǥ͵Ͷǡͷͺ
109.634,20
3.712,38
0,00
ͳͷǤͲͳǡ͵ͺ
ͳ͵͵Ǥͳͳ͵ǡ͵
ͶͳǤͻͶǡͷ
ʹǤͺͲͲǡͲͲ
ʹǡͷͲ

Pressup.2022

799.875,00

ͶͻͲǤͲͷǡͲͲ

198.075,00
48.000,00
7.800,00
185.800,00
50.400,00
ͳͳ͵ǤʹͲͲǡͲͲ
109.000,00
4.000,00
200,00

ͳͻ͵ǤͲͲͲǡͲͲ
147.100,00
45.900,00

ʹǤͺͲͲǡͲͲ
ͺͲͲǡͲͲ

*** Obs: a les partides de "personal i seguretat social" apliquem el % de dedicació que tenen els treballadors apostòlics a la seva parròquia.
Quan tenen dedicació diocesana, el seu cost és a la partida corresponent

2) Funcionament Cúria
 ǣ ×
 

 ×ȋ Ȍ
 
± 
 ×
 × 
Àȋ ×Ȍ
 
 

̵ 
 

 
  ȋ°ǦȌ

° 
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͵ǤͷͲǡͲͲ
ͳ͵ͺǤͺͻǡͳͻ
ͳǤ͵ͶǡͶ
͵ʹǤͻͺͳǡͻ
͵ͲǤͳʹǡʹͲ
ͷͻǤͺͻͳǡʹ
ͶͺͶǡͲͲ
ʹǤͺʹͳǡͶ͵
ͶǤͷ͵ǡͳͳ
ʹǤͷ͵ʹǡͶͲ
ǤͶͺͷǡͷ
ʹͺǤͲʹʹǡͶͲ
ͳ͵Ǥͻͳǡʹ͵
Ͷʹ͵ǡͷͳ
Ǥͳͺǡʹ͵
͵ǤͻͳͶǡͳͷ
ͷǤͳͺǡʹͳ
ͳʹʹǡͺͲ
ʹǤ͵Ͳͺǡͻ͵
ͳǤͲͳǡʹͺ

366.615,00
ǤͲͲͲǡͲͲ
ͳ͵ͻǤͺͷͲǡͲͲ
ͳǤͲͲǡͲͲ
ʹ͵ǤͷǡͲͲ
ʹͳǤͲͲͲǡͲͲ
ͺ͵ǤͻͲͲǡͲͲ
ͶͺͶǡͲͲ
͵ǤͲͲͲǡͲͲ
ͶǤͷͲͲǡͲͲ
ʹǤͷͲͲǡͲͲ
ǤͷͲͲǡͲͲ
͵ǤͲͷǡͲͲ
ͳ͵ǤͻͲͲǡͲͲ
ͶͷͲǡͲͲ
ͺǤʹͷͲǡͲͲ
ͶǤͳͲͲǡͲͲ
ǤͲͲͲǡͲͲ
ͳͷͲǡͲͲ
ʹǤͷͲͲǡͲͲ
ͳǤͲͲͲǡͲͲ
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3) Activitat Pastoral/Deleg./Organismes /Comissions

Hi ha les aportacions directes, ja sigui econòmiques o en recursos humans que fa economia diocesana
No reflecteix el moviment total de la delegació, ni el total dels km per atenció a les parròquies (només
els que paga economia diocesana directament degut a la precarietat econòmica de les parròquies
en qüestió).

 ×Ö


Cost brut
Seguretat Social

Altres despeses


Cost brut

Seguretat Social

ïȀÀ
Cost brut
Seguretat Social

Altres despeses

  

 
Cost brut
Seguretat Social


 ×
×   
×
Cost brut
Seguretat Social
Altres despeses

   ×
Cost brut
Seguretat Social
Altres despeses

× 
Cost brut

Seguretat Social

Altres despeses

× 
 ǤȀȀ 
Cost brut
Seguretat Social

Altres despeses

ï
Cost brut
Seguretat Social

Altres despeses

 
  

Ǥͻʹ͵ǡͺ
ͳͺͲǡͲͲ
967,89
472,70

ͳͷͲǡͲ

344,49
9.327,60

ǤͳͳͲǡͻͲ

2.216,71
12.822,52
8.210,85

ʹǤͷͻͲǡͶͻ
ʹǤͲʹͳǡͳ
ǦͳǡͲʹ
ͳͻʹǡͳͷ
1.929,21

ͳǤͶǡ͵ʹ
Ͷʹǡͺͻ
ͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
27,17

1.629,54

787,83
ʹͷͳǡͳ
590,54

31.153,01
12.297,30

͵Ǥͺͷͷǡͳ
ͳͷǤͲͲͲǡͲͲ
8.976,99
6.244,30

ͳǤͻͷͷǡͲͲ
ǡͺ
550,00

1.964,26

103,89

͵͵ǡͲͲ
ͳǤͺʹǡ͵
5.209,76
4.318,94

ͳǤ͵͵ǡͺʹ
ǦͶ͵ǡͲͲ

ͳͷ͵ǡͲͳ

ͷͻǡʹͲ

*** Obs: a les partides de "personal i seguretat social" apliquem el % de dedicació que té el personal laic contractat per aquella
activitat/entitat concreta.
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73.000,00

ͺǤͲͲͲǡͲͲ
ʹͲͲǡͲͲ
ͳǤͲͲͲǡͲͲ
500,00

200,00

300,00

ͻǤͷͲͲǡͲͲ
7.200,00
2.300,00

ͳ͵ǤͲͲͲǡͲͲ
8.500,00

2.800,00
1.700,00

͵ͲͲǡͲͲ
ʹͲͲǡͲͲ
ʹǤͲͲͲǡͲͲ
1.500,00

500,00

ͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
ͳͲͲǡͲͲ
ͳǤͺͲͲǡͲͲ
800,00
250,00

750,00
ͳǤͲͲǡͲͲ
13.000,00
3.700,00

0,00

ͺǤͶͲͲǡͲͲ
6.300,00

2.000,00

100,00
ͶǤͷͲͲǡͲͲ
ͳǤͷͲͲǡͲͲ
150,00

50,00

1.300,00

ͷǤͷͲͲǡͲͲ
4.300,00

1.200,00

0,00

ʹͲͲǡͲͲ
ͳͲͲǡͲͲ
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4) Comunicació de Béns
 × ǤǤ Ǥ
 × ǤǤ Ǥ
 ×ȋ Ȍ

 Ǥ ȋ  Ȍ
 Ǥȋ×Ȍ
  
 ȗȗȗ
Cost brut
Seguretat Social
Altres despeses

 ȗȗȗ
Cessió espais del Bisbat
Assegurança/aigua
Lloguer anual (us d'espais de la catedral)
Aportació en recursos humans (hi ha l'ingrés corresponent)
Cost brut
Seguretat Social
Aportació anual



 ×  Ȁ
 × ÓȋȌ
 ×
ͻͳǦͶǣ̴ȋȌ
 

ǤͳͲͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

ͶǤʹͶ͵ǡͳͺ

ͳͷͺǤ͵ͺǡͺ

ͳǤͷ͵ǡ
ͷǤͻʹͲǡͷͺ

ͶͲǤʹͺͷǡ͵͵
ͷͶǤͺͻͺǡͻͶ
41.685,38
12.907,06
306,50

ǤʹͲʹʹ

471.291,00

ǤͷͲͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
ͷǤͲͲǡͲͲ
ͳͺǤͲͲͲǡͲͲ
ʹǤͲͲͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
͵ͺǤͲͲͲǡͲͲ
ͷͷǤͷͲͲǡͲͲ
42.000,00
13.000,00
500,00

ͳ͵ǤͷͻʹǡͷͲ
47.220,48
217,60
8.673,64
81.480,78
62.391,92
19.088,85
0,00

ͳͷʹǤʹͲǡͲͲ

ͳǤʹͺͻǡͻ͵
ͳǤͲͶʹǡͷ
ʹͶǡ͵
ͷͲǡͲͲ
ͳǤͺǡͶ
ͲǡͲͲ
͵ǤͶͺǡͲͲ

ͳǤͶͲͲǡͲͲ

ͶǤʹʹͲǡͲͲ
ʹͷͲǡͲͲ
ͺǤͺͲͲǡͲͲ
ͻͲǤͲͲͲǡͲͲ
70.000,00
20.000,00
6.000,00
ͳǤͳͲͲǡͲͲ

͵ͲͲǡͲͲ

*** Obs: a les partides de "personal i seguretat social" apliquem el % de dedicació que té tot el personal laic contractat per aquella
activitat/entitat concreta.

5) Altres
  ÀÖ
 

TOTAL DESP.ORDINÀRIES

Departament d’economia

ͷͲǡͲͲ
ʹǤͲͲͲǡͲͲ
ʹǤͷͲͲǡͲͲ
͵ǤͳǡͲͲ

Gastat a 31-12
Pressup.2022
50.646,65
51.000,00
ʹͳǤʹͳͻǡͺͻ
ʹʹǤͲͲͲǡͲͲ
ʹͻǤͶʹǡ
ʹͻǤͲͲͲǡͲͲ

1.761.781,00
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INGRESSOS
1) Aportació Via Conferència Episcopal Espanyola
ï  
 ×Ǥ
 
  Ǧ
Altres aportacions ( Subvencions/reunions..…)
2) Ingressos Financers
Ǥ± ±
   
 Ȁ
3) Prestació de Serveis
 Ö



Ingressat a 31-12
Pressup.2022
1.413.009,36
1.413.061,00
ͳǤʹͺʹǤͲͶǡͲͲ
ͳǤʹͻͷǤʹʹͻǡͲͲ
ʹͲǤ͵͵͵ǡͳͳ
ͳǤͷͷǡͲͲ
͵ǤͶͺǡͲͲ
͵ǤͳǡͲͲ
ͷͷǤͲͷǡ͵
ͶͺǤͲͲͲǡͲͲ
ͳͺǤͷͳͲǡͷʹ
ͳǤͶͺǡͲͲ
51.790,36
ͺǤͺǡͺ
ͶͳǤͶͷ͵ǡ͵
ͳǤͷͲǡͳ͵

845,04
Ͷ͵ǡͳ
ͳͻͷǡͲͺ
ʹͳʹǡͺͲ

39.700,00

ͺǤͲͲǡͲͲ
͵ͲǤͲͲͲǡͲͲ
ͳǤͲͲͲǡͲͲ

550,00

ͶͲͲǡͲͲ
ͳͷͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ

4) Aportació dels Fidels

ȉ
̶  Ö̶
 ×ȋ  Ȍ

29.580,52
ʹͳǤ͵͵ͺǡͷ͵
ʹǤͲͳͲǡͲͲ
ͳǤͳʹʹǡͲͲ
ͷǤͳͲͻǡͻͻ

4.259,00

4.300,00

6)Ingressos de Béns Immobles Diocesans


l 

66.181,17
ͳ͵ǤͷͺͲǡʹ͵
ͷǤ͵ͺͲǡͶ
ͶǤʹʹͲǡͶͺ

66.720,00
ͳͶǤͲͲͲǡͲͲ
ͷǤͷͲͲǡͲͲ
ͶǤʹʹͲǡͲͲ

5) Publicacions

7) Aportacions de les Parròquies

Ψ ̵
ͷͲΨ 
± 
% terres

% rectories i altres immobles

% altres rend.(antenes/parc eòlics...)

 ×

8) Aportacions dels Santuaris
9) Servei Pastoral
° 


10) Aportació d'entitats diocesanes

  
 ±
 
 ȋ Ȍ
 ȋ Ȍ
   

278.087,20

ͷǤ͵ͻʹǡͺͳ
ʹͶǤͶͳͷǡʹͳ
ͲǡͲͲ
ͳͷǤͺͶǡͳͺ
16.836,49
150.741,10
8.106,59

ʹǤͷͻͷǡͲͲ

7.000,00

ͷǤͲͲͲǡͲͲ
ʹǤͲͲͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ

275.000,00
ǤͲͲͲǡͲͲ
ʹͷǤͲͲͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
ͳͶǤͲͲͲǡͲͲ

ͳǤͲͲͲǡͲͲ

ͳͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

ͺǤͲͲͲǡͲͲ

ͲǡͲͲ

6.999,99

7.000,00

9.088,68
Ǥʹͺͺǡͺ
ͳǤͺͲͲǡͲͲ

ǤͷͲͲǡͲͲ
ͳǤͺͲͲǡͲͲ

128.822,27
͵ǤͲͲǡͲͲ
ͳͲǤͺ͵Ͳǡʹ
͵Ǥͻͷǡͺ͵
ͳͷǤͻǡͻʹ
ͳǤͶͳǡͲ
ͳͷǤͳʹͶǡͺͶ
ǤͻͲǡͲͲ

9.300,00

111.200,00

͵ǤͲͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ
͵ǤͷͲͲǡͲͲ
ͳͷǤͲͲͲǡͲͲ
ǤͲͲͲǡͲͲ
ͳͷǤͲͲͲǡͲͲ
ͺǤͲͲͲǡͲͲ

TOTAL INGR. ORDINARIS

1.933.831,00

RESULTATS ORDINARIS

172.050,00
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1) Ajudes a entitats socials
ͲǡΨǤ
 
 Ö 

28.289,02
ͳͳǤͺͺͲǡͲͲ
ͳǤͶͲͻǡͲʹ

Pressup.2022
27.900,00
ͳʹǤͲͲͲǡͲͲ
ͳͷǤͻͲͲǡͲͲ

4) Obres-diversos
 × 
ͳͲΨʹͲʹͲ ʹͲʹͳ
5) Visita adlimina

19.140,67
ͳͷǤ͵ͻͲǡ
͵ǤͷͲǡͲͲ
0,00

23.650,00
ͳͳǤͷͲǡͲͲ
ͳͳǤͻͲͲǡͲͲ

6) Provisió de fons- Fons Sustentació clergat

75.202,00

100.000,00

4.068,94

15.000,00

2) Iniciatives Pastorals
  Ǧ À
 À
 Ǧ
À±
ͳʹ

14.317,11
ͺǤͺͻʹǡͻͺ
ʹǤͳ͵ʹǡͷͲ
ͳǤͻͳͺǡ
ͳǤ͵ͶͲǡͶ
͵ʹǡͷͲ

7) Altres despeses extraordinàries

4.000,00
ͳǤͲͲͲǡͲͲ
ͳǤͲͲͲǡͲͲ
ͳǤͲͲͲǡͲͲ
ͳǤͲͲͲǡͲͲ
ͲǡͲͲ

8.000,00

TOTAL DESPESES

178.550,00

 

Ingressat a 31-12

1) Gestions Departament d'Economia

Pressup.2021

2.272,02

2.500,00

2) Iniciatives Pastorals
Projecte Rectories-Ajut a Famílies

2.960,00

1.000,00

3) Altres ingressos

3.000,00

3.000,00

TOTAL INGRESSOS

RESULTATS EXTRAORD.

6.500,00

-172.050,00

RESUM GLOBAL: EX. ORD. + EXTRAORDINARI
RESUM

ex. ordinari(ingressos - despeses)
ex. extraordinari(ingressos - despeses)

ǣ

Departament d’economia


172.050,00
-172.050,00

ͲǡͲͲ
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COMPTES DEL SEMINARI MAJOR
I CAMPANYA ECONÒMICA PER AL “DIA DEL SEMINARI”
Havent celebrat la festa de Sant Josep, ha tingut lloc també el diumenge
dedicat al “Dia del Seminari”. El lema de la jornada d’enguany s’inspira en la
crida sinodal que el Sant Pare ha adreçat a tota l’Església: “sacerdots al servei
d’una Església en camí”. En efecte, si el sínode ens demana caminar junts com a
Església -pels canals de la comunió, la participació i la missió-, aleshores el treball
del Seminari serà el d’acompanyar el discerniment dels qui es plantegen la vocació sacerdotal amb vista a esdevenir pastors que serveixin una Església en camí.
D’aquesta manera, es veu clar com el servei del prevere i el caminar de l’Església
es necessiten i s’alimenten mútuament.
Perquè això sigui possible, perquè el Seminari desenvolupi la seva tasca,
necessita el suport de tota la comunitat eclesial: suport orant i suport material. Són
diverses les iniciatives, puntuals o permanents, de pregària per les vocacions particulars en l’Església (al sacerdoci, a la vida consagrada, religiosa, missionera...).
I convé que aquestes iniciatives es mantinguin i creixin. Al mateix temps, també
hi ha diversitat d’iniciatives que busquen respondre al sosteniment econòmic del
Seminari. Entre elles, la principal és aquesta: el “Dia del seminari”, pels volts del 19
de març. Per fer-vos participants de la situació del nostre Seminari, adjuntem aquí
els comptes del curs anterior (2020-2021), subratllant que, d’una banda, l’exercici
ordinari ha estat positiu (amb un superàvit d’uns 2.600 €), però que, d’altra banda, gràcies a algunes col·laboracions imprevistes (bàsicament, per una deixa, per
donatius particulars i, també, per una col·lecta provinent del desembre del 2020),
aquest balanç ha estat encara molt millor. Ens n’alegrem i ho agraïm!
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Al mateix temps, us fem saber que, gràcies a Déu, aquest curs 2021-2022 el
Seminari de Solsona compta amb 7 seminaristes: 6 en etapa de Seminari Major i 1
en etapa de Seminari Menor. Aquests estudiants col·laboren, de diferents maneres
(amb serveis a la casa Seminari de Solsona, amb aportacions pròpies o familiars...),
a les despeses de la seva formació. Tanmateix, fa falta suport extern per al manteniment del conjunt. Els donatius puntuals, la campanya econòmica del “Dia del
Seminari”, les subscripcions periòdiques d’alguns col·laboradors són aportacions
molt valuoses per a la bona marxa d’aquesta realitat de la nostra Església diocesana.
Des del Seminari, agraïm de cor l’esforç de tots -fidels i preveres, famílies
i consagrats, parròquies i diòcesi-, continuem confiant-nos a la vostra pregària i us
assegurem la nostra per tots vosaltres.
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Comptes del Seminari Major
Curs 20-21 (des de 01-09-20 a 31-08-21)
funcionament ordinari del curs

DESPESES
1) Funcionament (Difusió, Gestoria, Vehicle, Comissions)
2) Seminari Major
Aportació manteniment Seminari Major- Barcelona
Cost formació seminaristes a Solsona
Cost formació seminaristes a Barcelona
Abonament per cursos formació
Cost manutenció seminaristes a Seminari Major-Barcelona
Cost manutenció seminaristes a Solsona
Ajuda econòmica als seminaristes
Transports
Participació en activitats pastorals

5.115,23 +
43.887,89 +
4.468,57
1.591,45
10.755,03
-1.382,60
12.000,00
9.397,46
3.950,00
2.331,98
776,00

Total despeses

49.003,12

INGRESSOS
1) Fundacions
2) Donatius/Aportacions
Col·lecta dia del Seminari (2021)
Donatius de parròquies i santuaris
Donatius dels seminaristes i familiars
Altres donatius/subscripcions
3) Rendiments financers/Arrendaments

2.967,87 +
48.070,90 +
15.661,18
19.325,00
2.674,83
10.409,89
606,45 +

Total ingressos

51.645,22

Resultat curs 2020-21 funcionament ordinari

2.642,10

ingressos extraordinaris
Donatius extraordinaris(inclou un per una deixa )
Donatius extraordinaris
Col·lecta del curs 19-20, feta el novembre del 2020

Total ingressos extraordinaris
Resultat final del curs 20-21
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24.300,00 +
7.075,00 +
9.009,08 +

40.384,08
43.026,18
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COMPTES I PRESSUPOSTOS DE L’EDIFICI SEMINARI
Un any més, publiquem al butlletí diocesà els comptes i el pressupost de la
casa Seminari Diocesà - Residència sacerdotal.
Mirant els comptes, apareix que les partides principals són: l’atenció als
capellans residents, les despeses de funcionament i subministraments, així com els
moviments provinents de les activitats i convivències de grups i particulars a la casa.
Com a elements a destacar hi hauria l’augment de despeses en els subministraments
(degut principalment a l’alça de preus), l’augment també de moviments (ingressos
i despeses) derivats dels grups que han visitat la casa (veníem d’un temps de pandèmia amb gairebé cap grup i, en canvi, des del 2021, progressivament, s’han anat
reprenent les estades al Seminari), l’arribada de donatius directes significatius per al
Seminari i, per últim, la previsió de despeses de millora de l’immoble (en especial,
la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb l’objectiu d’estalviar consum elèctric
i créixer en sostenibilitat).
És oportú recordar que el Seminari Diocesà compleix una triple funció molt
important per a la vida de l’Església diocesana: la cura i atenció dels capellans
residents, la llar formativa per als seminaristes i l’acollida als grups que venen a
fer alguna activitat de formació cristiana.
L’any 2021 s’ha tancat, econòmicament, amb beneficis, gràcies a la bona
gestió de la casa, a la represa d’activitats i a aportacions econòmiques provinents
de diverses fonts.

Seminari
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RESIDÈNCIA SACERDOTAL I EDIFICI DEL SEMINARI

BALANÇ ECONÒMIC EXERCICI 2021

DESPESES
PRESS. 2021

DESPESSA DESVIACIÓ
146.760,73

-2.059,27

108.712,21
26.024,64
12.023,88

108.712,21
26.024,64
12.023,88

25.600,00
1.500,00
12.000,00
8.000,00
700,00
3.200,00
200,00

29.772,17
2.458,99
12.666,42
9.407,83
1.453,40
3.777,26
8,27

4.172,17
958,99
666,42
1.407,83
753,40
577,26
-191,73

5.900,00

17.714,37

11.814,37

1.000,00
2.900,00
2.000,00

6.824,99
7.970,38
2.919,00

5.824,99
5.070,38
919,00

5) Funcionament
Assegurança
Material d'Oficina
Biblioteca
Tv cable
Telèfon/Adsl
Reparacions i conservació(inclou entrega material)
Manteniment de l'Ascensor
Manteniment informàtic
Material per al culte
Amortitzacions
Interessos de deutes
Revisió dels extintors
Revisió del parallamps
Manteniment del Jardí
Comissions bancàries
Gestoria/tributs
Compra de mobiliari/electrodomèstics// material reposició
Reparacions extraordinàries

26.080,00
1.400,00
1.000,00
360,00
1.800,00
2.600,00
4.500,00
2.500,00
400,00
350,00
3.160,00
400,00
280,00
300,00
800,00
15,00
1.800,00
900,00
3.515,00

27.436,60
1.497,69
391,41
369,72
1.555,08
2.268,92
7.906,17
2.226,22
35,00
240,04
3.859,32
262,77
517,70
29,00
69,85
-1,80
168,20
529,56
5.511,75

1.356,60
97,69
-608,59
9,72
-244,92
-331,08
3.406,17
-273,78
-365,00
-109,96
699,32
-137,23
237,70
-271,00
-730,15
-16,80
-1.631,80
-370,44
1.996,75

6) Persona de Manteniment Propi

11.000,00

9.514,59

-1.485,41

217.400,00

231.198,46

13.798,46

1) Atenció domiciliària (capellans residents
(inclou àpats, neteja, infermeria, administració)
Fundació Pere Màrtir
Costos laborals
Bugaderia
3) Subministraments
Gasoil
Biomasa
Llum
Gas
Aigua
carburant cotxe
4) Serveis per grups i residents externs
Personal cuina
Alimentació
Neteja

TOTAL DESPESES ORDINARIES
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148.820,00
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INGRESSOS
1) Estades
Grups
Clients particulars

21.000,00
10.000,00
11.000,00

60.919,14
55.848,52
5.070,62

39.919,14
45.848,52
-5.929,38

2) Capellans Residents
Estades
Tv per cable/Gol TV
Telèfon/ADSL

95.950,00
92.500,00
950,00
2.500,00

97.132,02
93.742,41
1.302,48
2.087,13

1.182,02
1.242,41
352,48
-412,87

3) Bisbat SolsonaRecursos Humans
Aportació per capellà resident

58.800,00
30.000,00
28.800,00

51.374,64
26.024,64
25.350,00

-7.425,36
-3.975,36
-3.450,00

5) Arrendaments d'espais
Institut Cartogràfic i Geologic de Catalunya
Fundació Privada Mare de Déu del Claustre
Horts arrendats
Garatges-lloguer de pàrquing
Casa Monges- amisol
Aportació Amisol-Estella
Aportació Amisol- Subministraments
Antic Seminari menor-Amisol

41.650,00
600,00
1.000,00
300,00
500,00
7.850,00
5.400,00
2.000,00
24.000,00

44.248,52
600,00
1.000,00
600,00
781,28
7.846,80
5.400,00
4.020,44
24.000,00

2.598,52
0,00
0,00
300,00
281,28
-3,20
0,00
2.020,44
0,00

0,00

25.231,23

25.231,23

217.400,00

278.905,55

61.505,55

0,00

47.707,09

47.707,09

6) Donatius
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS
TOTAL RESULTATS

EXERCICI EXTRAORDINARI:
Previssió millores any 2022
Instal·lació de Plaques Solars
Adequació dutxes hostatgeria
Adequació internet
Comptador Estella
Adequació instal·lacions

0,00
20.000,00
5.600,00
3.000,00
2.000,00
3.200,00

20.000,00
5.600,00
3.000,00
2.000,00
3.200,00

Despeses Extraordinàries

0,00

33.800,00

33.800,00

Ingressos Extraordinaris

0,00

1.243,93

1.243,93

TOTAL RESULTATS EXTRAORDINARI

0,00

-32.556,07

-32.556,07

Resultat
RESULTATS

0,00

15.151,02

15.151,02
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RESIDÈNCIA SACERDOTAL I EDIFICI DEL SEMINARI
PRESSUPOSTOS 2022
DESPESES
1) Atenció domiciliària (capellans
residents (inclou àpats, neteja, infermeria, administració)
Fundació Pere Màrtir
Despeses de personal

160.000,00
158.500,00
1.500,00

3) Subministraments
Gasoil
Biomasa
Llum
Gas
Aigua

44.100,00
2.500,00
14.000,00
21.600,00
2.000,00
4.000,00

4) Serveis per grups i residents externs

14.000,00

5) Funcionament

Alimentació
Neteja

10.000,00
4.000,00

Assegurança
Material d'Oficina
Biblioteca
Tv cable
Telèfon/Adsl
Reparacions i conservació (inclou entrega de material)
Manteniment informàtic
Manteniment de l'Ascensor
Material per al culte
Amortitzacions
Interessos de deutes
Revisió dels extintors
Revisió del parallamps
Manteniment del Jardí
Altres
Comissions bancàries
Gestoria/tributs
Compra de mobiliari/electrodomèstics

25.795,00
1.650,00
800,00
420,00
1.800,00
2.600,00
8.000,00
400,00
3.000,00
350,00
3.200,00
280,00
600,00
150,00
1.500,00
500,00
25,00
20,00
500,00

TOTAL DESPESES ORDINARIES

243.895,00
INGRESSOS

1) Estades

Grups
Clients particulars

2) Capellans Residents
Estades
Tv per cable/Gol TV
Telèfon/ADSL

101.300,00
97.800,00
1.300,00
2.200,00

3) Bisbat Solsona-aportació per capellà resident
Recursos Humans
Aportació per Capella Resident.

50.500,00
27.000,00
23.500,00

5) Arrendaments d'espais
Institut Cartogràfic i Geologic de Catalunya
Fundació Privada Mare de Déu del Claustre
Horts
Garatges-lloguer de pàrquing
Lloguer caseta
Lloguer edifici seminari menor
Aportació Amisol-Estella
Aportació Amisol - Subministraments

45.416,80
600,00
1.000,00
400,00
600,00
8.356,80
25.560,00
5.400,00
3.500,00

6) Donatius
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28.000,00
25.000,00
3.000,00

0,00

TOTAL INGRESSOS ORDINARIS

225.216,80

TOTAL RESULTATS PREVISTOS:

-18.678,20

RESULTATS previstos:

-18.678,20
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INAUGURACIÓ DE LES PINTURES DEL PRESBITERI DE
L’ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS
El dia 23 de gener, l’administrador apostòlic Romà Casanova va presidir
la inauguració de les pintures murals barroques del presbiteri de l’església de Sant
Llorenç de Morunys.
La jornada va consistir en una eucaristia presidida pel bisbe Romà i concelebrada per Mn. Josep M. Montiu, rector de la parròquia, i Mn. Josep M. Besora.
Hi hagué també la presència de l’alcalde de Sant Llorenç.
Acabada la missa, va tenir lloc una conferència de la restauradora i una
visita al museu.
En el darrer Butlletí Oficial del Bisbat ja es va informar sobre aquesta
restauració.

REOBERTURA DE L’ESGLÉSIA
DEL PALAU D’ANGLESOLA
El dia 3 de febrer va tenir lloc la reobertura de l’església de Sant Joan Baptista del Palau d’Anglesola, després de l’esfondrament que va patir fa tres anys.
La celebració va consistir en una eucaristia presidida per l’administrador
apostòlic Romà Casanova i concelebrada pels mossens de l’agrupació parroquial i
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altres capellans. També hi assistiren algunes autoritats civils com ara la vicepresidenta de la Diputació de Lleida i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs; el president del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell; l’alcalde del Palau d’Anglesola i els regidors.
Hi hagué un espai d’agraïment a la col·laboració econòmica i tècnica de les
institucions benefactores de l’obra: els Serveis Territorials de Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i el bisbat de Solsona.

74

Patrimoni

Notícies de la diòcesi

PRIMERA VISITA DEL SR. BISBE A LA DIÒCESI
El dia 21 de gener, Mons. Francesc Conesa va visitar la diòcesi per primera
vegada.        
       
Va visitar la cúria diocesana on va conversar breument amb els treballadors
i va presidir una reunió amb el Col·legi de Consultors on va ser informat d’alguns
temes i va tractar altres qüestions.
A la tarda va visitar la catedral de Solsona i va saludar alguns membres del
capítol catedralici. Així mateix, va poder conèixer la seva història i alguns elements
rellevants del patrimoni d’aquest conjunt arquitectònic. Al vespre el Sr. Bisbe va
celebrar missa al Seminari amb tots els capellans residents amb els quals va sopar
i va poder dialogar.
     

ASSEMBLEA ANUAL DE MANS UNIDES
El dia 29 de gener es va fer l’assemblea general de Mans Unides del bisbat,
la qual, enguany, també es va fer telemàticament. Gairebé totes les delegacions
comarcals hi van ser presents.
Primer es va fer balanç de l’any 2021, en què es va dur a terme el projecte al
qual Mans Unides s’havia compromès: l’ampliació d’un centre educatiu de primària
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a Parakou (Benín) per un import de 62.101 €.Així mateix, també es va poder portar
a terme un altre a Tanzània de promoció dels drets i la independència econòmica
de les dones vulnerables per un import de 29.568€.
La presidenta, Montserrat Garcia, va explicar com, gràcies a una herència
rebuda, s’ha desenvolupat un projecte molt important a Etiòpia, de millora de
cures intensives maternals i neonatals a l’hospital general rural de Gambo i a 6
centres de salut més, entre altres.
Tot seguit, es va passar un interessant vídeo-presentació sobre individualisme
vs. col·laboració. Després d’explicar el document base i l’eix de treball durant els 5
propers anys, es va donar a conèixer el lema d’aquest any “La nostra indiferència
els condemna a l’oblit” i el projecte pel qual es treballarà: Ampliació d’un centre
escolar de primària als afores de Kigali, capital de Rwanda.

FESTA DEL SANTÍSSIM MISTERI DE CERVERA
Els dies 5 i 6 de febrer, Cervera va celebrar la seva tradicional Festa Major
d’hivern en honor al Santíssim Misteri. La vigília de la festa tingué lloc el cant
de les Completes, amb l’assistència de l’administrador apostòlic Romà Casanova,
acompanyat del rector de la parròquia i algunes autoritats civils.
L’ofici i la processó del dia 6 van tenir un caire festiu amb molta devoció i
solemnitat. Van presidir els actes l’administrador apostòlic, el rector de Cervera, el
vicari general del bisbat i els frares mercedaris de Sant Ramon.

TROBADA DIOCESANA DE FORMACIÓ
PER A RESPONSABLES DE GRUPS
El dia 12 de febrer va tenir lloc al Seminari de Solsona una trobada de
formació per a responsables de grups pastorals, amb el títol “Com ser un bon responsable de grup?”. Aquesta formació, inicialment pensada per a responsables de
grups de discipulat, es va obrir, havent-ne parlat amb el Col·legi de Consultors, a
responsables de tota mena de grups pastorals.
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La trobada estava organitzada per la Comissió de Discipulat de la diòcesi
i va comptar amb una bona presència de laics i mossens provinents de diferents
Unitats Pastorals Parroquials del bisbat, així com de responsables de Càritas, Vida
Creixent i altres delegacions o comissions.
La matinal va acabar a la capella, amb un temps de pregària d’intercessió
els uns pels altres.

ACTIVITATS DE LA DELEGACIÓ DE JOVENTUT
Trobada d’adolescents a Súria
El dia 13 de febrer es va organitzar una trobada, que va comptar amb gairebé
una trentena d’adolescents, a la parròquia de Súria. Els nois/es van participar en
la missa de la comunitat, presidida pel consiliari de la Delegació de Joventut, Mn.
Marc Majà, i després van dinar als locals parroquials.
En acabar van dirigir-se a Sant Salvador del Quer, on hi ha una ermita dedicada a sant Salvador. Allà van jugar, berenar i van fer una pregària al Sant Crist.
Molts dels joves van poder rebre el sagrament del perdó.
Route to God a Sant Ramon
El 19 de febrer els joves van retrobar-se, presencialment, després de molt
de temps a Sant Ramon, per escoltar l’ensenyament bíblic del mes, resseguint
l’Evangeli de Zaqueu.
Després van escoltar el testimoni de la Raquel Lucena, jove de la parròquia
de la Puríssima Concepció i del moviment de Christifidelis laici, vinculada a la
Delegació de Joventut del bisbat de Solsona.
Després de l’estona de formació, van reunir-se entorn de la Taula del Pa
i la Paraula per celebrar l’eucaristia. Finalment, es va exposar el Santíssim i van
tenir un temps de descans i conversa amb el Senyor. Van resar plegats la trentena
a Sant Josep.
Notícies de la diòcesi
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ACTE DE COMIAT A L’ADMINISTRADOR APOSTÒLIC
El dia 20 de febrer, més d’un centenar de persones, entre mossens i laics, es
van trobar en un acte d’acció de gràcies a l’administrador apostòlic, Mons. Romà
Casanova.
L’acte va començar a la tarda, a la catedral de Solsona, amb el res de vespres.
Després, a la sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal, va tenir lloc la segona part
de l’acte, en la qual es van anar llegint uns textos que relacionaven la història de
les diòcesis de Solsona i de Vic. Entremig de cada text, una peça musical al piano
va solemnitzar la trobada.
Per finalitzar, Mn. Marc Majà va dirigir unes paraules d’agraïment al bisbe
Romà destacant algunes característiques de la seva persona i del seu ministeri. Se
li feu entrega d’un obsequi, una imatge de la Mare de Déu del Claustre.
El bisbe Romà va dirigir també unes emotives paraules al públic assistent.
L’acte va acabar a l’entrada del Palau compartint un berenar de coca i xocolata.

PRIMERA TROBADA DEL SR. BISBE
AMB EL PRESBITERI DIOCESÀ
El dilluns 14 de març, dos dies després de l’inici de ministeri del bisbe
Francesc Conesa, es va convocar tot el presbiteri diocesà a una trobada fraterna
amb el nou pastor propi.
L’encontre va tenir lloc al Seminari diocesà i va consistir en un temps inicial
de conversa –en què el Sr. Bisbe va presentar breument la seva història i, seguidament, els punts més importants que volgué traslladar des de bon començament als
seus col·laboradors indispensables, els preveres; amb una estona per a preguntes
obertes -que es va cloure amb un dinar de germanor a la mateixa casa.
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RECÉS DEL SR. BISBE
AMB ELS TREBALLADORS APOSTÒLICS
El dia 21 de març, els treballadors apostòlics de la diòcesi van tenir l'oportunitat de viure el recés de Quaresma de la mà del bisbe Francesc Conesa, pràcticament
acabat d'arribar a la diòcesi.
"Contemplar, escoltar i tocar Jesucrist", fou el títol de les tres boniques i
profundes meditacions que va presentar: "contemplar el rostre de Crist", "escoltar
Crist" i "tocar Jesús amb fe". Unes meditacions acompanyades de textos bíblics i
d'altres textos per ajudar la pregària i l'aprofundiment en els moments de silenci.
En un ambient fratern i distès van compartir el dinar. Fou un espai que
permeté la coneixença i on el bisbe Francesc tingué l'oportunitat de començar a
conèixer el carisma del treballador apostòlic diocesà.
A les 18 h finalitzà el recés i tots marxaren a casa contents i... segurament
amb molts propòsits, satisfets d'anar-se’n amb una motxilla espiritual ben plena.

CONSAGRACIÓ DE RÚSSIA I UCRAÏNA
A L’IMMACULAT COR DE MARIA
El dia 25 de març, festa de l’Encarnació del Senyor, el bisbat de Solsona
va unir-se a tota l’Església universal i al Sant Pare en la Consagració de Rússia i
Ucraïna al Cor Immaculat de Maria.
L’acte, que tingué lloc a la catedral de Solsona, fou presidit pel Sr. Bisbe i
consistí en el res del sant rosari, la pregària de consagració i la santa missa, que va
incloure també la pregària de vespres.
La pregària de consagració es va fer davant la imatge de la Mare de Déu
de Fàtima del santuari de Fàtima de Tàrrega.
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VISITA DEL SR. BISBE A LES
UNITATS PASTORALS PARROQUIALS
Per a un primer coneixement de la diòcesi, el Sr. Bisbe ha començat a visitar
les Unitats Pastorals Parroquials. El format d’aquestes visites ha estat el que cada
rector de cada unitat ha establert amb el mateix bisbe.
El dia 30 de març, a la tarda, el Sr. Bisbe va visitar la unitat pastoral parroquial
de Tàrrega. Es va reunir amb tots els mossens, els representants de les parròquies i
el consell pastoral de Tàrrega. Cadascun d’ells va anar explicant la seva història i
les seves activitats. L’encontre va acabar amb una eucaristia presidida pel Sr. Bisbe.
El dia 31 de març, al matí, el Sr. Bisbe va visitar la unitat pastoral parroquial de Mollerussa. Es va reunir amb l’equip responsable de l’agrupació que li va
donar a conèixer la pastoral que estan duent a terme. Després de dinar, a la tarda,
va visitar l’alberg de Càritas.
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Necrologia

MN. RAMON VILA I ALBAREDA
El dia 23 de gener va morir a Barcelona Mn. Ramon Vila i Albareda, a l’edat
de 80 anys, capellà de la nostra diòcesi que feia molts anys que residia a Barcelona.
Mn. Ramon Vila va néixer el dia 1 de gener de 1942 a Vallferosa. Va cursar
els estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona i va ser ordenat prevere el dia 1
d’agost de 1965.
Va servir pastoralment la parròquia de Mollerussa i, després, va marxar a
residir a Barcelona on va servir pastoralment la parròquia de Santa Maria de Cervelló com a vicari, fent-se càrrec, també, de la capella del Sanatori Marítim de Sant
Josep, ubicada en la mateixa parròquia.
Va fer de professor de l’escola de Sant Gervasi, i va estudiar filosofia i
psicologia. Va crear el Centre Estel –Centre de Creixement Personal i Escola d’Estudis Integrals- i es va dedicar cada vegada més a la psicologia. Més tard va crear
l’Associació Estela–Institut per al Desenvolupament Integral de les persones-, on
treballà fins a la seva mort.
Preguem per Mn. Ramon i que el senyor el tingui a la glòria. Descansi en pau.
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Conferència Episcopal
Tarraconense
VISITA AD LIMINA DELS BISBES
AMB SEU A CATALUNYA
Del 10 al 14 de gener va tenir lloc la visita ad limina dels bisbes amb seu a
Catalunya. Els bisbes van celebrar les eucaristies a les quatre grans basíliques de
Roma. El primer dia a la basílica de Sant Pere, el segon a Sant Joan del Laterà, el
tercer a Santa Maria la Major i, per acabar, a la basílica de Sant Pau Extramurs.
També van visitar el Pontifici Consell per a l’Evangelització, les Congregacions dels Bisbes, de la Doctrina de la Fe, del Clergat, del Culte Diví, la Secretaria
d’Estat, els dicasteris dels Laics i la Família… i, evidentment, la Secretaria General
per al Sínode dels Bisbes.
El dia 14 de gener va ser el moment central de la visita: l’audiència amb el
Sant Pare, en la qual un per un van poder saludar el Pontífex, que va mostrar-se
molt proper amb tots. En aquesta trobada, que va durar més de dues hores, pogueren
conversar sobre temes diversos.

INICI DE MINISTERI DE MONS. SALVADOR CRISTAU
COM A BISBE DE TERRASSA
El dia 5 de febrer la catedral de Terrassa va acollir la presa de possessió i inici
de ministeri del segon bisbe de la diòcesi de Terrassa, Mons. Salvador Cristau Coll.
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Varen participar en la celebració 20 prelats entre cardenals, arquebisbes i
bisbes, a més de capellans i poble fidel. També foren convidats representants d’altres
comunitats cristianes i religions. Hi assistiren els alcaldes i regidors de diversos
municipis, representants d’institucions civils del territori diocesà i la directora
general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
La celebració fou presidida inicialment pel cardenal Omella, per delegació
del nunci, que no pogué assistir-hi per problemes tècnics amb el seu vol aeri.
Després dels ritus inicials propis, Mons. Cristau va presidir l’eucaristia que es va
desenvolupar com és costum.

DEFUNCIÓ DE MONS. ANTONI VADELL
El dia 12 de febrer va morir Mons. Antoni Vadell Ferrer, bisbe auxiliar de
Barcelona, a l’edat de 49 anys.
Nascut a Llucmajor el dia 17 de maig de 1972, va ser ordenat de prevere
l’any 1998 a la parròquia del Beat Ramon Llull, a Son Cotoner, lloc on va exercir
els primers anys del seu ministeri.
El 9 de setembre de 2017 va rebre l’ordenació episcopal a la basílica de la
Sagrada Família de Barcelona, després del seu nomenament com a bisbe auxiliar
d’aquesta arxidiòcesi, de la qual també era el vicari general.
Llicenciat en teologia, amb l’especialitat en pastoral de la joventut i catequètica, per la Universitat Pontifícia Salesiana, va dedicar gran part de la seva tasca
a l’àmbit de la pastoral catequètica i juvenil.
Mons. Vadell va ser, fins a l’actualitat, president del Secretariat Interdiocesà
de Catequesi de Catalunya i Balears. Per altra banda, va ser membre de la Subcomissió Episcopal de Catequesi, dins de la Comissió Episcopal d’Ensenyament i
Catequesi de la Conferència Episcopal Espanyola. Des del mes de març de 2020,
era membre de la Comissió Episcopal d’Evangelització, Catequesi i Catecumenat.
Descansi en pau.
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Conferència Episcopal
Espanyola
NOTA DOCTRINAL SOBRE
L’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA
“Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures” (Ga 5,1)
I. Justificació d’aquesta nota
1. L’ésser humà es caracteritza per tenir consciència de la pròpia dignitat i
que la salvaguarda d’aquesta està unida al respecte de la seva llibertat. La convicció
que ambdues són inseparables i que tots els éssers humans, sigui quina sigui la seva
condició econòmica o social, tenen la mateixa dignitat i, per això, dret a viure en
llibertat, constitueix un dels avenços més importants en la història de la humanitat: «Mai com avui els homes no havien tingut un sentit tan agut de la llibertat».1
L’aspiració a viure en llibertat està inscrita al cor de l’home.
2. La llibertat no es pot separar dels altres drets humans, que són universals i
inviolables. Per tant, requereixen ser tutelats en el seu conjunt, fins al punt que «una
protecció parcial d’aquests drets es traduiria en una mena de reconeixement fallit».2
L’arrel dels drets de l’home «s’ha de cercar en la dignitat que pertany a tot ésser
humà»,3 i la seva font última «no se situa en la mera voluntat dels éssers humans,
en la realitat de l’Estat, en els poders públics, sinó en l’home mateix i en Déu el seu
Creador».4 En els documents del Magisteri de l’Església hi trobem enumeracions

1
2
3
4
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CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 4.
Compendi de la Doctrina Social de l’Església, n. 154: «Universalitat i indivisibilitat són
les línies distintives dels drets humans».
Ibid., n. 153.
Ibid.
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d’aquests drets.5 El primer de tots és el dret a la vida des de la concepció fins a la
seva conclusió natural, que «condiciona l’exercici de tot altre dret i comporta, en
particular, la il·licitud de tota forma d’avortament induït i d’eutanàsia».6 El dret a la
llibertat religiosa és també fonamental, ja que és «un signe emblemàtic de l’autèntic
progrés de l’home en qualsevol règim, societat, sistema o ambient».7
3. En el procés que va conduir a la formulació i a la proclamació dels drets
de l’home, aquests es concebien com a expressió d’uns límits ètics que l’Estat no
pot traspassar en la seva relació amb les persones. Eren una defensa davant les
temptacions totalitàries i a la tendència que els poders públics tenen a envair la
vida de les persones en tots els àmbits, o de disposar-ne en funció dels propis interessos. Per això, l’Església els valora com una «extraordinària ocasió que el nostre
temps ofereix perquè, mitjançant la seva consolidació, la dignitat humana sigui
reconeguda més eficaçment i promoguda universalment».8 En la doctrina catòlica,
a més, són vistos com a expressió de les normes morals bàsiques que en tota ocasió
i circumstància s’han de respectar,9 i del camí per a la consecució d’una vida més
digna i una societat més justa.10
4. A les darreres dècades s’està imposant una nova visió dels drets humans.
Vivim en un ambient cultural caracteritzat per un individualisme que no vol acceptar cap límit ètic. Això ha conduït al fet que es reconeguin per part dels poders
públics uns nous «drets» que, en realitat, són la manifestació de desitjos subjectius.
D’aquesta manera, aquests desitjos es converteixen en font de dret, encara que la
seva realització impliqui la negació d’autèntics drets bàsics d’altres éssers humans.

Cf. SANT JOAN PAU II, Enc. Centesimus annus, n. 47. Cf. també Compendi de la Doctrina
Social de l’Església, n. 155.
6 Compendi de la Doctrina Social de l’Església, n. 155.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 27: «Tot allò que s’oposa a la
vida mateixa, com qualsevol mena d’homicidi, els genocidis, els avortaments, l’eutanàsia o
el mateix suïcidi voluntari (…) són certament infamants; mentre corrompen la civilització
humana, envileixen més els qui així es comporten que no pas els qui sofreixen la injustícia,
i són totalment contraris a l’honor del Creador».
10 Cf. Ibid., n. 26: «Cal, doncs, que sigui assequible a l’home tot allò necessari per a dur una
vida veritablement humana, com ara l’aliment, el vestit, l’allotjament, el dret a escollir
lliurement l’estat de vida (…) a actuar d’acord amb la recta norma de la seva consciència
(…) i a la justa llibertat també en el camp religiós».
5
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Això ha tingut conseqüències en la legislació: comportaments que eren tolerats
mitjançant una «despenalització» adquireixen la consideració de «drets» que han
de ser protegits i promoguts.
5. Recentment hem assistit al nostre país a l’aprovació de la llei que permet
la pràctica de l’eutanàsia i la considera com un dret de la persona. És un pas més
en el conjunt de lleis que condueixen al fet que la vida humana quedi greument
desprotegida.11
També s’han aprovat lleis que s’inspiren en principis antropològics que
absolutitzen la voluntat humana, o en ideologies que no reconeixen la naturalesa
de l’ésser humà que li ha estat donada en la creació, i que ha de ser la font de tota
moralitat. En aquestes lleis es promou, a més, la imposició d’aquests principis en
els plans educatius, i es restringeix el dret a l’objecció de consciència tant de les
persones com de les institucions educatives, sanitàries o d’assistència social, de
manera que es limita l’exercici de la llibertat.
6. Això ens porta a pensar que, si bé és cert que l’ésser humà mai no ha
tingut un sentit tan acusat de la pròpia llibertat, aquesta estarà sempre amenaçada
per estats i grups de poder que no dubten a utilitzar qualsevol mitjà per a influir
en la consciència de les persones, per a difondre determinades ideologies o per
a defensar els propis interessos. Actualment tenim la sensació que es «toleren»
alguns drets humans com si es tractés d’una concessió «graciosa», que es retallen
progressivament, i que es promouen valors contraris a les conviccions religioses
d’amplis grups de la societat. La utilització del poder per a modelar la consciència
moral de les persones constitueix una amenaça per a la llibertat.

11 Cf. FRANCESC, Discurs a la Federació Nacional dels Col·legis de Metges i Cirurgians
dentals (20 de setembre de 2019): L’Osservatore Romano, 21 de setembre 2019, 8: «Es
pot i s’ha de rebutjar la temptació ―induïda també per canvis legislatius― d’utilitzar la
medicina per a donar suport a una possible voluntat de morir del pacient, proporcionant
ajuda al suïcidi o causant directament la mort per eutanàsia. Són formes precipitades de
tractar opcions que no són, com podria semblar, una expressió de la llibertat de la persona,
quan inclouen el descart del malalt com una possibilitat, o la falsa compassió davant la
petició que se l’ajudi a anticipar la mort».
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7. En continuïtat amb els ensenyaments d’aquesta CEE expressades a la
instrucció pastoral “La veritat us farà lliures” (Jn 8,32);12 i d’acord amb la carta de
la Congregació per a la Doctrina de la Fe Samaritanusbonus, en la qual es demana
«una presa de posició clara i unitària per part de les conferències episcopals, les
esglésies locals, així com de les institucions catòliques per a tutelar el propi dret
a l’objecció de consciència en els contextos legislatius que preveuen l’eutanàsia i
el suïcidi»;13 en aquesta nota volem recordar els principis morals que els catòlics
hem de tenir presents per a decidir sobre la nostra actuació davant aquestes lleis i
d’altres semblants, i que qualsevol Estat o persona compromesos en la defensa dels
drets humans pensem que haurien de respectar.
II. La llibertatreligiosa i de consciència
8. La llibertat, que consisteix en «el poder, arrelat en la raó i la voluntat,
d’actuar o de no actuar, de fer això o allò, de produir per un mateix accions deliberades»,14 és una característica essencial de l’ésser humà donada per Déu en el
moment de la seva creació.15 És el «gran signe de la imatge divina en l’home»16 i,
per això, l’expressió màxima de la dignitat que li és pròpia. En crear l’ésser humà
dotat de llibertat, Déu vol que aquest el cerqui i s’hi adhereixi sense coaccions
perquè, d’aquesta manera, «arribi a la perfecció plena i feliç».17 Estem, per tant,
davant d’alguna cosa de la qual cap poder humà pot lícitament privar-nos: «Cada
persona humana, creada a imatge de Déu, té el dret natural de ser reconeguda com
un ésser lliure i responsable».18
9. Aquesta característica essencial de l’ésser humà no s’entén com una absència de tota llei moral que indiqui límits a la seva actuació, o com «una llicència

12 CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Instrucció Pastoral “La veritat us farà
lliures” (Jn 8,32) (20 de febrer de 1990).
13 CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Samaritanus bonus, n. 9.
14 Catecisme de l’Església Catòlica, n. 1731.
15 IRENEU DE LIÓ, Adversushaereses, 4, 4, 3: PG 7, 983: «L’home fou creat lliure i amo
dels seus actes».
16 CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et Spes, n. 17.
17 Ibid.
18 Catecisme de l’Església Catòlica, n. 1738.
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de fer qualsevol cosa, mentre agradi, encara que sigui dolenta».19 L’ésser humà no
s’ha donat a si mateix l’existència, per la qual cosa exerceix correctament la seva
llibertat quan reconeix la seva radical dependència de Déu, viu en permanent obertura
a Ell i cerca complir la seva voluntat. A més, ha estat creat com a membre de la gran
família humana, per la qual cosa l’exercici de la seva llibertat està condicionat per
les relacions que configuren la seva existència: amb els altres éssers humans, amb
la naturalesa i amb si mateix. La llibertat no pot ser entesa com un dret a actuar al
marge de tota exigència moral.
10. El respecte a la llibertat de totes les persones, que constitueix una obligació dels poders públics, es manifesta, sobretot, en la defensa de la llibertat religiosa
i de consciència: «El dret a l’exercici de la llibertat és una exigència inseparable
de la dignitat de la persona humana, sobretot en matèria de moral i de religió».20
Vivim immersos en una cultura que no valora allò religiós com un factor positiu
per al desenvolupament de les persones i les societats. El principi que és a la base
de moltes lleis que s’aproven és que tots hem de viure com si Déu no existís. Es
tendeix a menysvalorar allò religiós, a reduir-ho a quelcom merament privat i a
negar la rellevància pública de la fe. Això porta a considerar la llibertat religiosa
com un dret secundari.
11. Tanmateix, estem davant d’un dret fonamental, perquè l’home és un ésser
obert a la transcendència i perquè afecta allò més íntim i profund del seu ésser, que
és la consciència. Per tant, quan no és respectat, s’atempta contra allò més sagrat
de l’ésser humà, i quan ho és, s’està protegint la dignitat de la persona humana a
la seva arrel. Es tracta d’un dret que té un estatut especial i que ha de ser reconegut i protegit dins els límits del bé comú i de l’ordre públic.21 Podem afirmar, per
tant, que la salvaguarda del dret a la llibertat religiosa i de consciència constitueix
un indicador per a verificar el respecte als altres drets humans. Si no es garanteix
eficaçment, és que no es creu de veritat en ells.

19 CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et Spes, n. 17.
20 Catecisme de l’Església Catòlica, n. 1738; cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decl. Dignitatis
humanae, n. 2.
21 Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, n. 1738.
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12. En virtut del dret a la llibertat religiosa, que «ningú no sigui forçat a anar
contra la seva consciència, ni sigui tampoc impedit de seguir la seva consciència,
en privat i en públic, sol o associat a d’altres, dintre els límits deguts».22 Aquest dret
no s’ha d’entendre en un sentit minimalista reduint-lo a una tolerància o llibertat
de culte.23 A més de la llibertat de culte, exigeix el reconeixement positiu del dret
de tota persona a ordenar les pròpies accions i les pròpies decisions morals segons
la veritat;24 del dret dels pares a educar els fills segons les pròpies conviccions religioses i tot el que comporta la vivència d’aquestes, especialment en la vida social
i en el comportament moral; de les comunitats religioses a organitzar-se per a una
vivència de la pròpia religió en tots els àmbits; de tots a professar públicament la
pròpia fe i a anunciar a altres el propi missatge religiós.
13. L’obligació, per part dels poders públics, de tutelar la llibertat religiosa
de tots els ciutadans25 no exclou que hagi de ser regulada a l’ordenament jurídic.
Aquesta regulació s’ha d’inspirar en una valoració positiva del que les religions
aporten a la societat, a la salvaguarda de l’ordre públic i en la recerca del bé comú,
que consisteix en «la suma d’aquelles condicions de vida social mitjançant les quals
els homes poden aconseguir més plenament i ràpidament la seva perfecció» i, sobretot, «en el respecte als drets de la persona humana».26 Una legislació apropiada
sobre la llibertat religiosa ha de partir del principi fonamental que aquesta «no ha
de ser limitada, quan i segons que sigui necessari».27
14. En la regulació d’aquest dret, l’Estat hauria d’observar alguns principis:
1. Procurar la igualtat jurídica dels ciutadans i evitar les discriminacions que tinguin
com a fonament la religió. 2. Reconèixer els drets de les institucions i de grups
constituïts per membres d’una determinada religió per a la seva pràctica. 3. Prohibir
tot allò que, tot i ser ordenat directament per preceptes o inspirant-se en principis

22 CONC. ECUM. VAT. II, Decl. Dignitatis humanae, n. 2; cf. ibid., n. 3.
23 Cf. FRANCESC, Discurs en la trobada amb el poble marroquí, les autoritats, la societat
civil i el cos diplomàtic (30 de març de 2019): «La llibertat de consciència i la llibertat
religiosa —que no es limita només a la llibertat de culte, sinó a permetre que cadascú visqui
segons la pròpia convicció religiosa— estan inseparablement unides a la dignitat humana».
24 Cf. BENET XVI, Missatge per a la Jornada Mundial de la Pau La llibertat religiosa, camí
per a la pau (1 de gener de 2011), n. 3.
25 Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decl. Dignitatis humanae, n. 7.
26 CONC. ECUM. VAT. II, Decl. Dignitatis humanae, n. 6.
27 Ibid., n. 7.

Conferència Episcopal Espanyola

89

religiosos, suposi un atemptat contra els drets i a la dignitat de les persones, o posi
en perill les seves vides. Des d’aquests principis, les lleis han de garantir el dret
de tot home «d’obrar en consciència i en llibertat a fi de prendre personalment les
decisions morals».28
III. La dignitat de la consciència
15. En l’exercici de la seva llibertat, cada persona ha de prendre aquelles
decisions que condueixen a la consecució del bé comú de la societat i del propi bé
personal. Per això, l’ésser humà que, en haver estat creat a imatge i semblança de
Déu, és una criatura lliure, té l’obligació moral de cercar la veritat, ja que només la
veritat és el camí que condueix a la justícia i al bé. Aquesta obligació neix del fet
que l’home, en no haver-se creat a si mateix, tampoc és creador dels valors, per la
qual cosa el bé i el mal no depenen de la seva voluntat. La seva tasca consisteix a
discernir com ha d’actuar en les múltiples situacions en què es pot trobar i que el
porten a prendre decisions concretes.29
16. Perquè pugui conèixer a cada moment el que és bo o dolent, juntament
amb el do de la llibertat, Déu ha dotat l’ésser humà de la consciència, que és «el
nucli més secret i el sagrari de l’home, en el qual està sol amb Déu, la veu del qual
ressona en allò més íntim d’ella».30 Decidir i actuar segons la pròpia consciència
constitueix la prova més gran d’una llibertat madura i és una condició per a la moralitat de les pròpies accions. Estem davant l’element més personal de cada ésser
humà, que fa d’ell una criatura única i responsable davant Déu dels seus actes. La
consciència, encara que no sigui infal·lible i pugui incórrer en l’error, és la «norma
pròxima de la moralitat personal»,31 per la qual cosa tots hem d’actuar d’acord amb
els judicis que n’emanen.32

28 Catecisme de l’Església Catòlica, n. 1782.
29 Cf. SANT JOAN PAU II, Enc. Veritatis Splendor, nn. 57-61.
30 CONC. ECUM. VAT. II, Const. past Gaudium et Spes, n. 16; cf. Catecisme de l’Església
Catòlica, n. 1776.
31 SANT JOAN PAU II, Enc. Veritatis Splendor, n. 60.
32 Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, n. 1790: «La persona humana ha d’obeir el judici cert
de la seva consciència. Si actuava deliberadament en contra, es condemnaria ell mateix».
Cf. també SANT JOAN PAU II, Enc. Veritatis Splendor, n. 60: «El judici de la consciència
té un caràcter imperatiu: l’home ha d’actuar en conformitat amb aquest judici».
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17. L’home en la seva consciència descobreix una llei fonamental «que no
es dona a si mateix, però a la qual ha d’obeir. La seva veu, invitant-lo sempre a
estimar i a fer el bé, i a evitar el mal, quan convé sona a la intimitat del seu cor».33
Aquesta llei és la font de totes les normes morals, per la qual cosa en l’obediència a ella trobem el principi de la moralitat. L’ésser humà «té obligació de seguir
fidelment allò que sap que és just i recte».34 Si obra així, està actuant d’acord amb
la seva dignitat.35 En canvi, quan els seus actes no estan inspirats en la recerca de
la veritat i el desig d’adequar-se a les normes morals objectives, amb facilitat es
deixa endur pels propis desitjos i interessos egoistes, i «a poc a poc, per l’hàbit del
pecat, la consciència es queda gairebé cega».36
18. Actuar segons la pròpia consciència no sempre és fàcil: exigeix la
percepció dels principis fonamentals de moralitat, la seva aplicació a les circumstàncies concretes mitjançant el discerniment, i la formació d’un judici sobre els
actes que es realitzaran. Sovint es viuen situacions que fan el judici moral menys
segur; freqüentment l’home està sotmès a influències de l’ambient cultural en el
qual viu, a pressions que li venen des de l’exterior i als seus propis desitjos. Tot
això pot arribar a enfosquir els seus judicis morals i induir a l’error a causa de la
ignorància. Tanmateix, quan aquesta no és culpable, «la consciència no perd la seva
dignitat»,37 ja que cercar els camins per a formar-se un judici moral i actuar d’acord
amb els seus dictats és més digne de l’ésser humà que prescindir de la pregunta per
la moralitat dels seus actes.
IV. La funció de l’Estat
19. L’ésser humà és per naturalesa un ésser social. Per això, en les seves
decisions morals no ha de cercar únicament el propi bé, sinó el de tots. En els seus
actes ha de tenir en compte uns principis bàsics de moralitat: fer als altres el que

33 CONC. ECUM. VAT. II, Const. past Gaudium et Spes, n. 16; cf. Catecisme de l’Església
Catòlica, n. 1776; cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. past Gaudium et Spes, n. 16.
34 Catecisme de l’Església Catòlica, n. 1778.
35 Ibid., n. 1780: «La dignitat de la persona humana implica i exigeix la rectitud de la consciència moral».
36 CONC. ECUM. VAT. II, Const. past Gaudium et Spes, n. 16.
37 Cf. SANT JOAN PAU II, Enc. Veritatis Splendor, n. 62.
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li agradaria que li fessin a ell; no fer un mal per a obtenir un bé; actuar amb caritat
respectant el proïsme i la seva consciència, etc. Per a regular les relacions entre
els membres de la societat són necessàries les estructures polítiques. La comunitat
política «deriva de la naturalesa de les persones» i és, per tant, «una realitat connatural als homes».38 La seva finalitat és afavorir el creixement més ple de tots els
membres de la societat i promoure, d’aquesta manera, el bé comú, quelcom que és
inabastable per a cada individu sense una organització de la convivència.
20. En el seu servei al bé comú, els poders públics han de respectar l’autonomia de les persones, per la qual cosa en cap moment es pot prohibir que cadascú es
formi la seva pròpia opinió sobre aquells temes que afecten la vida social. Tampoc es
poden impedir les iniciatives que neixen de la societat i que busquen el bé comú de
tots. Quan en la comunitat política es defensen els drets humans i es crea un ambient
favorable perquè els ciutadans els exerceixin, ja s’està contribuint al bé comú.39
21. L’autoritat és un instrument de coordinació al servei de la societat. El
seu exercici no pot ser absolut i s’ha de realitzar dins dels límits del respecte a la
persona i als seus drets. Tampoc pot convertir-se en una instància que pretengui envair o regular tots els aspectes de la vida de les persones i de les famílies. Els poders
públics, que tenen com a missió afavorir la vida ordenada en la societat, no poden
anul·lar o suplantar les iniciatives particulars, encara que han de regular-les perquè
serveixin al bé comú. Tant en la vida econòmica com en la vida social «l’acció de
l’Estat i dels altres poders públics s’ha de conformar al principi de subsidiarietat».40
22. Aquests principis han de ser tinguts en compte en aquelles qüestions que
afecten la llibertat religiosa i de consciència de les persones. L’Estat pot ordenar
l’exercici de la llibertat religiosa perquè aquesta pugui desplegar-se respecte a les
altres llibertats i afavorir la convivència social. Aquesta regulació pot justificar la
prohibició de certes pràctiques religioses, però no perquè siguin religioses, sinó
perquè siguin contràries al respecte, a la dignitat o integritat de les persones, o perquè
posin en perill algun dels drets fonamentals. De la mateixa manera que l’Estat no pot

38 Compendi de la Doctrina Social de l’Església, n. 384.
39 Cf. FRANCESC, Missatge als participants en la conferència internacional “Els drets
humans en el món contemporani: conquestes, omissions, negacions” (10 de desembre de
2018).
40 Compendi de la Doctrina Social de l’Església, n. 351.
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ser parcial en matèria religiosa,41 tampoc pot constituir-se en promotor de valors o
d’ideologies contràries a les creences d’una part de la societat. La neutralitat exigida
en matèria religiosa s’estén a les opcions morals que es debaten en la societat. Quan
el poder se serveix dels mitjans dels quals disposa per a difondre una determinada
concepció de l’ésser humà o de la vida, s’està extralimitant en les seves funcions.
V. L’objecció de consciència
23. «El ciutadà té l’obligació en consciència de no complir les prescripcions
de les autoritats civils quan són contràries a les exigències de l’ordre moral, als
drets fonamentals de les persones o als ensenyaments de l’evangeli».42 L’objecció
de consciència suposa que una persona anteposa el dictat de la pròpia consciència
a allò ordenat o permès per les lleis. Això no justifica qualsevol desobediència
a les normes promulgades per les autoritats legítimes. S’ha d’exercir respecte a
aquelles que atempten directament contra elements essencials de la pròpia religió
o que siguin «contràries al dret natural perquè minen els fonaments de la dignitat
humana i d’una convivència basada en la justícia».43
24. A més de ser un deure moral, és també un «dret fonamental i inviolable
de tota persona, essencial per al bé comú de tota la societat»,44 que l’Estat té l’obligació de reconèixer, respectar i valorar positivament en la legislació.45 No és una
concessió del poder, sinó un dret prepolític, conseqüència directa del reconeixement
de la llibertat religiosa, de pensament i de consciència. Per això, l’Estat no ha de
restringir-lo o minimitzar-lo amb el pretext de garantir l’accés de les persones a
certes pràctiques reconegudes legalment, i presentar-lo com un atemptat contra «els
drets» dels altres. Una justa regulació de l’objecció de consciència exigeix que es

41 Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Instrucció pastoral Orientacions
morals davant la situació actual d’Espanya (23 de novembre de 2006), n. 62: «La vida
religiosa dels ciutadans no és competència dels governs. Les autoritats civils no poden
ser intervencionistes ni bel·ligerants en matèria religiosa (…). La seva tasca és afavorir
l’exercici de la llibertat religiosa».
42 Catecisme de l’Església Catòlica, n. 2242.
43 CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Samaritanus bonus, n. 9.
44 Ibid.
45 Cf. Entrevista del papa Francesc a La Croix (30 de juny de 2016): «L’Estat ha de respectar
les consciències. A cada estructura jurídica, l’objecció de consciència ha de ser-hi present,
perquè és un dret humà».

Conferència Episcopal Espanyola

93

garanteixi que aquells que hi recorren no seran objecte de discriminació social o
laboral.46 L’elaboració d’un registre d’objectors a determinats actes permesos per la
llei atempta contra el dret de tot ciutadà a no ser obligat a declarar sobre les pròpies
conviccions religioses o ideològiques. De totes maneres, on legalment s’exigeixi
aquest requisit «els agents sanitaris no han de vacil·lar a demanar-la (l’objecció de
consciència) com a dret propi i com a contribució específica al bé comú».47
25. En compliment d’aquest deure moral, el cristià no ha de «prestar la
col·laboració, ni tan sols formal, a aquelles pràctiques que, tot i ser admeses per la
legislació civil, són contràries a la llei de Déu».48 Com que el dret a la vida té un
caràcter absolut i ningú pot decidir per si mateix sobre la vida d’un altre ésser humà
ni tampoc sobre la pròpia, «davant les lleis que legitimen l’eutanàsia o el suïcidi
assistit, s’ha de negar sempre qualsevol cooperació formal o material immediata».49
Aquesta «es produeix quan l’acció realitzada, o per la seva mateixa naturalesa o per
la configuració que assumeix en un context concret, es qualifica de col·laboració
directa en un acte contra la vida humana innocent o com a participació en la intenció
immoral de l’agent principal».50 Aquesta cooperació converteix la persona que la
realitza en corresponsable51 i no es pot justificar invocant el respecte a la llibertat
i als “drets” dels altres,52 ni recolzant-se en què estan previstos i autoritzats per la
llei civil.

46 Cf. SANT JOAN PAU II, Enc. Evangelium vitae, n. 74: «Qui recorre a l’objecció de
consciència ha d’estar fora de perill no només de sancions penals, sinó de qualsevol dany
en el pla legal, disciplinar, econòmic i professional».
47 CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Samaritanus bonus, n. 9. Cf.
FRANCESC, Discurs als participants en un congrés organitzat per la Societat Italiana de
Farmàcia Hospitalària (14 d’octubre de 2021): L’Osservatore Romano 2739 (22 octubre
2021) 7: «Vosaltres esteu sempre al servei de la vida humana. I això pot comportar, en
alguns casos, l’objecció de consciència, que no és deslleialtat, sinó, al contrari, fidelitat a
la vostra professió, si està vàlidament motivada».
48 Compendi de la Doctrina Social de l’Església, n. 399.
49 CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Samaritanus bonus, n. 9.
50 SANT JOAN PAU II, Enc. Evangelium vitae, n. 74.
51 El pecat és un acte personal del qual cadascú és responsable, però podem tenir una responsabilitat en els pecats comesos per altres quan cooperem amb ells «participant-hi directament
i voluntàriament, manant-los, aconsellant-los, lloant-los o aprovant-los, no denunciant-los
o no impedint-los, quan hi ha obligació de fer-ho» (Catecisme de l’Església Catòlica, n.
1868).
52 Cf. CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Samaritanus bonus, n.
9: «No existeix el dret al suïcidi ni a l’eutanàsia: el dret existeix per a tutelar la vida i la
coexistència entre els homes, no per a causar la mort».
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26. Per això, els catòlics estem absolutament obligats a objectar en aquelles
accions que, estant aprovades per les lleis, tenen com a conseqüència l’eliminació
d’una vida humana al seu començament i al seu terme: «L’avortament i l’eutanàsia són crims que cap llei humana pot pretendre legitimar. Lleis d’aquest tipus no
només no creen cap obligació de consciència, sinó que, al contrari, estableixen una
greu i necessària obligació d’oposar-s’hi mitjançant l’objecció de consciència».53
Encara que no totes les formes de col·laboració contribueixen de la mateixa manera
a la realització d’aquests actes moralment il·lícits, s’han d’evitar, en la mesura del
possible, aquelles accions que puguin induir a pensar que s’estan aprovant.
27. Actualment, els catòlics que tenen responsabilitats en institucions de
l’Estat, amb freqüència es veuen sotmesos a conflictes de consciència davant
iniciatives legislatives que contradiuen principis morals bàsics. Com que el deure
més important d’una societat és el de tenir cura de la persona humana,54 no poden
promoure positivament lleis que qüestionen el valor de la vida humana, ni donar
suport amb el seu vot a propostes que hagin estat presentades per altres. El seu
deure com a cristians és «tutelar el dret primari a la vida des de la seva concepció
fins a la fi natural»,55 per la qual cosa tenen la «necessària obligació d’oposar-se
a aquestes lleis».56 Això no impedeix que, quan no fos possible abrogar les que
estan en vigor o evitar l’aprovació d’altres, quedant clara la seva absoluta oposició
personal, puguin «lícitament oferir suport a propostes encaminades a limitar els
danys d’aquestes lleis i disminuir així els efectes negatius en l’àmbit de la cultura
i de la moralitat pública».57

53 SANT JOAN PAU II, Enc. Evangelium vitae, n. 73. Cf. FRANCESC, Discurs als participants en el congrés commemoratiu de l’Associació de Metges Catòlics Italians amb motiu
del 70 aniversari de la seva fundació (15 de novembre de 2014): «La fidelitat a l’Evangeli
de la vida i al respecte d’ella com a do de Déu, a vegades requereix opcions valentes i a
contracorrent que, en circumstàncies especials, poden arribar a l’objecció de consciència».
54 Cf. FRANCESC, Discurs als participants en la Plenària de l’Acadèmia Pontifícia per a
la Vida (5 de març de 2015): L’Osservatore Romano en llengua espanyola 2406 (13 de
març 2015) 3.
55 CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Carta per al compromís i conducta
dels catòlics en la vida pública, n. 12.
56 Ibid., n. 10.
57 SANT JOAN PAU II, Enc. Evangelium vitae, n. 73.
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28. Encara que les decisions morals corresponen a cada persona, el dret a la
llibertat de consciència, per analogia, es pot atribuir també a aquelles comunitats o
institucions creades pels membres d’una mateixa religió per a viure millor la seva
fe, anunciar-la o servir la societat d’acord amb les seves conviccions. Aquestes tenen
una sèrie de valors i principis que els confereixen una identitat pròpia i inspiren la
seva actuació. Per aquest fet no deixen de prestar un servei a la societat. És legítima,
per tant, l’objecció de consciència institucional a aquelles lleis que contradiuen el
seu ideari. L’Estat té el deure de reconèixer aquest dret. Si no ho fa, posa en perill
la llibertat religiosa i de consciència. Ens alegra constatar que algunes institucions
de la societat civil que han abordat aquesta qüestió des d’altres perspectives i s’han
pronunciat sobre ella coincideixin amb nosaltres en aquest punt.58
29. Les institucions sanitàries catòliques, que «constitueixen un signe concret
de la manera amb què la comunitat eclesial, després de l’exemple del Bon Samarità,
es fa càrrec dels malalts»,59 estan cridades a exercir la seva missió des del «respecte
als valors fonamentals i a aquells cristians constitutius de la seva identitat, mitjançant
l’abstenció de comportaments d’evident il·licitud moral».60 Per això, no s’han de
plegar a les fortes pressions polítiques i econòmiques que les indueixen a acceptar
la pràctica de l’avortament o de l’eutanàsia. Tampoc és èticament acceptable «una
col·laboració institucional amb altres estructures hospitalàries cap a les quals orientar
i dirigir les persones que demanen l’eutanàsia. Eleccions semblants no poden ser
moralment admeses ni recolzades en la seva realització concreta, encara que siguin
legalment possibles».61 Això suposaria una col·laboració amb el mal.
30. Actualment estem assistint a la difusió d’antropologies contràries a la
visió cristiana de l’home, de la sexualitat, del matrimoni i de la família, cosa que
té com a conseqüència la normalització de certs comportaments morals oposats a

58 Cf. Informe del Comitè de bioètica d’Espanya sobre l’objecció de consciència en relació
amb la prestació de l’ajuda per a morir de la llei orgànica reguladora de l’eutanàsia (21
de juliol de 2021): «En definitiva, en el que es refereix a les comunitats, entitats, congregacions i ordes religiosos o altres organitzacions o institucions seculars l’activitat de les
quals respongui clarament a un ideari… creiem que no existeixen arguments per a negar-los
l’exercici col·lectiu o institucional del dret a l’objecció de consciència».
59 CONGREGACIÓ PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Samaritanus bonus, n. 9.
60 Ibid.
61 Ibid.
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les exigències de la llei de Déu. Freqüentment aquestes ideologies són promogudes pels poders públics i s’imposa la seva difusió a centres educatius mitjançant
lleis que tenen un caràcter coercitiu. Es pensa que la seva imposició constitueix el
mitjà per a evitar els delictes d’odi vers certs grups o persones degut a les seves
característiques. El deure dels cristians de respectar la dignitat de qualsevol ésser
humà, d’estimar-lo com un germà i de donar-li suport en qualsevol circumstància
de la seva vida no implica l’assumpció de principis antropològics contraris a la
visió cristiana de l’home. Com que la llibertat religiosa i de consciència és un
dret fonamental, els catòlics tenen el deure d’oposar-se a la imposició d’aquestes
ideologies. Aquest deure l’han d’exercir, en primer lloc, els pares que, per ser els
primers educadors dels seus fills, tenen el dret de formar-los d’acord amb les seves
conviccions religioses i morals, i d’escollir les institucions educatives que estiguin
d’acord amb elles, la identitat de les quals ha de ser garantida.
VI. La llibertat cristiana
31. La llibertat humana no és únicament una «llibertat amenaçada», sinó
que és també una «llibertat ferida» pel pecat. Si l’home ha estat creat lliure perquè
pogués cercar Déu i adherir-s’hi sense coaccions, el pecat l’ha dut a la desobediència a Déu i ha provocat en ell una divisió interior. L’ésser humà experimenta
constantment que no fa el bé que vol, sinó el mal que detesta (cf. Rm 7, 15), i que
viu subjecte a les seves passions i als seus desitjos. El pecat és font d’esclavitud
interior per a ell, perquè l’arrossega a fer tot allò que el duu a la mort. La idea d’una
llibertat autosuficient, o d’un home que per les pròpies forces és capaç de fer sempre
el bé i buscar la justícia, no respon ni a la pròpia experiència ni a la història de la
humanitat. A més d’aquesta impotència, l’ésser humà experimenta també el que
significa viure sense esperança, perquè la por de la mort, que és l’horitzó últim de
la seva existència, el domina i l’incapacita també per a exercir la llibertat amb totes
les conseqüències. El pecat, que condueix a la mort i impedeix estimar Déu amb
tot el cor i obeir la seva voluntat, ha ferit la llibertat humana.
32. «Si el Fill de Déu us fa lliures, sereu lliures de debò» (Jn 8, 36). El coneixement de Crist ens obre a la llibertat plena i veritable: «Si us manteniu ferms
en la meva paraula, realment sou deixebles meus; coneixereu la veritat, i la veritat
us farà lliures» (Jn 8, 32). La trobada amb el Senyor és un esdeveniment de gràcia
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que ens permet participar en la gloriosa llibertat dels fills de Déu (cf. Rm 8, 21) i
viure una nova existència caracteritzada per la fe, l’esperança i la caritat.
33. El pecat és la negativa per part de l’home a reconèixer Déu com a Senyor,
a glorificar-lo i a donar-li gràcies. En canvi, la fe és obediència a Déu. Si l’home pel
pecat l’ha rebutjat, per la fe arriba a reconèixer-lo com el seu Senyor. I és obeint-lo
com l’home s’allibera de l’esclavitud de les apetències que el pecat desperta en ell.
La fe fructifica en l’esperança. La mort és l’horitzó amenaçador de la vida de l’home. La por de la mort el domina, fins al punt que tot el que fa és per alliberar-se’n.
El drama de l’home consisteix en el fet que, malgrat el seu esforç, mai no ho podrà
aconseguir per si mateix. En la seva resurrecció, Crist ens ha obert un horitzó de
vida. Gràcies al Misteri Pasqual, el temor a la mort que ens esclavitza s’ha esvaït.
Aquesta esperança confereix al creient la força necessària per afrontar les proves
i els sofriments del temps present, sense perdre la confiança en Déu i l’alegria de
qui se sent unit a Crist. L’amor és l’expressió més evident de la llibertat cristiana.
El creient, que se sap estimat i salvat per Déu, per amor a ell i amb un sentiment
de gratitud, compleix la seva voluntat, no per por del càstig, sinó impulsat per la
caritat que l’Esperit Sant ha vessat al seu cor (cf. Rm 5,5).
34. Aquesta llibertat que té el seu origen en Crist dona força per a superar les
dificultats amb què el creient pot trobar-se per a actuar en coherència amb la seva
fe.62 Els valors que s’estan generalitzant en la nostra cultura i les lleis que s’estan
aprovant en les nostres societats occidentals situen els creients davant problemes
difícils de consciència. Freqüentment ens trobem davant d’opcions doloroses, que
exigeixen sacrificis en la vida professional i fins i tot en la vida familiar. «Precisament
de l’obediència a Déu -l’únic a qui és degut aquell temor que és reconeixement de
la seva absoluta sobirania- neixen la força i el coratge per a fer resistència a les lleis
injustes dels homes».63 Qui no es deixa vèncer per la por està recorrent el camí que
el condueix a la veritable llibertat que únicament es troba en Crist.64
Madrid, 25 de març de 2022, solemnitat de l’Anunciació del Senyor
Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe

62 Cf. FRANCESC, Audiència general (17 de juny de 2020).
63 SANT JOAN PAU II, Enc. Evangelium vitae, n. 73.
64 Cf. SANT JOAN PAU II, Enc. Veritatis Splendor, nn. 84ss.
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JORNADA PER A LES OFICINES DE
PROTECCIÓ DE MENORS
El dia 31 de març va tenir lloc, a la sala S. Isidoro de l’edifici Sedes Sapientiae, a Madrid, la reunió de les oficines per a la protecció de menors i prevenció
d’abusos creades en les diòcesis, les congregacions religioses i altres institucions
eclesials.
L’objectiu d’aquest encontre fou coordinar el treball d’aquestes oficines a
través del Servei de coordinació creat recentment per la Conferència Episcopal.
Des de l’any 2020, l’Església ha posat en marxa un treball d’acollida i
acompanyament per a totes les víctimes, amb equips multidisciplinaris perquè se
sentin no només escoltades, sinó acollides i acompanyades.
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CARTA D’AGRAÏMENT A LA DIÒCESI
PEL DONATIU DE LA VISITA AD LIMINA
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CARTA ALS BISBES AMB MOTIU DE LA CONSAGRACIÓ
DE RÚSSIA I UCRAÏNA A L’IMMACULAT COR DE MARIA
Benvolgut Germà:
Gairebé ha passat un mes des del començament de la guerra a Ucraïna, que
està produint patiments cada dia més terribles en aquesta martiritzada població,
amenaçant fins i tot la pau mundial. L’Església, en aquesta hora fosca, està fortament
cridada a intercedir davant el Príncep de la pau i estar a prop de tots aquells que
pateixen en la seva carn les conseqüències del conflicte. En aquest sentit, agraeixo
a tots aquells que estan responent amb gran generositat a les meves crides a la
pregària, el dejuni i la caritat.
Ara, acollint també nombroses peticions del Poble de Déu, desitjo encomanar
de manera especial a la Mare de Déu les nacions en conflicte. Com vaig dir ahir
en acabar l’oració de l’àngelus, el 25 de març, solemnitat de l’Anunciació, desitjo
realitzar un solemne Acte de consagració de la humanitat, particularment de Rússia i d’Ucraïna, al Cor Immaculat de Maria. Ja que és bo disposar-se a invocar la
pau renovats pel perdó de Déu, l’Acte es farà en el context d’una celebració de la
penitència, que es realitzarà a la basílica de Sant Pere a les 17:00, hora de Roma.
L’acte de consagració està previst cap a les 18:30.
Vol ser un gest de l’Església universal que, en aquest moment dramàtic, porta
a Déu, per mediació de la seva Mare i nostra, el crit de dolor de tots els que pateixen
i imploren el final de la violència, i confia el futur de la humanitat a la Reina de la
pau. Per aquesta raó, us convido a unir-vos a aquest acte, convocant, el divendres
25 de març, els sacerdots, religiosos i altres fidels a la pregària comunitària en els
llocs sagrats, perquè el Poble sant de Déu elevi la súplica a la seva Mare de manera
unànime i urgent. Respecte a això, li trameto el text de la pregària de consagració,
per poder recitar-la durant aquell dia, en fraterna unió.
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Us agraeixo l’acollida i la col·laboració. Us beneeixo de cor a vostè i als
fidels confiats a la vostra cura pastoral. Que Jesús els protegeixi i la Verge Santa
els cuidi. Preguin per mi.
Fraternalment,
Francesc
Sant Joan del Laterà, 21 de març de 2022
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CARTA DE LA CONGREGACIÓ PER AL CLERGAT
SOBRE EL PROCÉS SINODAL

CONGREGATIO PRO CLERICIS

SYNODUS EPISCOPORUM

Vaticà, 19 de març de 2022

Vaticà, 19 de març de 2022
Prot. n. 220083
Prot. n. 220083

Benvolguts sacerdots,
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mica del vostre temps? Ens agradaria parlar-vos d’un tema que ens incumbeix a tots.

«L’Església de Déu és convocada en Sínode». El Document Preparatori del Sínode
2021-2023 comença amb aquestes paraules. Durant dos anys es convida a tot el Poble de Déu a
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Església sinodal:
comunió,Elparticipació
missió. Es tracta
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Sínode 2021-2023 comença amb aquestes paraules. Durant dos anys es convida a
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«Església i Sínode són sinònims» (Explicatio in Psalmum 149).
i perplexitat.
Sabem que el món actual necessita urgentment la fraternitat. Sense adonar-se’n, anhela
trobar-se amb Jesús. Però, com ho podem fer perquè aquest encontre es produeixi? Necessitem
posar-nos a escoltar l’Esperit juntament amb tot el Poble de Déu, per renovar la nostra fe i
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sant Joan Crisòstom va poder afirmar: «Església i Sínode són sinònims» (Explicatio
Per tal de no caure en els riscos assenyalats pel papa Francesc ‒és a dir, el formalisme,
in Psalmum
149).

que redueix el Sínode a un eslògan buit, l’intel·lectualisme, que fa del Sínode una reflexió
teòrica sobre els problemes, i l’immobilisme, que ens aferra a la seguretat dels nostres hàbits
perquè res no canviï‒ és important obrir el cor i posar-se a escoltar el que l’Esperit suggereix a
les Esglésies (cf. Ap 2,7).
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Evidentment, ens poden sorgir temors davant d’aquest camí.
En primer lloc, som molt conscients que els sacerdots de molts llocs del món ja suporten
una gran càrrega pastoral. I ara semblaria que s’afegeixen “noves tasques”. Més que convidarvos a multiplicar les vostres activitats, ens agradaria encoratjar-vos a mirar les vostres

Sabem que el món actual necessita urgentment la fraternitat. Sense adonar-se’n, anhela trobar-se amb Jesús. Però, com ho podem fer perquè aquest encontre es produeixi? Necessitem posar-nos a escoltar l’Esperit juntament amb tot
el Poble de Déu, per renovar la nostra fe i trobar noves formes i llenguatges per
compartir l’Evangeli amb els nostres germans i les nostres germanes. El procés
sinodal que ens proposa el papa Francesc té precisament aquest objectiu: posar-se
en camí junts, en una escolta recíproca, compartint idees i projectes, per mostrar el
veritable rostre de l’Església: una “casa” hospitalària, de portes obertes, habitada
pel Senyor i animada per relacions fraternes.
Per tal de no caure en els riscos assenyalats pel papa Francesc ‒és a dir, el
formalisme, que redueix el Sínode a un eslògan buit, l’intel·lectualisme, que fa del
Sínode una reflexió teòrica sobre els problemes, i l’immobilisme, que ens aferra
a la seguretat dels nostres hàbits perquè res no canviï‒ és important obrir el cor i
posar-se a escoltar el que l’Esperit suggereix a les Esglésies (cf. Ap 2,7).
Evidentment, ens poden sorgir temors davant d’aquest camí.
En primer lloc, som molt conscients que els sacerdots de molts llocs del
món ja suporten una gran càrrega pastoral. I ara semblaria que s’afegeixen “noves
tasques”. Més que convidar-vos a multiplicar les vostres activitats, ens agradaria
encoratjar-vos a mirar les vostres comunitats amb aquella mirada contemplativa
de què parla el papa Francesc a Evangelii gaudium (n. 71) per descobrir tants
exemples de participació i maneres de compartir que ja estan germinant en les
vostres comunitats. De fet, aquesta fase diocesana del procés sinodal es proposa
de fet «recollir la riquesa de les experiències de sinodalitat viscudes» (Doc. prep.,
31). Estem segurs que n’hi ha moltes més de les que poden semblar a primera vista,
potser fins i tot informals i espontànies. Allà on s’escolta profundament, s’aprèn els
uns dels altres, es valoren els dons dels altres, s’ajuda i es prenen decisions junts, ja
hi ha sinodalitat en acció. Tot això s’ha de ressaltar i valorar, per tal de desenvolupar
cada vegada més aquest estil sinodal que és «el modus vivendi et operandi específic
de l’Església, el Poble de Déu» (Doc. prep., 10).
Però també hi pot haver una altra por: si se subratlla tant el sacerdoci comú
dels batejats i el sensus fidei del Poble de Déu, quin serà del nostre paper com a
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guies i la nostra identitat específica com a ministres ordenats? Sens dubte, es tracta
de descobrir cada vegada més la igualtat fonamental de tots els batejats i d’estimular tots els fidels a participar activament en el camí i en la missió de l’Església.
D’aquesta manera tindrem l’alegria de trobar germans i germanes que comparteixen
amb nosaltres la responsabilitat de l’evangelització. Però en aquesta experiència
de Poble de Déu, caldrà i s’ha de fer emergir també d’una manera nova el carisma
peculiar dels ministres ordenats per servir, santificar i animar el Poble de Déu.
En aquest sentit, ens agradaria demanar-vos que feu una contribució triple
a l’actual procés sinodal:
‒ Feu tot el possible perquè aquest camí es recolzi en l’escolta i en la vivència
de la Paraula de Déu. El papa Francesc ens ha exhortat recentment així: «Apassionem-nos per la Sagrada Escriptura, deixem-nos escrutar interiorment per la Paraula
de Déu, que revela la novetat de Déu i ens porta a estimar els altres sense cansar-se»
(Francesc, Homilia del diumenge de la Paraula de Déu, 23 de gener de 2022).
Sense aquest arrelament en la vida de la Paraula, ens arrisquem a caminar a
les fosques i les nostres reflexions es podrien transformar en ideologia. En canvi,
basant-nos en la posada en pràctica de la Paraula, construirem la casa sobre la roca
(cf. Mt 7,24-27) i podrem experimentar, com els deixebles d’Emmaús, la llum i el
guiatge sorprenent del Senyor Ressuscitat.
‒ Feu tot el possible perquè aquest camí es caracteritzi per l’escolta i
l’acceptació mútues. Fins i tot abans dels resultats concrets, el diàleg profund i
la trobada veritable ja són valuosos. De fet, a les nostres comunitats hi ha moltes
iniciatives i potencialitats, però massa sovint els individus i els grups corren el risc
de l’individualisme i de l’autoreferencialitat. Amb el seu manament nou, Jesús
ens recorda que «per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà
que sou deixebles meus» (Jn 13,35). Com a pastors podem fer molt perquè l’amor
curi les relacions i guareixi les ferides que sovint també afecten el teixit eclesial,
perquè retorni l’alegria de sentir-nos una sola família, un sol poble en camí, fills
d’un mateix Pare i, per tant, germans entre nosaltres, començant per la fraternitat
entre nosaltres, sacerdots.
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‒ Tenir cura que el camí no ens porti a la introspecció sinó que ens estimuli
a anar a l’encontre de tothom. El papa Francesc, a Evangelii gaudium, ens ha lliurat
el somni d’una Església que no tingui por d’embrutar-se les mans implicant-se en
les ferides de la humanitat, una Església que camina en l’escolta i el servei dels
pobres i de les perifèries. Aquest dinamisme “en sortida” cap als germans, amb la
brúixola de la Paraula i el foc de la caritat, fa realitat el gran projecte original del
Pare: «que tots siguin u» (Jn 17,21). En la seva última Encíclica Fratelli tutti, el papa
Francesc ens demana que ens hi comprometem amb els nostres germans i germanes
d’altres Esglésies, els fidels d’altres religions i totes les persones de bona voluntat:
la fraternitat universal i l’amor sense exclusions, que tot i tothom han d’abraçar.
Com a servidors del Poble de Déu, som en una posició privilegiada per fer que
això no resti una orientació vaga i genèrica, sinó que es materialitzi allà on vivim.
Benvolguts germans sacerdots, estem segurs que, a partir d’aquestes prioritats, també trobareu la manera de donar vida a iniciatives concretes, segons les
necessitats i les possibilitats, perquè la sinodalitat és veritablement la crida de Déu
per a l’Església del tercer mil·lenni. Posar-se en camí en aquesta direcció no estarà
exempt de preguntes, dificultats i interrupcions, però podem confiar que ens tornarà
el cent per u en fraternitat i en fruits de vida evangèlica. Penseu només en el primer
Sínode de Jerusalem (cf. Ac 15). Qui sap quant d’esforç hi havia entre bastidors!
Però sabem com de decisiu va ser aquell moment per a l’Església naixent.
Acabem aquesta carta amb dos fragments del Document Preparatori que ens
podran inspirar i acompanyar gairebé com un Vademècum.
«La capacitat d’imaginar un futur divers per a l’Església i per a les institucions a l’alçada de la missió rebuda depèn en gran part de la decisió de començar
a posar en pràctica processos d’escolta, de diàleg i de discerniment comunitari,
en els quals tots i cada un puguin participar i contribuir» (n. 9).
«Recordem que la finalitat del Sínode, i per tant d’aquesta consulta, no és
produir documents, sinó “fer que germinin somnis, suscitar profecies i visions, fer
florir esperances, estimular la confiança, embenar ferides, entreteixir relacions,
ressuscitar una aurora d’esperança, aprendre els uns dels altres, i crear un imaginari
positiu que il·lumini les ments, enardeixi els cors, doni força a les mans”» (n. 32).
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