FULL INFORMATIU
setembre del 2017
Nº 226

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense
En aquests dies, demanem a tots els catòlics que preguin, que demanin la benedicció
de Déu sobre Catalunya, que viu un moment delicat de la seva història.
Demanem també a Déu per totes les persones que tenen la responsabilitat en el
govern de les diferents administracions públiques, de la gestió del bé comú i de la
convivència social.
L’Església vol ser ferment de justícia, fraternitat i comunió, i s’ofereix per ajudar en
aquest servei en bé del nostre poble.
Animem tothom, especialment els laics cristians, a ser responsables i compromesos
en la vida pública, per avançar en el camí del diàleg i de l’entesa, del respecte als
drets i les institucions i de la no confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un
espai de germanor, de llibertat i de pau.
Que el seny i el desig de ser justos i fraterns ens guiï a tots.
Barcelona, 20 de setembre de 2017
_____________________________________________________________________

Nota dels Bisbes de Catalunya, del maig passat
"Ser pastors significa caminar davant, enmig i darrere el ramat"
(Papa Francesc)
Els Bisbes de Catalunya, en el moment que està vivint el nostre país i en els
plantejaments de futur que s’estan debatent, amb respecte per les diverses
sensibilitats que es van expressant, demanem que es fomenti i promogui la cultura del
diàleg. «Hi ha una paraula -diu el papa Francesc- que mai no ens hem de cansar de
repetir i sobretot de donar-ne testimoni: diàleg». Pensem que és un moment important
perquè els governants i els agents socials facin gestos valents i generosos en favor
del diàleg i la concòrdia.
Com a bisbes sempre estarem compromesos a cercar la comunió i el respecte mutu, i
creiem que és el que podem demanar a tothom. Ens sentim hereus de la llarga
tradició dels nostres predecessors, que els portà a afirmar la realitat nacional de
Catalunya i alhora ens sentim urgits a reclamar de tots els ciutadans l’esperit de pacte
i d’entesa que conforma el nostre tarannà més característic.
Volem recordar un cop més que «defensem la legitimitat moral de totes les opcions
polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels

pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del
diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i
estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està
íntimament vinculat a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la configura»
(«Al servei del nostre poble», 2011, n. 5). Per això creiem humilment que convé que
siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada
i valorada la seva singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva
cultura, i que es promogui realment tot allò que porta un creixement i un progrés al
conjunt de la societat, sobretot en el camp de la sanitat, l’ensenyament, els serveis
socials i les infraestructures.
El veritable progrés dels pobles exigeix també l’eradicació de la corrupció. És
absolutament prioritari i just que en tots els àmbits públics del conjunt de l’Estat es
combati la corrupció, que tant de mal fa a la societat. Ens dol i ens avergonyeix que la
corrupció s’hagi pogut convertir en quelcom natural –com afirma el papa Francescfins al punt d’arribar a constituir una pràctica habitual en les transaccions comercials i
financeres, en els contractes públics o en moltes negociacions que impliquen agents
de les administracions públiques. Cal un esforç decidit per canviar aquesta manera
d’actuar.
Tal com es diu en el document «Església, servidora dels pobres» (2015, n. 11), «és
necessari que es produeixi una veritable regeneració moral a nivell personal i social i,
com a conseqüència, una major estima pel bé comú, que sigui veritable recolzament
per a la solidaritat amb els més pobres i afavoreixi l'autèntica cohesió social. Aquesta
regeneració neix de les virtuts morals i socials, s'enforteix amb la fe en Déu i la visió
transcendent de l'existència, i condueix a un irrenunciable compromís social per amor
al proïsme».
Finalment, demanem als catòlics de totes les opcions polítiques que siguin
instruments de pau i concòrdia enmig de la societat catalana, i no deixin de pregar el
bon Déu per «una pau cristiana i perpètua» del nostre poble.
Tarragona, 11 de maig de 2017

Comunicat conjunt dels Pares Abats
dels monestirs de Poblet i de Montserrat
“L’hora que viu Catalunya és delicada i preocupant, cal un exercici de responsabilitat
per part de tots, cal extremar la prudència dels governants, cal cercar i portar a la
pràctica vies de solució als problemes plantejats.
Els nostres monestirs estan fortament arrelats en l’espiritualitat i la història de
Catalunya. Ni és la nostra intenció, ni ens pertoca prendre part per cap altra cosa que
no sigui la pau, el diàleg, les llibertats d’expressió democràtica, la convivència social i
el respecte als drets individuals i als del nostre poble.
El dret a la participació en la vida política i social ha de ser garantit, en un estat
democràtic, per aquells als quals correspon la responsabilitat de govern, que tenen

l’obligació d’interpretar el bé comú del seu país escoltant la veu de la majoria i
respectant alhora la dels qui es troben en minoria.
Amb tota humilitat demanem als governants de Catalunya i d’Espanya un exercici de
màxima prudència i responsabilitat per a un diàleg constructiu.
Preguem a Santa Maria, sota l’advocació de Montserrat, patrona de Catalunya, pel
nostre poble i la seva situació present”.
Els pares abats dels monestirs de Poblet, Fra Octavi Vilà,
i de Montserrat, el Pare Josep M. Soler.

Declaració conjunta dels monestirs
benedictins i cistercencs femenins catalans
Davant la situació tan greu del nostre poble, les abadesses i priores dels monestirs
femenins catalans de Sant Pere de les Puel.les, Sant Daniel de Girona, Sant Benet de
Montserrat, Santa Maria de Vallbona de les Monges i Santa Maria de Valldonzella,
com a deixebles de Jesucrist i compromeses amb el nostre poble:
- Expressem el nostre rebuig a l’ús de la força i a la vulneració dels drets del govern i
del poble català.
- Donem suport a totes les persones que defensen els drets legítims de la llibertat
d’expressió, de la democràcia i de l’autodeterminació perquè totes les veus del poble
català puguin ser escoltades.
- Preguem per tot el que estem vivint, amb el desig que prevalgui la serenitat, el
respecte i la pau.
Esperança Atarés, M. Assumpció Pifarré,
M. del Mar Albajar, Anna M. Camprubí, i Núria Illa.

Declaració de més de 400 capellans i diaques de
Catalunya sobre el referèndum d’autodeterminació
convocat pel Govern de Catalunya el proper 1 d’octubre
Preveres i diaques al servei de les comunitats catòliques de Catalunya, moguts pels
valors evangèlics i humanístics que representem i empesos per l’amor sincer al poble
que volem servir, en sintonia amb els nostres bisbes, els quals reiteradament han
afirmat el caràcter nacional de Catalunya i consideren que «convé que siguin
escoltades les legítimes aspiracions del poble català» (Comunicat CET 11-V-2017),
MANIFESTEM que, valorant totes les circumstàncies que han portat a la convocatòria
per part del Govern de la Generalitat d’un referèndum d’autodeterminació el proper 1
d’octubre i davant la impossibilitat de pactar les condicions per a dur-lo a terme de
forma acordada, considerem legítima i necessària la realització d’aquest referèndum, i

CONVIDEM els catòlics i tots els ciutadans de Catalunya a reflexionar sobre la
importància dels actuals esdeveniments i a votar en consciència en exercici del dret
fonamental que té qualsevol persona a expressar lliurement les seves posicions.
Vista la dificultat existent d’un diàleg serè i constructiu entre totes les parts, ens
hem sentit moralment obligats a fer sentir la nostra veu en aquesta hora decisiva per
al futur immediat de Catalunya i Espanya.
21 de setembre de 2017
_____________________________________________________________________

Justícia i Pau de Catalunya
entitat cristiana que té per missió la defensa i promoció dels drets humans de les
persones i els pobles, davant del moment que viu el nostre país, volem expressar:
1. La nostra extrema preocupació, rebuig i consternació per les diferents actuacions
administratives, policials i penals que està duent a terme el Govern i altres institucions
de l’Estat espanyol, que suposen una gravíssima ingerència en el dret a l’autogovern i
en el funcionament de les institucions catalanes i que suposen un atemptat contra
garanties democràtiques i drets i llibertats bàsics, com ara la llibertat ideològica,
d’expressió i de participació política i secret de les comunicacions.
2. La nostra convicció és que ens trobem davant d’un conflicte de naturalesa política i,
per tant, només es podrà resoldre a través de canals i d’acords polítics i sense
imposicions, sobre la base del diàleg seré i sincer sense condicions ni exclusions, la
democràcia i els drets de les persones i dels pobles, entre ells el dret de Catalunya a
la seva lliure determinació.
3. Ens reafirmem en la Declaració de Justícia i Pau en favor de la legitimitat i
conveniència d'un referèndum d'autodeterminació política de Catalunya que vam fer
públic el passat dia 11 de juliol. I subscrivim de nou les paraules expressades
recentment pels bisbes catalans, que han afirmat que “convé que siguin escoltades les
legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva
singularitat nacional”. Com ells, “defensem la legitimitat moral de totes les opcions
polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels
pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del
diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i
estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat”.
Barcelona, 20 de setembre de 2017

PREGÀRIA:
Avui, festa de la Mare de Déu de la Mercè. Demanem a Maria, patrona de
captius, que vetlli pel nostre poble de Catalunya, i ens infongui esperança en
aquests moments de dissort.
_____________________________________________________________________

Parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó
C/ Pujades, 210 – Tel. 93.309.63.65 – Poblenou – 08005 – Barcelona
www.esglesiapoblenou.cat – correu electrònic: santamaria213@arqbcn.org

