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Casa Sacerdotal
Decret

Pel present decret, i després de la modificació/ampliació del Con-
veni de Col·laboració signat entre la Superiora General de la Congregació 
“Marta i Maria” i la Diòcesi de Lleida el 5 de juliol de 2017, estableixo que 
arran de la seva signatura entri en vigor la següent remodelació de càrrecs i 
funcions de la Casa Sacerdotal, quedant abrogats tots els decrets anteriors.

Primer. La Casa Sacerdotal de Lleida és la Casa en què conviuen 
preveres diocesans, oferint hostatge, fix o eventual, a preveres en actiu i 
jubilats de la Diòcesi de Lleida. Té com a finalitat atendre’ls en les seves 
necessitats bàsiques d’allotjament, alimentació, neteja de roba, assistència 
en la malaltia..., i tot això en el marc d’una convivència de família. També 
la casa sacerdotal presta servei de menjador (esmorzar, dinar i sopar), neteja 
de roba i atenció personal, tant a residents, com a preveres que no essent 
residents habituals a la Casa ho necessitin, i també a preveres o laics en 
trànsit per la Diòcesi.

Segon. La Comunitat de Germanes “Marta i Maria” que atengui la 
Casa Sacerdotal disposarà, dins la mateixa, d’un departament independent 
que li serveixi de residència.

Tercer. La dotació completa del mobiliari, del material i de l’utillatge 
necessari per al funcionament de la Casa Sacerdotal, i de les dependències 
destinades a residència de la Comunitat de religioses, correran a càrrec de 
la Diòcesi de Lleida.

Quart. La Superiora General de la Congregació “Marta i Maria”, 
designarà les Germanes per atendre les necessitats que la Congregació 
assumeix al subscriure el present conveni, estant facultades per canviar-les, 
segons estimi convenient.

La Comunitat que presti l’atenció descrita a la Casa Sacerdotal, estarà 
integrada per un número variable de Germanes, d’acord amb les necessitats 
de la Casa i possibilitats de la Congregació.

Cinquè. Les Germanes que prestin els seus serveis a la Casa Sacerdotal 
gaudiran de la necessària llibertat per a l’acompliment de les regles i normes 
pròpies de la Congregació a la que pertanyen, depenent per aquests efectes 
de l’autoritat de la pròpia, per la qual cosa disposaran d’un dia lliure a la 
setmana per als seus deures comunitaris, recés mensual i dels períodes que 
es destinin a la seva formació permanent, i d’un mes a l’any per a Exercicis 
Espirituals i vacances.

La celebració diària de l’Eucaristia serà a càrrec d’un prevere resident.
Sisè. L’allotjament i manutenció de les religioses que prestin el seu 

servei a la Casa Sacerdotal, serà a càrrec dels recursos normals de la mateixa.
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Setè. La Congregació de Germanes “Marta i Maria” percebrà men-
sualment, per cada una de les Germanes que ofereix els seus serveis a la 
Casa Sacerdotal, l’equivalent al salari mínim interprofessional vigent, amb 
l’actualització anual que el Govern senyali segons l’IPC corresponent. Un 
cop a l’any, disposarà d’un bitllet d’avió per a què una Germana pugui viatjar 
al seu país d’origen. Igualment la Casa Sacerdotal, abonarà a la Comunitat 
les quotes corresponents a l’afiliació de les Germanes en el règim de la 
Seguretat Social dels religiosos autònoms.

Vuitè. La Congregació de Germanes “Marta i Maria”, de forma pri-
oritària, es compromet a:

 - Vetllar de tot el que sigui necessari per al funcionament de la Capella.
 - L’atenció afectiva, acompanyament i cura dels preveres residents, 

especialment d’aquells que es trobin malalts o debilitats per raó de 
salut o malaltia.

 - Tindran especial atenció de què els malalts crònics rebin, nit i dia, 
l’atenció mèdica i d’infermeria, necessària a la Casa Sacerdotal.

 - Als preveres que no puguin fer-ho per si mateixos o mitjançant algun 
familiar o una altra persona que se’n faci càrrec, els acompanyaran, 
quan calgui, al metge, hospital o clínica. També serà necessari fer-
ho, quan algun prevere hagi de ser operat o ingressat per algun 
tractament especial, excepte per les nits.

Col·laboraran en l’atenció personal al Bisbe i a la seva residència.
Novè. El funcionament de la Casa, estarà a càrrec de la Comunitat 

de la Congregació de Germanes “Marta i Maria”, essent la Superiora 
la responsable general de Coordinar, ajudada per un administrador.

Desè. És responsabilitat de la Superiora, ajudada per les Germanes 
de la Comunitat, la Coordinació de la Casa Sacerdotal. A més assistirà a 
les reunions de l’Equip gestor (Superiora, Administrador i Prevere Director)

a) En particular supervisarà tot el referent a:
• Serveis contractats en la Casa Sacerdotal (menjars, neteja, buga-

deria, geriatria), contactant amb els responsables que les mateixes 
empreses hagin nomenat.

• Cuina i menjador en el seu correcte funcionament.
• Control dels transeünts i la seva acollida (així com el cobrament de 

les estades i àpats, que entregarà a l’empresa corresponent).
• Neteja i planxat de la roba i dirigint la seva distribució als preveres.
• Conservació de l’edifici, del mobiliari i dels altres estris, avisant a 

l’Administrador sempre que convingui fer alguna reparació o refor-
ma, per a què aquest proveeixi dels recursos econòmics necessaris. 

Onzè. L’Administració ordinària de la Casa Sacerdotal la durà a terme 
l’Administrador designat pel Bisbe de Lleida, que marcarà les directrius de la mateixa.
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L’Administrador s’ocuparà de gestionar tot allò que afecti l’àrea 
d’economia de la casa:

• Elaborarà el pressupost.
• Controlarà les despeses.
• Vetllarà el cobrament de les aportacions dels preveres que viuen o 

passen per la Casa.
Tindrà com a missió fonamental:
• Firmar els contractes (o renovacions) amb les empreses que prestin 

serveis a la Casa.
• Liquidar amb les empreses contractades les factures acordades en 

el convenis. 
• Determinar, conjuntament amb la Superiora, les quantitats men-

suals que cada resident haurà d’abonar, en concepte de: despeses 
generals, àpats, pàrquing, rentat de roba, etc.; així com el que hagin 
d’abonar els preveres i familiars transeünts, en concepte “d’estada 
i alimentació”.

A més:
• S’encarregarà de cobrar, mitjançant rebut bancari, als residents de la 

Casa. I també cobrarà els lloguers del pàrquing del primer soterrani.
• Pagarà totes les despeses de la Casa: aigua, gas, electricitat; de 

mobiliari, d’altre utillatge i les factures per obres o reparacions 
ordinàries de funcionament.

• Serà l’encarregat de portar, correctament, la comptabilitat de la 
Casa i en què hi anotarà totes les despeses i ingressos, i també els 
donatius i herències que rebi dels preveres o laics, quan l’hereu o 
destinatari dels mateixos sigui la Casa Sacerdotal.

• Un cop a l’any, presentarà la comptabilitat, degudament enqua-
dernada, al Bisbe o a l’Ecònom Diocesà. I també informarà del 
funcionament econòmic de la Casa als preveres residents.

L’Administrador, la Superiora i l’Ecònom Diocesà, tindran firma ban-
cària indistinta. A la Casa hi haurà un despatx, que utilitzaran indistintament 
la Superiora i l’Administrador.

Dotzè. Prevere Director: A més de la gestió i administració, i per a 
què la Casa Sacerdotal continuï essent una casa de família, són importants 
les funcions del Prevere Director, les funcions del qual són:

• Fomentar en tot moment un ambient fratern de convivència entre 
els residents, vetllant també de què sigui correcte el tracte entre ells, 
i amb les Religioses i el personal al servei de la casa.

• Procurar que els preveres residents se sentin atesos en les seves 
necessitats derivades de l’edat, estat de salut, i en la mesura que ho 
acceptin, també les espirituals.
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† Salvador Giménez Valls, 
Bisbe de Lleida

Víctor M. Espinosa
Canceller-Secretari General

• En el cas de què algun dels preveres necessiti una atenció especial 
que suposi una despesa que l’interessat no pugui afrontar amb re-
cursos propis, el Prevere Director ho comunicarà a la Superiora i a 
l’Administrador de la Casa, per a què s’habilitin els mitjans necessaris.

• Es preocuparà de què els preveres de la Diòcesi que no viuen a la 
Casa, i els d’altres diòcesis que ocasionalment vinguin, trobin l’ambient 
fratern adequat. Per aquesta finalitat, tindrà especial atenció d’aco-
modar-los al menjador, no separant-los si venen en grup i, si venen 
sols, acompanyant-los el mateix Director a la taula. Serà convenient, 
també, que aquets sacerdots siguin presentats, indicant almenys a 
quina diòcesi pertanyen i, si són religiosos, quin és el seu Institut.

• Quan es produeixi una defunció, el Prevere Director, s’encarregarà 
de contactar amb la família, i de fer les gestions necessàries amb els 
serveis funeraris. També ho comunicarà al Secretari General de la 
Diòcesi per a què pugui fer arribar la notícia al presbiteri diocesà i 
als mitjans de comunicació.

• Per a cooperar en aquestes funcions, si es veu necessari, es podrà 
nomenar un sotsdirector, també prevere.

Tretzè. Periòdicament, la Superiora, l’Administrador i el Prevere 
Director, tindran les reunions que considerin oportunes per a valorar el 
funcionament de la Casa i fer els suggeriments adequats per millorar-lo.

Catorzè. El període de vigència del present conveni és indefinit, 
excepte renúncia expressa d’alguna de les parts, que ho haurà de notificar 
amb tres mesos d’antelació.

Organigrama

1. Bisbe, amb l’ajut del Consell de Presbiteri, el Director de la Casa 
Sacerdotal i, en el seu cas, el Vicari General.

2. Equip responsable de la gestió ordinària:
• Superiora de la Casa
• Administrador de la Casa
• Prevere Director

Segons les funcions assenyalades per a cadascú, treballaran en equip per 
a dur a terme els objectius concrets de la Casa sacerdotal.

3. Comunitat de preveres de la casa sacerdotal: Gaudir de la Casa 
Sacerdotal, i compartir espais i temps de convivència i oració.

Lleida, 5 de juliol de 2017
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Consell Presbiteral
Sessió del dia 26 de gener de 2017

Excusen la seva assistència Mn. Lluís Sallan i Mn. Victor Espinosa, 
assisteixen els altres consellers. Modera la sessió Mn. Jaume Pedrós.

El Sr. Bisbe dóna la benvinguda al Pare Antoni Riera, com a repre-
sentant dels membres de vida consagrada i a Mn. Germán que és rector 
del Pont de Suert i que per la llunyania territorial, la seva presència, ens 
apropa, com era costum al consell presbiteral, la presència dels pobles de 
la Ribagorça.

S’aprova l’acta de la sessió anterior del 5 de setembre de 2017.

Seguiment d’acords i temes:

Els Sr. Bisbe ens informa que les obres de la Mariana segueixen a bon 
ritme, i que es preveu estiguin enllestides als voltants de finals del mes de 
març. D’altra banda, es va aconseguir fer un conveni de col·laboració, no 
pas lloguer, entre l’Obra de Sant Joan de Déu i la Diòcesi de Lleida per 
10 anys, en la que l’esmentada Ordre es fa càrrec del manteniment, i una 
aportació econòmica que ajudarà a cobrir les despeses de l’edifici. És un 
import que sols busca això, perquè la Diòcesi vol col·laborar en el projecte 
per a les persones que seran ateses en aquest centre.

Un conseller destaca que en l’obra que s’està duent a terme han inclòs 
un tallafocs, i això per seguretat esdevé molt important.

Tema primer: Preparació de la visita pastoral:

Els Sr. Bisbe ens anima a buscar l’Evangelització de la nostra societat, 
des de les diferents sensibilitats. Diferents sensibilitats que tenen el mateix 
objectiu, donar a conèixer a Crist. Cal respectar-nos i per això cal ser 
respectuosos.

La pregària, la Celebració, l’Escolta de la Paraula de Déu i l’atenció 
als més necessitats és fonamental.

Avui apareixen molts moviments laïcals dintre la nostra Església. 
Exemple: Grups Alfa, moviments neocatecumenals, moviment d’Emmaús 
entre d’altres. Hem d’estar oberts a tot el que l’Església ens dóna. Purificant 
i rebent.

Com posem en pràctica la visita Pastoral?

Ens informa el Sr. Bisbe que la Congregació per al clergat ha publicat 
els llibres: “Don de la Vocación Sacerdotal”. “Homilies del Papa Francesc”.



54

D
iò

c
e
s
i

Cal tenir molt present el tema de les vocacions al Ministeri sacerdotal.

Per la preparació de la visita Pastoral s’ha preparat un fulletó. La visita 
Pastoral es vol enfocar per animar més als qui procuren formar part activa 
en les nostres parròquies, comunitats etc.

Es presenta el contingut de l’esquema de la visita per a preparar-la:

Informe escrit de cada Parròquia ( 2 o 3 fulls), indicant al Sr. Bisbe cada 
realitat parroquial. També, si es creu oportú, es pot comentar personalment 
amb el Sr. Bisbe tot el que convingui, però sense deixar mai de fer l’informe.

Visita pròpiament dita: Tot s’adapta a la realitat i necessitats de 
cada parròquia.

1. Reunió amb grups.
2. Objectius diocesans, i les seves aplicacions.
3. Visita a les dependències parroquials.
4. El Sr. Bisbe s’adaptarà a visitar el que es aliè a la parròquia segons 

cada Rector cregui convenient per al bé dels fruits que pugui oferir.
5. Firma dels llibres Parroquials, que han d’estar al dia.

Duració almenys d’una jornada (segons les dimensions de la Parròquia). 
La visita Pastoral iniciarà a l’arxiprestat Segrià-Noguera-Ribagorça.

Suggeriments posteriors: El Sr. Bisbe farà arribar per escrit sugge-
riments i propostes formatives, celebratives, caritatives, d’Evangelització…

Aportació consellers:

S’ha d’avisar als qui no tenen al dia els llibres parroquials, i cal presentar 
duplicats, és d’obligat compliment.

Un altre conseller creu que de cara a la visita no sols s’ha de tenir la 
visió del mossèn. El Sr. Bisbe comenta que seria bo que l’informe s’escrigués 
en companyia del consell parroquial. Els llibres parroquials han d’estar al 
dia, per evitar mal estar futur als feligresos, sacerdots i al mateix Bisbe. 

Un conseller comenta que si cal fer el llibre de difunts. Un altre afirma 
que segueix vigent a tot arreu que s’ha de fer, i que a més certifica que s’ha fet 
l’exèquia. Pel que fa al tanatori, cal que cada rector atengui els seus feligresos.

Un dels consellers informa que alguna funerària a nivell rural, no fa 
arribar mai les dades dels difunts tot i que els ho recorden sovint. Es comenta 
que, si cal, des del Bisbat s’avisarà a aquesta funerària.

Aspectes a tenir en compte per a la Visita Pastoral i l’informe 
previ: Què tenim, què fem, què necessitem, tenint present el que envolta 
les quatre àrees de tasques pastorals.
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Altres aspectes: Grups parroquials, animadors, Agents de pastoral, 
relació amb les autoritats, participació arxiprestats, relació amb la cúria, 
Vicari General, Bisbe…

Aportació Consellers:

Les relacions amb entitats civils en la visita Pastoral a criteri de cada 
capellà. El Sr. Bisbe comenta que en aquest cas seguirà el criteri del que 
cada rector recomani visitar. 

Proposa el Sr. Bisbe d’incloure les escoles al fulletó (sense diferenciar 
pública de religiosa) i només anirà a llocs on sigui benvingut.

Els consellers comenten que de vegades el problema ve més d’un 
AMPA que del propi centre, intentar plantejar-ho dintre de la planificació 
de cada curs amb la direcció del centre per evitar mals entesos.

Es proposa treure del fulletó: Curs 2016-2017 i només posar 2017.
Fora de la visita Pastoral estaria bé que el Sr. Bisbe segueixi visitant 

espontàniament les parròquies. Per motius de festes o dintre de la normalitat 
del funcionament parroquial, com de fet a dia d’avui ja fa.

Es comenta que la visita tingui el caire d’un pare vers els seus fills.

Tema segon: Preparació remota de l’Assemblea Diocesana: con-
veniència, continguts, objectius a revisar…

L’assemblea ha d’esdevenir un instrument d’avaluació per a final 
de curs. Com revisar els objectius diocesans? Cal fer assemblea? Com es 
planteja? En sentit revisió, etc.

Fins ara teníem un objectiu concret, amb un pla Pastoral anual. Els 
dos o tres últims anys les assembles s’han distribuït després de les ponèn-
cies, en grups. Enguany el pla de Pastoral és per a un trienni. Quina és la 
conveniència?

Aportació Consellers:

En principi és bo l’assemblea per trobar-se més enllà dels plans que 
per comentar-los és un temps limitat.

Perquè no fer una assemblea celebrativa a la Seu Vella, diumenge de 
Pentecosta a la tarda, participant i coneixent les diferents parròquies, vida 
consagrada, moviments…

Nous temps, noves respostes. Per això cal l’Assemblea. Com aplicar a 
dia d’avui l’Evangeli. I reflexionar la carta pastoral. És bo de trobar-se, però 
a més a més cal que surti una orientació per treballar-ho a les parròquies.

La Mariana es el lloc ideal? Pregunta un dels consellers. En general 
d’altres comenten que sí.
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El Sr. Bisbe afirma que es farà l’assemblea, però que cal saber el con-
tingut i els objectius que volem. I ara tenim aquestes dues bones opcions, 
una assemblea formativa (com es venien fent en els últims anys) o una 
assemblea celebrativa.

El Vicari General ens fa arribar uns folis on el Bisbe Dominique Rey 
ofereix criteris per saber si una parròquia o comunitat funciona bé. Comenta 
que a l’arxiprestat Seu Vella, va venir un grup de Tàrrega per explicar el 
que fan amb noves dinàmiques. Ens demana que parlem en les reunions 
arxiprestals, per ajudar a enfocar l’assemblea diocesana. L’ordre de l’as-
semblea, fins ara, es vàlid, per l’experiència viscuda. Cal veure quin punt de 
reflexió / renovació agafem. Recorda finalment que els fulls de Dominique 
Rey s’insereixen en la segona prioritat Pastoral.

Comentaris de membres del consell a les dues últimes aportacions 
del Sr. Bisbe i Vicari General:

Hi ha qui veu força clar que els joves no hi vindran a l’assemblea, sí 
els habituals. Una assemblea sense joves vol dir que alguna cosa no acaba 
de funcionar. Es comenta d’involucrar-los i que facin els seus plantejaments 
també.

El Sr. Bisbe comenta la seva satisfacció de com es va celebrar la darrera 
Vetlla de Nadal. És bo que els convidem a venir.

Un membre es lamenta de què els joves no participen, presencialment, 
els sacerdots més joves de la Diòcesi, en les activitats que s’organitzen des 
de la delegació de joventut.

Altres temes i preguntes:

El Vicari General comenta que té una llista de les parròquies de les que 
falten duplicats. Ens recorda que cal anar revisant el fulletó de la normativa 
que se’ns va fer arribar a inici de curs.

Un membre comenta que hi ha associacions que creen confusió a 
parròquies, escoles, etc. oferint formes per a celíacs, quan oficialment la 
CEE garanteix unes que es venen a “l’Apostalado litúrgico” de Barcelona, 
que contenen un mínim de gluten. El Sr. Bisbe ens recorda que si no hi ha 
gluten, no hi ha Presència Real de Jesús en L’Eucaristia. Es convenient com-
bregar, en aquests casos, amb el Sanguis. Tot i que se sap que a Alemanya 
es fan unes formes que tenen un mínim contingut de farina.

Ens anima un dels consellers a llegir l’entrevista que fan al Sant Pare, 
al diari, “ El País” del 21 de gener de 2017.

Amb una breu pregària a les 14:05 finalitza aquesta reunió de Consell 
presbiteral del 26 de gener de 2017.

Lleida, 26 de gener de 2017
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Consell Pastoral Diocesà
Sessió del dia 15 de setembre de 2016

Hi són presents tots els consellers, excusant-se aquells que no poden 
assistir per altres compromisos.

S’aprova l’acta anterior, sense rectificació (3 de maig de 2016).

Mn. Josep A. Jové, Vicari General, informa del resum que es va ela-
borar de l’Assemblea Diocesana, que ha estat la base per la redacció del 
Pla Pastoral que seguidament explicarà el Bisbe Salvador.

Tema primer: Presentació de les prioritats pastorals pels cursos 
2016-19.

El Sr. Bisbe explica que ha seguit fins al moment l’esquema de treball 
de la Diòcesi, és a dir el que s’ha estat realitzant els darrers anys. Durant 
l’estiu ha elaborat el document: “Pla Pastoral de la Diòcesi de Lleida, 
trienni 2016-2019” que proposa per a tots i del que ja ha informat al 
Consell de Presbiteri. Precisa que sobretot són un conjunt de prioritats que 
voldria que es treballessin durant el següent trienni.

Cada comunitat i parròquia hauria de seguir el seu treball habitual i 
incorporar el Pla Pastoral segons les seves possibilitats reals.

Les prioritats que el Bisbe ha assenyalat són algunes de les moltes 
possibles i no abasten tot l’espectre de treball que es fa i es podria fer a les 
comunitats parroquials.

Seguint l’índex, el Sr. Bisbe resumeix els punts de l’1 al 4: La intro-
ducció com a motivació del programa del pla pastoral; un reconeixement 
d’agraïment al treball realitzat en la història més recent de la nostra Diòcesi; 
demanar perdó pels errors comesos; continuar treballant amb il·lusió en la 
vida ordinària de cada parròquia i comunitat amb la màxima qualitat que 
es pugui; un breu resum de la darrera ponència diocesana; les persones i 
llocs que acompanyen i ajuden a la nostra vida diocesana.

Una segona part del document concretaria les Prioritats pastorals 
pel trienni 2016-19.

a. Conversió personal i col·laboració responsable de tot cristià en la 
seva comunitat: compromís que ha de assumir tot cristià, en la vida 
de la parròquia i de la Diòcesi.

b. Revisió permanent de les nostres parròquies i comunitats.
c. Coordinació apropiada entre les Àrees pastorals amb parròquies, 

unitats pastorals i arxiprestats.
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d. La Pastoral Vocacional a la nostra Diòcesi. Vocacions, Joventut i 
Família.

e. La visita Pastoral a les parròquies i comunitats. 

Avaluació d’aquestes prioritats. Conclusions.

Finalment conclou que el Document del Pla Pastoral serà presentat al 
poble fidel el dia de l’Enviament Diocesà.

Aportacions dels consellers:

• S’ofereixen algunes opinions respecte al dia de l’Enviament Dio-
cesà, demanant que es faci de manera senzilla, accentuant més la 
dimensió de l’enviament que no pas la presentació acadèmica del 
Pla de Pastoral.

• A la pregunta de si s’ha pensat com es farà el seguiment del Pla de 
Pastoral aplicat a les parròquies, el Sr. Bisbe explica que encara que 
no s’ha concretat del tot, però que la responsabilitat del seguiment 
recauria entre la Vicaria, les Àrees i Delegacions.

• Per dur a terme amb garanties les prioritats que es proposen en el 
Pla de Pastoral s’ha de tenir clar qui les ha d’entomar i responsa-
bilitzar-se d’elles en cada parròquia i veure com s’aconsegueix que 
no es prenguin vicis que impedeixin dur-les endavant.

• També s’apel·la a la creativitat i que no ens deixem vèncer pel 
pessimisme. Proposar noves accions per presentar el missatge de 
sempre de l’Evangeli. 

• En aquest pla pastoral hi ha implicades moltes persones. Però potser 
troba a faltar un petit grup que faci de transmissor del que es vagi 
treballant als diferents llocs i que pugui servir d’avaluació. Un equip 
que faci de lligam del total del Pla de Pastoral i faci de pont en els 
diferents àmbits diocesans. 

• Al marge del tema que es proposa algun conseller demana que els 
preveres que estan convocats al Consell de Pastoral facin l’esforç 
d’assistir, d’igual manera que els laics fan aquest esforç.

Altres informacions:

• El Sr. Bisbe informa d’alguns canvis que s’han produït a la Diòcesi 
de religiosos i de preveres diocesans, alguns retirats ja per edat. 
Explica també que encara falten alguns nomenaments a alguna 
Delegació. Informa del nou grup de Pastoral Vocacional i Joventut 
que s’ha format i els objectius que persegueixen. També informa 
de la incorporació d’un nou prevere Romanès.
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• La Delegació Missions recorda que la propera trobada missionera 
ha canviat d’ubicació i se celebrarà a la Casa de l’Església.

• El Vicari General informa de l’elaboració del Calendari de Pastoral 
2016/17.

• La Delegada d’Ecumenisme, informa que aquest curs la trobada 
interreligiosa se celebrarà a l’Auditori de Lleida. 

• La Fundació Verge Blanca informa dels casals que s’han pogut 
realitzar aquest estiu i que s’ha aconseguit gràcies a la col·laboració 
de moltes entitats i persones.

Essent les 21:00 h. el Sr. Bisbe clogué la sessió amb una pregària, tot 
donant les gràcies pel treball fet al llarg de tot el curs.
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Nomenaments
Setembre

Sr. Manuel Díaz Martos, delegat Diocesà d’Apostolat Seglar.

Mn. Josep Vicenç Forner Calpe, rector de les parròquies Assumpció 
de la Mare de Déu (Borges Blanques), Transfiguració del Senyor (Juneda), 
Assumpció de la Mare de Déu (Torregrossa), Assumpció de la Mare de Déu 
(Puiggròs) i Sant Blai (La Floresta).

Mn. Adriàn Bulai, vicari de les parròquies Assumpció de la Mare de 
Déu (Borges Blanques), Transfiguració del Senyor (Juneda), Assumpció de 
la Mare de Déu (Torregrossa), Assumpció de la Mare de Déu (Puiggròs) i 
Sant Blai (La Floresta).

Mn. Daniel Gómez Fernàndez, adscrit a les parròquies Assumpció 
de la Mare de Déu (Borges Blanques), Transfiguració del Senyor (Juneda), 
Assumpció de la Mare de Déu (Torregrossa), Assumpció de la Mare de Déu 
(Puiggròs) i Sant Blai (La Floresta).

Mn. Manel Serradell Adell, rector de les Parròquies Assumpció de 
la Mare de Déu (El Pont de Suert), i la resta que formen la Unitat Pastoral.

P. Àngel María Briñas Gonzalo, o.c.d, rector in solidum del Santuari-
Parròquia Santa Teresa de l’Infant Jesús, de Lleida.

Mn. Pau Fecheta, membre de l’Equip Pastoral del Col·legi Episcopal 
Mare de Déu de l’Acadèmia.

Mn. Francisco José Ribas Fragero, consiliari de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes, de Lleida.

Mn. Jaume Melcior Servat, consiliari de la Congregació de la Puríssi-
ma Sang, de Lleida; i de l’Adoració Nocturna Femenina Espanyola (ANFE).

Mn. Mateo Hidalgo Sannicolàs, delegat Diocesà de Missions i Obres 
Missionals Pontificies (OMP).

Mn. Víctor Manuel Espinosa Oller, capellà de les Religioses Car-
melites Descalces de Lleida.

Mn. Josep Maria Escorihuela Pujol, capellà de les Religioses Car-
melites Descalces de Lleida.

Mn. Josep Maria Escorihuela Pujol, membre de l’Equip de Pastoral 
de la Salut de l’Hospital Santa Maria de Lleida.

P. Josep Vilarrubias Codina, cmf, vicari de la Parròquia Sant Antoni 
Maria Claret, de Lleida.
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Sr. Juan Luís Salinas Sànchez, secretari-notari del Tribunal Eclesi-
àstic de Lleida.

Mn. Josep Solé Sans, vicari de les parròquies Assumpció de la Mare 
de Déu (Borges Blanques), Transfiguració del Senyor (Juneda), Assumpció 
de la Mare de Déu (Torregrossa), Assumpció de la Mare de Déu (Puiggròs) 
i Sant Blai (La Floresta).

P. Roger Torres Aguiló, s.j., rector de la parròquia sant Ignasi de 
Loiola de Lleida.

Així mateix el dia 18 de juliol de 2017,1’Arquebisbe de Barcelona i 
Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, va signar, amb el vistiplau del Bisbe 
de Lleida, el següent nomenament:

Mn. Manel Mercadé Melé, director en funcions, de l’Institut Superior 
de Ciències Religioses de Lleida (ISCR - IREL).
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Defunció
Mn. Josep Martí Cristòfol

Mn. Josep Martí Cristòfol, fill de Josep i de Maria, va néixer a Almenar, 
Lleida, el dia 18 de març de 1928.

Va cursar els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida i a la Uni-
versitat Pontifícia Gregoriana de Roma, on es va llicenciar i doctorar en 
Filosofia i Teologia. Va ser ordenat prevere, al Col·legi Espanyol a Roma, 
de mans del Cardenal Cicognani, al servei de la nostra Església de Lleida.

Al 1954 va ser destinat a la parròquia de Sant Josep i Sant Martí de 
Lleida, compaginant aquest servei com a professor de Filosofia al Seminari 
de Lleida.

També es dedicà a la cura pastoral de les parròquies de Torres de Segre 
i de Castelló de Farfanya, ocupant alhora el càrrec de Delegat Episcopal de 
la Zona Cinca - Garrigues durant tres anys.

L’any 1986 va ser nomenat Canonge de la Santa Església Catedral de 
Lleida i al 1988 Rector de la parròquia de Sant Pere, a Lleida.

Fou Consiliari Diocesà de l’Apostolat de la Lectura; Membre del Con-
sell Tècnic i professor estable de l’Institut Superior de Ciències Religioses 
(IREL) de Lleida.

Director Adjunt i més tard Director, de la Unió Eucarística Repara-
dora (UNER) de Lleida; Membre del Consell Presbiteral i del Col·legi de 
Consultors.

Adscrit a la Unitat Pastoral Carme-Sant Joan i Sant Pere; i els darrers 
temps col·laborant en tot el que calgués a la Catedral de Lleida i a la Diòcesi.

Va morir el dia 18 d’agost de 2017, i ja descansa en la Pau del Senyor.
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Sanctuarium in Ecclesia
Carta Apostòlica del Sant Pare Francesc

Amb la qual es transfereix la competència 
sobre els Santuaris al Pontifici Consell per 

a la Promoció de la Nova Evangelització

1. El Santuari té en l’Església un «gran valor 
simbòlic» [1] i fer un pelegrinatge és una professió 
de fe genuïna. A través de la contemplació de les 

imatges sagrades, de fet, es testimonia l’esperança d’experimentar amb més 
força la proximitat de Déu que obre el cor a la confiança de ser escoltats i 
respostos en els desitjos més profunds [2]. La pietat popular, que és «autèntica 
expressió de l’acció missionera espontània del Poble de Déu»[3], troba en el 
Santuari un lloc privilegiat on es pot expressar la bella tradició de l’oració, 
de la devoció i de la confiança en la misericòrdia de Déu inculturada en la 
vida de cada poble.

Des dels primers segles el pelegrinatge va ser concebut especialment 
als llocs on Jesucrist havia viscut, anunciat el misteri de l’amor del Pare i, 
sobretot, on hi havia un senyal tangible de la seva resurrecció: la tomba buida. 
Els pelegrins, successivament, es van encaminar cap als llocs on, segons les 
diverses tradicions, hi havia les tombes dels apòstols. A través dels segles, 
finalment, el pelegrinatge es va estendre també a aquests llocs, que han 
esdevingut majoritaris, on la pietat popular ha experimentat la misteriosa 
presència de la Mare de Déu, dels Sants i dels Beats [4].

2. Els Santuaris continuen essent fins el dia d’avui arreu del món com 
un signe peculiar de la fe senzilla i humil dels creients, que troben en aquests 
llocs sagrats la dimensió bàsica de la seva existència creient. Aquí experi-
menten profundament la proximitat de Déu, la tendresa de la Mare de Déu 
i la companyia dels sants: una experiència de veritable espiritualitat que no 
pot ser devaluada, si no es vol mortificar l’acció de l’Esperit Sant i la vida 
de gràcia. Molts Santuaris han estat percebuts com a part de la vida de les 
persones, de les famílies i de les comunitats que han plasmat la identitat de 
generacions senceres, fins arribar a incidir en la història d’algunes nacions.

La gran afluència de pelegrins, l’oració humil i senzilla del poble de Déu 
alternada amb les celebracions litúrgiques, l’acompliment de tantes gràcies 
que molts creients testimonien haver rebut i la bellesa natural d’aquests llocs 
permeten verificar com els Santuaris, en la varietat de les seves formes, ex-
pressen una oportunitat insubstituïble per a l’evangelització del nostre temps.
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3. Aquests llocs, tot i la crisi de fe que afecta el món modern, encara 

es perceben com a espais sagrats vers els quals caminar com a pelegrins 
per trobar un moment de descans, de silenci i de contemplació en la vida, 
sovint frenètica, dels nostres dies. Un desig ocult desperta en molts la nos-
tàlgia de Déu; i els Santuaris poden ser un veritable refugi per redescobrir-se 
a si mateixos i per retrobar la força necessària per a la pròpia conversió. 
Finalment, al Santuari els fidels poden rebre sosteniment per al seu camí 
ordinari a la parròquia i a la comunitat cristiana. Aquesta osmosi entre el 
pelegrinatge al Santuari i la vida de cada dia és una ajuda valuosa per a la 
pastoral, perquè permet reforçar el compromís d’evangelització a través d’un 
testimoniatge més convençut. Per tant, caminar cap al Santuari i participar 
en l’espiritualitat que aquests llocs expressen són ja gestos evangelitzadors 
que mereixen ser valorats pel seu intens valor pastoral[5].

4. Per la seva pròpia naturalesa, el Santuari és un lloc sagrat on la pro-
clamació de la Paraula de Déu, la celebració dels Sagraments, en particular 
de la Reconciliació i de l’Eucaristia, i el testimoni de la caritat expressen el 
gran compromís de l’Església per a l’evangelització; i per tant es caracterit-
za com a un lloc genuí d’evangelització, on des del primer anunci fins a la 
celebració dels sagrats misteris es posa de manifest el poder de l’acció amb 
la qual la misericòrdia de Déu actua en la vida de les persones.

A través de l’espiritualitat pròpia de cada Santuari, els pelegrins són gui-
ats amb la «pedagogia d’evangelització» [6] cap a un compromís cada vegada 
més responsable ja sigui en la formació cristiana, ja sigui en el testimoniatge 
necessari de la caritat que se’n deriva. A més, el Santuari contribueix en 
gran mesura al compromís catequètic de la comunitat cristiana;[7] en efecte, 
transmetent de manera coherent amb els temps actuals el missatge que ha 
donat inici a la seva fundació, enriqueix la vida dels creients, oferint-los les 
motivacions per un compromís en la fe (cf. 1Te 1,3) més madur i conscient. 
Finalment, en el santuari, s’obren les portes als malalts, a les persones amb 
discapacitat i, sobretot, als pobres, als marginats, als refugiats i als emigrants.

5. A la llum d’aquestes consideracions, és evident que els Santuaris 
estan cridats a tenir un paper en la nova evangelització de la societat d’avui 
i que l’Església està cridada a valorar pastoralment les raons del cor que 
s’expressen a través dels pelegrinatges als Santuaris i als llocs de culte.

Per això, volent fomentar el desenvolupament de la pastoral que es 
duu a terme en els Santuaris de l’Església, he decidit transferir al Pontifici 
Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització les competències que, 
en virtut de l’article 97/1 de la Const. ap. Pastor Bonus, estaven assigna-
des a la Congregació per al Clergat i també les previstes en l’article 151 
de la mateixa Constitució relatives als desplaçaments per motius de pietat, 
sense perjudici dels deures de la legítima autoritat eclesiàstica i de les que, 
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en virtut de lleis especials, són competència d’altres organismes en relació 
a determinats Santuaris.

En conseqüència, estableixo que en el futur serà responsabilitat del 
Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització:

a) l’erecció de Santuaris internacionals i l’aprovació dels respectius 
estatuts, d’acord amb els cànons 1232-1233 CIC;

b) l’estudi i l’actualització de mesures que promoguin el paper evan-
gelitzador dels Santuaris i conreïn en ells la pietat popular;

c) la promoció d’una pastoral orgànica dels Santuaris com a centres 
impulsors de la nova evangelització;

d) la promoció de trobades nacionals i internacionals per a promoure 
una obra comuna de renovació pastoral de la pietat popular i del pelegri-
natge als llocs de culte;

e) la promoció de la formació específica dels agents dels Santuaris i 
dels llocs de pietat i de culte;

f) la vigilància per tal que s’ofereixi als pelegrins, en els llocs del recor-
regut, una coherent i sostinguda assistència espiritual i eclesial que permeti 
el major fruit personal d’aquestes experiències;

g) la millora cultural i artística dels santuaris segons la via pulchritudinis 
com una particular manera d’evangelització de l’Església.

Tot el que he determinat amb aquesta Carta apostòlica en forma de 
Motu Proprio, ordeno que s’observi en totes les seves parts, no obstant 
qualsevol disposició contrària encara que sigui digna d’una menció particular, 
i estableixo que sigui promulgat mitjançant la publicació al diari L’Osser-
vatore Romano, entrant en vigor quinze dies després de la promulgació, i 
per tant inserit en l’Acta Apostolicae Sedis.

Donat a la Ciutat del Vaticà l’11 de febrer de 2017, Memòria litúr-
gica de la Mare de Déu de Lourdes, any IV del meu pontificat.

[1] Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, Directori sobre pietat popular 
i litúrgia. Principis i orientacions (2002), 263.
[2] Cf. V Conferència General de l’Episcopat de l’Amèrica Llatina i del Carib, Document 
d’Aparecida, 29 de juny de 2007, 259.
[3] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 122.
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[4] Cf. Pontifici Consell de la pastoral per als Migrants i Itinerants, El pelegrinatge en el gran 
Jubileu del 2000 (25 d’abril de 1998), 12-17.
[5] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 124.126.
[6] Pau VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 48.
[7] Cf. Pontifici Consell de la pastoral per als Migrants i Itinerants, El Santuari, memòria, 
presència i profecia del Déu vivent (8 de maig 1999), 10.
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Vida Diocesana

Primera Setmana Santa d’Interès Nacional a La Granadella

La Granadella, a les anome-
nades Garrigues Altes, ha 

celebrat la seva primera Setmana 
Santa d’Interès Nacional amb l’as-
sistència de centenars de persones 
a les representacions del Descla-
vament del Divendres Sant i de la 
Processó de l’Encontre, el diumenge 
de Pasqua.

La nit del Divendres Sant, 
moments abans de celebrar-se el 
ritus del Desclavament, el director 
general de Cultura Popular Lluís 
Puig va fer lliurament al rector de la 
parròquia Mn. Jaume Melcior, com a 
promotora d’aquest reconeixement 
i a l’alcalde Carles Gibert, del títol 
acreditatiu del nomenament del 
Govern de la Generalitat pel qual es 
declara a tots dos rituals propis de 
la Setmana Santa de la Granadella 
(El Desclavament i la Processó de 
l’Encontre) Elements Festius Patri-
monials d’Interès Nacional.

El Desclavament es va celebrar 
el Divendres Sant a l’església parro-
quial. L’acte fou previ a la sortida de 
la processó del Sant Enterrament, i 
va consistir en el Desclavament de 
la creu de la imatge del Sant Crist 
articulat per dipositar-la a l’urna de 
vidre col·locada davant l’altar. El 
temple, ple de fidels i visitants, va 
quedar-se a les fosques, només hi 
havia llum al cambril. El bisbe Sal-
vador no va poder assistir a l’acte, 
però Mn. Jaume Melcior va llegir 
unes paraules que el pastor havia 
escrit per aquesta ocasió.

L’altre moment important de 
la Setmana Santa de La Granadella 
fou la Processó de l’Encontre, única 
a la nostra diòcesi, que va tenir lloc 
després de la celebració de la Missa 
de Resurrecció oficiada solemne-
ment a la parròquia de la Mare de 
Déu de Gràcia, quan la imatge de 
la Verge de la Soledat vestida per 
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l’ocasió de blanc i mantell blau, es va 
trobar amb el seu Fill Ressuscitat en 
la custòdia, portada pel rector Mn. 
Jaume Melcior sota tàlem. Tot seguit 
la imatge de la Verge va deixar pas 
al seu Fill en la custodia i va col·lo-
car-se darrere d’Ell, per continuar la 
processó donant el tomb a la plaça 

per retornar a l’interior del temple. 
Mn. Melcior, amb paraules agraïdes, 
va donar les gràcies al poble per po-
der viure la Pasqua amb la vivència 
externa de devoció popular que re-
presenta l’antiga i arrelada Processó 
de l’Encontre.

El passat dissabte 29 d’abril, 
vam celebrar, a la parròquia 

de Sant Andreu, seu del nostre vo-
luntariat, els 400 anys del Carisma 
Vicencià, que ha mogut i mou el 
cor de molts fills i filles de la família 
vicenciana per ajudar els més ne-
cessitats.

El dia 9 de maig serà la festivi-
tat de St. Lluïsa de Marillac, ja sabeu 
que era la seva col·laboradora. Ells 
dos van ser i són models d’acció 
social. St. Vicenç és, avui més que 
mai, el sant de la Caritat.

L’amor als pobres, la tendresa, 
la compassió, la senzillesa en el trac-

te, el compromís per trencar el cercle 
de la pobresa, la lluita per la justícia 
social... El fet de seguir l’Evangeli. 
La unió de tots els grups en l’AIC, 
l’organització de les nostres tasques, 
la comunicació, la flexibilitat, la to-
lerància, la responsabilitat... són els 
trets que ens caracteritzen i que ens 
han de definir i acompanyar sempre.

Així li demanem a St. Vicenç, 
ja que l’oració ens ha de fer veure 
la realitat, des d’una perspectiva 
més ampla, i encaminar-nos cap als 
canvis que els temps que corren ens 
demanem, per tal de poder realitzar 
les obres de justícia i caritat que els 
nostres usuaris necessiten.

Celebració dels 400 anys del Carisma Vicencià

L’empresa de reinserció 
Troballes s’ha marcat com 

a objectiu duplicar la recollida de 
roba de segona mà en els anys 
vinents. Així ho ha explicat el direc-
tor de Càritas Diocesana de Lleida, 

Ramon Baró, a la roda de premsa 
de presentació de la memòria de la 
Fundació Jaume Rubió i Rubió, de 
la que depèn l’empresa Troballes, 
programa d’ocupació de Càritas 
Diocesana.

Troballes vol duplicar la recollida  
i recuperació de roba de segona mà
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L’any 2016 Troballes ha re-
collit unes 550 tones de roba de 
segona mà, el que equival a 1,85 
quilos de roba per habitant i any en 
la seva zona d’actuació (Diòcesi de 
Lleida). L’objectiu de l’entitat voldria 
arribar als 4 quilos de roba per habi-
tant i any. En aquest sentit, el gerent 
de Troballes, Josep Fernández, ha 
explicat que “la recollida de roba és 
clau, és la nostra matèria primera. 
És un acte senzill, que ens ajuda a 
millorar el medi ambient”.

Precisament, l’any passat la 
recollida de roba va augmentar 
un 6% a Lleida. Segons dades de 
l’Agència de Residus, a Catalunya 
es generen uns 18 quilos de roba 
per habitant i any de mitjana com a 
residu tèxtil, malgrat que en zones 
rurals, com les contrades de Lleida, 
és aproximadament la meitat (uns 9 
quilos per habitant i any), per tant 
queda molt camí per millorar.

El gerent de Troballes va des-
tacar que l’any passat es va batre 
el rècord de venda de roba a les 
botigues, amb ingressos per valor de 
380.230 euros, un 16% més que el 
període anterior.

Per la seva banda, el vicepre-
sident de la Fundació Jaume Rubió 

i Rubió, Albert Puchol, va destacar 
que “no és solament la solidaritat el 
que ens mou, tenim la seguretat i el 
convenciment de què la dignitat de 
les persones no va per barris, sinó 
que és inherent a totes i cadascuna 
de les persones”.

A la vegada, el director de 
Càritas Diocesana de Lleida, Ramon 
Baró, va ressaltar que Troballes vol 
potenciar especialment la recollida 
a domicili i en botigues de Troballes 
Roba. També es té previst augmen-
tar el nombre de contenidors per 
habitant, començant pels municipis 
amb més població de la demarcació 
lleidatana.

Ramon Baró va anunciar que 
25 Càritas Diocesanes de tot l’Estat, 
que tenen programes de recuperació 
de roba, han creat la ‘Fundació Re-’ 
per treballar amb una marca única.

Al mateix temps Troballes 
continua amb la venda i lliurament 
social de roba de segona mà i pròxi-
mament obrirà la seva sisena botiga. 
També potenciarà la venda de pro-
ductes de Comerç Just especialitzant 
la seva botiga del carrer Dr. Fleming, 
Fil per Randa, en productes cosmè-
tics, aliments, roba i artesania de 
Comerç Just.

Més de 200 persones s’han 
reunit avui a l’Assemblea 

Diocesana del Bisbat de Lleida que 
ha tingut lloc a l’Acadèmia Mariana-
Casa de l’Església. El Bisbe de Llei-

da, Salvador Giménez, ha donat la 
benvinguda als assistents.

El nostre prelat ha recordat 
“que podem trobar a Déu enmig de 
les nostres comunitats”. També ha 

Més de 200 persones assisteixen  
a l’Assemblea Diocesana del Bisbat 
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lamentat l’atemptat terrorista que 
el passat divendres va costar la vida 
a una vintena de cristians a Egipte.

A continuació, la directora 
del col·legi Episcopal, Antonieta 
Mateus, ha impartit la conferència 
‘Cristians d’avui, cridats i enviats’. 
Mateus ha destacat que “estem 
cridats a fer que el Regne de Déu, 
estigui allà on som”. En aquest sentit 
ha fet un repàs de tres dels apartats 
del Pla Pastoral de la Diòcesi pel pe-
ríode 2016-2019. Concretament, la 
conversió personal, la revisió perma-
nent de les parròquies i comunitats 
i la coordinació apropiada entre les 
àrees pastorals.

La directora del col·legi Epis-
copal ha explicat que “el canvi en 
les estructures passa pel canvi en el 
cor de l’home”. “La conversió passa 
perquè la referència passi de ser 
un mateix, a què la referència sigui 
Déu”, ha afirmat. Mateus ha apostat 
per una revisió de les nostres parrò-
quies. “Ens pertoca ser missioners 
en la nostra vida quotidiana”, ha dit. 

I en aquest sentit ha destacat que 
“hem d’estar atents a les persones 
que ens envolten, utilitzar els mit-
jans adequats i actualitzar el nostre 
llenguatge”.

En la mateixa línia, ha demanat 
col·laboració i coordinació entre les 
escoles religioses, les parròquies i les 
famílies. Després de la ponència, els 
participants han aprofundit en els 
temes tractats a través del treball per 
grups reunits per arxiprestats.

A continuació, s’han explicat 
tres iniciatives positives que es por-
ten a terme actualment a la Diòcesi.

La parròquia de la Mare de 
Déu de Montserrat ha explicat el 
seu servei d’assistència psicològica, 
la delegació de Mitjans de Comuni-
cacions la feina que fan les diferents 
parròquies i delegacions a les xarxes 
socials i per últim, la Xarxa d’Entitats 
Cristianes d’Acció Social i Caritativa 
ha donat compte de l’atenció als més 
necessitats que fan les 17 entitats 
de la xarxa.

La Catedral de Lleida va 
acollir ahir la presentació 

del llibre ‘La Catedral Nova de 
Lleida. Catedral de Santa Maria 
Assumpta de Lleida’. L’obra és una 
guia divulgativa elaborada per Ximo 
Company, Meritxell Niñá i Isidre 
Puig i editada per l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs.

El president del Capítol Cate-
dralici, Mossèn Gerard Soler, va des-
tacar que la nostra Catedral “és ben 
viva” i ha donat les gràcies als autors 
per l’obra. Per la seva banda, Ximo 
Company, delegat de patrimoni Ar-
tístic de la Diòcesi, ha parlat en nom 
dels autors. Company ha reconegut 
la tasca acadèmica feta pel catedràtic 

“La Catedral és ben viva”
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d’Història de l’Art, Frederic Vilà al 
qual “tota la ciutadania li devem 
gratitud”. “Amb aquest llibre hem 
intentat donar a conèixer la Catedral 
i que la gent pogués veure el monu-
ment i per això el llibre destaca per 
les seves imatges”, va dir Company.

El delegat de Patrimoni del Bis-
bat i director del CAEM, va destacar 
“l’imponent i esplèndid interior de 
la Seu Nova, el més gran de tota 
Catalunya”. Entre les obres artísti-
ques més destacades de la Catedral 
va recordar les pintures de Josep 
Serrasanta, la Sagrada Família de 
Rafols-Casamada i el grup escultòric 
de Santa Teresa Jornet, obra de 
Javier Margarit.

Ximo Company va ressaltar 
que el llibre inclou l’estudi ‘Línies de 

futur de la Catedral Nova de Lleida’ 
elaborat pels arquitectes Joan Age-
let, Prudenci Español i Jaume Far-
reny. En aquest sentit, Companys va 
afegir que “la Catedral i la ciutat es 
desconeixen massa”. I com a repte 
de futur va concloure que “hem de 
connectar millor la Seu Vella, la Seu 
Nova, passant per Sant Llorenç i 
Sant Martí”.

Per la seva banda la vicepre-
sidenta de la Diputació de Lleida, 
Rosa Pujol, va afirmar que calia “un 
llibre-guia per explicar el conjunt ca-
tedralici”. El Bisbe de Lleida, Salva-
dor Giménez, va tancar l’acte agraint 
a tots els qui hi han col·laborat en la 
conservació de la Catedral.

Creu Roja Lleida i CoDiAR 
Lleida han signat un con-

veni de col·laboració per establir 
plans de treball conjunts per afavo-
rir l’acollida i la integració de sol-
licitants de protecció internacional. 
Ambdues entitats es comprometen 
a coordinar les seves accions per 
establir sinèrgies conjuntes.

CoDiAR Lleida, farà de media-
dora amb les entitats de la Diòcesi de 
Lleida susceptibles de poder donar 
resposta concreta en l’acollida de 
persones refugiades. Un dels punts 
més destacats d’aquest conveni és 

el que permetrà gestionar la reserva 
i posada a disposició d’habitatges 
propietat del Bisbat per a la segona 
fase del programa d’acollida a perso-
nes refugiades que ve duent a terme 
Creu Roja Lleida

Cal recordar que aquest pro-
grama està estructurat en diverses 
etapes. La primera és la fase “d’aco-
llida temporal”. En aquest primer 
nivell, de 6 mesos de durada, la 
persona o família refugiada resideix 
en un centre o habitatge gestionat 
per Creu Roja Lleida, en el qual se 
li cobreixen les necessitats bàsiques 

Conveni entre Creu Roja i CoDiAR  
per afavorir la integració de refugiats
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per tal que pugui centrar tots els seus 
esforços en iniciar un procés d’in-
tegració i vinculació amb l’entorn.

La segona fase o “fase d’in-
tegració” pretén anar un pas més 
enllà respecte de l’autonomia del be-
neficiari: l’objectiu és que ell mateix 
gestioni el seu dia a dia d’una ma-
nera cada vegada menys assistida. 
Aquesta fase també té una durada 

de 6 mesos i és aquí on entrarà en 
funcionament aquest conveni

Val a dir que ja es parteix d’una 
experiència de col·laboració mútua 
entre ambdues entitats, que ha 
permès que actualment 2 famílies 
refugiades visquin en dos pisos de les 
Llars del Seminari, de les quals Creu 
Roja en fa l’acompanyament social.

L’Àrea d’Espiritualitat i Litúr-
gia diocesana sota el lema 

“Confiant en Maria” va organitzar el 
mes passat diversos esdeveniments 
per revifar la devoció mariana, so-
bretot en els infants.

Els primers actes van tenir lloc 
el 13 de maig, Festa de la Mare de 
Déu de Fàtima, amb un rosari dirigit 
als nens i nenes i una missa a la 
Capella del Santíssim de la Catedral 
de Lleida. Justament aquest dia es 
commemorava el Centenari de les 
Aparicions de la Verge de Fàtima 
i el dia abans es va traslladar la 
imatge d’aquesta Mare de Déu des 
de la capella de la residència de les 
Missioneres Esclaves del Cor de Ma-
ria. Mn. Jesús Tarragona va presidir 
l’eucaristia i després del comiat, els 
nens van traslladar la imatge fins 
al presbiteri de l’altar major de la 
Catedral. La imatge va romandre en 
aquesta ubicació fins el 31 de maig.

A més a més, el 20 i l’últim dia 
del mes, es va organitzar la Primera 
Romeria recorrent les esglésies 

d’advocació Mariana de la ciutat. El 
tercer diumenge de maig, els pele-
grins van començar el recorregut a 
la parròquia del Carme i després es 
van traslladar fins al Pilar, la Mercè 
i Santa Maria de Gardeny per seguir 
fins a l’oratori de la Verge Blanca, 
a la Catedral i al Peu del Romeu, 
on es venera la Mare de Déu dels 
Dolors mentre durin les obres de 
rehabilitació del seu oratori. El dia 
de la Festivitat de la Visitació de 
Maria, va tenir lloc la segona part 
d’aquesta romeria, però en aquesta 
ocasió, els pelegrins es van traslladar 
amb vehicles a les parròquies: de 
la Verge dels Pobres, la de la Mare 
de Déu de Montserrat, la de Santa 
Maria de Butsènit i la de la Mare de 
Déu de Grenyana.

Per altre costat, el 24 de maig, 
Festa de Maria Auxiliadora, va ser 
el moment d’una cadena de rosaris 
continuats davant de les vuit imatges 
de Maria, presents a la Catedral. El 
bisbe Salvador va voler acompanyar 
els presents en aquest acte.

Primer pelegrinatge a Lleida per revifar la devoció mariana
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Les Càritas Diocesanes de 
Solsona, Urgell i Lleida 

han detectat al darrer any una 
cronificació de la pobresa. Aquesta 
cronificació ha fet que les persones 
ateses per aquesta institució necessi-
tin un seguiment més personal, més 
exhaustiu i més ajudes.

Les tres Càritas Diocesanes 
van atendre l’any passat 13.973 
persones. Aquestes dades es van fer 
públiques el dimecres 14 de juny a la 
roda de premsa de presentació de les 
memòries de les tres Càrites Dioce-
sanes que va ser presidida pel Bisbe 
de Lleida, Salvador Giménez Valls. 

Les dades ens fan veure que els 
usuaris que venen a les nostres Càri-
tas són persones que continuen tenint 
moltes dificultats per sortir del risc 
d’exclusió o vulnerabilitat. Les expec-
tatives econòmiques que s’anuncien, 
encara no han arribat a les famílies 
que atén Càritas, ans al contrari s’es-
tan agreujant i cronificant.

Durant l’any 2016 les tres 
Càritas Diocesanes han entregat 
511.555 euros en ajudes econòmi-
ques. Es tracta d’entregues directes a 
les famílies per cobrir les necessitats 
bàsiques (aliments, subministres de 
la llar, lloguers, medicaments). Des 
de les tres Càritas Diocesanes es 
detecten tres aspectes que dificulten 
la normalització de persones en 
situació de pobresa: la dificultat per 
accedir a l’habitatge, la cronificació 
de l’atur i el rebrot de les drogode-
pències.

En aquest sentit, les persones 
ateses en habitatges socials han 
augmentat, un 186%, per passar 
de 22 a 63 en l’últim any. A la ve-
gada, s’han atès 1.670 usuaris, al 
programa de persones sense llar, el 
que representa un descens del 27% 
a causa de la menor presència de 
temporers.

Per altra banda, el programa 
amb més demanda és el d’integra-
ció laboral i social, que Càritas fa 
a través de les diferents empreses 
d’inserció laboral i fundacions, i 
que han registrat un augment del 
10% respecte a l’any anterior amb 
4.228 persones. Tanmateix, a les 
nostres empreses d’inserció hi tre-
ballen 43 persones, en el últim any 
s’han incorporat al mercat laboral 
240 persones formades als nostres 
centres i als serveis d’orientació i 
intermediació laboral.

Per la seva banda, el programa 
d’acollida ha atès 4.222 usuaris. En 
aquest sentit, les tres Càritas lleida-
tanes destaquen que la cronificació 
de la pobresa comporta més visites 
als nostres centres d’atenció, aquests 
augments no es comptabilitzen com 
a més persones ateses, però supo-
sen més nombre d’atencions.

Les tres Càritas Diocesanes 
també han mostrat la seva preocu-
pació pel rebrot d’atencions a per-
sones amb drogodependència que 
ha passat de 91 a 106, un augment 
del 14%.

Les Càritas de Solsona, Urgell i Lleida constaten  
la cronificació de la pobresa
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Pel que fa al programa d’Infàn-
cia, Adolescència i Família, s’hi ha 
produït un petit decrement d’un 5% 
del total d’atencions.

Les tres Càritas Diocesanes se-
gueixen apostant perquè la persona 
pugui gaudir d’un treball digne remu-
nerat com cal per cobrir les seves 
necessitats bàsiques. La seva aposta 
és l’atenció a la persona, per tant 

seguirem treballant perquè aquesta 
fita s’aconsegueixi, no comptant a 
les persones com a números sinó 
dissenyant les accions necessàries 
que ens plantegin.

Les tres Càritas Diocesanes 
compten amb 1.476 voluntaris/es 
que ens donen el suport necessari 
per a poder portar endavant la 
nostra tasca.

El Bisbe de Lleida Salvador 
Giménez Valls, va presidir 

el matí del 24 de juny festa de Sant 
Joan Baptista, la commemoració del 
150 aniversari de la proclamació de 
Sant Joan com a patró de la diòcesi 
de Lleida.

Ho feu primerament a la Ca-
tedral, a les 10 del matí, on presidí 
amb ocasió d’aquest aniversari, 
la Missa conventual amb el degà i 
capítol catedral.

Tot seguit es traslladà a la par-
ròquia de Sant Joan, on a les 11:30 
del matí, presidi l’Eucaristia de la 
seva festa patronal, molt concor-
reguda i solemnitzada per la Coral 
del Carme. Concelebraren amb el 
Sr. Bisbe, els mossens de la unitat 
pastoral, Mn. Joan Mora i Mn. Joan 
R. Ezquerra.

El bisbe Salvador es referí en 
la seva homilia a la figura destacada 
de Joan el Baptista “el precursor” de 
Jesús, de qui celebrem el seu natalici 

el 24 de juny (quan de la resta dels 
sants en commemorem la mort) i el 
seu martiri el 29 de setembre: “Va 
ser Jesús mateix, qui va fer l’elogi 
més gran sobre Sant Joan Baptista 
i que recull l’evangeli de Sant Mateu, 
quan diu que entre els nascuts de 
dona, no n’hi ha hagut cap de més 
gran que Joan Baptista”.

Tanmateix, tot recordant Sant 
Agustí quan diu: “Jesús és la parau-
la i Joan la veu”, el bisbe Salvador 
convidà els fidels a seguir Jesús 
com el Baptista i donar a conèixer 
la seva Paraula, amb una veu forta 
i coherent.

El bisbe Salvador finalitzà la 
seva homilia fent esment al 150 
aniversari de la proclamació de Sant 
Joan com a patró de la diòcesi de 
Lleida pel papa Pius IX, ocorreguda 
el 1867, en resposta a la petició del 
bisbe Marià Puigllat: “aquell bisbe va 
trobar una arrelada devoció a Lleida 
per sant Joan, la gent el venerava i 

150 aniversari de la proclamació de Sant Joan  
com a patró de la Diòcesi
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l’estimava i per això va demanar al 
papa la proclamació del seu patro-
cini sobre la nostra diòcesi”, recordà 
el Sr. Bisbe, convidant els fidels a 
continuar estimant i venerant el 
patró de la diòcesi, tot demanant la 
seva intercessió.

Finalitzada la celebració, a 
l’ombra dels porxos de Sant Joan i 

com s’acostuma a fer tots els anys; 
la parròquia convidà els fidels a un 
refresc i un bocí de la coca típica 
de sant Joan, per tal de celebrar 
la festa parroquial i alhora la festa 
onomàstica dels dos mossens de 
la parròquia Mn. Joan Mora i Mn. 
Joan R. Ezquerra, extensiva a tots 
els que celebraven Sant Joan com 
el seu Patró.

El Bisbe de Lleida, Salvador 
Giménez, acompanyat de 

les autoritats locals han assistit a la 
tradicional Romeria dels fanalets de 
Sant Jaume, que recorre els carrers 
del centre de la ciutat. Els infants han 
portat els seus fanalets per il·luminar 
el camí, com també ho han fet el 
conjunt de Gegants de Lleida, que 
han sortit amb el seu guarniment per 
a la processó.

Prèviament, el bisbe de Lleida, 
Mons. Salvador Giménez, ha presidit 
la celebració de l’eucaristia a la par-
ròquia de la Mare de Déu del Carme.

Han pres part en la romeria 
el Ball de Bastons, els Gegants de 
la Paeria, el Penó de Sant Jaume 
portat per les pubilles i la junta de 
l’AV de Jaume I, el Bisbe i consiliari, 
les autoritats, la Junta de l’Agrupa-
ció Ilerdenca de Pessebristes, els 
premiats al Concurs de Fanalets, 
la Banda Municipal de Música i la 

carrossa amb la imatge de Sant 
Jaume, acompanyada pels infants 
de la ciutat amb els fanalets.

La processó ha recorregut 
la rambla de Ferran, els carrers 
Democràcia i Carme, la plaça de 
la Sal, Porta Ferrissa, carrer Sant 
Joan, plaça Sant Joan, plaça Pa-
eria i carrer Major, fins a arribar a 
la capella de Sant Jaume del Peu 
del Romeu. La cloenda del seguici 
s’ha fet al pati de les Comèdies, 
davant la seu de la Regidoria de 
Cultura, amb el Ball dels Gegants, 
dels Bastoners, la pregària a Sant 
Jaume dels Fanalets i la benedicció 
final dels infants.

L’Agrupació Ilerdenca de Pes-
sebristes ha anunciat el propòsit 
d’iniciar els tràmits per demanar 
davant el Departament de Cultura 
que la Festa i Romeria dels Fanalets 
de Sant Jaume sigui declarada Festa 
Tradicional d’Interès Nacional.

La Romeria dels Fanalets de Sant Jaume omple Lleida de llum
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Centenars de persones es 
van donar cita el divendres 

dia 11 d’agost a Maials i van assistir 
a la missa després de la benedicció 
de les portes i de la pintura de l’es-
glésia de l’Assumpció de la Mare de 
Déu, en el marc de la Festa Major 
d’aquesta localitat.

El temple es va omplir de fe-
ligresos i també de personalitats de 
Maials i dels pobles veïns que van vo-
ler ser testimonis d’aquesta festivitat 
que fou presidida pel bisbe Salvador 
i concelebrada per 17 preveres de la 
diòcesi. La Coral de Maials i d’Alma-
tret va posar els cants a la celebració 
amb la presència de veïns que van 
mostrar la seva alegria i satisfacció 
per aquesta rehabilitació de l’esglé-
sia. Per la seva part, el rector de la 

parròquia, Mn. Cebrià va explicar 
que “va ser una festa molt bonica, 
amb molta participació i una de les 
festes religioses més multitudinàries 
del poble”.

La delegació de Patrimoni del 
Bisbat ha aconsellat a la parròquia 
per aquesta obra que ha comptat 
amb diferents donatius. Gràcies a un 
donatiu anònim s’han pogut col·lo-
car unes noves portes per aquest 
temple neoclàssic i barroc del segle 
XVIII. El donatiu d’una família va 
permetre que es pogués pintar de 
nou tot l’interior de l’església. A 
més a més, persones del poble han 
fet aportacions econòmiques per 
poder acabar de restaurar la parrò-
quia i completar allò que no estava 
pressupostat.

Multitudinària benedicció de les portes  
i de la pintura de l’església de Maials






