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L'ECONOMIA DE L'ESGLESIA

T o /hom se n'lla adonal : d'lm temps ençà l'es lru cluració econò-

mica de l'Esglés ia experim enta a casa nostra mutacion s considerables a tol s els nivells: des dels bis bat s a les congregacions religioses, d es de les parròquies als col·legis, des de les peliles comunitats d e religioses i religiosos a la Con l erèllc ia episcopal espal1yola.
Aques t ca nvi Iradu eix un ver it able movim ent d e fon s . D'ilqUÍ

a uns quant s anys la fesomia econòmica de l'Esglés ia serà ben
d ifere nt l/e la qu e hem co neguI. De retop ho se rà també la fesomia de les comunitats pa r roquials i religioses i la mateixa vida
d els re ligiosos i els capellan s . Perqu è l'eco nomia té Lm pes decisiu
en la vida dels individus i lle les coHec tivitats, i 110 hi ha cap motiu pe r pensar que els c ris tians ,. les co munitats cris tianes con st irullIl /111 mó n apa rt .
Ell aqLles l co nlexl, QUADERNS DE PASTORAL r elorna avui a

un lema d e què s'ha ocupa t repetid ament: la exa ctam ent deu anys
( n. 30, jLll1y de 1974) hi dedicava m és de cin qLlanta pàgin es; ell fa
set (n. 48, jw,y de 1977 ) lli con sag r ava LlI1 article folgar.
En el número que a ra pu bliquem he m volgut aplegar informació. E l nostre primer pensa m en t (i no és qu e no hi hàgim
maldat , baldament se'rls anés enda rrerint la publicació d el número i quedéssim malamen t amb els nos tres subscript ors, que tenen
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dret a una l'najor regularitat) era d'o ferir un bon inform e econòmic de cada una de les vuit diòcesis de la Província eclesiàs tica
tarraconense. Si aquest objectiu no ha estat plenament aconseguit
-si hi ha alguns bu it s o si els info rmes que hem pogut recollir
són consid erat s per alguns lectors com a il1suficient s- la culpa
no ha estaI pas llOs tra: fa més de sis mesos ens va m adreçar als
delegats diocesans d'econom ia de cada 1.111 dels vuit bisbals per a
demanar-los un i/lform e ampli, C0111 més concret millor, conscients
que els crist ia lls del nostre país eslal1 interessats -noblement interessats- a fer-se una idea al m és precisa possible dels números
dels nostres bis/Jai s.
També ens va semblar CO l'lve/liel'll Ull article global, que plantegés l'economia de les nostres d iòcesis a llivell cOlljunt de tol
Catalunya : situació i perspecli ves. E.s el que obre el nostre dossier
informatiu.
Però corn que l' Església 1'10 s'acaba amb els bis bat s, hem volgut assegurar tam bé la presència dels religiosos. En aquest camp
era hnpossible aspirar a la lO/a fitat, i ens hem limitat a unes mostres. Ordes i cOllgregacions religiosos constitu eixen un món d ivers
i com plexe. Pensem, però, que els test imonis que hem recolli l, a
m és d 'i 11leressallts i sllggerents, són prou ;lldicatius per al leclor.
Fins aquí, allò que es fa i que es plal1eja de f er: simplem enl un
informe. Per fer-li de contra pLI nt, hem denlGl1at un article obert ,
en fo rm a de lliure opinió sobre L'economia de l'Església. No és
ni ulla canonització ni llna crit ica; però està escrit des d'una òptica diferenl i suggereix la con veniència d'Lm d ebat.
N o està d il qLle, /l/ és ",dava nt, QUADERNS DE PA STORAL no

aculli aquest d ebat a les seves pàgi nes. De moment, però, ultra la
presentació de l'illforlne i rI 'aquest petit contrapU1lT que suggereix l'existència d'llIl bon l/umbre de qüest ions, 110m és dues coses
ens ha interessat de precisar i ens sembla que queden prou clares
en el «( Pò rt ic » que dediq ll em a la qüestió econòm ica: prim era, que
volem una Església plenament auto finançada; segolla, qLle també
en aques f camp de l'economia, volem una Església catalana amb
plena personalitat i autonomia. La lectura de L'informe global i
dels informes d iocesans diuen que això segon no és realitat per
ara i que no es preveu que 110 sigu i mentre les coses vagin com
van. Però -utilitzant un llenguatge prou entenedor- tothom sap
que aquesta és lma qüestió «política » i 11 0 pa s «tècnica». Espere1n
que augmenti la presa de cOl1sciència de part de m olt s fin s arriba ,.
a fer-ho inajornable. Aquest número voldria aportar-hi la seva
contrib ució.
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PÒRTIC

LES ELECCIONS D'ABRIL
¡ral la pena destacar-l'lO perquè no ha estat prou record al: el fet qu e s'exhaureixi amb to ta no rmalitat una
legis la t ura i que es proced eixi a la reno vació d el Par-

lam e"t és la primera vegada que s'esdevé a Catalunya.
El procés no rmal va quedar colapsat, p rimer, el s is
d'oclub re de 1934, i dos anys m és tard va venir el que
va ven;,-. Celebre m , don cs, q ue hàgim arribat a aqu est es sego ll es e leccio l1s : represe nte n la consolidació de la
nost ra d emocràcia.

La cam panya que les precedeix ens bombardeja els
ulls i ens eixorda les orell es. Més del que caldria. Pareit s i partit s volen v endre/ns el seu producte, recaptar

el nostre vot. Es presenten, ells, com a protagonistes.
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Massa vegades, com a protagonist es desqualificadors i

excloents. No criden el poble a la reflexió, com caldria,
al d iscernim en t, a la responsabilitat.

Fin almem, però, callava la cridòria i els ciutadans
ocupàvem el primer pla, tots iguals davant les urnes:
WUl persona, Ull VOl. Així exe rcíuH el nos /r e paper
suprem, aquell que valida el joc polític. Una veritable
celebració democràtica i popular; gairebé un «sagrament »: Ull siglle del que és la democrà.cia i, a més, Ull
signe efi caç. Donem-ne gràcies a Déu.
Des prés venien els comentaris. A Madrid, sorpresos per uns resultats inesperats, que lren quen els
seus esquemes habituals -igual cant s'ha via esdevingut
a Bascò nia mesos abans- semblen incapaços de fer
W1Q anàlisi mínimament ob jectiva i situada: víctim es
dels seus prejudicis, to t són projeccions en l'àmbi t que
ells en diuen {( l'lacional>>.
A Catalunya lli ha hagut d e tol: anàlisis més o menys
lúcides o enceri ades i reaccions ideològiques que es
I raeixen pel seu verbalisme «demodé» .
Que ens sigui permès de recollir algunes de les coses
que s'halt dit , i esbossar una inte rpretació.
L'allau de personalitats dels organismes centrals que
ens ha visi /a/ els dies de la campanya ha otès molts ca·
ralans i, al capdavall, ''la s'ha trobat co rrespost pels
resullats de les vo tacions. Vol dir que el Parla ment
català 110 és vis t pels ciutadans de Catalunya co m un
òrgan provincial i sucursalista.
El llengua/ge de moltes d'aquestes personalitats ha
desvet llat talllbé més malestar que altra cosa . Molts analistes /tan posa l de manifest la seva desconnexió amb
la rea litat de l ll ostre poble i li h.an atribuït efectes negalius per als seus autors i els seus patrocinats.
No ha es tat la dis juntiva dretes-esquerres, capitalisme-socialisme, aquella que ha polaritzat l'electorat. Una
verita ble onada de tons de signe nacionalista ha sub6

m ergir, ell bona part, aquestes contraposicions i ha
portat al triomf majorifari d 'una coalició electoral.
A parer nost re no és, dOllCS, dese ncertat de di r que
ha guanyat Catalunya. Precisem: una Cata lunya conscielll de la seva personalital pròpia, q ue vol una
alltonomia política real , que no s'avé a ser una sucursa l de Madrid. Aques l a aspi r ació ha aclual de gresol,
i ha fos VOls de diversa procedència, preocupals abans

que lOt per afermar les nostres institucions davant un
perill que

110

hall con sidera I pas fictici. Quan sigui clar

que les institucions nacionals catalan es est iguin ben
assen tad es i SigUÚl sincerarnent reconegudes, aquest vot
lrd'/llvió es sedimentarà i mos /rarà els seus diversos estrats. N o es pOl donar per descomplal, però, qu e els

vots tornaran a les seves dive rses matrius es panyolis tes,
enduts pel pes dels elem e1lts ideològics i socials afin s.
Els resultats elec torals semblen postular qll e el des tria'l1 ent pugui fer-se a l'int erior d'una única 111atriu englobanl: Calalunya.

Per a nosaltres cristiaHs, fid els a l'Esperit universal
; encarnat de la Pentecosta, aquestes eleccions i els
seus resultats ens tan allorar Wt co p més a la consciència la tensió entre opció social i opció nacional, entre
obertl/ra i idell ti tat .
¿QlIè cal avalllposar: l'opció socia l -l'opció pel poble sem ill, pels pobres- o l'opció nacional -l'opció per

Catalunya? Així, d'en trada, ens neguem

CI

admetre aques-

l a d isjunliva, perquè els pobres, el poble senzill, són
ben b é Cala lunya. En 101 cas es Iracla d'oplar elllre

du es mOlleres d'en tend re la cosa pública: al servei de
IOl el poble, co m ençanl pels pobres, o bé al se rvei priIllordial d'uns sectors privilegiats. Plant ejades així les
coses, la respos ta dels cristians només pot ser una: hem
de lluitar per W'lQ Ca talu1lya per a tots, com pensadora
de desigualtals, llimadora de privilegis, redistribuïdora
de la riquesa coHec liva. El problema se'ns planteja quan,
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en la concreció d'unes eleccions, cap de les alt ernatives que hi concorren no manté com ca l aques ta doble
fidelitat, o bé quall aquelles que la mall tenell no tenell
possibilitat de recollir prou 110mb re de vot s. En aquest
cas cal o ptar. L'antic aforisme . primlm vivere; deinde
p/¡ilosop/¡are . ( primer és viure després villdran les filo solies) condueix alguns sectors a avant posar l'opció social. Però, ¿és que la qüeslió nacional és assimilable al
• philosopJzare » de la dita?; ¿no pertany, més aviat, a l'en·
lranya inlima de l ser? AI nostre entendre, els resultats
d 'aquestes elecciolls diuen que la majoria del cos electoral sembla haver-ho entès així, i que nombrosos ver
lants semblen haver pres les seves dis tàncies d'esquemes fàcils i d'identificacions simplistes, que lla s'ltan
volgll1 deixar polaritzar per la disjuntiva dreles-esquerres, capitalisme-socialisme, ni s'han avingut a ideulificar,
sense més, opció nacionalista amb opció dreta'Ja. Possiblemellt aquí hi Ica jugat un selly que ha fel prova de
realis me, si l'lem de creure nombrosos cOl'nentarisles, i
que és un toc d'alenció davanl les simplificacions de
m olts polítics.
Una segolla disjuntiva s'h.avia superposat a aquesta
primera: ¿què cal llvantposa r a què: l'obertura o la prò·
pia iden lital ? Aquesta disjunliva, tota la Itistòria de Cataltmya l'havia superada: país de marca, el nostre, hem
es tat un poble obert, assimilador i i1'ltegrador de tota
m ena d 'influències. La mateixa geografia ens diu que
Catalunya és feta de la unitat en la varietat: una multiplicitat de comarques i subcomarques diversificades
cons titueix el llostre substrat geogràfic i humà. Catalu"ya és, al capdavall, ulla matriu cultural int eg radora .
Pe rò avui, curiosament, se'ns acusa de ta ncamen t
cultural, de manca d'obertura, i se'ns retreu un urc i
una altivesa, i àdhuc un es peril agressiu, colonitzador
i imperialista, per part de representO/Its de pobles que
no hi Ita cap dubte que ten en totes aquestes ca racte-

8

risti ques i que les han exercid es abundosalllent i les
cont inuell exercint precisal11cl/l en relació amb l1osaltres. Plantejada així la qües tió, aquesta deixa d'exist ir
i no és sinó WJa m all ifestació novíssima i «democrà tica»
d'aquell wrll1mà tal1.ca t i imperialista, que «desprecia
Cl.la l1t o ignora» i que algulls anomenen avui «neonacio/wlisl11e espanyolista».
La qüest ió és, doncs, una altra: s'anomerlll imnzigració. El nostre país - l/n pais pelil, políticam ent i culturallllen t expolial i opril1lil- s'ha convertit els darrers
quaran ta anys en terra d'assentament de nombroses famílies procedents d 'altres pobles de la pellínsula ibèrica
amb m enys possibilitats que el nostre per a gual1 yars'hi la vida. El resultat és l'aiguabarreig act ual: LIIl veritable amwllega m el1t, el desarrelament de molLes perSalles, la gran majoria d e les quals pertany a les classes més feble s. Van sortir dels seus pobles i se'n vall
endur un bagatge cultural -en el sentit fonam en talm ent
antropològic i popular de la paral/!a-; i lla han acabat
d'a rrelar a Catalunya, molts as pectes de la qual -coII'1 el1çall{ per la llengua- els resulten fo rasters. I ara
el fantasma de l'atur els pren un dels puntals li/és
ferms de la seva nova identitat; un dels camins m és
reals del seu arrelament: el t,.eball. TOI es aquestes persones fum fet, fan i són Catalunya; per bé que també
podrien cont ribuir a desfer-la, a causa precisamellt del
seu Hom bre i de la rapidesa de la seva vinguda (que no
¡enen parió en lOla la nostra història), i d e la siluació
d'expoliació i opressió política i cultural en què s'ha
esdevingut i de la qual només molt minsament ens com ellcem a reCl/pera r.
La societat i l'Església d e Catalunya no s'han tancat
a tales aquestes persones: hem estat una societat i una
Església obertes. J l'arrelam enl s'ha anat produint al
si de la nostra matriu nacional, la qual ha donat proves, un cop més, de la seva ductilitat, la seva receptivitat
i la seva capacitat integradora.
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Aquest pl"océs ha de continuar. Els cristians, les co·
mll/li/a/s cristianes i l'Església 11em d'ésser-Ili agents aclills. I l/ em de conjl/rar el doble perill que podria amena-

ça r- nos: d'una banda el tancament, tan poc català, tall
poc abol1at per la nostra història, del «nosallres sols»;
d'altra ballda, el recurs «lerrouxista» d'aixecar els im migrat s co ntra els aUlòctons. Algulls accents se n'llall
f el selllir durant la campanya electoral. Sorlosalllenl les

urnes lum donat en tenent que no desve tllaven gaire resso/'/s i que Calalun ya continuava sentint-se com UllQ comunitat nacional, com una societat oberta.
Després d'aquest llarg recor reg ut és llora de dir UI'IQ
paraula sobre l'Església. També aquesta s'IIauria de sen·
lir inlerpeNada pels resulta/s de les el eccions. QUADERNS DE PASTORAL ha f el senlir la seva Ve/l diverses vegades en pro d'una Església realmenl calalana,
oberta a les Esglésies germanes, però ben arrelada a
l'entrallya del llostre poble, autòctona i autòlloma. Ma-

lauradameut, les es l ructures jeràrquiques no s'aveneH
amb aquest ideal. I l'anom enada «Conferència episcopal tarraconense» no és, com desitjaríem. l'òrgan suprem de direcció de l'Esgl ésia d'LII1 poble, sinó una sim o
ple reunió provincial de bisbes diocesa ns que no acabell
de dec idir-se a elaborar el seu es tatut i a presel1wr-lv
coratjosa ment a Roma i a Madrid. No és la primera v egada que diem que eclesiàsticament anem endarrerit s:
que el procés de reconeixem.enl de la personalitat cala/mUl, que ja és insuficient a nivell civil, és pràcticam ent Ilul a "ivell ecles iàstic; que els dirigents polítics
han f el, malgra/ Iol, I/ns passos que no han tet els dirigenls eclesiàslics. No es tracla que l'Església l/Qgi

d'anar a remolc de l'Es tat; es tracta que l'un i l'altra
S '¡¡l/ II

d'adequar a la realitat dels diversos pobles.

Ara el nostre poble s'ha pronunciat per un enfortim ent de les seves institucions. Si des de l'Església
som in ca paços de lreure'/! les conseqüències, és que no
10

es /em proti a/l' nI s a la realilat o que ens manca coratge
per a servir·la. Es p erem, doncs, que qual'l es reuneixin
e/s 110stres bisbes la irzt erpeNació electoral no els d eixa-

rà indiferenls. I que els donarà prou força per plawejar el nostre plet -el plet d'una Església capitidismiI1"ïda- {/ Roma i li Madrid. Si no ho fan, s'haural1 d'avenir a sofrir una derrota a les urnes. Acontentar-se perquè a l'Església no hi ha urnes i el poble 110 decid eix
lIlai am b veu i vot. fóra

U/ta

tris ta manera de girar els

ulls a la realitat.
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ECONOMIA
I ESGLESIA CATALANA
Les dues úllimes diades de GERMANOR lum eSlal
argall i /zae/es pels vuit bisbats catalans cOHjul1lament: fa ,

dOlles, mé.s de dos all ys que ja exis teix un treball man com wlal en el cal1lp de l'eco l'lOl1Iia . Cal valorar aquest

pas per IOl el que suposa de solidif icació del cos ins-

ti/ucio11al de la llost ra Església catalana, sense que n'ha·
gi de so rlir perjudicada l'autonomia de cada bisbat. Ull
d epa rtam ent més que s'afegeix li d'altres qu e, amb més
temps d e rodatge, es mouell organit za d ament , amb COIllactes i int erca nvis sovint e jat s .
QUA DERNS DE PASTORAL inl enla de centrar sempre la seva atenc ió e n allò que bull a l'interior d e l'Església d el nos /re país, i qu e apun ta, des d'una perspectiva de prese,Tt i de futur, cap a una millor fid elilal a
la missió que li lla es tat co nfiada i a la tasca intral1 sf eri ble que ha de dur a lerme enlllig del nostre poble.
I 110 cre iem qu e desdigui ge1ls f/i mica d el camp, pas-

tora l, de la 11051ra rev ista d edicar Ull número a l'economia. Oi més quan la qüestió es troba damwlt la taula
de cada bisbat en parlicular i , glo balment, de tota l'Església ca lalana; amb pla llte jament s, a més, 110 pas m i llsos nï esq uifits, sinó ambiciosos i mirant tossudam ellt el
fu tl/r : l/li fu tllr ql/e volem sota el siglle de l'aut ofina nçament total.
Si alguna cosa hem d e lamentar, és que ens lulgint
llevat tard a l'hora de prendre'ns se riosament aquesta
qües tió. Veus aïllades, proti que n'han anat so rtint,
temps ha . Però la solució ---o, s i m és 170, la seva previs i6-- s'havia anat ajornant ilJde flllït/ament. No en nega12

re m la complexitat, ni en descolleixerem les dificultats
que s'hi apiloten. Però ens situarem a l'extrem contrari
d'aquells que, de bon començament -per no dir abans
de com ença r-, ja parlen de la impossibilital d'arribar
(j cap solu ció per aquest cami. N o: l'Església lla d'assolir l'all lo!ilwnça l11 enl; l'Església po/ assolir-lo; ¡!averse lleva t tard no vol dir no ésser-hi a temps.
Però hi ha Ull al ere motiu que empeny i esperona els
cristialls de Cara/llITya a Ireballar pel nostre propi aulof;'ulI7ç{l111ent. No hauria d'ésse r-hi, cert; però 110 cal que
ens hi capfiquelll: en aquest punl dels diners, m és que
eH cap alt /'e, /', e1l1 d 'apellar al realisme. Perql/è allò que
s'esdevé a llivell civil passa també - diguem-Ito clarament, encara que ens dolgui: passa sobretot- a nivell
eclesial: les eslrl/ClU res de l'Església espanyola ellS im·
pose /! l/na Església ca /alana de peatge. ¿Volellt publicacions eclesials catalanes? Ens les haurem de pagar" '}
a lIl és d e pagar un bon xic les all res: les redactades
en lIellgua castellana. ¿Volem institucions calequètiques,
pas/orals, teològiqu es, bíbliq,¡es .. calalanes? Ens les
IIl1 urem de pagar "" a m és de pagar un bon xic les altres.
I cOIl~ l i que no es Iracta només de voler-les per voler- les, com es pensen ells. Les necessitem; i les necessitem a la llostra m esura j segons el nostre tarannà.
Perquè ja ells lla vagal prou de comprova r que, en les
gralls campa1lyes centralit zades, finançad es també amb
els nostres diners, ellS ofereixen, a tot estirar, una tiradela edit orial de cart ells Iradul ts al català, acampaIlyats sempre, això sí, de les pertinents explicacions ell
castellà: hall de ser escrupulosam ent fid els, ells, al -per
a 1l0saltres- temut i fatí dic bilingüis me.
El recotleiUl11ell1 de drel i de fet de l'Església calala,Ul i de la seva Con ferència episcopal com a expressió
m àxima passa, doncs, pel noslre autofinançament total:
de les persones, de les institucions i de totes les activitats, sense oblidar-ne ni una. Què més voldríem, que
13

virlgu és per uns valors més alts, ja adquirit s de temps
i proclama ts teò ricament als quatre vents: la dig"itat
dels pobles, el dret li la seva llib ertat, a la seva cultu ra
i a la seva llengua ... què més voldríem! Però el realisme
i la prosa de la vida s'imposen: aquest s alts valors 110
SÓIl reconeguIs a la pràctica, tampoc a nivell eclesial.
El cami que hem em près decididam el1l i que queda
palesat ell aquest nlín/ero de QUADERNS, l'hem de continuar costi el que costi, nwrcant-nos els objectius a
cu r I i a llarg -ni que sigui a moll llarg- termini. Ens
hi juga riem massa si abandonéssim.
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INFORME

REORDENACIO DE L'ECONOMIA
DE L'ESGLESIA A CATALUNYA
ANTONI BASCOMPTé

Una mica d'història

L'Església ha tingut sempre estructura econòmica. A vegades
reeixida. A vegades no tant. A vegades a favor de l'Evangeli. A
vegades destorbant·lo.
Trobem es tructura econòmica en els temps de Jesús: aquelles
dones que el seguien de lluny i el servien i que servien també els
seus deixebles, aquells amics que cls oferien taula i hostatge, i
aquells homes i dones que els donaven almoines, constituïren, tots,
la primitiva estructura econòmica.
15

Els Fe ts dels Apòstols donen constància d 'uns crist ians que \'er,en llurs béns i els posen als peus dels Apòstols, de les coHectes que
organitza Pau a benefici de l'Esglés ia de Je rusalem, i d'una dinàmica de béns materials compartits. TOL plegat mostra una estructura econòmica senzilla, fraternal, transparent i assumida pels
creients, que era un senyal clar de l'es timaci ó que es tenien, de la
fe rmesa de la fe que professaven i de l'esperança iHusionada que
posaven en el Senyor Jesús.

Amb el tem ps, l'estructura econòmica va canvian t. Les an tigues
apor tacions vo lunt àries dels amics es van complementant o, a
\'oltes, subs tituint, amb aportacions imposades i amb donatius dels
poderosos. Són èpoques en què l'Església assumeix funci ons socials
im portants que requereixen mitjans ma te rials abundosos.
Cenyint-nos a Espanya i a Catalunya, l'Esglés ia esde\'é propietà ria
d'un extens patrimoni, amb les rendes del qual, així com amb les
almoines, delmes i altres aportacions dels fidels, finança (.autofinança ») les seves activitats evangelitzadores, assistencials i culturals.
Les lleis de Mendiúbal (primer terç del segle XIX) arruïnen
aquest patrimoni , i amb el Concordat de l'any 185 1 l'Estat s'obliga
a aportar a l'Església unes quantitats anyals en concepte d'indemni tzació. Aques ta situació, que només es trenca durant la segona

república, és ratificada pel Concordat de l'any 1953 i continua fins
al 3 de gener de 1979, data en què són signats els nous Convenis
entre la Santa Seu i l'Estat espanyol.
El Conveni sobre Assumptes Econòmics es tableix que l'aj ut econòmic de l'Estat revestirà dues formes: una de permanent, que
consistirà en un tractament fiscal beneficiós per a l'Església, semblant al que li concedeixen la major part d 'Estats del món occidental (en realitat, el tracte que s'aplica a l'Església és el mateix
que es dóna a les entitats benèfico-socials i, per tant, no és cap
privilegi especial), i una altra de trans itòria, que consistirà, prim er,
a assegu rar du ran t un temps mínim (1980, 1981, 1982, 1983, 1984
i 1985) un lliurament dinerari a l'Església semblant al que rebia
l'any 1979, i després, a lliurar-li la quantitat que resulti de l'anomenat «Sistema d'Assignació Tributària »: en virtut d'aquest sistema,
el contribuent que ho desitgi podrà demanar a l'Estat que aquest
passi a l'Església un pe tit tant per cent -avui e ncara per determi·
nar- de la quota que de totes maneres ha de pagar a Hisenda -tant
si fa ús d'aquest dret com si no-, com a conseqüència d'un impost de caràcter personal.
L'Assignació Tributària, que -ca l remarcar-ho- és ja un sistema d'autofinançament de l'Església a través de l'acció recaptadora de l'Estat, s'acabarà quan l'Església, després d'un temps pru16

dent -sense determinar- per a reorgani tzar la seva economia i
conscienciar els seus fidels, declari assolit cI seu propòsit, sol em·
nement proclamat en aquest conveni, d'aconseguir, per ella ma·
teixa, els recursos necessaris per a satisfer les necessittas deri·
vade s de l'ac tivitat eclesial stricto sensu. L'Església tornarà, ales·
hores, al sbtema trad icional d'autofinançament. I en la circums·
tància actual de les nostres esglésies, mancades de patrimonis ren·
dibl es importants, això vol dir que tornarem a empalmar -amb
les diferències òbvies que es deriven de vint segles que no han
passa t cndcbadcs- amb el sistema econòmic de les esglésies pri·
mitives, que es basava en la lliu re aportació dels «am ics de Jesús ».

Estructura actual

Des del punt de vista de l'economia, l'Església un iversal és, en
realitat, un conjunt d'entitats amb economies extremament autèr
nomes (Santa Seu, Conferències episcopals, Diòcesis , Ordes religio·
sos, parròquies, monestirs, etc.), l'únic punt coincident de les quals
és que estan sotmeses a unes autoritats tutelars (Sant Pare, Assem·
blea plenària de les Conferències episcopals, Bisbes, Superiors ge·
nerals i provincials, abats, etc.).
Pel que fa a les diòcesis de Catalunya, podem dir que l'economia
de cadascuna d'elles (que no comprèn la dels ordes, congregacions
i institut s religiosos de dret pontifici, així com tampoc la de les
institucions de caràcter supradiocesà) és una mena de federació d'e·
conomies: la de la «mitra», la de cada una de les parròquies, la
de cada una de les enti tats diocesanes dotades de personalitat ju·
rídica, la de moltes altres entitats que no gaudeixen d'aquesta per·
sonalitat, etc. Des d'un punt de vista jurídic, aquestes economies
estan relacionades en tant que subjectes a la tutela del Bi sbe, de qui
poden rebre inspeccions i certs manaments i de qui han d'obtenir
determinades autoritzacions (en casos de vendes, constitució de
gravàmens, etc.). Des d'un punt de vista econòmico-fàctic, l'economia
de la Mitra és subsid iària de les altres. En resum, es podria dir que,
estructuralment, les economies diocesanes són, cada una d'elles, un
conjunt d'economies autònomes -fet positiu-, però insuficient·
ment coordinades -fet negatiu. A nivell de l'Església a Catalunya
i de iure, l'economia de cada diòcesi és plenament independent de
la de les altres, si bé, l'estiu de l'any 1982, els bisbes de la Tarra·
conense varen prendre un acord de gran transcendència: constituir
un «Fons Comú Interdiocesà », iniciar una campanya comuna de
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sensibilització del que en podríem dir la consciència econòmica dels
fidels, homologar els instruments comptab les de totes les diòcesis
i celebrar, una vegada l'any i en una mateixa data, la . Diada de
Germa nor, vers el finançament solidari de l'Església a Catalunya ».
Els recu rsos de cada diòcesi provenen de ¡'aportació de ls fidels,
de les re ndes dels patrimonis propis i de l'aportació de l'Es tat, que
es rep via Confe rència Episcopal Espanyola . El valor -tant absolut com relatiu- d'aquesta darrera quantitat varia molt segons les
diòcesis; aro, mentre a Barcelona l'import del que arriba directameu t de l'Es tat (via Conferència Episcopal Espanyola) represen ta,
aproximadament, un 17 per cent dels recursos globals, a Urgell
representa un 57 pe r cent.
Sorgeix ara una primera qüestió important. És rica l'Església
a Catalunya? Hi ha un sector del poble que entén que la nostra
Església és rica i fins i tot extraordinàriamen t rica. Aquesta imatge
s'alimenta d'uns fets del passat, però també d'uns d'actuals: les
catedrals, els grans temples, la paga de l' Estat, etc. l, tanmateix, la
veritat certa és una altra: la nostra Església és pobra: les catedrals
i els gran s temples es troben fora del comerç dels homes i, per tant,
no poden ser venuts; mantenir-los empobreix; i la paga de l'E tat,
que provoca enutjos a molts, avui representa ben poc : e ls nostres
preveres a plena dedicació s 'hauri en d'acontentar amb unes 24.000'pIes. al mes (i no fa pas massa anys s'havien d'acontentar amb
5.000!) s i haguessin de ser retribuïts només amb els diners d'aquesta
paga.
Però és just dir que l'Església té la seva par t de culpa en la
perduració d'aquesta creença: les laxes i els aranzels per a «serveis
re ligiosos » no han estat ben explicats, l'ad ministració del patrimoni -sense negar mai la bona fe- no sempre ha estat prou competent, i durant ma!)sa tem ps ¡'Església s'ha resistit, incomprensiblement, a explicar públicament els números .
La situació, a la fi de ]a dècada dels setan ta, pod ria resumir-sc
així: les «taxes i els aranzels» havien estat suprimits a la major
part de diòcesis; els recursos globals eren insuficients; la gestió
econòmica era honrada, però amb algunes excepcions, entre elles
So lsona, era arcaica i no comptava amb la coHaboració de laics;
l'es tructura econòmica estava es tablerta sobre el s istema de compartiments separats; i ]a major part del poble fidel estava mal informat. Aquest era el quadre real sobre el qual s'ha anat di senya nt
la reordenació de l'economia de l'Església a Catalunya.
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Princi pis de la reordenació
J. Una delimitació precisa de l'objec tiu a aconseguir. Les diò·
cesis catala nes treballen per assolir una economia que esdevingui, alhora i inseparablement, el suport material necessari per a
l'anunci de l'Evangeli i una manera - modesta però real- d'afirmar
la fe, l'esperança i la caritat dels catòl ics. Dit d'una forma més
descrip tiva : crec poder afirmar que les diòcesis catalanes desitgen
aquestes dues coses: que el compromís d'autofinançament sigui
en tès com el compromís ferm i peremptori de fer possible, dins d'un
termini raonable, un finançament correcte de tota l'acció evange·
litzadora <stricto sensu» de l'Esglés ia, sense l'ajut directe de l'Estat
(l'ajut indirecte és el tractamen t fi scal beneficiós -no privilegiatdel qual ja hem parlat); i que tothom -pcrsones i entitats- s'esforci per tal d'aconsegui r una economia eclesial que sigui

-suficient: que no sigui rica, però que no de ixi sense atendre
necess itats pastorals autèntiques;
- solidària : sostinguda per tots i en benefici de tots;
-autofinançada : independent de l'ajuda de l'Estat i basada, sobretot, en l'aportació dels fidels, per bé que compti també amb una
rendibilització adient dels recursos materials propis;
-transparent: que tothom sàpiga el què i el perquè dels números de l'Església;
- i, en conseqüència, sigl1e evangèlic de fe, de pobresa, de solidarit at i de co nfiança en Déu i en els mateixos creients.

Z. La incorporació de laics a la gestió econòmica. Tots els fidels són corresponsables en l'acció evangelitzadora de l'Església.
Però, a l'hora de l'actuació, podem dir, utilitzant un llenguatge pedagògic i sense pretensions teològiques, que aquesta es distribueix
en diversos camps: aquells que són propis -dels pasto rs, dels
religiosos, dels laics- i aquells, ben abundosos, que són «compartits». Sembla clar que l'economia és un d 'aques ts darrers i que el
paper del segla r hi ha de ser preponderan t, especialment amb l'aportació de la seva experiènci a i dels seus coneixements tècnics,
sempre, és clar, que es tracti de laics competents en la matèria.
Les diòces is catalanes, en graus diferents segons les seves especials circumstàncies, han iniciat aquesta incorporació de laics a la
ges tió econòmica, i això sembl a que ha produïl una millora en la
qualitat de la gestió i u na major credibilitat dels «números» de
l'Església. Tanmateix, resta encara un llarg camí a recórrer.
3. La creació d'ins truments de solidaritat: els «Fons Comuns~ .
La solidaritat és una bella paraula, que massa sovint no va més
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en llà . Però no n'hi ha prou d'acceptar un "princIpI », ni q ue sigui
de debò: cal fer·lo realitzable a través de la creació dels instru·
ments adequa ts.
A Ics diòcesis catalanes, i a nivell de les necessitats institucionals bàsiques (re tribució del clergat, serveis cen trals, noves cons·
trucc ions, etc.), la solidaritat es practica a través de diversos _Fons
Comuns., entre e ls quals cal des tacar els _Fons Comuns Diocesans)t
i el . Fons Co mú de la Tarraconense»: els primers ja fa a nys que
funcionen en cada una de les vuit diòcesis; el segon, creat l'es tiu
de 1982, resla encara en estat embrionari, mentre una comissió,
presidida pel Bisbe de Lleida, n'estudia els criteris d 'aportació i de
redistribució dels recursos per tal de fer·ne un instrument útil per
a equilibrar les economies de les nostres diòcesis i per a avençar,
totes, pel camí de l'autofinançament.
La solidari ta t amb les altres diòcesis espanyoles es realilza a
través del Fons Comú de la Conferència Epi scopa l Espanyola.
4. La forlllula ció de nous models co mptables. Si m'és pe rmès
d'introduir, en aquest article, un incís d'ironia, explicaré una breu
anècdota. L'any 1979, no gaire després d'haver acce ptat el m eu poc
envejable càrrec de Delegat d 'economia de l'arxidiòcesi de Barce·
lona, vaig preguntar a una persona que, per raó del seu ofici, semblava que ho havia de saber : • Però, en aquesta casa (el Bisbat),
quant devem? Em va mirar amb una barreja de perplexitat i
simpatia, va aixecar una mica, lateralment, els dos braços i em va
contestar : "Oh!, més val no saber-ho! ». Era una persona exceHent,
molt culta, i ningú no li havia fet mai una pregunta tan estranya.
Treballava com ci seu an tecessor, i aquest com e l seu ... ¿a quants
segles hauríem de retrotreure'ns? El cert és que no sc li havia explicat que, cies de [a molts anys, però especialme nt en els nostres
temps, existeixen sis te mes i models compta bles que permeten de
conèixer molt bé la situació econòmica d'una entitat.
Avui, totes les diòcesis ca talanes ha n adoptat el . Pla General
Comptable de l'Església a Espanya . (que és un calc del Pla General
Comptable de l'Estat espanyol) i han anat creant uns models comp·
tables que pe rmeten donar resposta a la meva pregunta i a moltes
altres: quin és el volum total clels recursos de cada diòcesi, de qui·
nes fon ts prove nen, en què s'esmercen, etc. La feina no és acabada
i s'hi continua treballant ; però globalment, els números que es
poden oferir són ja força fiables.
s. L'inici i el mantenimen t de les campanyes de sensibilit zació
sobre la r espo nsabilitat ecoltòmica dels fidels en l'Església. Ja he
dit en aquest article que la situació econòmica no és pa s la ma·
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teixa en totes les diòcesis catalanes. Malgra t tot, estic convençut
que l'Església cata lana pot aconseguir una economia suficient, solidària j progressivament autofinançada, si som austers, capaços de
crear els instruments de sobdaritat que ens calen -fonamentalment, els Fons Comuns- i d'endegar una vigorosa acció educativa
que desvetlli la «consciència econòmica» dels creients. Per a mi, el
fa ctor determinant de l'èxit o e l fracàs de la reordenació econòmica
és precisament aquesta acció educativa.
Totes les diòcesis catalanes i moltes de les seves parròquies fan
campanyes educatives; però em sembla que encara hem de fer molt
més, que en aquest camp estem a les beceroles. Moltes vegades,
és veritat, el «dring. del diner ha ofegat la veu de l'Evangeli. No
crec pas que aquest sigui, avui, el nostre cas. Més aviat penso que
l'actual insuficiència de recursos (no pas ella sola, naturalment) fa
que el so de la Paraula no arribi amb prou vigor a les oïdes dels
nostres coetanis per tal que tots plegats puguem «de somno surgere»
(alçar-nos del son).
No es tracta de «demanar». Es tracta de «convèncer», de fer
entendre que l'Evangeli ha d'ésser anunciat perquè tal és el manament de Crist i perquè els hom es ho necessitem; que anunciar-lo té
un cost d'oració, d'estudi, de compromís temporal, de lluita contra
un mateix ... i, també, un cost econòmic; i que tots aquests costos
han d'ésser assumits pels amics de Jesús d'avui, és a dir, per nosaltres, e ls creients. Potser ens costarà temps, entendre i fer en·
tendre tot això. Però, si no ho aconseguim, no hi haurà ni autofi·
llançament ni reordenació econòmica reeixida.
6. La reorgani tzació administrativa. A les diòcesis catalanes,
i sota la dependència de llurs bisbes, hi ha una sèrie d'òrgans que
tenen cura de la gestió econòmica: Delegat episcopal, Consell diocesà d'economia (responsable de la política econòmica general de
la diòcesi), Ecònom (administrador executiu diocesà). Organ collegíat consultiu (al qual cal demanar, en alguns casos, consell i
consentiment), Consells zonals, arxiprestals i parroquials d'economia.
A nivell de Catalunya, la Conferència Episcopal de la Tarraconense pren acords econòmics que sols vinculen potestativament els
Bisbes. També existeix una reunió de tots els Delegats episcopals
d'economia de les diòcesis catalanes, amb finalitats d'estudi i elaboració de propostes que han d 'ésser elevades als bisbes per a la
seva aprovació.
En la creació dels Consells d'Economia, Catalunya -com potser
també ha succeït en altres indrets d'Espanya- s'ha antici pat al
que després ha establert el nou Codi de Dret Canònic.
31

Raons de fons

No cal pas maldar per fer comprendre que l'economia és necessària per a l'acció evangelitzadora. Jesús mateix - Déu rct Home-,
en subjectar-sc a la condició humana, va necessitar una estructura
econòm ica per an unciar el Regne. Tots els homes, lO ts els grups
humans, necessitem una base econòmica per a realitzar les nostres
accions.
Tanmateix, el paper de suport material de l'anunci de la Paraula
no esgota tota la dimensió de l'economia a l'Església. L'economia
pot esdevenir, també, un signe que ajudi la proclamació de l'Evangeli o que la des torbi. Així, doncs, si volem una economia sufic ient
és perquè vol em donar testimoniatge que creiem en Jesús de debò,
amb una fe fonda, sentida, que passa pel cor i travessa la cartera .
Si volem una economia solidària, és perquè volem donar tes timoniatge, davant del nostre món, que els creients ens estimem i que
es timem tots els homes. Si volem una economia autofinançada, és
perquè volem donar testimoniatge que, en un país com el nostre,
en què tants polítics han fet de capellans i tants capellans han fet
de polítics, som plenament lliures de tot poder i, especialment . del
poder polític, que confiem només e n Déu i en nosaltres mateixos.
l finalment, si volem una economia transparent, és perquè volem
donar testimoniatge que som uns homes honrats, de bona fe, que
estimem la veritat.
Tots aquests testimoniatges, els volem donar no només de paraula, sinó amb fe ts. Per això molts laics s'han incorporat a la
gestió econòmica de l'Església, s'han crea t instruments de solida·
rita t, s'han formulat nous models comptables i s'han iniciat Carn·
panyes a diferents niveUs : des de Ja parròquia fin s a tot l'àmbit
català.
Les raons profundes i generals de la reordenació econòmica de
l'Església a Catalunya brollen, doncs. d'una fe, d'una esperança i
d'un amor que volen expandir-se.
Arribat aquí, sospi to que el sofert lector deu començar a estar
cansat, i amb tota justícia. Però m'hauria de perme tre, encara, que
li expliqui quines són, al meu entendre, les raons darreres j específiques de l'autofinançament i quins són els obstacles que haurem
de vèncer per fer arribar a bon port la reordenació econòmica
empresa.
Les raons darreres i específiques de l'autofinançament poden
resumir-se així:
J. La raó religiosa. Podem presen tar-la en aquests dos vessants
que són com les dues cares de la mateixa realitat, l'una Església
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endins i l'altra Església enfora:
a) assumir el cost econòmic de l'acció evangelitzadora no és
quelcom de segon ordre, sinó exigència ineludible de la fe;
b) l'autofinançament augmenta la credibilitat de l'Església: els
homes d'avui són molt sensibles a aquest testimoniatge econòmic;
si ens autofinancem, podran dir: els catòlics creuen tant, que fins
i tot es paguen el que costa viure intensament j cOITIunitàriament
la seva fe i proposar-la als altres.
2. La raó ètica. El 3 de gener de 1979 l'Església a Espanya es
va comprometre a autofinançar·se plenament. Va proc1arnar el seu
propòsit «d'aconseguir per ella mateixa els recursos necessaris per
a sa tisfer les seves necessitats ». En una societat en què el sentit
moral va degradant-se dia a dia, pot l'Església incomplir aquest
compromís?
3. La raó "istòrica. Amb antelació al Concordat de 185 1, l'Església a l'Estat espanyol s'autofinançava. Aquesta afirmació, que
em sembla plenament vàlida, hauria de ser més explicada; però si
ho féssim ara, allargaríem excessivament aquest article. Afegim
només que l'Església dels religiosos s'ha autofinançat sempre, encara que aquesta afirmació també s'hauria de justifica!". Doncs bé,
als nostres dies que l'Església, si no posseeix el patrimoni que tenia
abans de la desamortització, té en canvi tot el cos doctrinal del
Vaticà II i unes possibilitats de comunicació amb els seus fidels
majors que en qualsevol altre temps, ¿li ha de resultar tan dificil
de retornar al seu sistema tradicional de finançamen t, és a dir a
l'autofinançament? Si abans s'autofinançava, per què no pot fer-ho
avui? L'ajut de l'Estat no és pas de dret diví!
4. La raó empírica. Passats els tres primers anys de vigència
del sistema d'Assignació Tributària, du rant els quals l'Estat assegura, pràcticament, la continuació del sistema actual de Dotació
Pressu pos tària (entrega a l'Església d'una quantitat bestreta del
Pressupos t General), ningú no sap què passarà: quina serà la resposta dels contribuents creients i quines quantitats donaran direc-.
tament a l'Església. ¿No podria ser que, en conjunt, donessin menys
que ara per allò de «el uno por el otro la casa sin barrer»? ¿No
és, doncs, lògic que accelerem la preparació de l'autofinançament
ple (que prescindeix de l'ajut de l'Estat com a recaptador auxiliar),
de manera que aquelles conseqüències negatives, si arribaven, no
ens perjudiquessin greument?
Penso que totes aquestes raons han de ser seriosament rumiades
i que, del grau d'acceptació que tinguin per part dels preveres i
els laics, depèn que siguem o no capaços de fer l'acció educativa
vigorosa de què he parlat.
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Obstacles

A Catalunya -i encara més a la resta de l'Estai espanyol- l'Es·
glésia pot topar amb dos tipus de resistències: Ics que podriem
anomenar empíriques i les ideològiques.
Entre les primeres podem destacar les rutines (<< les coses es fan
com S'haD fet sempre, i DO és imaginable res més.), les resistències
mandroses a qualsevol innovació (.renoi, quins esforços que ens
demanen, ara!»), la manca crònica de coneixements tècnics (<<als
Seminaris no n'ensenyaven, d'això, i encara no n'ensenyen . ), la falta
d'imaginació i d'empenta (.és tan bonic només seguir i DO haver
d'empènyer mai. .,l»), l'egoisme (.jo, i després jo; el mcu campanar
és el més importanll .), i la manca objectiva de capacitat econòmica
(<<jo, la meva parròquia, la meva diòcesi, som realment pobres»).
Entre les resistències ideològiques podem citar les que oferiran
els qui no creuen, de debò, en la solidaritat (<<que s'cspavilin els
altres; bé ho faig jo!»), els qui no creuen en la bondat de l'autoli·
nançament (<<l'Església s'ha compromès sota pressió: el compromis
no val»; '¡'Església s 'ha compromès ingènuament: l'autofi nança·
ment és una utopia, o UDa equivocació -està prou bé que l'Es·
tat financiï parcialment l'acció evangelitzadora-, o un disba·
rat -i, per tant, no s'ha de coHahorar pas a realitzar-lo») , els
qui 110 creuel1 que l'Estat faci mai ús del seu dret concordatari
(transcrivim-ho en castellà, aques ta vegada: «no se atreveran»),
els qui entenen que l'economia és sempre intrínsecament perversa
j, que per tant, n.o creuen en el seu valor testimonial (<< d'economia
no se n'ha de parlar mai: embruta!»), i, finalment, i per no allargar
massa la llista, els qui pensen que, a l'Església, n.o li cal." preocupa·
cions econòmiques (<<el Senyor proveirà»; . l'Església lé molts re·
cursos»).
Altrament, les «resis tències» poden classificar~se també en «objectives » (que corresponen a fets reals) i «subjectives» (que corresponen a prejudicis). La desigualtat econòmica, l'egoisme , pensar
-abans de la signatura de ['Acord de 1979 sobre Assumptes Eco·
nòmics- que era bo que l'Estat financés parcialment l'acció
evangelitzadora de l'Església, són fets. Creure que els homes -en
aquest cas, els cris tians- no som capaços de modificar les nostres
inèrcies, que el diner és sempre intrínsecament pervers, que el
Govern no s'atrevirà a posar en marxa allò que ha estat prèviament
acordat amb l'Església, Són prejud icis.
Tanmateix, tant si són empíriques com ideològiques, tant si
són objectives com si són subjectives, les «resistències» són. I per
taDt constitueixen quelcom que caldrà superar amb tenacitat i
esforç.
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Quina te rapèutica haure m d'aplicar? Em sembla que només n'hi
ha una: informar, educa r, e ncomanar iH usiú i practicar la solidari·
tat; i fer·ho a través dels instrume nts adequats. No ens en falten:
Consells presbiterals, Consell s pastorals, Delegacions d'economia,
Seminari s, Facultat , Assemblees diocesa nes, Catequesi, Consells d 'economia a lO ts els nive lls, Fons Co mun s diocesans i in terdiocesans,
Campa nyes d'à mbit s ge n e r a l~ o particulars ...

Perspectives

El camí , però, no serà fàci l. Més val que tinguem el coratge de
dir i d'afrontar les coses tal c om són: autofi nançar·se plenament
vol dir prescindir dels diners (onze mil m ilions de pessetes, avui)
que l'Església rep de l'Estat i finan çar correctament la seva pròpia
acció evangelit zadora «stricto sensu». l això no és pas poca cosa.
Dèie m més amunt que, passa ts tres anys de vigència de l sistema d 'Assignació Tributà ria, ningú no sabia ben bé què passa ria .
Matisem ara aquesta afirmació : el que em sembla més probable
q ue passi -accentuo, però, que és una hipò tes i que la història
pot desballes tar- és el següent:
1. Que els que facin ús de l'Assignació Tributà ria - i penso
que seran mo1ts- creguin que. per això mate ix, ja no han de donar
res més. Aquesta conseqüència podrà salvar-se probablement a
través d'un acció informativa de l'Església que faci entendre que
allò que es dó na pel sistema d'Assignació T ributària no fa sinó
substituir el que ¡'Estat donava, abans, pel sistema de Dotació
Pressupostària, i que només finançava parcialment els cos tos de
l'Església, don at que la gra n font de finan çament ja era l'aportació
dels fidels .
2. Que la quantitat que pervindrà a l'Església pel sistema d'Assignació Tributà ria serà força equivalent a la que rebia abans com
a Dotació Pressupostària. Crec que els tres anys de coll que s'han
deixat en tre ci moment en què s'inicia l'Assignació Tributària i el
moment e n q uè l' Estat deixa de complementar-la (és a d ir , en què
ja només entregarà a l'Esglés ia la qua ntit a t que resulti de l'Assignació Tributària, <sigui quina sigui aquesta') s'han pensat, precisamen t , pe rquè l'Esglés ia pugui exhortar els fidels a aportar directament l'equivalent dels recursos que pugui rebre de menys de l'Estat, i perquè aquest pugui corregir -dins dc certs )fmi ts, és c1are l «percentatge de lliure disposició» a favor de l'Església, de manera
que s'aconsegueixi realment l'equivalència.
3. Que l'Església continuarà obligada a complir el seu comp ro-
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mis de fi nançar·se sense l'ajut de l'Es tat, és a dir, prescindint d'a·
quest com a «corretja de transmissió ». Per a fer-ho, podrà seguir
dos camins :
a) un de senzill , consis te nt a obtenir que e ls fidels i simpatitzants donin directa me nt a l'Església la quantitat que abans
ja donaven a través de l'Assignació Tributària, pe rò podent deduir-la del que e lls paguen a l'Estat. Això pressuposaria una modificació en el sistema tributari espanyo l que l'atançaria a altres sistemes occidentals més evolucionats, i comportaria que l'Estat i
l'Església rebessin la mateixa quantitat que aba ns de la modificació,
i, que els con tribuen ts paguess in també la mateixa quantitat;
b) un de més compl icat: convèncer els fide ls que a portin directament a l'Església allò que li aportaven indirectament pel sistema
d 'Assignació Tributària, però sense poder fe r cap mena de deducció
per aques t concepte a l'hora de l'impost sobre la renda, i renunciant
l'Església a l s istema d 'Assignació Tributària. ALxò comporta ria que
l'Estat re bés més, que l'Esglés ia rebés igual, i que e ls fidels i simpatitzants augmentessin la seva «càrrega ». Aques t cruní, que d'entrada sembla molt difícil , potser no s'hi veuria tant si quantificàvem el q ue, de [et, cada fidel ha uria de pagar de més. Així, si acceptem com a bo el coeficient de l' I % , un fidel que hagués de paga r
a Hisenda la quantitat de 50.000'- ptes. de quota íntegra com a
Impost sobre la Renda de les persones f ísiques, podria destinarne 500'- a l'Església en concepte d 'Assignació Tributària ; si no
quedaven englobades en l'Impost sobre la Renda, paga ria doncs
50.500'- ptes. (500'- ptes . més !). Un fidel que hagués de pagar a
Hisenda 400.000'- ptes . podria destinar-ne 4.000'- a l' Església. Si
aquesta renunciava a l'Assignació Tributària, al fidel en qüestió li
comportaria, doncs, un escreix de 4.000'- ptes. l'any!: una quantitat ben exigua.
Jo crec que tirarem endavant; amb dificultats, però endavant.
Que la reordenació empresa per l'Església a Catalunya - i a altres
indrets- farà possible una economia eclesial suficient, solidària,
autofinançada i transparent que, precisament per reunir aquestes
característiques, esdevindrà un signe clar de fe, d'estimació i d'esperança. Tenim ja uns instruments bàsics. ~ s cert que queden problemes per resoldre que depassen l'àmbit català; però estic convençut que, amb inteHigència i amb una tenaci tat que ratlli la tossuderia, aquests problemes són solubles. Ara: el que fa més falta
és que creixi el nombre de persones convençudes que aquesta és l'economia que ens convé i que tinguin seny -molt de seny- i coratge
- molt de coratge- per a conduir lúcidament el procés i iHusionar-hi tots els cre ients catalans. No n'hi ha prou de voler una nova
reordenació econòmica: cal fer-la possible.
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BARCELONA
ANTONI BASCOMPTE

I.

UNA MICA D'HISTORIA

L'any 1977, l'Assemblea de preveres de Barcelona va demanar
una restructuració de l'economia diocesana perquè fos més coor·
dinada, àgil i transparent.
L'any 1978, es van introduir uns models comptables únics per a
totes les parròquies, inspirats en la manera amb què a lgunes portaven la comptabilitat. També es van crear els Consells parroquials
d'economia i es van suprimir les taxes i els aranzels pels serveis
religiosos.
L'any 1979, es va nomenar un Delegat episcopal per a l'Economia
diocesana, es va bastir un organigrama de gestió econòmica diocesana (que encara vigeix) i es van començar les Sessions d'estudi
sobre economia diocesana (en total se n'han celebrades sis).
L'any 1980, es va constituir el Fons Comú Diocesà (FCD), es
van iniciar les campanyes diocesanes de sensibilització econòmica
dels fidels i es va celebrar la primera Diada diocesana de .Germanar».
L'any 1981, es van introduir uns nous models comptables per a
les parròquies, inspirats en el . Pla General Comptable de l'Església d'Espanya» (perfeccionats successivamen t, són els que regeixen actualment) i es va fer la segona diada diocesana de «Germanor».
L'any 1982, seguint l'acord de la Conferència Episcopal Tarraconense. es va començar la campanya «Germanor, vers el finan·
çament solidari de l'Església a Catalunya», es va celebrar la I Diada de Germanor a nivell de tot Catalunya i es va trametre el 3 % de
la seva recaptació íntegra (coHecta de parròquies, centres de culte
i centres pastorals no parroquials, donatius i subscripcions directes
ni Fons Comú Diocesà) al Fons Comú Interdiocesà de la Tarraconense.
L'any 1983, s'han constituït cinc equips zonals d'economia, s'ha
celebra t la II Diada de Germanor, el S % del resultat de la qual
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ha estat lliura t a l Fons Comú Interd iocesà de la Tarraconense, j
s'ha creat el Gabinet Tècnic de Ges tió Immobi liària, òrgan destina t a millorar els rend iment s del pa trimoni immobiliari d iocesà
no afec te a l culte o a la pastora l i no inclòs en la qua lificació d'històrico-art ís tic.

Il.

OBJECTIU ASSUMIT

L'Arxid iòces i de Barcelona ha ass umi t l'objec tiu econòmic assenyala t a l'avantprojecte de ponència sobre l'Autofina nça ment de
l' Església a Espanya, que es pot descri ure e n aquests dos punts.
I. Que tothom (persones i en titats) s'esforci per a conseguir una
economia eclesial suficient, solidària, autofinançada i transparent,
q ue esdevingui signe evangèlic de fe, de pobresa, de solida ritat i
de confian ça en Déu i en els mateixos creients.
2. Que e l compromís d'autofinançament s igui entès com e l
compromís ferm i peremptori de fer possible, dins un termini raonab le, un finan çame n t correcte de tota l'acció evangelitzadora st ricto sensu de l'Esglés ia, sense l'ajut directe de l'Esta t.

III.

INSTRUMENTS

Incorporació de laics
Al nostre fitxer de membres de Consells parroq uia ls d'economia,
hi figuren 1.042 persones i 344 consel ls. El total de parròquies és
de 455. Cada Consell és p res idit p el Rector, consta d'un mí nim
de tres persones i s'ocupa de la comptabilitat històri ca, de la confecció de pressupostos, de la promoció de recursos i, sobretot, de
l'educació de la consciència dels fide ls p el que fa a llurs obligacions
en e l camp de l'economia eclesial (parròquia, zona, diòcesi - Fons
Comú Diocesà-, diòcesis catalanes , Església a Espanya, Església
univer sal).
Un cop l'any tots els membres dels consells parroquia ls d'eco·
nomia de cada Zona pastoral (n 'hi h a catorze) es reuneixen a mb els
respec tius Vicaris episcopals, els arxiprestos i el Delegat diocesà
d'economia, per a examinar la marxa econòmica de la diòcesi,

28

aprofundir l'es tudi del que ha de ser la nostra economia eclesial
concreta i fer les previsions per a l'any següent. Anomenem aquestes
reunions (J( Sessions d'estudi sobre economia diocesana ». A cinc de
les nostres zones pastorals ( 1.1, Barcelona-Centre; 4, BarcelonaSud ; 8, Martorell-Montserrat; 9, Terrassa, i 14, Penedès) s'ha const¡tuït equip zonal d'economia, amb la missió d'aconsellar i coor~
di nar els Con ells pasto ral s d'Economia, recollir i analitzar els documents comptables de les parròquies, promoure accions educatives
dins Ja zona, i emetre informes tècnics sobre determinades qües·
tions (costos d'obres, preus de terrenys i locals, etc.). Cal remarcar
que l'aportació al Fons Comú Diocesà de les parròquies de les zoo
nes on s'han creat equips zonals ha augmentat molt considerablement en relació a l'aportació de les parròquies de les altres zones .
E l programa de les Sessions d'es tudi es presenta, en esborrany,
als membres dels equips zonals (catorze persones en total) per si
creuen que hi calen algunes esmenes.

Models comptables i circuits de comunicació documental

S'han creat uns models comptables idèntics per a totes les parròquies i uns circuits de comunicació documental.
1. Els models comp/ables estan constituïts pels documents següents:
a) Llibre de caixa : codis 600, 610, 620, 630, 640, 641, 660/664,
665/ 668, 669, 670, 550, 707, 730, 740, 770, 780, 781, 782, 787 i 789;
b) Resum anyal de Tresoreria: congruent amb el llibre de
caixa;

e) Pressupost de l'any següent: íd.;
d) Full de . Base de Germanor». Recull els ingressos totals
de cada parròquia i el llistat de les deduccions admissibles (eollectes manades, préstecs, quantitats rebudes del FCD., etc.).
La diferència entre ingressos totals i deduccions admeses dóna
la «Base •. El 33 % d'aquesta s'aporta al FCD.
e) Fulletó expl icatiu dels codis.
f) Fulls d'inventari.
g) Fulls de recollida de dades de cara a la Declaració relativa
a l'Impost de Societats.
2. Els circuits de comunicació documental no són idèntics per a
aquelles zones que compten amb equip zonal i aquelles que encara
no en tenen.
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2.1. A les no u zones en què no hi ha equips zonals s'estableixen de la següent manera:
Els documents b), e) i d) són tramesos directament per les
parròquies a la Delegació diocesana d'econom ia. Aquesta els examina, demana, si ho creu convenient, aclariments, elabora les
propos tes concretes d'aportació de cada parròquia al FCD., i tabula les dades de cara a ulteriors es tudis de costos i fonts de
finançament, i alt res d'interès estadístic.
La Delegació fa a cada parròquia una proposta concreta d·aportació al FeD i la hi no tifica, j untament amb les propostes que
fa per a to tes les altres parròquies de la zona. Les propos tes a les
quals les parròquies no presenten observacions dintre d'un termini
de 15 dies es consideren acceptades. Quan hi ha alguna observació
aquesta és estudiada per la Delegació juntament amb els interessats. Si la proposta és con firm ada per la Delegació però sense l'acord de la parròquia, aquesta pot recórrer a un organisme ad hoc
(cosa que encara no ha passat).
Quan les propo tes són fermes es procedeix a la seva publicació
a nivell de tota l'arxidiòcesi en un fulletó que la Delegació tramet
a totes les parròquies, i regeixen des del dia primer de juny de
l'any en curs fins al 31 de maig de l'any següent.
Els document s f) i g) són tramesos d irectament per les parròquies a la Delegació. Aquesta els examina, demana aclariments, si
ho creu convenient, i trasllada les dades als document s oficials
que ulteriorment són presentats a Hisenda.
2.2. A les cinc zones en què hi ha equips zonals d'economia,
els document s b), e) i d) són tramesos per les parròquies de la Zona
als respectius equ ips zonals. Aquests e ls examinen, demanen acla·
riments, si ho creuen convenient, introdueixen modificacions d'a·
cord amb les parròquies i lliure n els documents examinats i «consensuats» a la Delegació d'economia . Quan hi ha desacords, la parrÒquia afectada pot recórrer a la Delegació.
Rebuts els documents, la Delegació elabora les propostes d'aportació al FCD i el procés continua de la mateixa manera quc a
les zones que no tenen equip zonal.
Pel que fa als documents f) i g), es procedeix com en les zones
sense equips zonals.
3. Natural ment, els models comptab les són subministrats a l e~
parròquies per la Delegació. Actualment estem estudiant els models comptables destina ts a les Entitats Diocesanes (no parròquies).
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Fons Comú Diocesà

I. El Fons Comú Diocesà de Barcelo na s'ha concebut com un
instrument d'intercomunicació de recursos amb vista a aquests
objectius:
a) La satisfacció solidària de les I1ecessi/a/ s I1uc/ears de la
Diòcesi:
- la retrib uc ió del clergat segons criteris de dedicació (plena,
3/ 4, 1/ 2 i 1/ 4), responsabi litat i necess itats familiars o ex traordinàries. (Els jubilats cobren a través de l'oportú complement com
els de plena dedicació);
- l'ajut a l finançament dels serveis generals de la Diòcesi: Facultat, De legacions de Pastora l, Catequesi, Cúria, e tc.;
- l'ajut a l finançamen t de parròquies d 'escassa capacitat econòmica (se n'ajuden unes 60-70 cada any);
- la construcció de noves parròquies i centres de culte i pastoral (amb l'ajut del FCD -no, p erò, només amb aquest- se n'han
acabat setze en quatre anys, i se n'estan fent o iniciant dinou);
b) La pràctica de la solidaritat amb les al/res diòcesis (les
catalanes i les de la resta de l'Estat espanyol);
e) El progrés vers ¡'aulotil1ançamen/.
2. El Pressupost del Fons Comú Diocesà per l'any 1984 és de
490 mil ions de pesse tes que es distribueixen així. sempre en milions
de pesse tes:

Entradej

253'22'149' 3

63'5

Concepte

de la Conferència Episcopal Espanyola
aportació del Bisbat (donatius i exceden ts
de Fundacions)
aportació de les parròq uies
• Diada de Germanor» 1984 i al tres aportacio ns
(particula rs, religiosos i entitats)
retri bució de preveres
serveis generals . . .
aportació parròquies . . .
noves parrÒQuies . . .
Fons Comú de la Tarraconense

487'8
2'2

490'-

Sortides

403' 25'24'-

37'1'-

490'-

dèficit previst
490'31

3. A la vbta d'aqucsts números, queda prou cI~ra l'atenció que
es presta al primer objectiu (a). Cal exp licar, però, la que s'esmerça
en els altres dos (b) i (c) .
La pràc ti ca de la solidaritat amb altres diòces is es rea li lza a
dos nivell s : Conferència Episcopa l Espanyola i Conferèn cia Epi,copa l Tarraco nense.
Pel que fa al primer nivell cal tenir en comp te que els 253 milion ,
q ue a pliquem al Fons Comú Diocesà són la diferència entre el que
la CEE hauria d'apor ta r a la nostra Diòcesi i e l que, aquesta, ha d'aportar al fons de la CEE com a - quota de solida ritat »: l'i mport d'aquesta quota es determina segons el nombre d 'habit a nts de cada
diòcesi i uns coeficien ts que estan d'acord amb la seva renda fami·
Iiar neta i amb la relació nombre de fidels / numbre de preveres.
En el nostre cas resulta el següent: 333 milion s (quantita t que hauria d 'aportar la CEE) menys 80 milions (quota de solidaritat de la
nostra Diòcesi) = 253 milions .
Quant a la Conferència Episcopal Tarracone nse, el pressupust
de l FCD de l'any 1984 ja inclou una quantitat pe tita (1.000.000 de
ptes.) quc hauria de representar el 5 % del resultat econòmic de la
. Diada de Germanor» de 1983, a Barcelona. La quantitat serà però
més a lta (a proximadament 1.500.000 ptes.) perquè ten im l'esperança que aquest resultat s'elevi a 29.500.000 ptes.
Parl em ara breument del progrés vers l'autofinançame nt a través del FCD . D'una banda, les quantitats que any rera any arriben
de l'Esta t a la CEE no s'actua litzen d'acord amb la degradac ió
real de la m oneda, sinó segons un índex que queda de 3 a 4 punts
per sota del de la inflació. D'altra banda, la mecànica de constitució i distribució del Fons Comú de la CEE, fa que Barcelona sigu i
la Diòcesi que, en proporció al seu nombre de preveres, rep menys
de tot Espanya (segons estadística de la mate ix a CEE)_ Si som
congruents, no ens podem pas queixar. Tot allò que no ens arriba
de la CEE ho hem de cercar en altres fonts. I és d'aques ta manera
com anem avançant, amb tim idesa i per força, vers }'autofinançament. Més endavant parlarem del s esforços im portants que ens
caldrà fe r s i volem avança r significativament.

Campanyes de sensibilització econòmica
El nervi de tota campanya és l'acció educativa i aquesta s'a·
beura en les fonts del saber (el què, el perquè i el per a què dels
números de l'Església) i del voler (els recursos necessaris; la
solidaritat; el progressiu a utofina nçament). A la Dostra diòcesi es
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fan Ci.\ mpanyeb a t res n iyc lls : p..\l roqu ia l, d iocesà, català .
1. Moltes parròquies -cada dia són m é ~- informe n del s seus
nú meros i ex ho r·ten e ls fidels a l compli men t de les seves obligacions
econòmiques envers la pa rròq uia. Potser els fa lta in[ormar més
sob re el s núme ros d iocesa ns -sobretot e ls dels Fons Comun s- i
potser no ho fan perquè no e ls acaben de conè ixer prou .

2. La cam panya d iocesana es realitza a través d'un ma te r ia l
gràfic es pecífic, in teg ra t per un cartell- recordato ri d esti nat a és·
ser exposa t d uran t l'any en llocs a pr opiats de la pa rròquia; dos
. fulls» a l'any, d 'uns 270.000 exe m plars de tira tge, u n de ls qua ls
pa rla de la fi losofia permanent de l'O peració «Germa nor» i l'alt re
de ls números concrets del FCD i d 'al lò que a través d'a quests núme ros es va aconseguin t ; unes ta rge tes de subscripció; un opus·
ele ¡¡·Iustrat que (a veure què es necessita per a una ce lebració
d igna de l'euca r is tia; uns ad hes ius per a infa nts; i u n tríp tic en·
ca pçala t a mb l'expressió «Què va l.. .» i des ti na t al s pra cticant s
ocasionals .
Cal ta mbé afegir-h i una presència dosificada en e ls gra ns mitj ans
de comu n icació: rà dio, premsa i T.v. (l'any 1983 ci número de
(( presències » va ésser de 59) .
3. L'a rx idiòcesi de Barce lona pren part j un t a les al tres d iòcesis catalanes en la Campanya «Germanor, ve rs el fin ançament solidari de l'Església a Ca ta lunya . , des que es va inicia r (tardor de
1982).
Aquesta ope¡"ació comporta cada any una bona preparació de
la «Dia d a de Ge rmanor »: es repar teix a totes les parròqui es i els
centres de culte o pas toral no parroquia ls cI ma teria l grà fic comú
a to tes les d iòces is catala nes (cartell, fulls i bosses). es recomana
in sistent me nt que les entita ts que han rebut el ma te ri a l l'utilitzin
segon s e l ca lenda ri aprova t per la reunió d'admi nis tradors de la
Tar raconense, es tra met a tots els grans mitj ans de comunicació
a m b seu a Barcelona el dossier informa tiu prepara t ad hoc, s'i n"
tensifi ca la presència a les emissores d'a lgunes de les prÏllcipa ls
c iu tats de la d iòces i, es pa r la de tota aquesta preparació en les
SeSS !Ol:s d'estudi que es fa n pe r l'octubre-novemb re (i que precedeixen, per ta n t, la «Diada »), s'intensifica tam bé la presència en el
Full dominica l diocesà (e l Sr. Cardena l-arqueb isbe hi de dica una
«glossa») .
Fi nalmen t arriba la celebració de la Diada. La p resideixen sem p re
tres idees: ca l adona r-se que la coHaboració econòmica no és quelcom de segon ord re sinó u na exigència de la fe; cal incorporar a ls
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pressuposlOS familiars la coHaboració econòmica habilual a l'Es·
glés ia ; cal fer una aportació ex traordinària a la coHecta per tal de
compensar la no aportació ordinària de molts i, ensems, fer possi-

ble la solidaritat amb les diòcesis catalanes .
El resullat econòmic de la darre ra Diada a la diòcesi ha eslat
moll sa tisfactori . Es gairebé segur que (segons podem estimar el
29 de febrer de 1984) arribarem a 29.500.000 pIes., cosa que suposa
un increment del 26 % respecte als resultats de l'any passat. El
quadre que a continuació inserim fa veure l'evolució del s resultats
de la Diada en milions de pessetes durant els anys 1980·198 1 (en
què encara no es feia a nivell de lot Catalunya), 1982 i 1983. Els
resultats del primer any van ser baixos perquè per necessitats de
tresoreria va haver de fer-se el mes d'abril, tot just quatre mesos
després d'haver començat l'operació «Germanor» a la nostra diòcesi.

any
1980
1981
1982
1983

import
14 '9
20'9
23'4
29'5

increment

40'2 %
11 '9 %
26 %

Ultra la preparació i la celebració de la Diada de Germanor,
la campanya inclou també l'explicació dels costos i de les fonts de
finançament de cada una de les vuit diòcesis catalanes. Aquesta
explicació s'ha fet, fins avui, a través de dues rodes de premsa, pre-

sidides, l'una pel DL Pont i Gol i l'altra pel Dr. Malla .

Organigrama de gestió econòmico-administratlva

Vegeu·lo a la pàgina següent.
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Sr. CARDENAl,.ARQUtBISBE
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V

CAPITOL CATEDRAL
(Probablement serà substituït
pel CoHegl de Consultors)

DELEGAT
ECONOMIA

CONSEll DIOCESA
D'ECONOMIA

v
<> SECCIONS
-

Comitè Executiu
caps de secció)
Caixa Diocesana
Fons comú
Campanya

-

Comptabilitat

-

Béns Immob les

(tots

els 1<> Sessions d'EstudI
(1 any, però en

-una

per

edicions

-

efecte hi ha 2 zon es que es
reu neixen Juntes)

-

Reunions d'Administradors
de la Ta rraconense (4-6 any)

- Comit é de Gestlón_ (òrgan
de la Conferència Episcopal

Espanyoia (3·4 an y)

~ Reunions de membres

-

Béns Mobles (Inversions)

-

Secretaria Genera l de la De-

-

legacIó
Gabinet Tècnic de Gestió Im·
mobiliària

D'Assessoraments

13

amb Responsables
d'altres Diòcesis

Zona-; a aquest

compta-

bles i fiscals (R: 10-1 1 any)

• Reunión Gen era l de Administradores_ (2-3 any)

d'Equips Zonals

(2·3 any)

<> SessIons

d'Informació FIscal
per a Preveres
(3-4 any)

<> COMISSIONS
- Ajuda a ParròquIes (R : 10-12
Ç Circulars
any)
- Tècnica -Arquitectes. Advo(2·3 any)
cats I altres tècnics (R: 2
al mes)
- De Pollti ca immobiliària (A:
2 any)
D'inversions (R : 2·3 any)

'"'"

<> Reunions

<> Contacte
-

amb Religiosos
(Normalment s6n epistolars)

les Seccions són Òrgans axecutlus. l es Com i.. lon. SÓn con·
sulti ves . l es So.. lons d'Estudi. las Reunion. d'Equips Zonal. I
las Reunions amb r••ponsables d'.ltres Diòcesis són Instru·
ments Informatius, de consell I d 'elaboració de propos tes , El s
contactes amb Religiosos tenen carècter exclusivament Infor.
mallu IguI I com les Ses. lons d' Informació fiscal JNW. preveres.

IV.

GR ANS BLOCS D'ENTRADES I SORTIDES

El quadre que segueix reflecteix el moviment de tresoreria de
la diòcesi de Barcelona corresponent a l'any 1982; les qu antitats
s'expressen en milions de pessetes (I) .

Entrades %
1.530'5
4547

69'7
20'7

Concepte
(2) aportació fidels
(3) subvenció de l'Estat

Sortides

%

1.269'3
429'1

58'9
19'9

279' 1
66'5
72'5
387

12'9
3'1
3'4
1'8

altres

organismes públics
137'3
33'3
41'1

6'2

( 4) rendes patrimonial s

1'5

(5) realitzaci ons pa trimoni:ds

1'9

(6) préstecs
(7) acció pastoral

.. ... ......... .

(8) accions ass isten cials i socials .
(9 ) acció formativa, es tudis i acc ió cu l·
tUfa]

......................... .

(10) aportació a la CEE

................. .

( t I) serveis, publicacions , funcionament
( 12) préstecs (retorns)
................. .

2.155'2

2.196'9

(13) superà vil
2.1 96'9

41 '7
2. 196'9

Unes breus notes ajudaran a la comprensió del quadre :
l. Aquest moviment no inclou el que correspon a Ics escoles
parroquials. En canvi, sí que inclou, en principi, el de totes les
parròquies i altres entitats que figuren a la «Guia de ¡'Arxidiòcesi

de Barcelona».
2. I nclou tots els diners que realment provenen dels fidel s :
coHcctes, donatius, subscripcions, matrícules a entitats eclesiàs·
tiques d'ensenyament, etc.
3. Inclou Ics quantitats que procedeixen de l'Estat via CEE i
Ics que provenen d'altres organismes públics: Generalitat, Dipu tació, Ajuntaments, etc. La quantitat que es rep de l'Estat pel concepte
que abans s'anomenava «cuito y clero. és de 380,9 milions de ptes .
i es desglossa així: 1) quantitat que arriba a la Caixa diocesana:
229,4 per a la retribució del clergat i altres atenc ions; 9,1 per a la
Facultat de Teologia; 2) quantitat que es queda la CEE: 75,9 per a
satisfer l'assegurança social dels nostres preveres; 66,S pe r a satisfer
la nostra «quota de solidaritat. amb la CEE. E ls 73,8 mi lions res36

tants prove nen de l'Estat i d 'altres organi,mes públics en concepte
de subvencions per a fin s dete rmi nats (principalment, obres) .
4. No inclou els rendiments dels fons de fund acion s, que s'autoliquiden en pagar els beneficis.

5. Import de vendes.
6. Quant itats provinents de préstecs.
7. Inclou la retrib ució del clergat, dels laics i rc ligio os que t reballen e n parròquies i a ltres entitats directament pastorals (bàsicament moviments), les despeses d'ob res maj ors, consen'ació i
funcionament de les parròquies, la seguretat social, etc.
8. Inclou, bàsicament, les despeses de tot ordre de Càritas d iucesana, l'Obra Diocesana de Colònies d 'estiu , e tc.
9. Inclou les des peses del Seminari, de la Facultat i l'I nstitut
de Teologia, de l'Institut Catòlic d'Estudis socials (lCESB), de Blanquerna , dels museus diocesans, etc.
10. Inclou exclusivament la nostra <quota de solidaritat. amb
les altres diòcesis de l'Estat via CEE .
11. Inclou Ics despeses del Fu ll Dominical , de la Cúria de
Govern i admini strativa, de la Cúria de Justíci a, de la conservaci ó

de l'edi[ici del Bi sbat, e tc.
12. Inclou amortitzacions i interessos de préstecs.
13. El quadre que comentem és un resum de tresoreria i en
un document d'aquest tipus un superàvit o un dèficit poden obeir a
un problema de «pcrioditzaci6».

V.

ALGUNS OBSTACLES

En el procés de reordenació de la nostra economia no ens hem
topat amb obstacles greus. El clima, en tre la major part dels preveres i els laics més in tegrats, ha estat propici. Hi havia un fort
sentiment que demanava més sol idari lat, més raciona lització i més
eficàcia en el camp econòmic. L'autofinançament es veia com una
necessitat urgent o com un bé important o, si més no, com quelcom que més endavant ens podia ésser imposat des de fora.
Però sí que hem trobat algun s obstacles meno rs: alguns «esperits de campanar» massa encesos; alguns angelismes; algunes dificultats d'entendre el nou llenguatge comptable; algunes resistències, per raons personals. a constituir Consells parroquials d'economia; algunes inclinacions a constituir-los a imatge i semblança
del propi rector ... i poca cosa més.
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Hi ha, però, un punt que no hem acabat d'assumir prou: ens
cal intensificar l'acció educativa. Alguns temen el «dring. del diner.
Tot s el temem. Però és que no cal parlar massa de diners. Cal
parlar de l'anunci de l'Evangeli. I, després, demanar congruència:
que, acceptats els fins, s'accepti d'aportar lOts els mitjans necessaris, entre els qual s hi ha l'economia.

VI.

El FUTUR DE L'AUTOFINANÇAMENT

El quadre exposat a les «VI Sess ions d'Estudi sob re Economia
Diocesana», celebrades els mesos d'octubre-novembre passats, i que
ara reprod uïm , tot completant-lo, pot ajudar a reflexi onar sob re
les perspecti ves d'autofinançament a la Diòcesi de Barcelona .
El quadre té per objecte fer veure la dimensió de l'esforç que
han de fer les parròquies si, en un termini donat , volem poder
prescindir de l'ajut de l'Estat. En aquest quadre es contemplen dos
períodes: el que va de 1984 a 1990 i el que va de 1990 a 1993. L'objectiu a aconseguir durant el primer és prescindir d'aq uella quantitat (253 milions) que ens ·arriba de l'Estat via CEE i que «toquem .
(és a dir, que arriba en diner-di ner a la nostra caixa) ; l'objectiu
del segon període és poder prescindir, també, de les quantitats que
la CEE ells reté per a pagar la quota empresarial de l'assegurança
social dels preveres i la nostra «quota de solidaritat» (uns 80 milions pel primer concepte i uns altres 80 milions pel segon).
La distinció entre aquests dos períodes té la seva lògica: 1) l'estudi s'ha cenyit als paràmetres de la VI Sessió d'Estudis (parteix
dels 253 milions nets que arriben de la CEE i compta amb un
increment anyal del 29,1 % per part de les parròquies i de 4 milions de les all res aportacions); 2) és difícil d'imaginar que, passats els tres primers anys d'Assignació Tributària, no arribin a la
CEE, per aquest sistema, unes quantitats que serveixin almenys
per a pagar l'assegurança dels preveres i la «quota de solidarita!>.
Les quantitats s'expressen sempre en milions de pessetes.
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FONS COMÚ DIOCESÀ
HIPOTESI D'AUTOFINANÇAM ENT EN 9 ANYS
Allys

I

Cost

Finança m ent
J

CEE
----

Qllotes

--

I

Alt,es

AporlaciollJ

Parròquies

% creixement

1984

490

253

149.3

1985

530.3

247 .6

192.7

29.1

90

1986

574 .6

231.8

248.8

29.1

94

1987

623.4

204.2

32 1.2

29.1

98

1988

677

160.3

41.4.7

29.1

102

1989

736

94.6

535.4

29.1

106

1990

800.9

690.9

29.1

110

(2) 178.8

891.2

29.1

114

25 .1

11 50.5

29.1

ll8

1292.2

12.3

122

1991

1184

1992

1293.6

1993

I

1313.2

-

I

-

87.7

--

1. El cost s'incrementa cada any en un 10 % i només pel que fa a la
retribució dels preveres, que l'any 1984 és de 403 milions.
2. Els 160 milions que l'an y 1984 ens reté la CEE (80 per l'assegurança
social dels preveres i 80 com a .quota de solidaritah, quantitats que
- tal com s'ha dit- no queden comptabilitzades en la columna de
costos) es converteixen l'any 199 1 en 311'8 milions (160 x (I +0,1'),
els quals a partir d'aquest any sl que van sumats a la columna de
costos, perquè es tracta de poder renunciar-hi també, tal com hem
dit, amb vista a un autofinançament total. Això origina aquest any
dèficit de 178,8 milions, que l'any 1992 només serà de 25,1, ·quantitats
que --com hem dit, també---. de segur que ens arribaran a través
de la CEE mitjançant l'Assignació Tributària. L'any 1993 els 311,8
milions seran 377,3, però ja quedaran amortitzats amb un 12,3 %
d'increment de les aportacions de les parròquies. I haurem arribat a
l'autofinançament total.
3. Es tracta de quantitats que arriben directament al Fons Comú Diocesà
(per exemple, la coHecta .Gennanor ~ ) etc.).
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Com es veu, de l quadre en res ulta que l'esforç que ha n de fer
les parròqu ies de Barcelona per poder assolir una situació obj ectiva
-teòrica- d'autofinançament suposa un creixemen t del 29,1 ° '0
anya l, exce pte l'any 1993, en què l'es forç és ja només d 'un 12,340
~s poss ible? La resposta, l'ha u rem de donar en tre to ts. El que
és cert és que s i no som capaços de fe r aquests esforços o alt res
de semblants, parlar d'autofinançament pOL esdevenir «música celestial».
Tanmateix hi ha bones raons per entendre que, a la diòcesi de

Barcelona, es pot arribar realment a la situació objectiva d'autofinança ment de què parlem .
1. La capacita t econòmica dels nostres I¡dels està infrautilitzada . Si els nos tres fide ls ja est iguessin dona nt, veri tablemen t,
molt, seria di fícil que arribéssim a aques ta situació. Però to ts
sabem que això no és cert. No és pas el mateix cercar l'increment
d'una de terminada xifra pe nsant e n pe rsones que ja dest inen una
part sign ificativa del seu pressupost a l'Església, que pe nsant en
persones que o no hi dediquen res o hi ded iquen quantitats irrellevan ts.
2. Cal creure -sinó, no seríem cristians- que els homes podem mod ificar la nostra conducta. E l que sovint falla és l'acció
educativa; i, la n ostra, m algrat to t els ave nços que hem fe t, és
encara a les beceroles.
3. No coneixem, amb certesa, el nombre de famílies practicants
de l'arxidiòces i de Ba rcelona. H i es tem treba lla nt. Estudis rea litzats
uns 20 anys enrera xifraven e l nombre dels assistents a les misses
domi nica ls en un 15 % de la població. Això voldria dir que el nom·
bre de practican ts do minica ls fóra d 'unes 600.000 persones. Si
penséssim que el nombre de prac ti cants és avui el 10 %, representaria que aques ts són uns 400.000. Dividits per quatre, ens dona rien
les «famílies estadíst iques» pract ican ts: 100.000. S i a questes famílies incrementessin la seva aportació a l' Església en un prom ig
a la setma na de 79,42 p tes., absorbirie n, ja ara, tota la quantita t que
avui rebem de l'Es ta t: 253 + 80 + 80 = 41 3 mi lions . No sembla
pas que ai xò sigu i inasso li ble , a mb més raó si no es pretén fer
de cop, sinó en el decurs d'un procés.
La parau IOl la tenim tots.
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GIRONA
XAVIER XUTGLA

Prim ers passos

A la diòcesi cie Girona hom es va come nçar a plantejar la qüestió econòm ica, com a problema de futu r, l'any 1968, ara fa setze
anys. El Consell pre.biteral va incl oure a l'ordre del dia el tema de
la «retribució del clerga t», entès en el sen tit d'una retribució més
aj ustada a les necessitats del momen t. Cal recordar que en aquells
temps estàvem encara plename nt en el s is tema de les «piezas ec/es ids ticas». L'Estat enviava la nòmina per a cada «pieza», i l'Habil ita t de Cúria les cobrava i les di stribuïa. Les peces sob ra nts
-és a dir, les vacants- passaven a disposició del Bisbe, el q ual
les a plicava a despeses generals del Bisbat.
La reflexió-estudi del Consell presbiteral i dels organismes afins
es va cloure el 1970, any en què es va constituir, per decret del bisbe
Jubany, el Fons Diocesà de Compensació. A aquest fon s s'aportaven: a) les peces vacan ts; b) unes contribucions de les parròquies,
i e) la co Hecta «per al clergat».
L'apo rtació de les parròquies es concretava de dues maneres:
o bé amb una quantitat que la Junta rectora del Fo ns de Compensació de te rminava a partir d'uns barems que respo nien a uns estudis estadistics, o bé la parròquia comple tava directament els ingressos dels capellans que residien dintre el terme parroquial.
Ja s'enté n que la «coHecta pe r a l clerga t» tenia per objectiu
augmentar les percepcions dels capellans, a fi i efec te d'adequar-les
a les necessitats del momen t. S 'es tabli a un «mínim vital», i e l capellà que no arri bava a aquest mínim podia acudir al Fons de Compensació, cI qual aplicava un s compleme nt s.
La resta de les despeses del Bisbat, les cobria l'Administració
diocesana amb una part de les peccs vacants, les rendes del patrimoni i dona tius.
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Nou s istema e conòmic
A partir de l 1977 canvia e l s istema de les peces eclesiàstiques.
En lloc d 'a ixò, l'Es tat fa un lliuramen t globa l a la Conferència
Episcopa l Es pa nyola, que aquest organisme repa rteix a cada una de
Ics diòcesis . A Girona, malgrat el canvi , es manté, bàsicament, l'es·

quema es tablert l'any 1970. El Fons de Compensació es transforma
en e l Fons Comú Diocesà, el qual es nodreix de les fon ts següents:
a) la quanti tat que la Confe rència Episcopa l Espanyola assigna a la
diòcesi; b) l'aportació de les parròquies, i c) les rendes patrimonials. Van a càrrec d 'aquest Fons Comú la retribució dels capella ns,
Ics despeses de pastora l, la conservació de l patrimoni i les despeses generals dels organi smes diocesans centra ls.
Cada departament de la Cúria diocesana fa els seus pressupostos, que són revisats i aprovats pel Consell presbitera l. D'altra
ba nda, el ma teix Consell presbi tera l es tudia i fixa cada a ny ci . mÍn im vital» que ha de percebre cada capellà. La quantitat global
necessà ria per a aq uests pagament s, comparada amb la quan titat
que s'ob té a través de la Confe rència Episcopa l Espanyola, provoca normal menI un saldo pressuposta ri negaliu. Aquest desequilibri
s'ha de cobrir amb les aportacions de les parròquies al Fons Comú,
i amb re ndiments i donatius.

L'aportació de les panòquies i les entitals diocesanes al Fons
Comú es calcula sobre la base dels ingressos de cada pa rròquia i entital , i ha de figurar al pressupos I parroquial o de l'entilat. Donat que s'ha implantat la coHecta «Germa nor», la quantitat
que es recull serveix per a fer front a la quota assignada. Si la col¡ceta és superior a la quantitat assignada, hom demana a la parròquia Iota la q uan titat reco llida, i si li és inferior, la parròquia
ha d'assumir la diferència, a càrrec del seu pressupost anual.
Mentrestant s'ha anat in troduint, poc a poc, un sistema co mptable idèntic a totes les parròqu ies i organismes de l' Esglés ia diocesana. La feina ha es ta t lenta però eficaç. L'any 1981 un equip
de laics va recórrer e ls arxiprestats per explicar e l nou sistema:
es demana presentar e ls comptes amb uns impresos acomodats
a l pla general comptable adoptat; impulsar la creació de Juntes
parroquials d'economia (que ja havien estat urgides en una de les
concl usions de la Jornada diocesana de Pastoral, l'any 1980); la
implantació general de pressupostos anuals, tant ordinaris com
ex traordinaris per part de parròquies, moviments i serveis diocesans, i totes les altrcs entitats d'Església; l'ordenament del patrimoni immobiliari (completar els títols de propietat, inscripció al
Registre, obte nció d 'exempc ions fiscals d'aquells béns que hi tenen
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drel. .. ); i, finalment, la implantació d 'unes bases per a l'administració de les entitats de la diòcesi, les qual s van sortir publicades
al Butlletí de l'Església Diocesana del mes de febrer de 1984.

Els grans blocs d'ingressos i despeses
Simplificant la qüestió, podem dir que els ingressos provenen,
fonamenta lment, de les coHectes i de la subvenció de la Conferència Episcopal Espanyola. J que les despeses són o ri ginades per la
remuneració dels capellans i per activitats pastorals. AI full informatiu de l'any 1982 , publica t amb motiu de la Diada de Germanor,
hom constata que les aportacions dels fid els - que inclouen totes
les coHectes- puge n 197 m il ions, mentre que la subvenció de la Conferència Episcopal és de l'ordre de 125 milions. J que el bloc més
important de les despeses - que puja 280 milions- es deu a
l'acció pastoral (remuneracions dc capellans, activitats parroquials
i diocesa nes, i peatges) . Unes quantitats semblant s, lleugerament
augmentades, es trobe n als balanços de l'any 1983.
Agafant com a model el balanç de l'any ) 982, hom pot rel' una
constat ació intere sant. Si prenem com a base )a despesa en l'acció
pastoral, que és de 280 milions, i l'ingrés de les coHectes, que puja
197 milions, ens trobem amb un dèficit de 83 milions. Això voldria
dir que fent un plantejament d'una progressiva disminució de les
aj udes «exteriors. -llegiu subvenció de l'Estat- caldria anat augmentat els percentatges d'aportació de les parròquies al Fons Comú, fins arribar a la xifra de 83 milions. Naturalment, també cal·
dria mirar d'obtenir el màx im rendiment del patrimoni diocesà
de ll iure disposició.
l és en aques t moment que hom es pot fer la pregu nta: Podria
funcionar la Diòcesi, arribat el cas de no rebre cap ajuda oficial?
La resposta sembla positiva , amb la natural reserva que cal emprar
en aquests casos .

Difi c ultats
Pe r arribar a aquesta situació econòmica «normalitzada., naturalment hi ha dificultats. Les passem a exposar, ten int en compte
tots els factors que hem anat aportant fins ara.
El fet que els capellans encara «cobrem. de l'Estat pesa en la
consciència dels laics. Sens dubte que això té alguna cosa a veure
amb el resultat de les coHectes.
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Per altra pan. la gent no acaba de veure clar en què consisteixen les despeses ordi nàries que té la parròquia, per exemple.
QU:lI1 es tracta de despeses extraordinàries, la cosa resulta més clara,

ja que normalment se'n veuen e ls resultat s. l encara cos ta més
d 'entendre qu ines són les despeses ordinàries que té el Bisbat (l'organ ització central)_
I, desenganyem-nos, els cristians practicants no són gent rica .
Només cal adonar-se que el percentatge de gent gran (pensionistes)
que assiste ix al culte és notable_ En pla d·anècdota. podríem dir
que encara actualment els rectors es queixen de les monedes de
pes se ta que es ti re n a la safata.

Hi ha la crisi econòmica general. Hi ha la manca d'informació
per part d'alguns responsab les de Ics admin istracions eclesiàstiques.

Totes aq uestes dificultats corresponen al món dels laics. Però
és que també n'hi ha que pertanyen al món dels capellans . L'aplicació dels nous mètodes comptables no és precisament un camí
de roses i flors. No tothom està ben dbposat a constituir les Juntes

parroquials d·economia. Sovint funciona entre capellans allò dels
«greuges comparatius» (que si a aquest li han assignat menys quantitat que a mi ; que si aquell altre no declara tot el que recapta;
que si hi ha parròquies que «ragen» i alt res - la meva- que no
ragen ...• etc.).
Hom inte nta superar aq uestes dificultats. sobretot donant informació, clara i ne ta, d'i ngressos i despeses, tant de cada una de les
parròquies, com de l'administració diocesana. Des de fa uns anys , es
publiquen, periòdicament , circulars interiors i informació al Butllet!.
Hi ha, finalment, una greu dificultat que podríem anomenar general. Cada any augmenten les despeses per diferents cap ll ols. El
cost de la vida puja i puja. l cal adeq uar el sou dels capellans a les
necessitats reals. L'any 1980, el sou mensual dels capellans cra de
29.000 ptes. Aquest any 1984 és de 40.000. També la con ervació
del patrimoni demana cada dia despeses més notables. Tenim els
temples (alguns de conservació costosa). les capelles i els llocs de
culte. Tenim les vivendes dels capellans, e l Seminari, la Residència
sacerdotal.. . Tot això comporta unes despeses molt importants de
conservació, malgrat que s'obtenen ajudes de l'Administració civ il
de Catalunya.
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Perspectives de futur
Des de (a uns anys, tenim cr eades les vies d 'autofinançament.
Confiem que, poc a poc, la nostra ge nt ho anirà entenent.
Confiem en la solidaritat de toLes les Diòces is catalanes, per bé
que tots plegats veiem que encara ens manca fer força passos en
la línia de l'autofinançament. ¿En quants anys serà possible l'auto·
finançament? És difícil de precisar. Teòricament, amb el que hem
dit Fins ara, es veu poss ible per a molt aviat. Qualsevol d ia l'Església pot deixar de percebre diners de fora de la mateixa comunitat. Això crearia una si tuació de fet que ens posaria en l'alternativa següent: o la financem e ntre tots o és que no representa
una reali tat qu e (ormi part de la nostra vida . En aquest moment
ja no serà permès a ningú -per solidaritat i per justícia- de ixar
d'aportar, en el percentatge que calgui, la quantitat necessària per
cobrir les despeses més fonamentals de la pastoral i de la re tribució hones ta de les persones dedicades a l'acció pastoral.
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SOLSONA
RAMON CALAFELL

Fent història
I. L'any 1959, els preveres de l'Arxiprestat de MolleJUssa, preocupats pel problema dels aranzels -desigualtat de tracte i aparença de traficar amb coses santes-, després d'una reflexió laboriosa, inicien un nou sistema que pretén salvar aques ts problemes:
l'.Ajuda a l'Església •.
L'intent originari pretenia: subs tituir els aranzels, bo i educant
els fidels de cara a unes aportacions periòdiques, anònimes i responsables; responsabilitzar els laics en l'administració d'aquestes
aportacions; provocar un primer pas de comun ió entre els sacerdots
i preparar l'economia de l'Església per a temps que es preveien
diferents.
Aquest exemple fo u seguit per aJtres arxiprestats i parròquies,
sense que s'establís cap mena de relació entre ells i sense que l'experiè ncia prengués cap caire oficial i obligatori.
2. El segon pas important fou la gestió de la Comissió diocesana d'Economia, creada pel Consell del Presbiteri l'any 1969. Les
seves grans aportacions foren: iniciar i gestionar la Caixa de Compensació, que assegurava per a tots els capellans e l mínim vital
establert aleshores; començar la tasca ingent i abandonada de
refer l'inve ntari dels béns del bi sba t i de les parròquies, i inspirar les línies mestres de reorganització econòmica que aprovà
l'Assemblea diocesana del 1972 i que encami naren els passos fets
posteriorment .
3. Un altre pas fou la ponència «Línies d'una estruct uració
econòmica del Bisbat de Solsona., aprovada pel Consell del Presbiteri el desembre de l'any 1975, en la qual es marcaren uns objectius i s'establiren uns organismes que constituïren veritabl ement
unes línies mestres.
Els ab jectius eren : unificació dels organismes econòmics, transparència dels béns de l'Església, ges tió tècnica, planificació de l'economia, inven tari i revisió de les possessions de l'Església, revisió
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constant de les font s d'ingrés considerades no pastora ls, atenció
adequad a a les fo nts d 'i ngrés més pastorals, potenc iació o c reació
de les Juntes a rxiprestals de l'Ajuda a l'Església i ,-evis ió de l'economia de les parròquies .
E ls o rgan ismes establerts eren: a nivell diocesà, el Conse ll dio·
cesà d 'Economia (A.E .D.); a nive ll arxipres tal, la Ju nta Arxiprestal
(A.E.A.). i a nivell pa rroquial, l'Ajuda a l'Església Parroq uial (A.E.P.).
4. E l pas definitiu fou la creació de l Consell diocesà d 'Eco nomia en temps del bisbe-administrador a postòlic, Joan Mar tí Alanis,
integrat per una majoria de laics represen tants dels arx ip restats i
,ècnics. Aquest Consell va es tendre a to t l'à mbit diocesà l'Ajuda a
l'Església i la va dotar d'u ns estatuts, que foren a prova ts el gener
de 1977 i en traren e n vigo r al ca p d'un any.

L'Ajuda a l'Església

L'Esglés ia és la fam ília dels fills de Déu i, com e n tota família,
hi ha d' haver, al seu si, una veritable comunió de bé ns. En l'as·
pec te econò mic, aques ta comunió de béns es concreta al nostre
Bisbat e n l'obra de l'Aj uda a l'Església, la qua l consiste ix en un
esforç per la comunió eclesia l en funció d 'una Església a mb més
comunió, més participació, i més lliure, més responsable i més
pobra.
De parI dels f idels aquesta obra cerca desve tllar u n in terès per
les info rmacions sobre l'economia parroquial , arxiprestal i dio·
cesana i una participació personal en les juntes a diferents nivells
(parroquial, arxiprestal i diocesà); també pretén una aportació
econòmica mitjançant la Caixa A.E. que hi ha a tots els temples del
bisba t, el qua l no compta ja amb e ls aranzels o quotes, sinó amb
les aportacions anònimes (sense que les controli ningú), periòdi.
ques (no arran d'un servei eclesial) i responsa bles (segons les pos·
sibilitats de cadascú).
L'Ajuda a l'Esglés ia organitza econòmicament els béns de l'E,glésia, Ics apo rtac ions dels fidels i de l Fons Comú interdiocesà;
atén el mantenime nt del personal, l'acció pastoral parroquial, arxi·
prestal i diocesana, les obres i les necessitats de l'Església universal; i es tà organitzada en el pla parroquial, arxipres tal i diocesà,
tot formant, per tant, uns fons parroquial, arxiprestal i diocesà, que
són adm inis trat amb intervenció de laics.
L'Ajuda a l'Església Parroquial (A.E. P.). Aquesta aj uda és adminis trada, sempre que es pot, pe r una junta parroquial, i el seu
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fons es nodreix amb les aportacions anònimes, periòdiques i responsab les dels fidels (resten sup,·imits tot s els aranzels), amb e ls
fruits dels béns parroquials (si els admin istra) i les subvencions per
o bres provinents del Bisbat.
Atén la pastoral i les obres de la parròquia i, a més, segons
acord de la Junta arxiprestal, aporta a l'A.E . arxiprestal o bé un
lant per cent de ls seus ingressos anuals (s istema unificat) o bé el
total de les aportacions dels fidels a través de les caixetes «Ajuda
a l'Església . (sistema caixeta).
Presenta anualment, per triplicat, l'esta t de comptes a l'A.E . aro
xiprestal per a la seva aprovació i tramesa a l'A.E. diocesana.
L'Ajuda a l'Església Arxiprestal (A.E.A.). Aquesta ajuda és ad·
minis trada per la Junta arx iprestal amb representació de laics de
totes les parròqu ies.
Ateses les possibilitats de l'arxiprestat, confecciona anualment
un pressupOSI d';llgressos, el qual és aprovat pel Consell diocesà
d'Economia i es nodreix amb les en trades següent s: l'aportació de
les A.E .P. i dels santuaris; l'aportació dels fidels a través de les
Esglésies de comunitats religioses d'acord, aquestes, amb la Junta
arxipres tal de l'A.E.; els estipendis de les misses; l'aportació dels
sacerdots (a través del treball civil , o bé voluntària) i els fruits
dels béns parroquials, si n'és l'administradora.
Atén, segons un pressupost de despeses aprovat pel Consell
diocesà d'Economia, la nòmina del personal de l'Arxiprestat i els
seus complemen ts, les ajudes per estudis, les necessitats pastorals
de l'Arxipresta t i la conservació d 'aquells béns que administra.
El superàvi t previst entre el pressupos t d'ingressos i el de despeses de l'A.E.A. passarà a l fons de l'A.E.D. i el dèficit previst serà
subvenciona t per l'A.E.D. (Aquí es realitza la comunió de b éns entre
els arxiprestats.)
El superàvit resultant de la gestió de l'any pot ser destinat com
a despesa extraordinària, i, a judici del ple de la Junta Arxi prestal,
pot ser lliurat a necessitats arxiprestals, no d'una sola parròquia.
Si , acomplertes les despeses ordinàries i extraordinàries, es disposa
encara de fons , pot passar a la reset\la arxiprestal l'equ ivalent al
5 % de les despeses ordinàries de l'any. La resta s'ha de pressuposo
tar com a ingrés ordinari de l'any següent.
L'Ajuda a l'Església Diocesana (A.E.D.). Aquesta ajuda és admi·
n istrada pe l Consell diocesà d'Economia, integrat per un repre·
sentant de cada un dels 15 arxiprestats (10 seglars i 5 sacerdots),
4 tècnics seglars, 2 executius dels béns immobles, l'administrador
diocesà, el Vicari General i una representació de les vicaries episcopals territorials, tots presidits pel Sr. Bisbe.
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Confe cciona anualment el pressupost diocesà i dó na comp tes
de la gestió de l'any anterior.

El fons diocesà es nodreix amb les apor tac ions de l Fons Comú
Interdiocesà, els superà vits de les A.E.A., els fruits d els béns dio·
,esans i el lO % de les ve ndes dels bén s immoble parroq u ials.
Atén e l manteniment del pe rsonal, e ls dèfi cits de les A.E.A., les
necessitats pastorals de nivell diocesà, la conservació i la millora
de ls bén s que admini stra, les obres pa rroquials amb el percen ta tge
de termina t i les despeses de canvis de destí dels sacerdots.
L'administ rac ió i l'usdefru it de ls béns de l'Església fun cionen de
I~: mane ra següen t: e ls béns parroqu ials són adminis tra ts i usdefr ui ta ts per l'A.E. P. o per l'A .E.A., segons les circumstàncies ; els
béns diocesa ns són admini stra ts pel Con sell d iocesà d 'Economia
i en té l'usdefrui t l'A.E.D.; el Consell d iocesà d 'E conomia planifica
i realitza la compra, venda i in vers ió dels béns diocesans i parroquials, amb el consentimen t i la cogestió de la parròquia i l'arxiprestat respectiu, en e l cas de ls béns parroquial s.
El quadre de la pàg. 50 expressa gràfi cament aques ta estructuració de l'econom ia en ci triple nivell.

Reflexions
1. L'A.E. és esperit abans que organització més o m enys ben
travada; esperit que pe r néixer exigeix unes condicions propícies:
pobresa de cor, jugar net, generositat, disponibilitat, interès pe r la
missió de l'Església, fra te rnitat.. Contra a quest esperit sempre hi
ha e l perill d'una excessiva institucionali tzació, per altra banda
necessària.
2. El sistema, tot i e ls mecan ismes de control, recolza en l'honradesa i la bona voluntat de preveres, ju ntes i fidel s. e.s un gest
de confia nça. Bona vo lunta t i honradesa que ma i no s'han de sentir
deceb udes.
3. L'A.E. vol ser un pas decisiu en la participació dels fidels
en la gestió de l'economia de l'Esglés ia, ¿Se'ls demana només un
cop de mà, ara que hi ha proble mes, o una gestió responsable i
continuada? El futur revelarà la veritat de les inte nc ions i les
pa raul es d'avui.
4. L'A.E . possibilita un flux de béns a tots nivells, j a que engloba
i pretén acaba r d 'englobar la totali tat de les func ions econòmiques
de l'Església. Això dema na unes compta bilitats consolidades, però
sobretot ex igeix el predomi ni de la comunió pe r damun t de tot
altre inte rès.
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5. L'A.E. és refractària a una centralització diocesana predominant. Cada a J~xiprestat , que coneix més de prop la situació, gaude ix
de ce rta autonomia econòmica. Així també és posada en relleu la
importància pastoral de l'arx iprestat. Cal tenir cura que )a normativa ten dent a homologa r el funcionament de ls a¡'x ip re ta ls no
resul ti l':\.cessiva, però que guardi l'equitat.
6. Les dificultats principals que s'han hagut de salvar són de
tres ordres:
a) als primers arxiprestats -els fundadors- l'estructura neixia
d'una vida d'uns anys. En estendre's a la res ta d'arxip res tats fou
una es tructura que intentava implantar un esperit, tasca realment
difícil;
b) el secret atàvic que sempre envolta les migrades economies
parroquials, que mai hom no acaba d'aclarir del tot;
c) conjugar autonomia i normativa a ¡'hora de tracta r te mes
concrets.

Moment actual
No tot resta resolt satisfactòriament. L'experiència d'aquests
a nys cns ha fet veure unes ll acunes que cal corregir en bé del bon
funcionament de )'A.E. i, sobre tot, perquè no s'arribessin a crear
mai situacions de malestar O d'injustícia. Aquests punts a revisar
j primfilar es contenen en una ponè ncia que està estudiant el
Consell diocesà d'Economia. Caldrà una actitud constant de revisió.
S'ha fet un treball de men/ali/zació de les Juntes Arxiprestals de
l'A.E. en ocasió de la renovació del seu representant al Consell dia·
cesà d 'Economia i de la Diada de Germanor. A través del «Full
Diocesà», normalment dues vegades a l'any, es fan una sèrie d'articles informatius i fOl-matius per tal d'arribar a tots els fidels. A
la Diada de Germanor, a més del material tramès a tots els bisbats
des de Barcelona, es distribueix a les parròquies un servei litúrgic
i un projecte d'homilia. La ponència suara esmentada que està en
es tudi, proposa la creació d'una Delegació Diocesana de l'A.E. que
tingui cura sobretot del treball de menla lització.
Des d e l 1977, primer any complet de gest ió del Consell diocesà
d'Economia, es publica un suplement del Butlle tí del Bisbat amb
els comptes del Bisbat, els Arxiprestats i les Parròquies, També
el «Full Diocesà» en publica un resum. Vegeu el corresponent a
l'any 1982:
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Entrades

%

56.344.872

34'75

Fons Comú Interdiocesà 2

28.656.439

17'68

Dels béns eclesials:
gestió de béns (13.986.635)
prestació de serveis (12.301.304)
venda de béns (2.368.500)

69.315. 18 1

42'76

Aportacions dels fidels
Comunió entre bisbats 3
Aportacions fora bisbat 4
Pastoral i funcionament
Manteniment edificis pastorals
Préstecs i factures pendents
Personal

C Ol/ cepte

J

154.31 6.492
7.793.240
162.109.732

4'8 1

A por t acio n ~ d el ~

ca pell ans s

Sortides

%

2. 121.916
11.298.817
31.099.323
50.632.019
17.972.825
54.000.309

1'21
6'45
17'77
28'95
10'28
30'88

167.125.209
7.793.240

4'46

174.918.449

1. No en tren en aq uests comptes el movi mem econòmic de : les Escoles
Pro fessionals, les Escoles Parroqu ials, les Colònies d' Estiu i e is comp tes a utò noms que enca ra tcnen a lgunes parròq uies. De les De legacions
Diocesanes hi entren ún icamem e ls dèfici ts coberts per l'Ad min istració
G ene ra l del Bisbat ; hi ha els comptes de l Semin ari.
2. El F ons Co mú In te rdiocesà (FCI), l'administra la Con ferèn c ia Episcopal Espa nyo la (CEE) i té com a ingressos : la dotació estata l, l'aportació dels bisbats i les re ndes del mateix Fons.
3. S'inclouen en aquest apartat les aportacions al Fons Comú Interdiocesà i a la Conferència Ep iscopal T arraconense (CET).
4. Són les co Ucctes d' IIEsg lésia i Promoció Humanb, . Església Uni versal li i II Església Missionerall . T ambé s'inclo u la co Becta de la Diada
de Germanor-S3 que es destinà als damnificats de les inundacions a
casa nostra, en gest de «germanoT» ,
5. Aqu estes entrades i so rtides no afecten la comptabilitat perquè no
fan movim ent de din ers ja que fu ncio na així: el capellà qu e té al tres
ingressos de treball no pastora l, resta de la nòmi na de capellà all ò que
percep per aquell a ltre trebal l. Això és un estalvi que afecta molt
favora blement l'a utofinançament ; per això consignem aquesta quantitat tant a ingressos com a d espeses.
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PERS ONA L

Més que d'autofinançamenl, vers el qual es vol anar progressant
decididament, fins ara hem parlat de relació entre recursos propis
i recursos aliens. La relació entre els recursos propis de l'Església de
Solsona (fidel s, béns, cape llans) i els recursos aliens (els provinents de l'Estat) aquests darrers anys és la següent: 1979: el
60,07 % de recursos propis; el 1980 : el 61,13 % ; e l 198 1: el 64,89 %
i el 1982 : el 65 ,35 % . Un progrés lent però constant.

Prospectiva

Com es veu el fut ur? Mirant els elements de què disposem ,
sembla que l'autofinançament no és impossible en el moment que
s 'estronqui l'ajuda estatal. Els e lements de què parlem són aquests:
c i Ien t però progressiu augmen t de les aportacions ordinàries dels
fidels juntament amb la resposta positiva a la Diada de Germanor;
la reducció previsible de les despeses en el m illorament dels immobles, fruit de la bona feina fe ta aquests últims anys, i la reducció
del nombre de capella ns (q ue, lamentablement, s'anirà accentua nt
els propers anys). Hi haurà dific ultats de tota mena i caldrà un
temps de mentalització insistent. Els canals de comunió ent re els
dife rents centres adrninistratius ja hi són; cal augmentar el flux
provinent dels p ropis rec ursos, el mi llor dels quals - l'insubstituible- serà sempre la fe responsable dels fidels que senten a les

53

seves mans la missió evangelitzadora encomanada per Jesú : _Aneu
i prediqueu i fe u deixebles meus • . Pel' això l'Ajuda de l' Església
insisteix a dir que no és altra cosa que un gest de fe, un ges l d'esperança, un gest d 'amor. En Déu i els homes creients. Aq uesta és
lota, i l'única, força seva.
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TARRAGONA
FRANCESC MUN DI

Ens referim a l'economia de l'Església de Tarragona que depèn direc tament del nostre Sr. Arquebisbe, és a dir, de totes les
institucions d'apostolat, parròqu ies i llocs de culte i llur personal,
so tmesos directament a l'Ordinari del lloc.

La qüestió econòmica ha acusat, en el decurs dels últims anys,
les conseqüències que les diferents conjuntures han anat imposant, sobretot per l'e ncariment del nivell de vida, la necessitat
d'augmentar la percepció dels sacerdots i coHaboradors seglars i
l'augment constant de les reparacions, sempre inexcusables, dels
temples i abadies, a més de les despeses generals de manteniment
de l'Arq uebisbat.

Entrades
Tenim dos grans capítols d'ingressos, el principal dels quals és
l'aportació de la comunitat diocesana. L'altre és la participació del
Fons Comú Interdiocesà de la Conferència Episcopal Espanyola.
I un tercer capítol, molt petit, que ve del rendiment del patrimoni .
L'aportació de la comunitat diocesana al Fons Comú Diocesà
és procedent d'un tant per cent aplicat sobre les coHectes ordinàries (no, naturalment, sobre les manades) . També compten els donatius extraordinaris dels fidels a les parròquies sense fi determinat. Les coHectes extraordinàries per a fins determinats, degudament au toritzades per l'Arquebisbat, per a obres d'apostolat o reparacions necessàries que no hagin pogut ser ateses pel Fons
Comú Diocesà, no compten per a la fixació del tant per cent d'aportació de les parròquies.
La panicipació que rebem àd Fons Com ú Interdiocesà de la
C.E.E., no equival a la par t que ens toca de l'aportació que l'Estat
fa a l'Església, donat que el Fons Comú Interdiocesà és constituït

55

per l'aportació global que l'Estat dóna a l'Església, més les aportacions que totes les diòcesis d'Espanya fan a aquest Fons Comú
Interdiocesà, i és el total resultant el que es reparteix entre les
diòcesis i altres institucions de l'Església.

Despeses

Hi ha tres grans capítols de despeses :
a) despeses de les parròquies, delegacions d'apostolat i aportacions a l'Església Universal. S'hi destina el 43 % del pressupost
diocesà;
b ) del pagament a personal que t reball a per l'apos tolat, amb
Seguretat Social inclosa. S'hi destina el 46 % del pressupost;
e) reparacions, construcció i conservació del patrimoni immobiliari , incloses les despeses de funcionament. Hi va l'I I % del
pressupost.
No és estrany que topem amb dificultats per avançar cap a
l'autofinançament. De moment, conscienciem els fidels sobre el fet
que l'Esglés ia vol finan çar·se: -és nostra i entre tots l'hem de sostenir • . La resposta ha estat força positiva i s'han d'anar fent ne>ves propostes gradualment progressives.
Cada an y anem augmentant el percentatge d'autofinançam ent,
però no tenim previ sta cap da ta pe r a arribar a l'autofinançam ent
ple. Creiem q ue a ixò s'ha de pla nificar a nivell de les diòcesis
catalanes, d'una part, j per això e ls administradors d'aquestes
diòcesis ens reunim tot sovint, j, de )'altra, s'ha de planificar
també a nivell de totes les diòcesis espanyoles. Les experiències
que es tem fent, i Catalunya sembla que n'és avançada, ajudaran
a una planificació a ni vell de la C. E.E . No oblidem que p rincipalment dem ane m allò que és necessa ri per a les activitats normals
de l'Esglés ia, però són tantes les despeses inexcusables d'altre
caire, que fin s i tot aquestes s'han de planificar. Quants pobles
pe tits no tenen ni les esglésies ni les rectories en condicions i no
disposen de mi tjans. Quantes catedrals no poden ser ateses com
cal, ni tampoc potser el patrimoni històric-artístic en general.
Les riqueses artístiques són molt cares de mantenir, i naturalment donen poc rendiment econòmic, comparat amb els diners
que s'hi haurien de dedicar.
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URGELL
JOAN PUJOL

Damunt la taula, a l'hora d 'csc.:!"Ïurc aques tes ra Lll es, tin c les

vint-i-cinc carpetes d'altres tantes sessions de l Consell diocesà
d'Economia. Projec tes, ba lanços, pres supostos, informe s, estud is
tècnics i ponències que han ana l crista Hitzant en una normativa

econòmica concre ta.
Rellegi nt les actes i fent memòria

c~c ric

aques ts «Punt s de re-

flexió sobre ¡'economia diocesana" amb l'in tent de reflectir

Ull

xic

el llarg camí recorregut.
La història comença j l1 ~l 3mb ,'entrada del nou bisbe 10an, el
ge ner de 1971, i la cons tituc ió del Consell Presbite ra l, pel desembre del mateix any.
Du ra nt dos anys i mig, fin s a la cons titució del Consell diocesà
d'Econom ia, fOli ci Consell Presbiteral qui posà les bases de la

profu nda reorga nització econòmica del bisbat. Recordo e ncara
quan el bisbe Joan , en la primera sessió de l Consell Presbite ral,
demanà als responsables de l'economia diocesana , que presentes·
sin un balanç de la situació de tots els béns del bisbat i dels fons
de reserva pe rquè fos conegut i estudiat pels membres del Consell .
A tols ens semblà que es fe ia un pa s de gegant en posar damunt
la taula les xifres tant de te mps amagades i desconegudes. Aquell
gest de transparència. inusitat aleshores, fou el començament
d'una política de rendime nt de comptes , de dià leg, de decisions
importants, entre les quals cal subratll ar la decis ió de reconstruir
la Casa de l Bi sbat , l'endega ment d'una importa nt política d 'obres
i de sa nejament del patrimon i urbà i rús tec, la revisió del sistema de dotac ió dels preveres , ta publicació dels comptes diocesans
i parroqui a ls a l Butlle tí oficial i la constitució del Consell diocesà
d'Economia.

El Consell diocesà d'EconomIa
Posada la primera pedra pe l Consell Presbiteral, calia un or57

ganisme específic que portés a terme l'obra. Aques ta ha es tat i és
la tasca encomanada al Consell d'Economia. Constituït el 9 d 'abril
de 1974, e l componen 13 membres : Vicaris Generals, un representant del Capítol Catedral, tres preveres i tres laics representants de
les zones, dos experts e n economia, e l secretari i Ull membre designat lliurement pel bisbe. Actualment ha es tat am pliat amb la presència dels delegats dc béns immobles. AI llarg d'aquests anys el
Consell s'ha reunit 25 vegades i una do tzena la seva Comiss ió Permanent.
La pri mera decis ió del Consell fou rel' un es tudi econòmic de l
bisbat, que fou encoma nat a l Ce ntre d'Estudis de Planificació de
l'Institut d'Economia política de Barce lona. Es féu l'inve ntari del
patrimoni diocesà, s 'estudià la situació econòmica dels preveres
i de les parròquies i es fixaren Ics línies a seguir que fore n objecte
d 'amplis debats i del iberacions pe r part del Consell.
Podem resumir la política seguida durant aquests anys (del
1971 al 198 1) en aq ues ts cinc apar ta ts: Sanejament i millora
del patrimoni ; co nfecció, aprovació i censura tant dels pressupostos com del s balanços; retribució dels preveres; promoció de les
ac tivitats pa storals i apostòliques, i cre ixement de les fonts de fi nançament.

Sanejament i millora del patrimoni
Prescindint de l ric patrimoni cultural i artístic, en bona part
concentrat i custodiat al Museu i als Arxiu s capitular i diocesà, i
de tot el refe ren t a les Vall s d'Ando rra , que tenen un règim econòmic especia l, e l patrimo ni del nostre bi sbat és cons tituït pels
béns immobles urbans, e ls béns immobles rústecs i els béns mobiliaris.
I. Const itue ixen els béns im mobles urbans els edificis ( foname ntalment cases pa rroquials), les esglésies, les ermites i els cementiris. L'inventa ri fet ¡'any 1975 assenyalava aquestes xifres :
383 cases parroquials, 60 ed ificis diversos, 531 esglésies parroquials ,
227 ermites i 386 cementiris.
D'aquest conjunt el més important, pel seu aspecte econòmic,
són les cases parroquials (383) i a ltres edificis (60), tota vegada
que les esglésies, les e rmites i els ceme ntiris són només una font de
despeses per a la diòcesi i especialment per a les parròquies.
La situac ió d'aquests ed ificis l'any 1975 era ben precària : només 95 dels 446 (21,5 % ) estaven en bon estat de conservació; 163

58

(37 % ), en cs lal regul a r ; 113 (25 ,S 00) , en mal eS la l , i 70 edi fi c is
(15,9 %), en esla t ruïnós.
El di cta men de ls tècnics fou ca tcg¡)ric: «L'evolució de Ics necess itats pastora ls. l'increment de l cos de mante nime nt a càrrec
de Ja di òcesi i la desva lorit za rió r àpida del pa trimoni immobilia ri
urbà obligue n a un re plan tejame nt de la po1ítica conservadora
segu ida fins ara . No es pot degrad a r e ncara m és aq ues t patrimoni.
D'a ltra banda, la diòcesi no sembla capaç de restaurar i mantenir
tots els edificis i el rendiment qu e tre u de la pro pietat d'aquests
béns és clarament insuficient ell l'ac tua litat. No es poden postposar, en definitiva , decisions importants res pecte a la gestió dels
béns im mobi lia ris urbans» .
El dic tame n de "Ins titut d'Economia política de Barcelona
venia a corroborar la po lítica d 'obres empesa pel Bisbat i promoguda pel Consell d'economia d 'ençà de la seva cons lilució:
- El despoblame nt massiu d e Ics zo nes rura ls i la disminució
del nombre de sacerdols ha re t impossible de mantenir el sis lema
pastoral basat en la presència . a cada parròquia, d 'un o de d ive rsos sacerdots. L'opció, presa progressivament, ha estat la concentració de sacerdo ts en els cen tre s comarcals des dels quals s'atenen
els pobles de la ruralia.
-Econòm icament, aqu es ta opció ha suposat : un amp li programa d'o bres a centres comarcals i a les cases parroquials pe r a ú s
dels mossens; un abandó progressiu de moltes cases parroquials ;
l'increment de les despeses per des plaçaments , i la reducció progress iva del cos t de m anteniment de les cases i dels edificis, en disminuir-ne el nombre i a ca usa de les millores fetes.
La decidida po lítica d 'obr es empesa a l llarg d 'aques ls anys ha
constituït un a primera i impo rta nt etapa. D'una coll a de r ectories
velles i nlïnoses , escampades per to t e l bisbat, hem passa t a teni r
un a Casa del Bi sbat fun cional i ben eq uipada, un Seminari renovat i unes bones rec tories i sales parroq ui a ls als caps de co m ar ca .
que asseguren per una coll a d 'anys un habital ge di gne als p reveres. L'acabame nl de la Casa de l'Església de Ba laguer i la projectada de Viella poden ser el punt final d 'aques ta fecund a etapa .
Per a fer fro nt a aquest millor ament dels edificis , el bi sb a t ha
hagut de fe r una forta in ve rsió, calcu lada en m és de ISO milions
de pes seIes cies de l'any 1973 fins a final de l 1981. S'ha n venut
67 cases pm-raqui a ls, 20 horts i patis i a lgu ns pisos no us, constrillts de poc, que no eren necessaris pe r a ú s dels preveres . L'impo rt global d'aquestes vendes ha sumat uns 80 milions. La res ta
ha sortit del fons de reserva (accions que es varen vendre a bon
preu abans de la desfeta de la Borsa) i del superàvit dels exercicis econòmics d'aques ts anys.
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T ot i aIXO, continua la política de sanejament del patrimoni
immobi li ari urbà , així com la receren d'un major rendiment dels
edincis arrenda ts.
2. La política seguida respecte als béns imlnobles nlsrecs, enracteritza ts per la gran dispersió, l'heterogeneïtat, l'e scàs valor
de molts lots de terreny i l'ínfim rend iment ac tu al, ha es tat tam-

bé de sanejament. Des de fa dos anys, a cada Zona del bisbat,
un responsable ve tll a aques t afer, mirant de converti r aques ts

béns en valors més rendibles.
3. Res pecte a ls béns mobiliaris, la política d 'obres realitzada
dura nt aques ts anys fa que aq ues t capítol sigui poc significatiu
en el conjunt de l'economia , sobretot si descomptem la Cartera

de valors fundaciona ls, que ja tenen un des tí determi nat (celebració dc misses, St!m inari, bcneficència, formació espiri tual i

permanent, e tc.).
A manera de conclusió genera l, apuntem aquestes constatacions i propostes :

- Cal subratll ar, en primer lloc, la gran tasca portada a te rme de cara a l sa nejament i la revalorització, amb criteri s econòmics i pastorals, del nostre patrimoni.

- La càr rega que suposa la conservació i el millorament de l
patrimoni dels bé ns immobles urba ns és un problema seriós plantejat a la feble economia diocesana, que no d.isposa de recursos
suficients. Cat, doncs, continuar la política de sanej amen t.
- Cada vegada més, les comunitats parroquials hauran de fer-se
cà rrec de les despeses de consenració i mi110rnment del patrimoni

de béns immoble, es pecialment de les esglésies obertes al culte.
En aquest sentit , el manteniment i la conservació de les esglésies
es planteja com un de ls pro blemes més greus que han d'afrontar
moltes comunitats pa rroqui als. La d isminució real i el progressiu

envelli ment tant del clergat com de molts pobles ag reuj a el problema.
- Cal augmentar el rendiment actual del nostre patrimoni ,
especialmen t el de béns immobles. T ot i això, el tant per cen t
que representa respecte a l to tal d'ingressos (entre el 7 i e l 10) indica que no es pot cons iderar seriosament com una font important
d'autofinançamen t de l'Església diocesana.
- Finalment, ca l es tu diar, amb criteri s econòmics, la situació
i el rendiment possible del patrimoni de béns immobl cs rú stecs,
lan disseminat i improductiu en l'ac tualitat.
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El pressupost diocesà
Prescindint del capítol d'obres i de reparacions d'esgJésies,
que es finança amb e ls ingressos provinents de vendes i del ren
diment del patrimon i dels béns immobles, el balanç de l'any 1981
4

palesa la nostra situació:

Els ;,'gressos fore n de 61.470.198 l'tes., provin ents d'aquests
quatre ca pítols :
52 .377.212 del Fons Comú Inte rdiocesà (Estat - Conferènc ia
epi scopal),
4.474.758 d'aportacions de les parròq uies i els preveres ,
1.761.542 de Serveis de Cúria i de publicacions,
2.856.686 del rendiment dels bé ns mobiliari s.
Les despeses fore n de 65 .327.693 l'tes. , esmerçades de la segiient manera:
55.955.814 per retribuc ió del personal, desplaçaments i habitatge,
5.853.482 pe r activitats pastorals i Cúria diocesana,
3.5 18.397 per fin ançament, publicacions i aj udes .
El dèficit fou eixuga t amb e l superàvit d'an ys ante riors , el rendimen t de bé ns immobl es i altres de l fons de reserva .
Les x ifres són eloqüen ts:
- Un 85 % de ls ingressos prové de fora del bisbat i només un

15 % de les parròquies (fonamentalment el 10 % de les coHectes
ordinàries, la campan ya d'ajuda a l'Església i les mi sses de bina·
ció, i de l rendiment del nostre patrimoni mobiliari.
- L'autofinançament , per tant, és, avui per avui , un somni
llun yà i dif íci l de conve rtir e n realitat, sobretot si tenim en compte
que e l tota l de les coHectes ordinàries de les pa rròqu ies del bisbat
no supera e ls 16 mi lions.
- Respecte a les despeses, un 85 ,6 % correspon als capítols
de retribució dels preveres i desplaçamen ts a les parròquies , que
difícilme nt di smi nuiran , donat el cost c reixent de la vida.
Tot això és motiu de reflexi ó. No és estrany, don cs, que e l
Consell d'econom ia impul si la revisió i potenciï les fonts de finançament a tots e ls nivell s: jubilació dels preveres (actualment un
28 % de ls preveres), aranzels , aportació parroquial, Jornada d/ajuda a l'Església, sanejame nt del patrimoni.. . i que manifesti preocupació davant les campan yes que parle n d'autofinançament.
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La retribució dels preveres

Aques ta ha es tat lIna de les principa.ls preocupacions, tant del
Consell Presbiteral com del d'Economia d'ençà de la seva consti·
tució.
L'any 1976 cada prevere percebia unes 13.000 pessetes, que junt
amb els aranzel s i l'estipendi de misses l'ajudaven a viure. L'any
1977 es féu un gran esforç amb l'estudi per part de tots els preveres d'una nova fórmula de retribució basada en criteris de jus·
tícia, de disponibilitat per a l servei pastoral, de certa igualtat en
la fraternitat, de valoració del treball pastoral i d'especial reconeixement de les situacions de vellesa, malaltia o jubilació. Seguint
aq uesta nova modalitat, la retribució ha augmentat cada any
segons el cost de la vida; els ingressos mitjans mensuals han estat:
1978: 22.000 ptes., 1979: 25.000, 1980: 29.000, 1982: 37.000.
La disminució del nombre de preveres ha suposa t una certa
reducció del capítol de despeses i ha possibilitat un augmen t de
la retribució, però a lhora ha demanat un augment del capítol de
despeses per desplaçament i per servei parroquial.
L'envellimen t progressiu del clericat fa, per una banda, que
calgui comptar cada vegada més amb l'ajuda de religiosos, seglars
i ministres no ordenats, a fi d'atendre els diferents camps pastorals, i per l'altra, fa cada dia més inviable la possibilitat que el
prevere tingui aJtres ingressos a causa de la seva edat i de la necessitat d 'una dedicació més plena a les tasq ues pastorals.
El tant per cent tan crescut del capítol de despeses destinades
a la retribució dels preveres fa que restin pocs recursos a l'Economia diocesana per a emprendre activitats , especialment d'ordre
social, tan necessàries al nostre món rural.
Un altre facLOr que incideix en aquest capítol és el de la Segure tat Social, i concretame nt la Jubilació. L'entrada a la Seguretat Social ha sign ificat l'acompliment d'una vella aspiració, però
alhora ha comportat unes despeses molt crescudes que fan convenient ]a jubilació dels preveres, fins i tot per motius econòmics.

El finançament de les activitats pastorals

En un bisbat com el nostre, tan dispers i amb un clergat més
aviat gran, és molt important la tasca orientadora i promotora de
les Delegacions i els organismes diocesans. L'any 1981 les despeses per aques t capítol rondaren e ls sis milions de pessetes: un
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milió i mig cürrc ~ pon a De legacions i Consell s, un altre milió i mig
a desplaçaments especia ls, 400.000 a l'Escola diocesana de teologia i la resta a la Cúria, a la Casa de l Bisbat i a publicacions
diocesanes que han d'ésser subvencionades e n part.
Si bé l'Església, a través princ ipa lment dels ordes religiosos,
porta a terme una activi tat social, educativa i assiste ncial intensa
(l a majoria de ls religiosos preveres, els 70 religiosos no preveres
i Ics 250 religioses treba llen en coHegis, hospitals, residències i
asil s), e l Bi sba t com a tal no pot atendre, per manca de recursos ,
les obres socials que des itjaria porlar a terme. La De legació d'acció caritativa i social, e l Servei de Colònies i altres organismes
parroquials desenvolupe n una tasca social important; manquen,
però, residè ncies pe r a ve ll s, organismes d'ate nció als malalts, als
minusvà lids i als di sminuïts psíquics, aj uda als aturats, assiste nts
socials a les comarques , noves cases de colònies, etc.

Les conclusions de l'Assemblea dels cristians
El novembre de 1981 tenia lloc la cloenda de l'Assemblea dels
cristians d'Urgell amb la participació dels representa nts de més
de tres-cents grups. A les ponències sobre la Corresponsabilitat
i sobre la Pílrròquia es féu referència a l'Economia diocesana i
a la parroquial i s'assenya laren aques ts camins:
- transparència econòmica a tots ets nivell s i informació als
fid els (propos tes J 40 i 206 );
-co nsti tuc ió de Consells pa rroquials d'economia (141 i 207) ;
- maj or responsabilitat dels seglars en l'economia eclesial
en e l finanç a men t i la ges tió dels béns (142 i 207);
-ca minar vers l'a utof inançament de l'Esglés ia ( 143 i 204);
- promoure una major comun icació de béns i més solidarita t
( 144 i 205 );
- a us teritat i pobresa evangèlica (145 i 203).
Un bo n programa, sens dubte, que arrela en una experiè ncia
llarga i fecunda , i que cal anar convertint dia a dia e n realitat.
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VIC
SALVADOR BARDULET

I.

PASSAT, PRESENT I FUTUR

Grà ci es a l'at e nció i ClIra que ha tingut la Junta Econò mica del
bisbat de Vi c del seu propi arxiu, és possible de donar una mirada
e nrera en aquest afer de l'economia considerada globalme nt .
De bon comença ment cal dir que la nece ssita t de trac ta r globalme nt l'economia del bis bat ha vingut, ja des dels seus inicis,
de la necessitat de re r front al capítol de les nòmines del pe rsonal. Perquè, e n ge nera l, cada parròquia o moviment s 'ha a na t au tofinan çant econò mica ment, llevat de la pa rtida de perso nal. O, s i
més no, s'ha a nal de fe nsant : en ge nera l, sempre hi ha In necessitat es poràdica o d 'emergè ncia que requere ix un cop dc mà del
comú.

Primers passos
E l primer IOC d 'ala rm a ne ix a la tardor de 1968. A la reuni ó
del Consell del Pres bi teri del 24 d e se te mbre es presenta la situació econòmicamen t precària en què es troben alguns preveres.
Per aques t motiu, els responsables de l'Habilitat (alesho res no hi
ha via pròpiament Ju nta Econòmica) fa n arribar, a mb da ta de 24
d 'oc tubre, u na c ircu lar a to ts els preveres fent·se ressò de ta s i·
tuació presenta da públicament i apunta nt a lgunes poss ibles vies
dc solució.
En a quell moment la paga es ta ta l ve nia individua lit zada pe r
parròquies o ' peces eclesiàstiques., la qual cosa permetia de disposar d'algun es nòmines dest inades a parròquies en les qua ls no
hi ha via prevere. A la ci rcular esm e nta da s 'afirmava que repartir
el sobrant fen t una puja general de sous, a pa rt de ser irrisòria,
no solucionava el problema exis tent .
A quin ze anys vis ta és bo de con s ta tar aques t primer e ntretoc
a partir del qu a l s 'endevina la complexitat de la qües tió i les

minses po ~~ib il il ab que hi ha per a fCI~- hi front: «Es tracta - d iu
la c irc u]a r- d 'una qües t ió de lica da ¡ di r:c ii empare ntada a mb
a ltres de més fondes com és ara la di :, tribució de capella ns, ¡'organització a dmini s tra tiva de l Bis ba t i I c~ fo nts dc mantenim ent
del c1erga t. »
A la pràc tica, la circul ar ar ri ba a les següen ts propostes :
- De te rmina la quan tit at mín ima me nsua l que tot prevere
ha uria d e cobra r. Una es pècie de SOLI mín im in lercler ica1.
-A ls preveres q1le, pe r a lt res mo ti us, sobrepassen a ques t sou
I11Ínim, se'is demana que vu lguin lliurar c i 10 % del sobrepuig «a
L1 na caixa dc compensació que nodriria e l fons a repart ir entre
e ls més febles econòmicamen t». AqU Í, doncs, ne ix e l que, durant
molt temps, s'ha anomena t al nos tre bi sbat la (Caixa Diocesana
de Co mpensac ió •. Allò q ue a ltres cn diran Fons Co m ú.
- Als preveres r¡ue no arri ben ::l I sou mínim establert, se'ls
invita que exposin per esc rit la seva situació econòm ica davan t i'administració de l Bi sbat, la qual resoldrà cada cas segon les necessita ts persona ls i d iocesa nes.
Així q ueda la qües tió fin s a l'ony 197 1. Mentresta nt , pel juny
de 1970, s 'clegeix ulla Com iss ió Econòmica, ass is tida, quan la ¡mpOl"tà nc ia decisòria ho aco nsell a. per u n rep rese nta nt de cada arxiprestat.

Primes i consolidació de la Ca ixa Dioc esana de Compensació
El sou mí nim assenya la t l'a ny 1968 anava queda nt ta n mínim
q ue ja no podia rebre e l qua lifica tiu de sou. La Comissió E conòmica ela bo ra, consulta, presenta . El Consell de l Presbiteri discute ix i de libe ra sobre els info rmes prese nta ts i al hora hi fa se r tots
cls preveres per aconsegu ir un acord majo ritari.
E n ta ntes anades i vingudes, ddibe racions i consul tes, s'h i esmerça to t l'any 1971. El dia 15 de feb re r de 1972 cada prevere rep una
ci rcul ar: «A vós LI S han esta t ass ignades .. . pessetes mensuals i
dues pagues dobles a nuals de ... » . La vostra pa r ròq uia contribuirà am b
pesse tes me ns ua ls a la Ca ixa Diocesana de Compensació».
Una taula de primes, comp1i cad íss ima -s 'ha de reconè ixe ra ¡'hora d 'aplica r-la, regul a e ls augmen ts del sou base. Fins a nou
aparta ts; i a cadascun li és assigna t u n % d 'au gm ent diferent,
segons c riteris esta bler ts i degudament a prova ts. Alguns d'a quests
apartats són objectius, com a ra: tenir servei domès tic o càrrecs
de més responsabili tat. Altres són més subjectius : feines difícils
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o costoses, abnegació particular ... No és pas estrany qU\! la circula r acabi dient, després de demanar suggeriments, «seran també una rorça mural pe r .Jf ront~r els problemes deli cats, i a vegades explosius, que aquesta rerorma comporta ».
Augmentar e l sou , ni que ros de manera variable segons Ics
primes de cadascú, s uposava disposar d'un fons. La Caixa Diocesana de Compensació -que teòricament ja exist ia- «s'ha nodrit fins ara exclusivament de la nòmina de l'Estat ». Per a fer
aquest fons i consolidar-lo es pose n en marxa dos mitjan: a)
.Cada parròqu ia contribuirà amb una a portac ió de cinc pessetes
per habi tant i any». Cri teri que, encara que ho sembli, no és object iu, pastora lment parlant. La Comissió ja preveu aquesta dificult at davant la q ua l admet recurs : «podeu recórrer per escrit i
e l vos tre cas serà estudiat com es mereix ». b) «Demanem a ls capeti ans que tenen ingressos econòmics suficients o sensiblement superiors a la mitjana diocesana que vulguin renunciar a favor dels
altres a tota o a part de la nòmina .»

La Comissió econòmica es confessa
A començaments de l'any 1974 la Com issió Econòmica, segurament amb motiu del seu cessament (a l'estiu d'aquest mateix any
en comença una de nova) redacta un inform e: que és presen tat a l
Bisbe i al seu Consell del Presbiteri. Es tracta d'un informe que,
a més de contenir as pectes pràc tics, és em inentment progf3màtic
i de principis , alguns dels quals encara avui són vàlids. Si una
cosa cal lamentar és que passés massa de pressa a l'arxiu. Cinc
folis ben atapeïts el els qual s es pi golem el següent:
«La Comissió Econòmica va rebre de l Sr. Bi sbe l'encàrrec de
reorgan itza r i actualitzar In re tribuc ió del clergat d iocesà. Hem
comprovat que no és una comesa fàcil. Heus-ne ací les principals
dificultats:
- limitació de la quantitat global a reparti r entre la clerecia;
- quasi impossibilitat pràctica de fer una valoració objecti va
de les necessitats rca ls de l clerga t i de trobar c riteris idonis per
a valorar les tasques i la dedi cació;
- e l problema que es planteja ac tualment no és tan sols de
repartiment sinó de creació de noves fonts d'ingressos individua ls
i coHectius, car les a portacions de l'Es tat, a més d 'ins uficien ts ,
s6n cada dia més posades en dubte per un nombre creixent de
capellans;
- van augmentant els capellans que es procuren ingressos de
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procedènc ia no ecl es i às ti c~: tre ball s, classes. Al guns pocs han re·
nunc iat a la paga de l'Es tat, d 'altres, no;
- hi ha ingre ssos eclesiàstics i diocesa ns rea ls però no compta·
bilitza ts: ad min istració de propi eta ts o d'a ltres bé ns eclesiàstics,
rectories ll ogades, pe rce pció dc beneficis, etc.;
- la nostra Comissió ha p res plena consciència que la missió
adm in istrat iva i tècni ca que hom li ha confia t no es pot realitzar
sense unes directr ius polítiques i de govern (què cal fom entar?,
què cal evitar?, quin es són les lín ies d'actuació que s'ha traça t e l
serve i jerà rquic?). L'econom ia , com la in vestigació, ha de respon·
dre a un pl a de gover n. En el nostre cas , la manca d'u nes línies
defjnides i concre tes de govern e ns ha fe l ana r u na m ica a les
palpentes .•

Primera sensibilització diocesana
Fins aq uí, tot e l que s 'hav ia anat fent hav ia quedat a oivell
priva t de clerga t. Si a lgun rector ho havia comunicat a la comu·
llitat, era per in iciati va persona l. Les parròquies que a lguna cosa e n
sabie n e ren aquelles els rec to rs de les quals havien inicia t e l bon
costum de donar comptes. Co m a mínim, s'assabe ntaven que cer·
tes q ua ntitats eren retingudes pe l Bi sbat i ingressades a la Caixa
de Compensació.
A la ta rd or de 1975 es procede ix a una se nsibilització a ni vell
diocesà. Durant sis diumenges consecutius es publiquen sengles
a rticles a l «Full Diocesà » a dreça ts a to ts e ls c ri s tians, per tal de
fe r conè ixer el problema de fons. e ls passos que s'han fet i e ls
que es pen sen fe r. El bi sbe Ramo n , des de la seva pàgi na setmanal.
introdueix aquest conjunt d 'ar ticles i hi dóna cloenda el 7 de de·
sembre: «Nosalt res --csc riu- confiem en la benvolença de la
majoria . El s ca pell ans havíe m de ma nat molt per a necessita ts
d'a ltres: a ra ho fe m pe l" a nosaltres mateixos, enca ra que passem
les hores de l dia treballa nt pels ge rm ans. Dema na r pe r a un mateix no plau ga ire, però ho acceptem: és una rorma de pobresa .
A més, no ho farem pas sovint s inó segons les necessita ts».
El p rob le ma conti nua esse nt e l mateix: no es poden apujar
sous ni fe r gaire re partiments perqu è no hi ha què repartir; d'on
no n'hi ha, no e n raj a. Pe r aquesta raó s 'instauren nou s sis te mes de
nodrime nt del fon s diocesà: a ) una capta extraordinària a tot el
bi sbat el dia 8 de desembre , fes ta de la Puríssima. Ja es fa el
mateix any 1975 i només es repete ix l'a ny 1976; b) cada parròquia
contribuirà amb un 10 % de to ts els ingressos que tingui. Aquest
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sistema, que s'introdueix a part ir de l 1976, comportarà unes
dificulta ts digue m-ne d'infras tructura. Perquè, a part de l'honestedat en el rendime nt de comptes, a moltes parròquies no havia
entrat mai ni tan sols un mínim i el emental ordre de comp tabilitat escrita.

Nous criteris de retribució amb declaració de renda
En la novena comunic2.ció tir la Junta Econòmica, a mb data
de 8 de j uny de 1978, a més d'an uncia r que la subvenció estatal
vi ndrà a través de la Conferència Episcopal Espanyola ( i no per
peces sinó per quantitat global) i que e l clergat entrarà a la Segureta t Social, es proposa un nou sis tema de retribució no lan complicat pràcticament com l'ante rior.
La clau d 'aq ues ta nova retri bució és la declaració de renda
que es demana a cada capellà. Cadascun ha de donar per escrit
aq uell s ingressos q ue percep per a ltres conductes i treballs. La
Junta Econòmica, segons siguin aquests ingressos, afegirà més
o menys a la mensualita t. A tots , però, els serà lliurada una ass ig.
nació base. A més, hi haurà uns p lus rorça més objectivabl es: casa
parada, serve i domèstic, càrrecs permanents d'àm b it diocesà o
comarcal, arxipres tos, quilomet ra tge. Aquest sistema encara vige ix
actua lment. Les dificu lta ts prove nen de l'esti ra i arronsa a t' hora
de declarar els a ltres ingressos . El ma teix que passa amb la dcclaració de renda civil.

Nou sistema de contribució de les parròquies
La necessitat d'augmentar la con tri bució de les parr qu ics a
la Caixa Diocesana de Compensació fa que, l'any 198 1, s'abandoni
el sis tema del 10 % del s ing ressos i es reinstauri el d'un tan t
per habitant i any; concretament, lrenta·cinc pessetes. Això sí,
tenint en compte Ics parròq uies que, a mb molts habitan ts, no poden paga r el tant estable rt, com també les que, amb més pocs,
poden con tri buir amb escreix. Va ser, doncs, un sistema pactat.
Ets membres de la Junta Econòmica varen tenir contactes amb
la majo ria de rectors per a pact3l~ la Cluota que cada parròquia
es comprometia a aportar. La qua l cosa, com es pot suposa r , no
es va fer sense rega teigs.
Durant aquest mateix any, 198 1, ja hi ha un acostamen t pràc·
ti c (de contactes, n'hi havia hagut de més abans) amb a lgu ns
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dels bis b3ts de Ca talu nya de cara a campa nyes de sensibilització,
la unificació de s is tem es de comptabilitat parroquial, etc.
I ja, a partir de l 1982, s'arriba a la in s titucionalitzac ió d'una
Comi ssió amb re presentants de tots e ls bi sbats ca talans, a través
de la qual, com ja és sabut, es programen les accions conjuntam ent i, te mps a venir, solidàriame nt. Alme nys les ga nes hi só n .

Res ums en xifres
Els gra ns blocs d 'entrades i de despeses del bisbat de Vic es
poden veure en e l resum següent corres po nent a l'any 1982:
Entrades

5.979.900'97.891.8 12'3.547.453'13.155.039'6.834.779' -

Concepte

Sortides

rendes patrimoni
participació Fons Comú Interdiocesà

I

aportació al Fo ns Comú Diocesà :
coHecta GERMANOR
aportacions fixes de les parròquies
aportacions extres de parròquies i

entitats l'Església
1.453. I30'108.453'-

d onatius de fidels i sacerdots

vendes
despeses personal, comp lements,
desplaçament .. .
tribut i taxes .. .
conservació, reparacions, ll oguers i
subministraments
activitats pastorals ...
aj udes a parròquies i entitats 2 ...

100.777.232'30.590'5.123.884'1.598.192'17.013 .720'-

a Conferè ncia Episcopal Espanyola
Tarraconense

.. .

6.449.103'-

128.970.548'2.022.173'dèficit

130.992.721'-

130.992.72 1' -

130.992.721'-

1. ~s la quantitat que el bisbat de Vi c rep de la Conferència Episcopal Espanyola, c i fons de la qual es nodreix de la do tac ió estatal
i de les aportacions de les diòces is.
2.

Algunes s6n a fons perd ut , altres a tItol de préstec .

El procés de recollida ascende nt a l bisbat de Vic queda expressat en e l quadre de la pàgi na següent.
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..,

APORTACIONS AL FONS COMIl DEL CLERGAT

o

Any

1972
1973
1974

Aportacions Parròquies

1. 142.702 (
1.514.056

~

Co Nec /es

Donatius

To/al

J

32.600 pt es.
5 ptes.
per habita nt / any

40.000

»

110.400
703.Q12

»

1.080.252

»

1.004.290

•

961.736

»

1975

1.5 13.272
1.492.345

1976

4. 154.596

1977

4.019.547

1978

4.645 .767

1979

5.280.955

826.514

»

1980

5.899.836

1.095 .232

»

1.023.691

»

1.276 .557

»

1981
1982

(I)

1.420.77 1 ptes.
1.268.494

»

10 % sobre

ingressos

13.100.136 } 35 ptes .
13.155.039
per habitant / an y

3.547.453 ptcs.

»

=
=
=
=

1.1 75.302 ptes .
1.554.050

»

1.623.672

»

3.616 .128

•

=
=
=
=
=

6.503.342

»

5.023 .837

»

5.607 .503

»

6.107.469

»

6.995 .068

»

=
=

14.123.827

•

17.979.049

»

Entren també e n aquest apartat els estip endis de Mi sses de binació que són enviats al Bisbat.

Conclusió
El nostre bisbat, com els a ltres de Catalunya, es troba e n ple
rebombori de sensibilització. La qüestió comença a arribar a la
majoria dels cristians. Les reaccions de caire negatiu i els interrogants espantadissos són normals. Mentre es diu teòricament que
l'Església hauria d'arribar a a utofinançar-se, tothom hi està d'acord. Quan es donen, però, xifres concretes i es diu, per exemple,
que de divuit milions hem de passar a noranta, els dubtes s'accentuen i e ls comentaris apunten al pessi misme. L'autèntica dificultat sorgiria quan anés predominant a quest to fins a fer perdre
de vista l'objectiu marcat i afectés la decisió i la tenacitat amb què
s'hi ha d'anar caminant. No és aquesta l'act ual situació. Com s'ha
escrit e n e ls full s de preparació de la jo rnada «Germanor .: Tot
just henl ini ciat Ull cam Í. Si, per ulla banda, hem de dir que no
som enlloc, per l'altra , tampoc no tenim motius per plega r veles.
Fet i fet, mai no s 'havia arribat tan e nllà.
Dintre de quants anys c reiem que serà possible l'autofinançament? La Junta Econòm ica del bi sbat de Vic no s'ha atrevit a fer
pronòstics de tant d'embalum. Si la realitat respongués a una
regla de tres fóra fàci l el pronòstic: tenint en compte el ritme
i la proporció de ls últims anys, l'autofinançament seria possible
dintre d'una dotzena O de quinze. Deixem-ho, però, en els matei·
xos an ys en què en s se rà don a t de veure la total normalització
lingüística a l nostre país .

11.

AFEGITONS PERSONALS A LA
a OESTI6 ECONÒMICA DE L'ESGLÉSIA

Tot e l que he e scrit anteriorment ha esta t per encàrrec de la
Junta Econòmica del bis bat de Vic la qual n'ha revisat el contingu t. El que segueix és ben bé a compte i risc persona l. Es tracta, com es diu tantes vegades , d'unes reflexions en veu alta davant
aques ta complexa qüestió. El meu punt de referència, natural·
ment, se rà el funcioname nt de l'afer econòm ic al bisba t de Vic.
És ci que conec. Encara que no defujo de fe r algunes consideracions d'ordre més ampli.
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Hem anat a la que salta
Vi st el recorregut que s'ha feL fins ara, només s'ha actuat quan

la misèrrima situació ho ha reclamat. No hi ha hagut programació, ni previsió, ni sentit de futur . Quan , molts anys enre ra , en
temps de la dictadu ra, es feia algun a acció min'5a a nivell de cape-

llans -ga irebé només parlar-ne- de ca ra ~ una possible renúncia
a la paga estat al, e ra vista úni cament com una opció política an tirègim.
Lliga t amb a ixò, tinc a l davant un document adreçat a l bi sbe,
fruit d 'una reu nió de capella ns feta a Ma nresa pel novembre de
1969. De les molles coses que bullien a l'ambient , en transcric
només dues. Es constata: « lllla manca de cam ins cap a una solució coHec tiva dels aspec tes econòmics:

la in suficiència de la

nòmina porta ge nt a buscar-se treballs subsidiaris al marge de
tota planificació •. ¡ també : «el re l que no sigui acceptat el treball
manual dels capcl1ans per part de la jerarqu ia». Ducs referències
ben iHustrativcs d'a llò que ens ocupa. També tinc a l davant e l
resum d 'una reunió de la Comissió de Pastora l Obrera, a mb data
de 17 de novembre de 1969, en la qual hav ia a plegat el s p reveres
q ue - ben il·lega lme nt- ja treball a ven ma nua lment. Era en bé de
la pla nificació i la revisió pastoral s. També aquesta reunió cons tata
la «qüestió de l'autorització de la jerarquia ». Re s no va ten ir resposta adequada. Sil enci i anar tirant.
El fet és que l'any 1971 la Ju nta Econòmica ha de reconèixer
que ja són molt s e ls capella ns q ue ob tenen a ltres ingressos per dife rents cantons. I ape l·la a 11 UI- gene rositat tot demanant-los que
renunciïn totalment o parc ial a la nòmin a eclesiàstica. La situació
ja s'havia desbordat. Am b plan tejaments pastora ls o sense . Amb
treball s «dignes. (docència) o «ind ignes» (manua ls) -<:uriós argOL c1erical!-, bona pa rt de l clerga t s'havia d'espavil a r. Na tural·
ment! El pla nt eja men t de l'econom ia eclesia l no pot oblidar allò
de prinllln1 vivere. L'heroïci tat no és exigible ; sempre serà una
opció personal.

El repte que tenim és serIós

De ixem el passa t. Enca ra hi som a te mps. El repte, l'hem d'agafar amb decisió. No solamen t perquè hi ha uns compromi sos
entre les a ltes ins tilucions eclesiàs tiques i les estatals. Sinó perquè
no ha de ser d'altra manera. Benvingudes siguin les subvencions
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parcials que s'adjudiquin a J'E !->glés ia per tal treba ll o per la i dcdicació . Però e l pes [ort del soste nim , Il t de l'Església ha de ser
aguantat pe ls seus membres. I no crec que haguem locat sostre .
Pràc ticament , ens trobem tan sol en Ull segon a ny de sensibilit·
zació coHecti va a nivell de Cata lunya. No guanyarem en tres anys
la inèrcia esclafadora de centúries.
Cal no adormir-se en aquest procés iniciat. I fer-nos fort s a
desfer els arguments que se solen posar per a obstaculitzar e l
cam í emprès. De fe t, aquestes objeccions, sorgides predominantment de certs amb ients clericals, intenten d'amagar una inconsciència i una ma ndra a afrontar seriosa ment la qüesti 6. Expressions com: (( L'Estat ha de continuar pagant ,, ; «a ixò és imposs ible
d'aconseguir _; «d intre d'un temps ja no hi haurà capellans i tot
quedarà solucionat _, etc., no fan sinó palesar un simplisme que,
en certs casos, toca la irresponsabilitat.
Fracassar davant aques t repte o quedar-se a mig camí fó ra
que1com imperdonable . Mostraria la incapaci tat educa ti va de l'Església així com la d'organitzal--se col·lec tivament.

La qüestió econòmica té un entorn
La Junta Econòmica s'ha vist condemnada a l'aïllament. Se li
ha confiat una caixa, sempre buida o si més no insuficient, amb
¡'encàrrec de repartir el seu contingut com més bonament pugui .
i d 'omplir-la com millor sàpiga. També en aquest camp econòmic
cal corresponsabilitzar-nos tots per esgotar inicia ti ves. suggeriments i esforços. Pe r exemple . tothom s'adona que la font principal d'in gressos del Fons Comú haurà de ser l'aportació de les
p arròquies. A l'hora, pe rò, d'au gmentar-la anualment, ni que sigui
el que correspon a la devaluació de la moneda, hi ha un abse ntisme impressionant i tothom fa e1 sord. En un altre sentit , què
s'ha de fer a mb les fundacions?; què s'ha de fer amb els estipe ndis de misses? (es tipend i que s'assembla tant a aquell sobresou
dels mestres, jus ti fica t a través de les permanències ). Quantes
parròquies del bi sbat podrien finançar-se , en tot o e n pa rt , el sou
del capell à? ..
Indubtablement la qüestió econòmica ha d'anar lligada també
a les decisions i perspectives pastorals d'una Església diocesana .
Són les directrius de gove rn a què fa referència l'informe de la
Junta Econòmica de l b isba t de Vic del 1974 que s 'ha citat anterionnent. Cap a quin tipus d'organització eclesial hem de cam.i-
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nar? Amb més a lliberats, amb menys? Quines necessitats pastorals s'han d'intensificar? .. Mirar la qüestió econòmica ecles ial

només des de la perspectiva d'assegurar sou a un nombre de ca·
pellans a mb l'amagada esperança (!) que cada dia n'hi haurà
menys , és un punt de mira ben curt, esquifit i inconscient.
T encara sobre e ls sous. La si tuació extrema a què s'ha arribat
fa que el sou del capellà no sigui qua ntificat segons unes necess itats rcals, sinó segons allò de què es disposa per repartir. El
sou queda tan insuficient i raquític que ja no cons titueix cap testi·
moniatge donar- lo a conèixer o publicar-lo. Perquè el qui ho llegeix,
d'una cosa està convençut : que amb allò no es viu i que d 'un lloc
O a ltre de uen sorlir «Ics misses». No va pas mal encaminat. Tot
capellà té necessitat real de buscar-sc , pel can tó que s igui, un
sobresou. I això, tan t aq uell a qui la tasca pastoral no li ocu pa la
to talitat de la jornada feinera com aquell que hauria d'es tar alliberat per a la feina pastoral encomanada. l a ixí no es pot tirar.
Perquè, a la llarga, aquest bloc de persones teòricament a ll iberades per a la pastoral es convertirà, pràcticament , en un conjunt
d'individus amb dedicació d'estones lliures a la tasca eclesial. Potser ha de ser així, i no és pas aq uest e l ma l. El mal és que s'hi
ar rib i sense cap mena de p lanificació, per la inèrcia i, en el fons,
per una qüestió econòm ica que no s'ha sabut afrontar adequadament. A l'hora, doncs, de calcular teòricament ci sou de l capellà
cal fe r·ho d'una Jll:lnera rea li sta.

Sense autofinançament no hi haurà
autonomia de l'Església catalana
No voldria, en aquest punt, donar a e ntendre que oblido els
esforços que va fent l'Església a Catalunya, no ja a nivell de base
i de pastoral popular, s inó també a nivell d'institucions. D'un
te mps ençà, s'han anat solidifi cant una colla d'institucions de
caire catequètic, Iitürgic, teològic, pastoral. evangelitzador, etc.
Si ens acostem, però, a cadascuna d'aquestes insti tucions ens ado·
narem que, quant a mitjans i dedicació personal , totes han d'anar
avançant a mig a ire i amb un esclop i una es pardenya.
Que la Conferència Episcopal Espanyola s 'adonarà un dia que,
de1s pocs o molts recursOs que tingui , n'ha de destinar una part
a empènyer les institucions de l'Església ca ta lana, e n dubto molt.
A Madrid continuaran existint e ls depa rtam entos i les com;sioHes de
ambito 1lacional, a mb persones a lliberades ad hoc i també con res·

74

ponsabilidad pa ra tod a la nacióI1, e ls quals e ixugaran qualsevol pres·
supost que se'ls destini . A tot estirar i fent un gran esforç consti tu·
cional canviaran la paraul e ta : «nacional» serà subs tituït pe r «es·
tatal ». No ca l que ens refiem de res més. I si s'ha de solucionar
per votació, ja sabem a l'avançada quan ts vots contra quan ts.
L'any passat , qua n recoll ia les gua rd io les per a la capta de la
«prem sa catòlica» vaig tenir u n mal pe nsament: segur que to ts
aquests d ine rs van destinats a promoure i subvencionar revistes
en ll engua castellana. L'Església d'un país necessita institucions
fortes i prest igioses. L'Església cata lana no les ti ndrà si no se les
paga.
¿Que la Gene rali ta t de Catal unya ti ndrà un di a les transferèn·
cies de la do tac ió esta tal a l'E sglésia catalan a, o de l'import que
provingui de l'impost religiós? I gnoro tota lment si, per a a ixò, caldria una reforma de la Const ituc ió o de l'Esta tut. Del que sí que
estic segur és que n 'hi ha per te mps.
La qüesti ó és que, ara cum ara, l'Església ca talana, també i
molt es pecialme nt en el punt de l'economia, es troba lligada i depenent de la Conferència Ep iscopa l E spanyola. Allà tenen els dine rs i no hi ha altre remei que anar pidolant amb pactes, con·
sensos i re tencions. Ens explicava el delegat d'economia d'un bis·
bat ca ta là que, amb mo tiu de la capta pe r al viatge del Sant
Pare, havia rebut una carta d el responsable d'aquesta qüestió a
Madrid , di ent·li que si no arribava la taxa assignada, els la retin·
drien ben religiosament.
El repte d'arribar a l'auto finançament de l'Església queda accentuat pe r aquesta altra vessant. Si, per una banda, el fa més
costós i exigent, per l'altra, en resulta més engrescador.

LA COMPANYIA DE JESÜS
IGNASI SALVAT

Els inicis

Pe r entendre millor els passos que ha fel la Co mpanyia de J esús en les seves es tructures econòmiques per tal de pode r vi ure
una pobresa cada vegada més exigen t i, alhora, més acomodada
als nostres temps, cal tenir en compte algunes dades històriques
fundacionals.
Des del temps del fund ador de la Companyia, els jesuïles han
lingut un doble règim d 'economia: un per als coBegis i un altre
per a les cases i residè ncies. Els co l'legis eren, des del 1539, el lloc
de residència dels es tudiants jesuïtes que es tudiaven a les universi lals, fins que el 1548 es va fundar el Col'legi de Messina, el p rimer on els jesuïtes foren mestres i e ls alumnes eren estudiants no
jesuïtes. l j a des d 'aquests temps, a la Companyia cada comunitat
o resi dència i cada obra a postòlica han tingut sempre indepen·
dència econòmica i administrativa e n relació a les alt res comuni tats
o obres apos tòliques.
Sant Ignas i va vo ler, per poder arribar a tothom, que aquests
coHegis fossin gra tuï ts i que, pe r això,tinguessin una Fundació amb
unes rendes que pe rme tessin el fin ança ment dels seus professors,
els quals, per consegüent, constituïen la comunitat responsable
del col'legi amb règim difere nt del de les altres comun ila ts o residències, ja q ue els col'legis podien vi u re de les rendes del capital
fundaciona1. La seva experiència d'estud iant a Patis va fer veure
a sant Ignasi que no podia es tud iar i buscar almoines simul tàn ia·
ment. Per això dedicava e ls estius a buscar al moines a Flandes per
tal de pode r assegurar econòmicament els seus estudis d'hivern.
En canvi, va concebre de forma mo lt exigent e l règim de les cases
i res idències de jesuïtes ja fo rma ts i que treballaven pastoralmenl. Aquests llocs no podran viure de rendes sinó solament de les
a lmoines que es rebin amb ocas ió dels minis teris a postòlics o per
alt res motius, sense exigir res, només acceptant el que els donin.
Per aLxò la Companyia fou assimilada als Ordes mendicants, enca ra
que pel que fe ia als coHegis no ho pogués ser .
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Pcr tal d'asscgurar aquest règim de pobresa i evitar la relaxació que en aquest punt normalment s'havia donat en altres insti-

tucions quan s'havien adoptat normes més àmplies, el fundador
va voler que tots els jesuïtes que s'incorporess in de finitivamen t a
la Companyia amb els últims vots solemnes fessin a més el vot
de comprometre's a no canviar res del règim de pobresa de la Companyia si no era per a fer-lo més estricte.
Gràcies a aquesta estructura i legislació la Companyia ha mantingut el seu règim econòmic invariable fins a la Congregació Gene ral de l'any 1965_

Adaptació al món modern
En aquesta Congregació es féu e l primer pas vers l'acomodació
del règim econòmic de la Companyia a les condicions del món modern , tot establint, amb l'aprovació de la Santa Seu, que «també
ci fruit o la remuneració del treball, fet segons l'Institut, és font
Icgít ima de béns materials , necessaris per a la vida i l'apos tolat dels
jesuïtes ».
El pas legislatiu següen t, el va fer la Congregació general 32,
el 1975 , e n disposar la separació comple ta entre ¡'economia de les
obres de )a Companyia i la de les comunitats dels jesuïtes a les
quals les obres es tan canònicament ass ignades . En la realització
d'aques ta separació, el règim de les obres serà el règim tradicional
dels col'legis, però, en canvi, el de les co munitats s 'ass imil arà al de
les cases i residències abans esmentades. Aquesta ordenació, que
(e ia temps que es practicava en molts llocs, ara s'ha unive rsalitzat
i ha ajudat molt a la clarificació de les relacions obres-comunitats,
ensems amb una exigència més gran d'estil de vid a auster a les
comunitats . Ha ajudat també a aquest últim aspecte una segona
ordenació de la mateixa Congregació 32: que totes les comunitats
han de distribuir tot e l superàvit que tinguin cada any, segu int les
normes concre tes que es donaran a cada Província. Amb aquesta
no rma es vol aconseguir una solidaritat més gran entre totes les
comunitats, especialment amb les més necessitades, i amb les
obres i institucions més deficitàri es, i també amb les persones més
pobres del lloc on es viu, tot respectant la independència de règim
econòmic que hi ha entre totes les obres i comunitats de 1a Companyia des dels seus inicis.
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El moment present, a Catalunya

En aquest moment a Catalunya la Companyia segueix aq uestes
normes: procurem que totes les despeses dels jesuïtes que necessi·
len ser ajudats -d'això en diem «despeses familiars», a semblança
del que passa a moltes famílies- corrin a càrrec de les comunitats, mitjançant una contribució donada a l'Admi nist ració Provincial, segons les possibilitats de cada una d 'elles . Considerem que
necessiten ser a judats els jesuïtes estudian ts i novicis, els mala lts
i a ncians i els qui estan dedicats al servei de la mateixa Província .
D'altra ba nda, tot el que pugui arribar a la P rovíncia com a
a lmoines o rendes servirà per a aj udar els serveis pas to rals priori taris, per més urgents o pe r més necessitats, com el treba ll in tcllectua l teològic i filosòfic i la pastora l de joventut. De ret, el que
ar riba és insuficient per a solucionar e ls gre us problemes que tenim plantejats.
Aques tes són en conjunt les línies per les qua ls avença ,'cconomia de totes les nostres Províncies. Tanma te ix poden ser « (ren·
cades . o bé a causa de les dificul tats econòmiques de les comunitats
produïdes per la innació constant, O bé a causa de problemes concrets d'alguna obra (per exemple, e l cas de la construcció d'u na
escola a Barcelona, els a nys 1974-1975).

Perspectives

Les pers pec tives de futur pel que fa a les institucions d 'ensenya·
ment o d'investigació o de totes dues alhora -escoles i e nsenya ment
universitari, Instituts vinculats a Sant Cuga t i Observatori de ¡' E·
b re- són molt fosq ues ja que sense aj u des de l'Es tat , o de la Gene ra litat e n e l nostre cas, o d'altres entitats, no es veu com podran
an ar endavant. Pel que fa a les comunita ts, ara estem equilibra ts.
Un possible creixement del nombre de novicis (que s'insinua des de
fa uns a nys) i l'augment progressiu de l'entrada en jubliació poden
comportar dificultats al nos tre projecte d 'a utofinançamen t.
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PRoviNCIA ESCOLAPIA DE CATALUNYA
ANGEL OLlVERAS

JOSEP LlIÏIAN

La Província Escolàpia de Cata lunya es tà formada pe r 26 comunitats, 19 col·legis, 2 parròquies i 2 cases de colònies, a mb un
total de 175 escolapis a l Prin cipat.
La renovació conciliar ha afectat tots els aspectes de la vida,
també l'econòm ic. De manera gradua l, s'han anat fent passos
fins a arribar a lIna certa comu nicació de béns, que creiem força
s ignificativa .
Els passos que prude ntmen t , pe rò amb fermesa, s'ha n fet, són
els següents:
a ) !>cparació, prim er teòri ca, dc!o)prés real , de les economies
dc comunitats i col'legis;

b) equiparac ió de laics i re li giosos, en quant a sous i re tribucions, en els nostres centres;

e)

central ització de romane nt s tan t de coHegis com de comu-

nitats, que són admin istrat s pel Departament Provincial d'E conomia.

Economia provincial
La Província prepara anualment c I seu pressupos t ordinari , el
presenta a l Consell de la P rovíncia i l'aprova la Congregació General. En cas de despeses imprevistes de molla consideració, es
prepara un pressupos t extrao rdinari.
Per a fe r front a Ics molles despeses que té la Provincia,
durant e ls últims deu anys, s'han creat diversos fons amb destinacions i ingressos ben COnCl"ets.
FOllS de con tribució perso l1ClI. TOL rel igiós, tant ac tiu com ju bilat, con tribue ix a aquest fons amb quantitats revisades anualmen t. Aques t fons es destina al mante niment de la Cúria : sous
del P. Provincial i dels PP . Ass is tents, a lliberats per al servei del
grup; manteniment del Departament d 'Economia, Pastora l, Pedagogia, Publicacions, Arx iu Provincial, etc _; manteniment de la
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missió del Senegal, Cascs de Formació, ajuda a Cuba i a les vocacions mexicanes.
Fons d'amortització dels coNegis_ Cada coHegi aporta a l'economia provincial el cànon legal d'amortització de l'edifici. L'import es destina íntegrament a les obres extra dels mate ixos collegis. Això ha permès de construi r dos edificis nous i reformar-ne
altres a fons.
Fons de jubilació. Durant alguns anys, els romanents de les
comunitat s, en acabar l'exercici , han nodrit aquest fon s. Actualment s 'hi destinen l'import de les quotes de segureta t social dels
religiosos, les amortitzacions dels edificis que ja són propieta t
del fons, i els interessos del mateix fons .
La quota dels religiosos jubilats, les assegurances del s religiosos autònoms, les quotes de la Mútua ASISA , totes les despeses
d'infermeria (metges, medicines, clíniques, etc.) i el manteniment
de la casa de malalts es paguen amb el fons de jubilació.
FO/u OIll1al . L'integren els lloguers d'algunes botigues que hi
ha en uns pocs coHegis. La Congregació Provincial el destina cada
any, a través d'un pressupost especial.
Fins a principis dels anys 70, comunitat i coHegi formaven una
unitat, econòmicament autònoma, que contribuïa a les despeses
de la Província i de l'Orde amb contribucions fixades anualment
segons les possibilitats de cada centre.
Hi havia cases econòmicament febles i altres que es bastaven
amb escreix. No cal dir que els coHegis rurals passaven greus dificultat s econòmiques per a mantenir-se i renovar-se. Avui , aquests
coHegis. arran de la concentració, reben l'ajuda més substanciosa.
El Departament d'Economia Provincial, que fa com de ges toria, facilita a comunitats i coBegis tota mena d'operacions, evita
despeses, deslliura les economies particulars de moltíssimes i pe·
sades funcions burocràtiques.
Totes les propietats de coBegis i comunitats locals fi guren a
l'inven tari de la Província. El Departament d'economia administra
els romanents disponibles en benefici de coHegis i comunitats .
Això, a la pràctica, redueix despeses, evita errors, agilitza tota
mena d'operacions j proporciona beneficis importants a favor de
coHegis i comunitats.
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Economia dels coHegis
Tots e ls coBegis escobpis funcion e n per pressupost preparat
per Ja Junta Econòm ica local i aprovat pe r la Congregació Pro·
vinei a l, q ue e n fa el segu iment i e n valo ra l'exercici.
Les in o; tn Haci o ns i cI mobili a r i fi gure n a "inventari dc cada
centre. Ca cla coHcg i paga a la Província e l cànon legal d'amortit·
zació de l'edifici .
L'Escol a Pia dc Catalun ya , co m a entita t titular, és responsable de tots i de cada un dels cenlres en tols e ls aspectes, també
en l'econòmic; es reserva el dret d'autoritzar, diri gir i supen'¡sar
les obres importa nts, l'admissió i l'acom iadament de per sonal i
l'ampliació o la reducció de l nombre d'aules.
El Departa ment d'Economia Provincial s'oc upa de la confecció i el cobrament de ls rebuts del s alumnes ( un s 15.000); de la confecció i e l pa gamen t de tot el per so na l (un m iler ); de tota la documentació i el pagamenl de la Seguretat Social (altes, baixes), de les
re tencions i declarac io ns de rc nc!ct ; de tola mena de cert ificats,
comptabi litat o fici a l, e tc.
Cada coBegi té dipositats tots el s romanents al Departament
d 'Economia; però en conserva la propie tat i en rep beneficis; pot
obteni r prés tecs sense dil ació n i tràmits burocrà tics i amb in te·
ressos reduïts. Això fa qu e, quan es retarda la subvenció, el Departament fa front a l'emergència sense cap preocupació per part
dels centres.
Les subvencions es tatals d 'EGB de tots els coBegis van a un
sol compte de la Província. La «Caixa» avança m ensu alme nt 1/ 12
de les subvencions a nua ls. La com issió és de 1'1/ 1000.
Des del punt de vista laboral cada coHegi forma un a em presa
independent per a evitar el perill de ser cons iderats com una sola
empresa, amb to tes les complicacions que això comportaria ; cada
Director assum e ix la res ponsabilitat de les decisions aconsellat i
ajuda t pel Departam ent d'Economia.

Economia de les comunitats i de cada religiós
La comunita t local prepara anualment el seu press upost i , una
vegada aprovat pe r la Congregació P rovincia l, en fa el seguiment.
Al press upost, fi gu ren els so us dels religiosos, les pens ions dels
jubilats i to ta altra mena d 'entrades; també tota m ena de despeses
previs ibles, com obres, canvis de cotxes, excursion s, e tc.
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Mensualment, la comunitat comunica al Departament d'Econo mia, a travé::a dels impresos adequats. els ingressos i les sortides.
El Departa men t, q ue cobra directamen t de ls coHegis els sou s dels
religiosos. retorna a les comunitats l'es tat de comptes.
L'ecònom s'encarrega del bon funcioname nt de la casa, i procura que tots els religiosos tinguin el que necessiten i al seu
temps degut.
Acabat l'exercici, to ts e ls romanents comuni taris passen a ser
pro pietat de la Proví ncia.
Ca da religiós ad min is tra un pe tit dipòsit d' unes qu atre mil
pessetes , pe r a despeses personals: roba, viatges, llibres, revis tes ,
es pectacles , tabac, hobbies , etc., i en dó na compte a l'ecònom, que
reposa la quantitat inicial.
To ts e ls rel igiosos aporten a la comun itat el seu sou o la pensió
de jub ila t, com tam bé la q uota fixada per a des peses de la Proví ncia i de l'O rde. Actua lmen t s'intenta que cada re li giós faci e l
seu pressupost personal.

Conseqüències
E l procés dc cent ra lització ha estat lent. S'ha hagut de vèncer moltes resistè ncies, sobretot al principi. Les comunita ts creien
pe rd re poder; e ls coBegis , autonomia i eficàcia . De mica e n mica i
pas a pas s'h a a na t guanya nt la batalla. Avui e ls resu ltats són a l·
tamen t positius i els avan tatges reconeguts per religiosos i coHegis.
Els pressupostos faci liten una autonom ia e fi caç: comun itats i
coBegis pode n des tina r pa r t de ls seus ingressos a beq ues i a ltres
obres o accions socials; no viuen l'angoixa d'altres temps, quan
la subvenc ió no arribava, ni la por dc no poder fer les obres veritab le ment indispensables.
La centrali tzació, tant de coHegis com de comunitats, ha propicia t una autè ntica comu nicació dc béns, de la qual han sort it
afavorits els més febles; defin itivament ha aconsegui t, e n el pla
econòmic, u na igua ltat real en tre comunitats i entre religiosos;
ha creat un sistema d'aj uda prompte i efi caç, q ue ha per mès de
renovar Ics insta Hacions de la majoria de coHegis.
Avui, la ProvIncia té capacita t per a promoure que a lguns de ls
seus religiosos quedin en part alliberats pe r a prestar serve is a
les classes més populars i, d'aquesta manera, arribar a una efectiva comunicació de béns.
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MONESTIR DE MONTSERRAT
JORDI MOLAS

Per cen trar deguda me nt aques ta nostra coHaboraci6 dins e l
context que pot o ferir un informe sobre l'economia d'algunes congregacions o o rdes religiosos rad ica ts a Catalunya, cal tenir en
compte que l'economi a de Montserrat rep resenta úni cament l'acti vitat econòmica d'un mones tir-santuari. Aques t fet li dóna un caràc te r propi que marca unes difer ències fo namen ta ls en re lació
a l plante jame nt econòmic de q ua lsevol a lt ra e ntita t religiosa fi ns
a l punt que Montserra t pot a parèixe r com un cas a típic. Aques ta
difere nciaci ó c rec qu e pot a ugme ntar com més específic és e l treba ll dels mem bres d 'aquesta o aquella a ltra congregació o orde.
Perquè e n primer lloc ,'econom ia d'un mones tir es redueix a l'activitat d 'un a sola comunitat ; i en segon lloc, perquè un dels trets
de l'economia de Montserrat, en part pe r causa del santuari, podria ser precisament la seva cOlnp lex itat i la seva diver s ificació
pel que fa als treball s, a ls serveis i a ls recursos a mb els quals sc
sus tenta.
L'info nne que ací prese nto és el res um dels punts centra ls
de l'ent rev is ta sobre l'economia de Mo ntserrat I qu e fa uns pocs
mesos vaig fer a l P. Al cuí Serra s en el m o me nt que es disposava
a deixar el càrrec de majordom de Montserrat, després d'haver-lo
exe rcit durant vint a nys, i qu e per so na lment em prepa rava pe r
agafar-ne e l rell eu . Per aques ta mateixa circumstància i perquè
crec que les línies de fons d'aquell a conversa són Ics m és adients
per a rebre una primera informació sobre l'economia de Mon tserrat, em lim itaré a transme tre-Ics gairebé, podríe m d ir, al peu de
la lletra.
Sabem que per a força gent plant ejar e l problema de l'econom ia
de Montserrat suposa a na l" directament a pl antej ar un a sèrie de
preguntes q ue fan refe rèn c ia principa lmen t a Ics botigues i a ls

I. ESlrel"ista amb el P. Alcuí Serras sobre l' economia de MOlltserral ,
eMontserrat. Butlletí del Santua ri_, núm . 7, 2a. època, setembre 1983,
pp. 11 - 19.
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ser vei ~ dc restaurant i d 'hostatge que hi ha al nostre santuari.
Crec que en el moment de fer un informe d'aquesta mena, per
ll1 t.!s breu que sigui, aquest és U ll ma l començament. El fil conductor ha de ser un a ltre per tal que, amb una certa lògica i dins
un context just, es pugui respondre al més objectivament possible a aque lles qüestions abans esmentades. Comencem, don cs, per
exposar d'on provenen els ingressos que sostenen la vida de la
comunita t de monjos de Montserrat i quines són Ics seves despeses.

Els ingressos i les despeses de la comunitat

En tant que sigui possible destriar l'economia del monestir de
la del santuari, podem indicar com a més pròpies de la comunitat
monàstica aques tes dues fonts d'ingressos: el treball dels monjos
i els donatius. El treball dels monjos de Montserrat és complex ,
diversificat, i a voltes sembla que sobrepassi les pròpies possibilitats per portar-lo a terme. Aquest problema tende ix a agreujar-sc
si hom t¿ en co mpte que la mitj ana d'edat de la vuitantena de
monj os residents a Mont se rrat és de 55 anys a mb tendència a
augmentar pe l fet que el nombre de monjos joves, tot i que es
manté, no a ugmenta .
Un dels princi pal s treballs dc la comunitat é el servei pasto ral
propi d'un mones tir i d'un san tuar i. L'atenc ió a ls di ve rsos tipus
d 'hostes, de pel egrins i de visitants que puge n a Montser ra t i que
demanen se r atesos degudame nt exige ix que una part de monjos
es dediquin a pI c temps a aquesta tasca ajudats, evidentment,
per un grup força nombrós de la com unitat que, a més d'altres
treballs, hi coHabora intens3menL No m'entretindré a ex posar la
diversitat d'aques t treball, però sí que cal dir que la seva remuneració no està proporcionada al temps de preparació pròxima i
l-emota que cal dedicar·hi. A més, cal tenir presenl que aquest
servei es fa totalment gratuït i, contrà riament al que hom pensa ,
des de l'any 1959 no es cobra cap mena d'estipendi per cap mena
de servei religiós. !O.S un treball, doncs, finançat en gran part per
les almoines que bonament deixen els fidels.
Un altre tipus de treball que contribueix a la nostra economia
és l'inte lkctual. !O.s conegud a la dedicació dels monjos de Montserrat als estudis bíblics, teològics, his tòrics, litúrgics, musicals
els quals troben la seva deguda aportació en la docència -Escolania, formació dels monjos joves , Facultat de Teologia ... -, en
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la invest igac ió o en la divulgació. Ací cal esmentar les Publica·
cians de l'Abadia de Mont se rrat, editoria l que, a més d'ocupar un

nombre determinat de monjos, permet la difusió, entre molts
d'altres, d'aquells treballs per mitjà de les seves eoHeceions i revistes.
Un tercer tipus de treball és el manual, el qual sovint és alternat a mb els altres tipus de treball abans esmentats. La impremta,
el taller de ceràmica i algunes altres ocupacions manuals ens proporc ionen, doncs , una bona ajuda econòmica i la possibilitat de te·
nir un treball manual en el monestir. A més de tots aq u es ts treballs ,
ca l tenir en compte encara els serveis interns de la comunitat rea·
li tzat s pels mateixos mo njos CO Ill pode n ser e ls que fan referència
a la direcció, admini st ració, manteniment. .. , els quals si bé directament no comporten uns benefici s, des del punt de vista econò·
mic signifiquen cert a ment un estalvi.
L'altre recurs econòmic que té el monestir són els donatius.
Tot i que no són abundants i que la gran majoria són fets amb
vista al santuari, aquests són necessaris en la nostra economia .
N' hi ha de diverses menes. En primer lloc assenyalaria els dona·
tius fets e n dine r, una gra n part del s quals són les almoines que
es fon directament a les bústies de la basílica. També es reben donat ius e n forma de joies que e ls fide ls ofrenen a la Mare de
Déu; el valor d'aquestes joies, des prés d'haver-les venut degudament, és dest inat al man te nimen t de la mateixa basílica o a fer almoines a famílie s o persones necessitades. Hi ha encara altres
formes de fer donatius. Uns són els que vénen en forma d'obres
d'art ; aquests, ev identment, tot i contribuir a l'aspecte cultural
de Montserrat, no representen cap ajuda econòmica, al contrari ,
sovint demanen unes des peses d 'jnstaHació i de manteniment pel
fet que són considerades gairebé com un patrimon i del poble.
D'altres són aquell s que es fa n amb vista a realitzar una obra
concreta; el monestir els destina a millorar el conjunt del santuari. Finalment, en aquest apartat d'ingressos, indiquem que el
mones tj¡-, com qua lsevol altra entitat i després d'haver fet les
solii cituds corresponents i seguit el cu rs legal, des de fa un parell
d'anys també de mana s ubvencions a ls organismes oficials de Catalunya per a usos públics. Normalment aquestes serveixen per a
finan çar algunes de les realitzacions culturals que Montserrat porta a terme i que afecte n principalment les Publicacions, la biblioteca i l' Escolania.
Tal aquest capítol d'ingressos -treball dels monjos i donatius- que constitueixen els nostres recursos im.mediats arriba a
cobrir únicament un tant per cent de les despeses de la comunitat
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monàstica; percentatge que, seguint les línies d'actuació d'aquests
darrers anys pel que fa al treball dels monjos, tendeix a augmentar.
El capítol de les despeses del monestir sobrepassa, doncs, força el capftol dels ingressos_ Tinguem, però, en compte que el monestir, a més de les necessitats primàries de la vida de cada dia,
té encara mol tes altres despeses com poden ser totes les activitats religioses i culturals no remunerades. Podem citar, per ex.emple, una part considerable del servei pastoral i del culte que es
fa al santuari, les despeses i la dedicació dels quals superen en molt
les almoines que deixen els fidels a les bústies de la basílica. També, ací, cal tenir presents les despeses que ocasiona el manteni·
ment d'una biblioteca com la nostra , la publicació de certes revistes i llibres d'interès eclesial o cultural, els estudis dels monjos
joves o d'aquells monjos que cal que continuïn en la investigació per a un rend iment posterior, l'Escolania que, des d'un punt
de vista econòmic, sempre és mo lt deficitària ... Un altre capitol
fóra la conservació dels ed ificis, alguns dels segles XV I, XV J[ i XVIII.
Caldria afegir tam bé en aquesta llista les despeses que en altres
indrets van a càrrec del municipi -com, per exemple, la vigilància diürna i nocturna , els aparcaments , la conservació i millora
de la muntanya, de les vies públiques i dels jardins del recinte,
els lavabos públics, l'assistència mèdica, l'enllumenat dels llocs
públics, cI servei d'aigua potable, la neteja del recinte i la recollida de les deixalles ... - i que durant anys, i per causes que ara
no és escaient d'explicar, el monestir ha hagut de sostenir. Tot
això, com és de suposar, significa una despesa que no és possible
de finançar amb els propis recursos, ni tampoc amb to ts els altres
recursos de Montserra t que tot segu it exposaré.

Els serveis del santuari
El monestir, en no tenir els recursos necessaris per a fer front
a totes aquestes despeses, és just que recorri, en part, als recursos que deixen els pelegrins i e ls vjsitants a Mon tserrat en utilitzar els serveis que ad min istra L'Agrícola Regional , S. A. Aquesta
empresa és un instrument del monestir per a atendre les necessi tats de la gen t que puja a Montserrat, i d'ell són pràcticament
la totalitat de les accions d'aquesta socie tat anònima. Per tant, és
el monestir el qui té la responsabilitat sobre aquesta socie tat i el
qui en pot marca r les directrius. Pel bé mateix de Mont serrat, i
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mentre no es vegi una solució més clara, el monestir ha d'assumir
aquesta res ponsabilitat i aq uest servei. Diguem també de pas que,
a part d'aquesta participació del monestir amb les accions de
L'Agrícola Re gional, S. A., ambdues entitats no tenen cap me na
de pa rticipació e n cap a ltra empresa.
Són prou conegudes les ac tivitats e mpresarials de L'Agrícola
Regional, S . A., pel fe t que són ben vi si bles a ls ull s de tothom;
però, potser, serà bo de concreta r-les ben ràp ida ment. En primer
lloc, podem assenyalar les activitats d'hostal i de restaurant;
després hi ha les de tipus comercial, que es limiten a la venda
de queviures i dc records, a més de la fabr icació i la distribució del licor Aromes del Montse rrat; finalm ent, també es fa
càrrec de l'organització del manteniment de Montse rrat pel que
fa a les obres, la jardineria, l'urbanisme ...
Una altra info rm ació que pot in teressar conè ixer é el fet
q ue a L'Agrícola Reg iona l hi treballen 213 pe rsones fixes i 122
persones de temporada; a ixò fa un tota l de 335 persones.
Qui estigui mínimame nt assabentat de les contribucions i dels
impostos als quals les cmpl est.:~ hil n dc fe r front fàcilment s'adonarà de l pes econòmic que representa . aq uesta plantilla . A aquest
fet hom e ncara hi hauria d'afegir la temporalitat de Montserrat
pe l que fa als servei s. J:.s a dir, la major part dels visitants vénen només uns mesos concrets de l'any, i e ncara en unes ho res
determ inades del dia, mentre que e l personal de l'empresa fa l'horari de treball comp le t. Això fa que Ics possibil itats d'autofinança ment dels se rve is abans esmentats siguin limitades. Aquesta
rea lita t és determ inant pel que fa als benefic is de l'empresa i,
per consegüen t, l'aportació que pot fer a les despeses del monestir
ha de ser rorçosa ment limitada .
Davant aquesta situac ió s' ha de recórrer a forme s externes
de finançament. Les ges tions pe r assolir, entre altres, aquest objectiu les realitza e l Patronat de la Muntanya de Montserrat.

El Patronat de la Muntanya de Montserrat
El Pat ronat de la Muntanya de Mo ntserrat va sorgi r quan es
va consta tar la necess itat que Montserrat te ni a d'una ate nció es·
pecial i comple tament atípica pel que fa als se rveis de caire mu·
nicipal. Les ex igències que pod ia tenir Montserrat en els diversos
aspect es cu lt ural, urbanístic, turístic. sanitari , de vigi lància , ecològic ... , eren molt superiors a les que podien atendre cada un dels
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quatre munICIpI S que tene n part a la muntanya: Monistrol , el
Bruc, Coll bató i Marganell. Això va fer que es busqués una entitat supramunicipal en les seves a tribucions sobre la p~rt d'aquests municipis tot ampliant-ne les facultats municipals. Aquest
organisme va ser creat per un Decret-llei e l 16 d'octubre de 1950
i és regit per un reglament de règim interior que data del 13
de febrer de 1953, el qual ha eS lat reformat ben recentment. Durant força anys la gestió del Pa lrona t fou positi va per a Mon tserrat, però a l ll arg d'aquests darrers anys -període que podríem
delímitar entre el Ona l de la Dictadura dc Franco fins al dia 15 d'octubre de 1982 en què el Pa trona t passava a la Generalilat- l'aclivitat del Patrona t ha estat gairebé nul·la. El dia 24 d'agost de
1983 sortia publ icat a l Diari Oficial de la Generalitat e l decret segons el qual s 'aprovava el nou Estatut d'organització i fun cionament del Pa tronat de la Muntanya de Montserrat. Durant aquest
darrer any, doncs, s'ha anat trebatlant en la línia que marca aquest
nou estatut per tal de poder traspassar a l Patronat totes les responsabi litats i els servei s públics de caire municipal que són de
Ja seva incumbència. Es d'espe rar, doncs, que, a partir de l'exercici de l'any 1983 , Montse rrat es vegi a llibera t, en part, de l pes
econòmic d'unes despeses de tipus municipal desproporcionades
per a la seva economia. Si en els propers exercicis s'aconsegueix
de consolidar aq uesta política econòmica, el mones tir podrà orientar el seu esforç econòmic a fina nçar a quelles obres de ma nteniment que, per deficiència econòmica i donada la seva enve rgadura, dur-anl lots aquests anys no s'han pogut realitzar. En aquesta
nova etapa, la gesti ó del Pa tronat de la Muntanya de Mon tserrat
pot ser molt beneficiosa de cara a Montserrat i de cara a l'atenció
que es mereixe n Iol s e ls pelegrins i visit ants que hi pugen.

88

GERMANETES DE L'ASSUMPCIO
MATILDE ROS

Plantejament

«Davant les condicions d'injustfcia i dc misèria de la major part
dels homes, el fet de compartir i posar en comú els béns és un
signe profètic del Regne i un signe d'esperança per a la humanitat»
(Constitucions, p . 18). Aquestes paraules resumeixen bé l'esperit
de pobresa que desitgem viure a la nostra congregació. Es un horitzó que ens esperona a anar endavant amb tot el Poble de Déu .
A partir de l'esforç renovador de retornar a les fonts demanat
pel Vaticà II i arrencant dels capítols de la nostra congregació,
posem l'accent general en l'encarnació. Volem estar enmig del poble
senziU, amb una actitud d'acollida, igualtat, compartir, solidaritat ,
relacions senzilles ...
El Capítol general del 1981 va ésser molt explicit en aquesta
línia i volgué que totes les germanes estiguessin interessades en la
qüestió de l'economia, de manera que totes se sentissin cada cop
més impulsades vers una vida amb referència a l'Evangeli i en solidaritat amb el món que pateix.
La nostra congregació no ha tingut mai obres pròpies ni n'ha
administrat. Abans fèiem un treball gratuït a les famílies que sollicitaven. els nostres serveis i vivíem de la «postulació » i de donatius. Essent, però, el nostre carisma especffic l'evangelització del
món obrer enmig dels pobres . hem cregut convenient viure del
nostre treball per solidaritat amb el món treballador i com a conseqüència de l'encarnació en un barri, amb un estil de vida concret .
Els nostres fundadors van voler que el treball fos el lloc i el
mitjà d'evangelització.

Estructuració de i'economia

Les nostres entrades procedeixen del treball retribuït , dels in-
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teressos d'algu ns (pocs) patrimonis de les germanes i d 'algu ns valors capita litza ts (mai no són gai re impo rta nts) i d'alguns lloguers .
Els tipus de treball retribuït són : ATS i auxiliar de cUruca (Segw-e ta t Socia l o altres centres), Lla r del pe nsionista (a te nció de
vells a domicili , situacions molt ma rginades), treballadores fa miliars
(Ajuntaments), assis te nt social (Càritas O altres llocs), planxadora
(5 .5 .), Coope ra tiva de Ne teja, treba lls manuals , etc.
Procurem que a cada comunitat hi hagi alguna germana alliberada per a una presència activa, que comporta l'acolliment i el
compa rtir, que es concreten en serveis, com és ara: alfabe tització,
presència a associacions de veïns, animació de llars d'avis, grups
de joventut i grups de fe, catequesi, etc.
Estem convençudes que tant aques ts tipus de treball , retrib uïts
O no, com les relacions senzilles d'amistat i de germanor que es
desenvolupen en e l nostre pa de cada dia - relacions que ens portcn a un nive ll de comun icació profunda amb gent molt popular
del barri o d el lloc de treball- són una construcció silenciosa del
Regne. e s una tasca que no es pot comptar ni mesurar estadfsticamen t, però és un dinamisme que brolla del cari sma i que, per tant,

és missió d'Església.
Hem in ten tat organitzar la nostra economia de mane ra que les
comunitats s 'autofinanciïn. A partir de les necessitats manHestades
per cada germana i dels nostres recursos, fem un pressupos t comuni tari pe r a les despeses personals i comunitàries. Cada comu·
nitat tramet l'excedent -s i n'hi ha- de les seves entrades a un
fo ns comú de la província per compartir-lo, o bé .-e p d 'aquest fons
la quantitat que li manca pe r a cobrir el pressupost; alhora el fons
comú serve ix pe r a les comunitats de germanes grans i malaltes. El
fe t de compartir posa en relleu l'espe rit fratern i la joia de ({fer
memò ria» de les primeres comunitats cris tianes.
Cada cop te nim més cla ra l'opció pels més pobres, de la qua l
anem assumint poc a poc tots els riscs i les conseqüències. A partir
d'aquí nnem descobrint la riquesa i la importància de la veritable
solidaritat, to t realitzant lentament actes que construe ixin un món
com Oéu el vol, més humà i més just.
En l'administració dels béns seguim el Oret general, les decisions dels capitals generals i les lleis civils de cada país, i ens esforcem a ser cohe rents amb la nostra opció. Estudiem, doncs, els
llocs d 'invers ió de béns, llur rèdit i finalitat i vetllem per no cedir a
la temptació d'acumular-ne.
Les comunitats donen comptes cada mes a l'ecònoma provincial
i un cop l'any es revisen els pressupostos comunitaris que serveixe n
per al pressupost de la Província. Un cop l'any s'informa ]'Assem-
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blea de lo ts e ls ni ve lls de l'economi a i es distribue ix c I possible
excedent d'acord amb un s criteris que es va fi xar la Provínc ia.
El caràcter inte rnacional de la congregació ens ajuda a desca·
br ir e l p es i la realitat globa l de la pob resa en el món , per mitj à
dels a ltre s pobl es amb els qu a ls compartim la vida. Pe r això cada
comunita t entrega l'u pe r cen t de ls seus recursos a un fons internac iona l de solidaritat que va crea r la congregació el 1977, el qual és
destinat a alguna necessit at concreta.

Problemes i perspectives

Un dels problemes que mire m de resoldre és e l de la seguretat
per a la vellesa i la malaltia. Treballem i lluitem pe r obtenir una
certa seguretat en aquests aspectes per a cada germana. També
sentim algun cop, com és normal avui dia, el corcó de l'atur, ja
que hi ha germanes que no trob en treba ll fà cilment. P rocurem
viure alhora la previsió humana i la confiança en la Providència,
en la qual cre iem.
Les pers pectives de futur van en aquesta línia: podem dir que
són les mateixes de les famílies obre res i que, com a coHectivitat,
hem de cercar una òptica de justícia i equilibri . Som conscients
que, segons com visquem la nost ra economi a, podem mode lar o no
un rostre d'Església pobra a l'estil d'una comunitat eclesial que
aparegui com el cos de Crist , pa partit per a un món nou .
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RELIGIOSES DEL SAGRAT COR
JOSEFA SAENZ DIEZ

Punt de partida
El Concili Vaticà 11 ha representat una autèntica interpeHació

per a l'Església i, molt particularment, per a la nostra congregació.
Als capítols generals dels anys 1964, 1967, 1970 i 1976, concretats en
el capítol de Constitucions del 1982, hem intentat avançar en la
línia marcada pel Concili.
La postura davant els béns temporals arrenca del vot de po-

bresa, com a seguiment de Jesús pobre i en sol idaritat amb els
més necessitats. El que en aquest punt desitgem viure com a congregació religiosa ha quedat expressat a les constitucions del 1982:
«169. En un món que té fam i set de justícia, el nostre segui-

ment de Jesús pobre requereix de nosaltres unes preses de postura
que ens condueixin solidàriament vers una pobresa m és evangèlica .
• La interpeHació d'un món en què tants germans nostres sofreixen i no poden portar una vida veritablement humana, ha de marcar la nost ra vida i l'orientació de les nostres finances.
»170. En solidaritat amb ells volem fer un veritable esforç per
a judar a un millor repartiment dels béns d'aquest món. Amb la
desinstaHaci6 de nosaltres mateixes, amb es perit de gratuïtat , construïm la comunió en compartir entre nosaltres a tots els nivells de
la Societat, i en compartir i desprendre'ns a favor d 'aque ll s que
es tan mancats de tot i a ls quals correspon en j ustícia una par t de l
que nosaltres posseïm. Ho podrem fer si vivim el risc de fer opcions de vida coherents amb aquesta solidaritat.
. 171. A la nostra congregació internacional, és essencial el desig
de compartir com a expressió de la nostra comunió. Volem viure
amb esperit la comunitat de béns. Com més real sigui entre nos-

altres aquesta comunitat de béns, més gran serà l'exigència de compartir e ls nostres recursoS amb els altres.
»172. La Congregació posseeix bé ns en la mesura que els neces-

sita. Aquesta necessitat ha de ser discernida a la llum d'una doble
fidelitat : als seus membres i a la seva missió, i a la crida a viure
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en solidaritat amb aquell s a qui manca el necessari. »
Enmig d'aq uest món ambigu i d ividit, en tot el que es refereix
al s béns temporals, vold ríem saber llegir els esdeveniments, no a
la defensiva sinó intentant captar el missatge que Déu ens dóna
a través d'ells.

Passos fets
La Congregació ha fet diferent s passos des d 'una perspectiv8
doble: viure la comunitat de béns i no capitalitzar, per tal de compartir amb el més necessitats I.
I. Establiment d'una comunitat de béns. Els nostres salaris i
les nostres pensions pertanyen al fons comú de la Província, del
qual cada comunitat rep el pressupost que necessita per a viure.
2. Creació, durant el període 1978-1981 , de sis comunitats dintre
la Província per tal d'a tendre les germanes grans i malaltes. L'última ha estat la de Sarrià (Barcelona).
Atesa l'escassesa, al nostre país, de residències geriàtriques, hem
donat d'alta sis cases en el Minist eri de Treball i Seguretat Social
com a residències de tercera edat. La soHicitud fou cursada l'any
1978.
Això implica que en el moment que nosal tres no n'utilitzéssim
alguna com a residència geriàtrica, aquesta passaria necessàriamen t
a beneficiar altres persones grans que ho necessitessin.
3. Creació, el 1981, d 'una Mutualitat de Previsió Social amb
personalitat jurídica pròpia, per tal d'assegurar el futur de les germanes grans i malaltes .
4. Separació, l'any 1969, del s comptes de les comunitats dels
dels coBegis . Es tractava de saber què donàvem i a qui, per tal de
poder-ho donar a qui ho necessiti més.
5. Intent d'autofinançament dels coHegis amb reducció de llurs
costos, tot ajustant-nos a les condic ions de la subvenció a fi d'aconseguir una obertura social. No s'ha aconseguit igualment en tots
els casos, però s'hi han fel passos importants aquests darrers anys.
6. Esforç de realisme als coHegis, amb assignació de salari a
les persones que hi treballen, d'acord amb el conve ni. D'aquesta

1. El que exposem en aqu es t inform e PO es refereix solam ent a Catalunya, sinó a l'àmbit de la nasI ra Província re ligiosa, que comprèn
Barcelona , Almeria , València, Mallorca, Saragossa, Navarra, Guipúscoa ,
Bi scaia i la Rioja .
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manera no se'n desequilibra l'economia quan sc subs titueix el
personal religiós per personal seglar.
7. Lliurament cada anyals més pobres de la diferència en tre
e ls ingressos per salaris i pensions de les religioses i llurs despeses
específiques, suposat lot l'anterior i confo rme a un acord del capítol general del 1976 (<<no volem acréixer ni mantenir el capital
sense necess ita!»). Fa nou anys que fem aquesta entrega, que ha
suposat el 17'11 % dels ingressos .
Atès que la nostra Congregació té ca ràc ter internacional i que
la situació de pobresa del Tercer món és greu, el nostr~ ges t de
compartir s'estén als necessitats d'altres països, fora d'Espanya .
8. Hem mantingut, com indicava ci Dret canònic, un fons
amb l'import del capital de les herències rebudes per a lgunes germanes, el producte del qual s'entrega cada anyals pobres. A parti r
del Caprtol general del 1970, d 'acord amb les orientacions del Vaticà
II, les religioses que ho desitgen renuncien anònimament a l'herència que van aportar, a favor dels necessit ats, tot encarregan t
a l'Equip de govern , a través de la Superiora provincial, que distribueixi els diners com cregui convenient entre els més pobres .
9. En els inseriments de la Província en nous camps de treball
aquests darrers anys, com a cri teri no hem crea t cap institució
pròpia. Actualment hi ha força religioses que treball en en ins titucions no pròpies.
\O. Traspàs de tres coHegis (un de Catalunya) a fundació civ il ,
tot procurant assegurar-ne la línia cristiana. Això ha suposat l'cnt rega de la propietat d'aquests coHegis.
La crida del Vaticà 11 a la integració dels laics (pares i educadors) a la tasca evangelitzadora, la realitat de l'escassessa de
personal religiós per poder atendre degudament els centres propis
i l'obertura a d'altres camps educatius ens han portat a fer aquest
pas. En tots tres casos s'ha traspassat també la titularita t del centre
a la fundació .
Aquest procés ha durat uns vuit o nou anys .

Grans blocs d'entrades i despeses

Les entrades provenen fonamenta lment del treball i de les pensions de les religioses.
Quant a les despeses cal distingir dos blocs. D'una banda, les
despeses de la vida de les religioses es cobreixen amb els ingressos
pel treball j les pension s. (Ja hem dit abans que l'excedent s'en94

trega anualment als més necessitats.) La Mutualitat de Previsió
Social completa la part de pensió de les persones grans que no cobreix la Seguretat Social. D'altra banda, tenim un fons per poder
fer front al manteniment de les propietats i per a ajudes socials
de coHegis a zones suburbials .

Dificultats

-El fet de compartir amb els pobres allò que ens sobra més que
no pas e l necessari. Perill de tancar-nos e n e l nostre món, de no
solidaritzar-nos amb la crisi que afecta els més dèbils i de deixar-nos
influir pels criteris consu mistes de la nostra societat.
- L'edat mitj ana ava nçada de les religioses, cosa que suposarà
uns ingressos menors per salaris als pròxims anys.
- Moments de tensió, de vegades, e n l'intent d'autofinançament
dels coHegis .

Perspectives

- Enmig de la inseguretat i e l risc de la conjuntura econòmica
actual continuem mantenint el desig clar de no capitalitzar, amb la
convicció que el que posseïm no és únicament nostre sinó dels qui
estan mancats de tot.
- Recerca d'algunes «inversions socials», és a dir, que deriven
en benefici social d'altres. E.s un aspecte difíci l, però que creiem

que he m d'intentar.
- Hem optat per un servei obcrL a les nostres insti lucions educatives . En e l cas que no assolíss im les concertacions amb l'Adm inistració O bé altres formes de socialització dels cen tres, els hauríem d'abandonar.
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OUESTlONS

ALGUNES REFLEXIONS LLIURES SOBRE
L'ECONOMIA ECLESIASTlCA
CASIMIR MART!

Des del meu punt d'observació, que és una parròquia de barriada,
els plantejaments econòmics adoptats ja fa alguns anys per l'Església de Barcelona, i els que són en curs de ser aplicats a les altres
diòcesis de Catalunya, han introduït en la vida econòmica de les
comunitats eclesiàstiques cinc factors de racionalització:
1. Establir amb claredat quines són les fonts dels ingressos i
de les despeses.
2. Implantar un sistema únic de comptabilitat en totes les
parròquies.
96

3. Prescind ir dels aranzels com a font d'ingressos.
4. Adoptar el criteri de l'au tofinançamellt de l'Esgl¿"ia.
5. Donar priori tat a un cert nombre de despeses: les del personal clerical, del sem inari, d'alguns moviments evangelitzadors,
de la construcció de nous local s de culle, etc.
E ls punts I i 2 e ren ind ispensables per a plantej ar-se amb un
mínim de fo nament real l'econom ia eclesiàs tica. Les resistències
que aqueJles línies van trobar en un principi provenien, en el miUor
dels casos, d 'una visió purita na de l'Església. o és que es neguessin,
en aques ts casos de personal de bona fe, les necessi ta ts econòmiques que inevitablement tenen tot individu i Iota o rgan ització. Però,
com que el diner hav ia desprestigiat ta ntes vegades la ins titució
eclesiàs tica, la reacció d'avergonyiment i de pudor anava acompanyada de vegades per una volun tat d 'ignorar el problema , de no
donar-l i nom (<< res nefanda ., cosa de la qua l no s'ha de parlar).
En realit at, e n aque~t cas i en altres de sim ila rs, e l que convé precisament és des ignar e l mal amb claredat, per a procedi r a l'exorcisme, interpeHant el dimoni amb e l seu propi nom. Am b independència de les metàfores, el cert és que la cla redat en e ls com ptes,
entre alt res coses, ofereix la possibilitat de deslapar e ls abusos i de
combalre'ls .
La supress ió dels a ranze ls va ser ci resultat d 'una exigència q ue
comparti en molts responsables cic comunitats cristianes, se nsibles
a les c rítiques procedents dc sec tors prac ticants i, sobre to t, d'aqueUs que solament de forma ocasiona l ten ien contacte amb l'Església. Cobrar pels bateigs, els ente rraments, els fun erals i altres
actes de culte cons ti tuïa moltes vegades un veritable motiu d'escàndol. En rea li tat, perdu ren encara fo rmes descarades o subreptícies d'a llò que, en termes forts, en podríem dir comercialització
dels dons religiosos . Però, per sort, es tracta de casos aïlla ts i
singulars.
El CI iteri de l'autofinançament es presenta com el punt central
del plantejament econòmic de l'Església. Té, primer, un sign ificat
d' independè ncia res pec te dels poders públics. També aquí cal reconèixer·hi e l resu ltat dels esforços de ls qui, de maneres múltiples,
entre clles la dels clergues que van renunciar a la paga de l'Estat,
denunciaren els equívocs del nacionalcatolicisme. La depe ndència
econòmica respecte d'un Estat que es declarava ca tòlic in vo lucrava
l'Església en una opció política (q ue no és aquí e l lloc de crit icar)
j compromet ia l'acció evangelitzadora, particularment en els sectors obrers i inteHectuals.
E ls q ui, en aq uest punt, tornen a somniar en les olles d'Egipte,
to t sos pirant pels temps en què l'Estat solucionava (?) la qüestió,
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corren el risc de precipitar l'Església en un greu contrasen tit històric. Els arguments sobre la religió corn a integrant del bé comú i,
per tanl, com a objec te de l'acció promotora de l'Es tat, tindran
un valor teòric, que jo no em proposo de discu tir. El que crec
fora de dubte és que, avui , cap cristià al nostre país no hauria d e
manejar aquells arguments per simples mo tius de vergonya històrica i de necessita t de no provocar altra vegada previsibles reaccions contràries a l'Església, i, de retop, al missatge evangèlic.
En segon lloc, el criteri de l'au tofinançament fa r ecaure sobre
les comunitats cristianes la responsabilitat del propi sosteniment
econòmic. En la hipòtesi de comunitats parroquials o diocesanes,
incapaces a termini curt o mitjà d'autofinançar-se, caldrà recórrer
a l'ajuda d'altres comunitats. L'ajuda d 'unes esglésies, més ben
dotades econòm icament, a unes altres, provisionalment deficitàries,
és un plantejament que té arrels tradicionals en Ics primeres comunitats paulines. Aquesta és la raó profunda del Fons Comú Diocesà, a Barcelona i segurament també - ho ignoro- a altres d.iòces is, i del (ons comú interd iocesà, ja existent o en perspectiva
pròxima.
Però aques ta redistribució econòmica reposa, vulgues que no, i
per descomptat ha de reposar, sobre uns pressupòsits eclesiològics,
i té, vulgues que no, i no pot deixar de teni r, repercussions pastorals que cal no encobrir per sa lvar-la de l'ambigüitat. En ds temps
de sant Pau, no hi havia cap dubte del destí missioner, evangeli tzador i ca ritatiu, que tenien les coHectes d'ajuda mútua promogudes pe r l'apòstol. En canvi , les coses són molt diverses en una
Església com la nostra, convertida e n el curs dels segles en una insti tució passablement burocratitzada, carregada d'obligacions (culturals, artíst iques, de representació, e tc.) poc es tric tamen t ll igades
amb el servei religiós directe, acaparada per preocupacions de
conse rvació de costums religiosos i de pes social més que no pas
per respondre als desafiam ents que la vida de fe t¿ avui, i governada en e ls assumptes decisius per un pe rsonal fix, el clergat, que
ha de ser mantingut econòmicament sigui quina sigui la seva capacitat missionera.
La lògica del mateix discurs ens ha conduït al punt cinquè: les
prioritats a torgades a certes despeses. La principal , pel seu volum
econòmi c i per la seva importància subs tantiva en el sistema eclesiàstic vigent, és el sosteniment del clergat.
Aques ta prioritat, que s'emporta una mica més de les quatre
cinquenes parts del Fons Comú Diocesà de Barcelona, és, primer
de tot, una necessitat, perquè el clergat ha de viure. Però també és,
a la vegada, una opció per una determinada forma d 'acció pastora l,
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dominada pel clergat, i per una determinada forma (clerical) d'Església. Això pot ser que, de moment, no es pugui modificar. Però
cal no pe rdre.ho de vista, ca l prcndre·ho en consideració, i, tal vegada, caldria sotmetre-ho a debat.
De cara al futur, i tenint en compte l'envelliment progressiu i
accelerat de l'estamen t clerical per manca de clergat jove, caldrà
procedir en aquesta qüestió amb un gran sen tit del tacte i de la
comprensió, sobretot vers e l clergat més gran, incapacitat e n la
seva immensa majoria per guanyar-se )a vida fora del ministeri.
Però tam bé caldrà va lentia, perquè "e ntossudiment a mantenir ¡'equívoc de la plena dedicació generalitzada i cèlibe no bloquegi altres possibles sortides de serveis ministerials, fins i tot presbiterals, per hores, o e n certs dies se tmanals, i -¿ per què 110?- per un
cert període d'anys.
Jo no voldria pas fer una anàlisi detallada de cadascuna de les
prioritats que inclou, en un moment determina t, el plantejament
de l'economia eclesiàstica. El que m 'interessa, per acabar, és que,
en ocasió de posar ordre en aquest punt tan important de la vida
individual i de la convivència humana e n to ts els nivel1 s com és

l'economia, quedi subratllada la necessitat que té l'Església de refo rmular els objectius fonamentals de l'anunci de la fe i de la vida
de fe tant dels individus com de les comunitats cristianes, per tal
que les decisions econòmiques siguin preses, a termini llarg, a la
vista d'aquell s objectius, i no predominin criteris equívocs de
simple conservació, la caducitat dels qual s farà que, si no són revisats avui ho hauran de ser demà.
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4VENTS

CRÒNICA DE BARCELONA
La his lòria, la fa n e ls grups, Ics
fOl'ces socials, però dinlre d'ells
ta mbé les perso nes. I a la vida
d 'ulla Església local, de la n o~tra
famíl ia de c ristia ns de Barcelona,
pot se r encara hem de tenir més
en com pte aquells membres que,
des de fron ts difere nts, han ser·
vit la nos tra comunitat.

Abans que res,
dos homenatges
El divendres 30 d'abril a la
larda, a la casa de Llúria 7, es
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\ a fcr un homenatge a Maria Teixidú. que durant mo lt temps ha
prc~tat c i ser ve i de consergeria
de la casa. procuran t que tot es tigu.;' a punl (des de la clau, fin s al
llum i les estufes ... ), i al seu ma-

ril, Josep Armengol, que , so bre101, ha oferl e l cafè amb llel calen t o ¡'en trepà a ls qui es trobaven a la casa per a alguna de les
innombrables reu nio ns que hi tenen lloc. E l Or. Jubany ass is LÍ a
l'acle , en què se celebrà l'eucaris ti a i que fo u ple de regals per
a ls dos home naljats. Des d'aqu í
ag raïm també a aquest matrimo-

ni tot el que ha rel per a ls movimcnt ~ de joves i d 'adu lts del nostre bisbat, i li desitgem que rrueixi d'u n descans merescut i ric.
L'altre homenatge ha estat ci
dc Mn. Ramon Saperas i Calar,
rcctor de la parròquia de Bellem
de Barcelona, prop del qual c i
qui s igna :lques ta c ròni ca va te nir
ci gust de fer d'escolà i començar
cI seu itinerari de la celebració de
la fc amb la ramília , i d'estar en
el primer grup d'adolesce nt s, cap
a ls a nys seixan ta, inicia t pn,;cisament pel benvolgut Mn . Ramon ,
que en aque ll temps ja es preocupava pel jovent. Les nocc!t d'o r
sacerd ota ls de Mn . aperas s 'han
celebrat , del 20 al 31 de març,
amb una conrerè ncia ~obrc Mn.
Pere Tarrés i una altra sobre la
mi ssi ó de l sacerdot; a ix.i COI11
una felicitac ió per part del s infant ~ i u na eucari s ti a. Des d 'aq u l
felicite m també cordi a lment Mn .
Ramon i li agraïm la seva tasca
en e l serve i de l' Esglési a de Barcelona.
Dos desès aniversaris

Dos moviments (Hora,3 i JO nascuts en un mateix temps
i a mb matriu ecl es ia l i hi stòrica
en el pa ís, celebren enguany el
desè aniversari.
La JOUAC (Joves cris tians de
barris obre rs i a mbients populars) el celebrà l' li de març , a
la parròquia del Pilar de Cornellà, en una eucaristia pres idida
per Mn. Josep H ortet , com a deBAC) ,

legel t del Cardenal-Arqueb isbe i
de l moviment. A la prime ra part de l'eucaristia, a més
dt, Ics lectu res, una sèrie de test¡ munb de difere nts è poques del
mov imenl (fundado rs que actualmel1t pe rta nyen a ACO; d'altres
que s'incorporaren al moviment
quan ja estava més definit per
la re en Jesucrist i l'opció per la
d a~sc obrera; membres de la
prin1cra i segona etapa actuals)
exposaren el seu procés, la vida
de Déu , l'acció de Cris t en ell s
i Ll1 el moviment. Des prés de
l'hom ilia clarivident feta per Mn ,
Hortet, en què va relacionar les
temptac ions de Jesús amb Ics
que pot tenir tot moviment cristià, e l mateix celebrant va llegir
u lla nola d'encoratjament del Sr.
Bi s be, i cada federació va fer la
sC\ :t ofre na to t relacio na nt-la amb
la realitat pròpia . Els cants, la
joia , la comunicació, l'empenta,
la reanimació fructificaren en
l'ambie nt durant to ta la missa.
Després hi hagué una vetllada
poèti co-teatral, amb cançons ent rc ll açades, la qual fou prota gonitzada pels mateixos militants, i
segu ida d'un piscolabis. Finalment, mitjançant uns parlaments,
ta nt ci president del Consell Nacio nal de Joventut , Sr.
arcís
Ca~ ta nyt.: r, com el director genera l de Joventut, Sr. Enric Puig,
i l'a lcalde de Cornellà, Sr. Frederic Prie to, abunda ren en la idea
de l'impacte de la JOBAC, tot recomanant-li que continués en la líni a d'obertura als joves i d'encaminament en e l compromís res-

con ~ iliari
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ponsablc ve rs Ja joventut. Els represen tan ts dels movimen ts germ a ns, la JOC i Aeo, encoratjaren
els assisten ts en el mate ix sentit.
L 'ac te acabà amb un emoc ionant
H ora dels adéu5». El moviment

te

es retrobarà ci 13 de maig per
tal de celebrar la fi del treball
dc la ca mpanya d'enguany:

~do·

ves de ls 80 • .
Hora-3 està preparant per a
principis de maig la cel ebració

dc l desè aniversari a Montserrat
i una anada a Roma l'es tiu . Ja
en parlarem a la propera crònica .

La JOC ha publi ca t ja e l seu fullet sobre la campanya: . Par ticipanl cons tru irem, diguem-hi la
nos tra _, sobre els material s que
han reco llit referent a l'atur, ¡'cscol a. el treball i e l barri . També

ha n difós uns cartell s i un s adhes iu s. ben signifi ca tiu s i m olt
soHicita ts.

Continuant amb
els moviments i grups

El Moviment de professionals ,
com ja és tradició, e ls dies 24 i 25
de març, a Sant M artí de Ses-

gue ioles. ha fet una trobada dc
primave ra ben interessant, sobre
"è ti ca i so lidarita t» e ntre e ls treba lladors professional s.
El MUEC prepara la seva trobada de Se tmana san ta juntament
amb la JO C. Se mblantme nt fan
mo lts ag rupaments escoltes, JOBA C, Trobades de joves, el Casal
l'Art-el, e l Semina ri del Poble de
Dé u, ci Grup de pregària de San-
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ta Maria del Mar, la Comunita t
de Jesú s, e ls gru ps de fe de l Collegi dels Jesuïtes de Casp , el grup
Mon t d 'Or de la pa rròquia de la
Sang , e l Cen tre juvenil Ixent , el
Servei con junt de Mi ssions, etc.
Com podeu veure, cada any hi
ha més vit alit at «pasqua!», sobretot entre els joves. ACO organitza també, ja fa anys, la seva trobada de Se tmana santa.
La Coo rdinadora de cris tians
de l món obrer va celebrar el 25
dc març la trobada tradicional,
que se rve ix per a crea r comunicació en tre les d iferen ts experiè ncies de c reie nts enmig de la llu ita
obrera i entre aq uell s que van
construint l'Esg lésia e nmig de la
classe obrera, comunita t en què
se senten fi ll s del Déu Parc d e ls
pobres. Aquest estil d 'Església es
va estenent cada vegada més a
la nos tra diòces i i arre la fin s i
tol a parròquies, arxipres tats de
ba rris i comarques popu lars. Espere m que aq uesta realitat creixe rà i esdevindrà una apo rt ac ió
serena i humil de cara a constru ir
una Església més fide l a l'evange li , en comunió i solidari ta t
principal ment a mb les Esglésies
que fan camí, sobretot al Tercer
món. En aques t sentit fou sign i·
ficatiu l'ac te del 24 de ma rç , a
San t Ambròs del grup La Pau ( La
Vem eda , Barcelona ), amb motiu
del quart aniversari de J'assassina t del bisbe sa lvadorenc Oscar
Ro mero.
El 26 de febrer e l movim ent
dels Focolars va celebrar la trobada anual, al coHegi de Jesús-

Ma ri 3 dc Barcelona , a mb uns
vll it-cent s partici pants de to t Catalunya. Fa poc s'ha celebrat també la trobada dels Grups d'oració
i a mi s tat.

Més trobades
A tot e l bisbat es van convoC<ln t tnndes d'exercicis . Cal destacar el recés per a laics organitzat per les parròquies de la zona
Ba rcelona Nord-cst i diri git pel
jesuïta Jesús Renau . El recés sc
s itLIà en la línia d'un aprenentatge de la pregària contempl a ti va,
a n de cercar Déu en el s oprimit s i en la lluita pe l seu a ll iberament. ( El sete mb re passat ja es
va fer, en aquesta mate ixa lí nia .
una ta nda d'exe rc icis per a capellans , cosa que es vol repe tir a
d 'al tres zones).
A partir del desembre passat
s'han celebrat a casa nostra diferen ts ac tes a mb motiu de l IIT
centena ri de la presència de l'Escola Pia a Cata lun ya, on han esta t
educa ts 1110 lts de ls lluitadors per
Ca talun ya., amb un es til obert, popul a r i calalà.

Per on va l'activitat
ordinària del Bisbat?
Les zones va n fent la fe ina ordinària ; recessos de Quaresma,
celeb racions amb motiu de l'Any
sant de la Redempció, algunes vi·
sites de l S r. Bi sbe i a lguna ordenac ió (el 29 de ge ner, a la parrò-

q u in de S"lnt An ton i de Llcfiü , va
ten ir lloc la de prevere de Jose p
Huc rva). Abans d'acabar e l curs
hi ha en pers pectiva més ordenacions de diaca i de prevere.
Des prés de l centcna ri del Seminari, per Sant Josep s'ha llançat la campanya anual d 'aquesta
inst itució, enguany amb el lema :
. JesÚs e l crida, ho saps?. Es perem q ue no sola ment en la pre·
gà ri a s in ó també a nivell de Ics
fam ílies a nirà esdevenint fa miliar
una poss ible opció de dedicació
a l'Església, com a capellà o mitjançan t a lgun a ltre servei , que
tan t e ls pa res i mares com els
mov iments d'infants i de joventut pode n promoure. Per a a ixò,
ca l que la infras truc tura econòmi ca i de recursos de l bisbat
hi don i ci seu suport per tal que
a més no quedin desatesos tots
aq ue ll s laics que fa n Ulla tasca
eva ngelitzadora, de catequesi , an imació de grups, e tc.
El Consell presbiteral tracta
prec isa me nt durant aq uest cu rs
de «La relació de ls preveres am b
el s a ltres agents de la pas tora l»,
partint d 'una ponència de Mn.
J oan Bestard , en què es fa una
referència priol"ità ria a ls movimcnts . Que no quedi en paraules
o c n escrits! Suposem que s 'anirà
en la línia ap untada en la Ca mpanya cl el Seminari .
Les de legacions diocesanes creades lIlés recentment ( Pas toral de
joventut i Secretariat de pastora l de la marginació) es van consolidant i van trobant e l seu lloc.
tot connec tant amb les realitats
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dc ba ~c i creant nous pun ts de
di à leg, per tal de fer possible el
compromís social dels joves, l'c ntesa en tre moviments i evitar la
burocratització o una complexitat exagerada de les instàncies de
coord inació.
Finalment, ci Consell episcopal
ha lractat sobre diferents punts:
elaborac ió d'uns criteris bàsics de
l'~cció ,ocial de Càrilas, aplicació
del nau Cod i de Dre t canònic, ce·
leb r~ció de l'An y sant , criteris

sobre fotografies en els ac tes de
culte, diaco nat permanent , funcionamen t de ls equips directius
de zona, celebració del ma trimoni en esglésies no parroquia ls, i
e l nomename nt de ls nous arxiprestos, que volem felicitar des
d'a qui.
I per acabar, ll ance m aquesta
pregunta: quan tindrà lloc la configuració del bisbat de Barcelona
en lInes di òces is més famili ars,
més humane ?
Joaquim Cervera

MARÇ MARÇOT... GIRONA I LA PAU
Encara fumeja l'es pe tec de la
trobada d' inte Hectuals espanyols
a la ciutat dels quatre rius. Des
de Girona, h om es preguntava
què és Espa nya. [ la conclusió fou
d'allò més banal: Espanya 110 és
res. «Partu rient montes ... » Això ja
ho sabíem, se n yor~! Aquí ja fa
temps que sabíem que, en tot cas,
ca l parla l' de dues Espanyes . Els
inteHecluals calalans, en general,
es van manifest a r com a inteHectu nis purs, c rit ican t el sistema i
criticant Calalunya. Els de Madrid
e5. van man ifestar com a defe nsors de] sistema, com a inteHectuals integrats. J::s e] mateix que
passa al món inl el'lectual calòlic
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des de fa uns anys. Hi ha inlel·
lectuals lliures (no gaires) i intellectuals in tegrats ( la majoria).
La ma jor ia, en lloc de dedicar-se
a pensar lliu remen t, es dediquen
a defensar el sislema . Jaume Lorés dixit.
La reflexió sobre la pau
es fa present a Girona

Va començar la Parròquia de
Sant Narcís , amb un mes dedicat
a la pau. Cateques is, h omil ies, exposicions, concursos ... Un b lanc
colom de la pau saludava els fidels que entraven a l lemple par-

raqui al. 1 una taula rodona fin al
en la qual, en tre altres persones,
hi van participar: el batlle de Girona, Sr. Joaquim Nadal; el Directo ,' de Jus tícia i Pau de Girona , Sr. Salomó Marquè s; i el
Sec re tari de Justícia i Pau de
l'Estat, S r. Joan Man uel Romaní.
Un centre parroquial ple de gom
a gom : prop de tres-centes persones. To tho m sc'n fe ia c re us:
CQ!:I ta molt de reunir tres-cen tes
persones a Girona per escoltar
una conferència. La parròquia de
Sant Narcís s'ha apuntat un . tanto . . Sé que d'a lt res parròquies
n'han pres nota .
En aquesta mateixa línia. la
Delegació de Joventut , treball an t
e n coHaboració amb Justícia i Pau,
ha programat una Jornada de
Quaresma sobre la pau . Un matí
de refl exió per a capell ans-con siliaris de joves. I un acte al vespre per a la joventut. Ho diri geix
el Sr. Adrien C. Zoller, Secretari
de Pax Chri sti de Suïssa i redactor principal de l'informe que Pax
Chri s ti va fer sobre l'Amèrica
Centra l l'a ny 198 1, e l qual va esdeve nir polèmic, a causa de la crítica negativa que en va fe r el CELA~( (vegeu l'article de Joaquim
Pla , «L'Església del Te rcer Món
contra la
d'Europa? , QUA DE RN S DE PASTORAL, n . 71 ,
juny 1982 , pp. 83-90).
De fe t, el Secretariat diocesà
Justícia i Pau s'ha manifesta t
molt ac tiu , darre rament, a Girona . Ha organitza t més d'una trentena d'actes sobre la Campanya
«Desarmament
Desenvolupa-

ment per a la Pau » a pobles, viles,
esco les i altres institucions dc les
cOI11 :1rqucs gironines . Ha fet vcnir el Secretari de Pax Ch"is ti de
Suïssa , Sr. Adrien C, Zoller, perquè dirigeixi una setmana d'actes
sobre la pau, el desarmament i
Amè rica Central. Aquesta setmana
d'ac Les per la pau, seguida amb
a Lenció pe r la premsa i la ràdio,
ha estat ocasió per muntar sengles semina ris d 'estudi al CoHegi
Un ive rsitari i a l'Escola del Magis teri. El Centre d'Estudis Diocesà n'ha vist la importància i
hi ha coHaborat acti vament.
I [inalment -acte inèdit a l'Església de Girona- ha promogut
un dej uni de vint-i-quatre hores
per la pa u, ac te al qua l ha convidat els responsables de M ovime nts i Serveis Diocesans.
Crec que aq uest és e l ca mí perquè una Esglés ia diocesana es retrobi ella mateixa i arribi a poder oferir quelcom interessant a
la societat : una alternativa a una
societa t e n crisi.
El bi sbe Jaume, com sempre ,
ha fe t costat amb fermesa i disc reci ó a aquestes activitats diocesanes . Em sembla que mai no
agrairem prou la sensibilitat de l
nos tre Bisbe pe r temes com
aquests. Les seves cartes al Full
Parroqu ial en són un testimoni
palpable.

La Pasqua Jove

Una acció diocesana amb basc : ja són set an ys seguits. L'any
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passat \'a aplegar, a Besalú, prop
d 'un miler de nois i noies de totes les coma rques gironines. Enguany hom espera reunir a Torroe lla de Montgrí una quanti tat
semblant de joves. El le ma d'aquest a ny : «Jesucri s t, la nostra
Pau» . No podia ser d'altre. J:.s un
tema que e l jove es pla nteja amb
urgència. L'equip motor ha sintonitza t amb la sensibilitat juvenjl i ha progra mat un conjunt
d'actes o tall ers que tenen la pau
com a «Ieit mo tiv » i com a teló
de fon s. La Pasq ua Jove c ulminarà am b la celebració festiva de
l'eucari s tia pasqual , presidida pel
b isbe Jaume , el qual no ha fa ltat
a cap de les se t ce lebracions eucarístiques de la Pasqua Jo ve. Un
alt re ges t del nostre Bisbe. Segur
q ue li ha a rriba t més d 'una crítica pe rquè no celebrava la Pasqua a la Catedra l.
La Pasqua Jove no és pas una
cosa massa original, puix se celebra a molts ind re ts de l'Es tat.
l po tser resu lta massa espectacular. ¡:'S ve ritat -tal com diuen alguns age nts pas to rals- que caldria treballar més durant l'any
en e l món dels joves, encara que
fos a costa d'una Pasqua Jove
menys brilla n t i espectacular. Es
veritat que, a l'Esglés ia, tenim
tendència a fer les coses més de
cara a la ga leria que no pas treballar en profunditat i continuïtat. Ens agraden els focs d'artifi ci. 1:.s veritat que, sovint, la resposta pastoral que presentem a
la situació és més aviat minsa i
incolora. ~s veritat que els agents
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pastorals solem amagar el cap
l'ala i emprem solucions que
: :, abem que no són solucions.
Sí; to t això és veritat. Però
també cal dir que molts joves gironi ns tenen la Pasqua Jove com
a punt de referè ncia. També cal
d ir que bas tan ts capella ns hi collaboren activament i amb illusió.
També cal dir que és necessari
fer «fes ta grossa» de tant en tant.
També cal dir que la Pasqua Jove
ha estat ocasió de contac tes inte·
ressants i de llançame nt d'altres
accions pastorals.
Només caldria trobar l'equilibri entre la pas toral ordinària i
aques tes accio ns extraordinàries .
I pen sar que l'Església s'edifica,
sobretot, en la vida de cada dia.
I que ca l a nar crean t, amb constància i paciència, les bases per
a fut ures comun itats.
:::,ota

Desè aniversari del MUEC
El M UEC ~s un Movimen t juveni l
de tradició, a Girona. De fet, tal
com han recordat els fundadors,
ja són més de deu anys de presència a la Diòcesi. La llista de
milit ~mts j consiliaris és importa nt. En e l moment e n què els
movimen ts especia litza ts (de me·
di) es van diluir -greu res ponsabilitat de Ja jerarquia eclesiàs tica
d'aque ll moment- e l MUEC va
prendre el re lleu i va aglutina r
l'acció eclesial a l món dels estudian ts.
Enguany celebren la .fes ta major ». l han programa t un cicle de

conferències sobre la universitat,
la cultura, l'in te Hec tual , la fe ...
Els ponents són de categoria: en
Modest Prats, en Ramon M. Nogués, en Josep M. Terricabras, en
Jaume Lorés i el Sr. Badia i Marga rit , rector de la Universitat de
Barce lona. Cal dir: Per molls
anys! a ls nois del MUEC de Girona.

ma de Bellaterra, Salomó Marquès, coneix bé el tema puix ha
recorregu t totes les etapes de l'escolti sme a la Diòces i. Hi queden
perfectament retratades totes les
èpoques i e ls seus personatges.
Una a llra apo rtació -bona- a
la hi stòria de l'Església de Girona .

Dos llibres. dosi

Espai religiós a la ràdio

Acaben d'aparèixer al panorama literari i eclesial gironí; editats tot s dos a casa. L'un sobre
el b isbe Cart anyà, el prelat que
va regir la diòces i gironina des
d'abans de la guerra civi l fins
l'any 1963. Llibre senzill , clar i
polèmic. L'edic ió s'ha exhaurit en
un moment. Els ecles iàs tics d'una
certa època ens el trè ie m dc les
mans. La polèmica no ha trigat a
esclatar; una polèm ica continguda, la veritat sigui dita . Però sorda. Es clar. La vida del Bisbe Cartanyà '¿s massa recent ; molts gironins l'he m conegut o (d'hem hagut de suportar. , tot depèn de
per quin costat es miri.
El ll ibre en qüestió no deixa
gaire ben parat el pre lat gironí,
tot i que l'autor, l'his toriador Josep Clara, no carrega pas massa
les tintes.
Sigui com sigu i, el fet és que el
llibre es llegeix d'una tirada.
L'altre llibre és sobre l'escollisme de Girona. El seu autor, el pedagog i professor del CoBegi Univers itari de Girona i de 1'Autòno-

Ocs de fa força anys, l'Església
de Girona es manifesta a través
de Ics ones en un espai religiós
se tm anal. Actualment e l responsable n'és Mn. Josep M. Pont i Coma e l qual, des de fa t res anys,
dirigeix el programa religiós . Diumenge és fes ta . a través de Ràdio Girona, Ràdio Olot i Ràdio Figueres. El programa s'emet els
diumenges a dos quarts de nou
del matí i té una durada de m itja
hora. Un programa molt ben preparat i àgil. Conté paraules del
Bi sbe , lIna entrevista, notícies i
músi ca. La pobresa de mitjans i
ci poc recolzament efectiu caracteritza la tasca de Mn . Josep M.
Pont. Aquest és un mal endèmic
a casa nostra. Sempre hem de
[uncionar amb una sabata i una
espardenya. Lligat amb això hi ha
el problema de la Delegació de
Mitj ans de Comunicació Social,
que no acaba de trobar mai el seu
lloc i la seva dimensió. Actualment , el Consell Pastoral s'ha
plantejat e l problema, i s'ha començat una consulta a les perso-
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nes imp licades en e l món de la
in fo rmació . Esperem que dominin la clarividència i el sentit paslora l de rutur a l'hora de donar
l'e~posla a aquest camp tan oblidat. L' Església que, per missió,
ha d'anunciar la «bona notícia» ,
sovint sembla que es tanca a l
mé n de la notícia, Un contrasen·
IiI digne de ser estudiat pels es·
pecialistes. Estic segur que el t reball, pacient i amagal, de la base
compensa aquesta deficiència.
Però, no n' hi ha prou, amics diri ge nts; no n 'hi ha prou!

Nota final
El dejuni de vint·i·qualre hores
per la pau, que havia promogut
Justícia i Pau , s'ha hagu t de suspendre, quan els preparalius ja
es tave n molt avançats. La resposla dels moviments i serve is diocesans ha estat molt minsa; sobretot, In dels moviments juvenils. E.s llàs tima. Amb tot, caldrà
prendre's la qüestió amb realisme. Caldrà analitzar per què els
Moviments juvenil s s'han mantingut al marge d'aquesta proposta.
Quim Pla

DES DE LA TERRA FERMA
Vocacions, «alerta roJa.
Se'm va demanar una crònica
per a mitjan març, i la proximitat de la diada de Sant Josep, tan
lligada tradicionalme nt al Semi·
nari, sembla que obliga a parlar
d'aq ues ta institució, i més a Llei·
da on el problema de les vocacions a l ministeri sacerdotal és
molt preocupant.
El rector del Seminari remarca
la situació d'«alerta roja » del nivell vocacional del bisbat, tot i
que hi ha una certa esperança i
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s'augura un futur si més no s uficient per a pode r fe r front a les
necessitats . Aquesta esperança es
fo namenta en la voluntat i decisió
del clergat de Ireballar a fons la
qüestió de les vocacions. De fet
ja s'hi ha començat a Ireballar.
Temps enrera el Consell presbite·
ral va estudiar una ponència sobre aques t punt i ara el proble·
ma s'està tractant a nivell dels arxipreslals, per tal que tots els ca·
pellans donin e l seu parer sobre
la qüestió i es comprometin en
l'èxil de les vocacions al bisbat.

Darre rament el rector del Semina ri ha tingut una trobada amb
els arxiprestos, professo rs del Seminari, capellans de parròquies
que acullen sem inaristes i la comiss ió de vocacions, al final de la
qual s'ha compartit el dinar també amb els sem inaristes. Temps
enrera ja es va assumir el compromís de vetllar perquè cada any
entressin al seminari almenys
cinc vocacions adultes, i actual men t es vol tirar endavant el projecte de residència vocacional per
als menors de divuit anys.

Adults

La Pastoral d'adults constitueix
un compromís del presbiteri .
Sembl a que fins ara , per raons estra nyes, a Lleida-ciutat era difícil
d'entrar en aq uest camp, però re·
centment el Vicari de pastoral
junta ment amb el delega t de zona
ha tingut una trobada amb seglars qualificats dels quatre arx.iprestats de la ciutat. Després
aques ts seglars han tingut COI1 tac tes amb adults de les parròquies respectives per tal de conèixer la real ita t del lloc i veu re què
es pot fer de cara a una coordinació a dife re nts nivell s (parroquial, arxiprestal i de la ciutat).
En resum, es trac ta d'uns passos
senzills però ferms rea litzats pe l
Consell diocesà de pastora l.
També a nivell d'adults s 'ha realitzat una Trobada de cristians de
Lleida, per tal de promoure el coneixement i la comunicació dels

membres de les comunitats de base i de ls movime nts.

Pastoral familiar

Pel' fi e l 28 de febrer el senyor
Bisbe féu públic el decret de constituc ió del Secretariat de Pastoral
Familiar, vinculat a la Vicaria de
Pas toral, tot i que encara no se
sap qui en serà el director (ara
serà un capellà, però també pot
~c r un seglar) i quins seran els
me mbres de la comissió (deu
membres seglars, preferentment
casats). Segons el decret, el secre tariat té la tasca de promoure
iniciatives noves i de coordinar
Ics ja existents e n el camp ampli
de la pastoral de la familia. El
decre t representa un gran pas
d 'integració dels seglars en les
responsab ilitats de la pastoral
diocesana. En un moment delicat
en la vida de la família i de renovació de la pastoral familiar és
important poder comptar amb
aquest nou organisme diocesà que
vol treballar i fer treballar en
aquest camp. Els matrimonis, les
joves parelles de nuvis i les famílies ho agrairan. El bisbat s'enriqueix i es rejoveneix.

Diversos
Amb mo tiu d 'aquesta Quaresma de l'Any Sant de la Redempció es fan activitats molt variades : xerrades, exercicis espirituals, recessos, trobades de joves,
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etc. La Pasqua atreu l'a te nció.
A Tamarit de Llitera, part de
l'Aragó del bisbat de Lleida, gràcies a l'Escola Diocesana de Teologia i el CRETA (Centro Regional
de E studios Teológicos de Aragón), aquest trimestre ha comença t a funcio nar l'Escola de Teologia amb seixanta-q uatre alumnes (capellans, religiosos, religioses i seglars), per tal de respondre a les demandes de les COmarques de la Llitera i del Cinca
Mitj à_
S 'han trobat per segona vegada
e ls capellans de Lleida-ciutat. En
aquesta trobada , en la qual es va

posar de munifest que encara ca l
fe r camí per coordi nar i conjuminar Ics vis ions pastorals, es va
assum ir ci compromís de tenir
una reunió trimestral d'aquest
caire.
Avu i ha es tat reunit tot e l dia
e l Con sell presbiteral. El plat fort
de la trobada han estat l'informe
del Secretariat de cateques i i la
,-evisió de l reglament del Consell
per tal de conformar-lo al nou
C.LC. (va l a dir que ca l retocar
11101t poques coses, car ja es
va redac tar d'acord amb l'esperit que ani ma avu i l'Església).

Jawn e MOl1ltl1'1.a
12 de m ~ rç de 1984

CRÒNICA DE MALLORCA
Estada del cardenal
Enrlque I Tarancon
Ving ué primordialment per predicar uns exercicis a capellans a
Ca'n Tàpara. La plana major de
la di òcesi, encapçalada pel bisbe,
hi assistí. Si bé predicà en castellà, demanant excuses pel llarg
temps que havia estat fora de
Valènc ia i de Catalunya, i per ésser-li més fàcil l'ús del castellà,
la Litúrgia de les hores i les eu110

ca n s Lles sc celebraren e n la nost ra llengua.
Endemés va pronunciar unes
conferències per a relig ioses i per
a tothom, amb una assis tència
massiva se mpre .
Concedí entrevistes a la premsa, pu ix va ser ben soHicita t pels
periodistes per mor de la fama
que ha anat acaramullant aquests
anys passa ts. Els temes, les respos tes, ja us les podeu imaginar:
que s i nous ca min s de ¡'Esglés ia,

que si la transició política, que
si la sepa ració de l'Església i
l'Es tat, etc. Tanmateix, un periodista al «Diario de Mallorca. va
comentar una frase del cardenal
sobre el suport que l'Església del
Pafs Basc havia donat a ETA. I el
periodista trobava que ja era
hora que aquella Església fes
marxa enrera, remeiant el malèfic
recolzament i condemnant ben a
Ics clares. Hom es pensava que
ETA havia nascut i crescut per
mor de la repressió franquista
contra el poble basc; ara resulta
que haurem de canviar els nostres esquemes històrics.

mar una unitat més homogènia,
treballar per ajuntar esforços en
una pastoral que ens agermani. Ja
veurem quan vindrà la resposta
defi nitiva de la Santa Seu. Potser
hi ha un pla de reforma, creació
i remodelació de Províncies eclesiàstiques i diòcesis a nivell de
l'Es tat Espanyol : País Basc, Canàries, Extremadura, Madrid i
Barcelon a i des de da lt es vol fer
tot conjuntament.
Ja fa anys que se'n parla aquí,
d'aquesta nova Província eclesiàstica de les Balears. Ara, amb l'Autonomia, pareix que la cosa s'ha
d'urgir més. Per altra banda, hem
de pensar que moltes activitats
pastora ls (missions, ca tequesi , Càritas) ja Ics tenim connectades
Província eclesiàstica, a la fi?
a mb Catalunya. Se ns dubte, l'iDia 8 de març es varen reunir deal (o utopia, potser encara?)
a Eivissa els bisbes de les nos- seria ci que ja es va proposar al
tres Illes per tractar de la creació Co ngrés de Cultura Catalana i
de la Província eclesiàstica de les que molts desi tjaríem : una ConBalea rs. Sembla que finalm ent ferència ep iscopal dels Països Cales coses van per bon camí. El talans, on les tasques dels bisbi sbe de Menorca, Antoni Deig, bes, preveres i laics estiguessin
en va parlar per Ràdio popular ben unides per portar endavant
remarcant la conveniència de una pastoral al més alt nivell de
crear aquesta Província, indepen- coHaboraci6 possible. Tal volta la
fi d'aques t ideal és llun y, però el
dent de la Valentina.
De fet ara la Província a què camí s'ha d'encetar.
pertanyem està formada per les
diòces is del País Vale ncià, per la
d'Albacete i per les de les Illes . Un any d'Estatut
Va des del centre de la meseta
Dia primer de març, amb prou
fins a Maó. Clarament, és una
Província mal formada i poc o interès dels nostres governants
gens operat iva. Les Illes sí que , au tonòmics i escassa participació
tot i comptant amb les diferèn- popular, se celebrà el primer anicies pròpies que ens separen -en- versari de l'entrada en vigor de
demés de la mar-, podem for- l'Estatut de les Balears: el que
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va anar a la c ua de lola la resta,
ja que els governant s centralistes -que encara ho són, i força- ignoren que Ics Illes constituïm una «Autonomia històrica _
des del segle XIIl . Però com que
ells només saben la història del
Cid, de «los Reyes católicos., la
.Hispanidad » i coses per l'es til ,
j solament tenen orelles per als
qui criden més fort : Catalunya ,
Pafs Basc i una mica Andalusia,
al s altres ens desconeixen i neguen olímpica ment e ls nostres
drets hi stòrics.
Per més afegitó, ens ha tocat,
per les eleccions democ ràtiques,
un Govern interinsul ar que ha de
trescar el dur camf d'una llarga,
dolorosa i profunda reconversió
ideològica (forçadament o per
convicció? ). A Mallorca, el Consell insular arriba només a «regionalista ».
El nostre superiHustre Parla·
ment no ha ret cap llei durant
~q ue s t primer any. Pe r ventura
va l més així. Sembla que el Go·
vern autonòmic -per altra banda,
mancat de transferències- és
més sensible a la normalització
lin güística, no tant a la defensa
de la naturalesa . En aquest darrer
assumpte e ls ha sortit un bony
rabiós: la urba nització de la Platja d'Es Tre nc. Hi ha hagut de tot.
Interessos econòmics d'urbanitzadores estrangeres, de capital
d'aquí, ofensiva de ls «verds» ma·
1l00'quins i ara, per si no ens maocassin altres maldecaps i enfrontamen ts , contrarèplica del s habitadors de Campos, e l municipi on
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hi ha la dita platja , que han remogut una nova guerra de la part
forana contra Ciutat. Deliciosament historicista! Resulta que e ls
greuges que brandaren e ls nostres pagesos i menestrals dels segles xrv, xv i XV1 , amb les guerres
de la part fo rana con tra Ciutat i
a mb les Germanies, són retrets
ara pe ls campaners, que es consideren ultratjats pels polítics de
curta mirada i pel s senyorets de
Ciutat, ells que de sol a sol han
de vinclar l'esquena per conrar
les te rres i treure'o uns fruits
prou migrat s de vegades. Volen
ser com els altres i també volen
tre ure profit de l'envejable pastís turísti c mallorquí. Ja veurem
com acabarà la cosa que quasi
ha ret esclatar la dèbil entesa entre AP i Unió mallorquina ( regiona li sta).
La mort de dos capellans
Di a 2 de febrer morí D. Pedra
Sureda, antic rector del Seminari.
Ha esta t un dels capellans que de
veres ha influït en un bon sector
de la nostra diòcesi, sob retot com
a rec tor de Santanyí, de Santa
Cre u de Ciutat i del Seminari diocesà. Per a aquest darrer càrrec
fou nomenat pel juny de 1960 pel
bisbe Enc iso; cessà pel setembre
de 1968. Dugué el timó del Semina ri, doncs, el temps del Concili
que, a Mallorca, tingué un ressò
més aviat temorenc i ple de bubotes per part de l'alt clergat.
Era fervent promotor de les «mi-

nori es selectes» . Crec que fou l'encarregat de dirigir espiritualment els me mbres de l'Opus Dei
abans que aquesta santa obra
tingués capellans propi s a l'illa.
Conrava una vida espiritual prou
intensa, predicava amb convicció
i llargamen t a la missa «rectoral.
de les grans festes, no es fi cava
en la vida quotidiana de seminari. s'agradava d'una discreta i respectuosa llunyania. Sense cap estridència promovia un «mal1orquinismo bien e nte ndido », exaltant els va lors conservadors del
nostre clergat, la tradició del poble, orga nitzant actes solemnes,
això sí, en cas tellà, per allò que
«s i hi ha algun castellà que no
e ntén el mall orquí. .. » Després de
cessar com a rec tor del Seminari
visqué absol uta ment retirat i es
dedicà a escriure llibres en cas tellà sobre espiritualitat. Els seus
temes predilectes eren l'Eucaristia, Sant Josep i Santa Teresa.
Signava amb e l pseudònim de «Gibert» els seus llibres, sens dubt e
pel record de la finca de So'n
Gibert , on fou edificat ci Seminari nou.
El dimecres de cendra, 7 de
març, va morir sobtadament, als
60 anys, el qu i fou director es piritual del primer curset de Cristiandat a Sant Honorat, l'any 1949, ci
cano nge de Còrdova Joan Capó.
Desp rés d c l'ex periència de 1949
J oan Capó es dedicà amb un gran
zel a fer créixer el mov iment dels
«Cursillos», a mb l'ajuda e fi caç del
bi sbe Joan Hervàs (que precisament l'es tiu passat morí a Fel anitx

de Ma llorca, essent bisbe dimiss ionari de Ciudad Real ). Juntament
a mb Eduard Bonnín , segla r, Capó
es pot cons iderar fundador de ls
«Cursillos», e l seu ordenador teològic i el seu de fensor més entusiasta i afe rrissat. Era bon teòleg
i po lemista ardent, no to lerava
cap crítica a la seva obra j a la
seva organi tzació. Per això, certament, s'ha de reconèixer que va
fer mol t bé de prendre la decisió
d'anar-se'n ue Mallorca quan el
1955 ci bisbe H ervàs fou traslla·
dat a Ciudad Real i vi ngué a Mallorca el bisbe Enciso, enviat pel
nunci An ton iutti a revisa r i vigilar, e ntre al tres coses, e ls cursets
de Cristiandat. J oan Capó féu oposic ions de canonge a Còrdova, fou
professor de Teologia al Se mina ri
eJiocesà i propulsor a Madri d
- dins el Secre tariat Nacional de
«Cu rs illos »- i també fora d'Espanya de l moviment apostòlic que,
desp rés de la cèlebre pelegrinació
a Santiago en la postguerra, pren·
gué vo l des de Ja muntanya de
RaneJa pels quatre vents del món.
Mn. Capó, ja malalt, recalà a l'illa
nad iua fa més d'un any, on continuava alguna tasca. Col·laborava
a la plana reli giosa del diari dretà «El Día» i enguany havia de
predicar els sermons dom inicals
de Quaresma a la Seu.
El primer diaca permanent
Fe ia temps que en Miquel Capó
s'esforçava per aconseguir del
nostre bisbe l'ordenació diaconal.
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El bi sbe Teodor en un principi
no con!oa iderav3 oport unes tals or·
dcnac ions a Mall orca, però a la
fi s'ha convençut que una «Esglé·
sia cOll1p le ta» ha de tenir dia·
ques, com escrivia ell en una bella carta publicada dia 12 de febrer, en què exp lica el ministeri
di aconal, com a «especialista del
se rvei, de tot servei_ dins l'Esglé·
sia. Precisament e l nou diaca, casal, pare d'un fill, que treballa
en una agència de viatges, s'ha
preparat al seu ministeri se rvint
els marginats en una institució
diocesana. Els caps de setmana
serveix una parròquia turística,
la de Ca'n Picafort. L'ordenació
se celebrà el dia 16 de febrer.

Altres activitats i notícies

Les IV Jornades d'Acció Social
es feren a Ciutat els dies 13, 14 i 15
de març. En foren els ponents i
els temes: Joan A. Ventosa, director de Cà ritas de Barcelona, parlà
d'acció social i autonomies; l'economista mallorquí, Miquel Alenyar, exposà el tema «Mallorca, ¡'avui i el futur _, i el nostre
bisbe clogué les ponències parlant
de «Cristianisme j acció socia1- .
Han recomençat les pujades de
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Ics parròquies a Lluc, encara que
la primera prevista després de
l'hivern, diumenge I I de març, hagué de ser suspesa perquè la neu
havia deixat tallada la carretera.
La IV setmana de Teologia, organilzada pel Cenlre d 'Estudis
leològics, enguany tindrà com a
tema la mariologia i com a ponent el jesuïta mallorquJ P. Lluís
Ladària, professor de la Gregoriana i de Co millas. El tema s'ha
triat amb referència a l'An y de
Lluc.
També el bisbe ha programat
una set mana de reflexió sobre la
Reconciliació, a la Seu, pels dies
2-6 ci 'abril. Ell ha de presidir la pelegrinaci6 mallorquina per al Jubileu de l'Any Sant a Roma que
c ulminarà diumenge que ve,
dia 25.
l la darrera notícia és fresca:
ahi r, 17 de març, en la vigília del
Dia del Seminari, es reuniren
grups nombrosos d'a Hots i aHotes,
de 15 a 25 anys, a quatre indrets
de l'illa (Ciutat, Inca, Manacor i
Santanyí) per reflexionar sobre la
vocació. La participació ha estat
prou animada en aquesta trobada
de joves per cercar nous camins
per seguir Jesús. Aquest era el
le ma cie l'encontre. Que fruiti pel
bé de la nostra Església, i així es
veurà rejovenida.
Pere Llabrés

CRÒNICA D'URGELL
Episcopat i autonomias
Aquest lema és important per a
Catalunya i per a l'Església catalana. o solament perq uè aq uesta s'ha d'identifica r amb e l poble,
s inó també perquè ha d'adequar
la seva pas toral a la s ituació actual del país . D'altra banda, és
un lema delica t, sobretot si se'n
parla e n llocs i ambien ts estranys
a Ca ta lunya . Ai xí ha s ucceït quan
la qüestió ha estat tractada a la
Co nferè nc ia episcopal espanyola.
en qu è els b isbes han dialogat sobre les a u tonomies amb Ull a mena
de prudència que tocava el lli ndar de la por. Ni la vivènc ia de
les transferè ncies successives de l
poder cen tra l a les comunita ts autònomes ha es tat sufi c ient per a
allunyar núvols i aclarir el pa norama. En matèria d'autonomi es,
a nivell de l' Es ta t, l'Esglés ia contin ua agafada a l car ro i no tira
endavant a mb prou confia nça .
El s bisbes de les a uto no mies hi stòriques coneixen i viuen aq ues t
problema.
Aquestes són Ics conclus ions a
què he ar riba t desp rés de l seguiment de l tema a la Conferència
epi scopal es panyo la. E l bisb e
Mar tí ha posat diferen ts vegades
el tema a utonòmi c da munt la
taula del Consell executiu i de la
Comissió pe rm ane nt. La pastoral
urgeix que els bisb es trobin la
base per a di alogar amb e ls go-

verns a u tòno m s sobre les ma tèric, que afecten a mbdós pode r s,
com és a ra, l'ensenyament, el pa·
trimon i cultu ra l i artís tic, la beneficència , e tc. A la darrera reu·
nió de la Com iss ió pe rm anent de
l'Episcopa t, e l bi sbe Martí va exposar la necessita t urge nt q ue els
teò legs i els juri s tes es tudiïn els
punts sobre e ls qual s s'han de basa r els pac tes entre els bisbes i
Ics
a utor ita ts
au tonòmiques.
Ta mbé \·a ins inuar la convenièn·
c ia que els bisbes de les comunitats autò nomes promoguin un intercan vi de criteris i experiè ncies
sobre les relacio ns a mb llurs gove rns. I va afegi r encara un a ltre
problema importan t : l'adequac ió
de l'organ ització eclesiàs tica a
l'autonòmica . E l te ma és importan t i els bisbes tenen en els seus
doss iers unes reflexio ns que reque reixen una res pos ta pastoral.

Andorra trontolla
No és la cris i s inó l'esdevenido r incert el que amenaça el pa ís
veí. La integ raci ó fu tura d 'Es panya n la Comun itat Econòmica
Europea és un a amenaça gr eu per
a l'economia ac tu a l d'Andorra.
Quina rend ibilita t tindrà comprar
a Ando rra u n formatge hol andès
o un a cambra fotogràfica a lema·
nya, s i el preu és el mateix que a
qua lsevol botiga d 'Es panya o de
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qualsevol a ltre país de la CEE ? I
aquí sense el perill d'haver de
pagar l'IVA (impost valor afegit) .
Ta mpoc no tindrà cap in terès
com prar a Andorra un producte

dc la diòcesi d ' Urgell . El pastor
ha de vetllar per les seves ovelles.

d'un

A la reunió del CoHegi d 'arxipres tos del 8 de febrer d'enguany,
Mn . Joan Pujol va informar e ls
participants sobre el nombre de
s ubscriptors de la diòcesi a «Full
Dominical d 'Urgell. (8.390), .Església d 'Urgell . (750 ) i . Catalunya
Cri stia na . (250). Es cons tata un
desequi lib ri notable entre els diferents arxiprestats, amb tot cal

país

ex tracolll unitari ,

per

exemple del J apó, pel fet que
aq uests productes e n en trar a Andorra hauran de pagar l'¡PE (impos t de país extracoll1unitari) a

les duanes dels països comunitari s, i en sortir-ne, hauran de pagar ,'[VA a la duana francesa o

a l'espanyola.
El futur d 'Andorra és preocupan t pe rquè l'ei x \'ertebrador de
la vida del petit país pirinenc és
el comerç, a part dels seu s valuo-

sos atrac tius turístics i esportius ,
q ue, a mb tot, ta mbé estan es trerament relacionats amb la vida comercia l. Una prova d'aquesta afirmació és la mat eixa imatge urbana de la capi tal: una avi nguda dc
botigues i grans maga tzems.
Aq ues t rutur incert afecta també
Espanya, ja que act ualment hi ha
22 .000 es panyols res idents a Andorra i 700 treballadors de l'Alt
Urgell que hi pugen diàriament.
Aquest \'a ser el tema principal dc
¡'entrevis ta entre el Bi sbe Coprín-

cep i e l Presiden t del Govern Espanyol, el 16 de febrer d'enguany.
Els es tadis tes varen analitzar la
situació ac tual i vall establir les
bases de futurs conven is i pac tes
en ma tèri a laboral , d'ensenyament i migracions. El clima de
cordialitat, la comprensió mútua

i el desig de solucions vàlides són
la penyora del futur d'Andorra,
que és també un bocí entranyable
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ComunIcacions

reconè ixer que cI panorama de la

premsa religiosa al nos t re bisbat
és bo, a tesos sobretot cI seu tal'annà rural i la població escassa
( 140.000 habita nts).
A mitjan febre r va aparèixer de
nOLI cI fumor de la possible supres ió dels serveis de I ren a
Puigcerdà i al Pallars. Aj untam ents, Consells comarcal s de
mun tan ya i alt res o rgani smes han
a lçat el c rit a l ce l. J no n'hi ha
pcr menys. S i els se rveis públi cs
només s'han de l'noure pels par àme ll'cs de la rendibilitat , a les
nos tres comarq ues de mun tanya
ja els poden suprim ir lO t S. Qu e
hi deixin només les pistes d'es,
qUÍ, e ls rius i les muntanyes perquè en gaudeixin la gent de ciu-

tat. Els capellans també podem
anar a Ics parròquies de B arcelo-

na (com ja ho ha ret algun), on
hi ha més a trac tius i confort. Jo,
però, us vull continuar informant
d'Andorra i del Pa llars des del
mcu finestral pirinenc estant.
Antoni Mirabet

RETALLS

La conferència
Ritu s sense importància. de pura consueta, com assistir a una
conferi!ncia, poden resul tar memorables. Tip d'anar-hi, torneu
altre co p a la sala amagant sota
el més raonable escepticisme una
vaga espe rança. Com si posessiu
a la rifa. l us toca! En sortir us
envae ix una mena de relax físic,
aqu ella llei de sa tisfacció subsegüent il i desdejuni que no s'ha
pogut pre ndre abans de les dotze.
Dies ha vam ser a l'Ateneu barcelonès. Parlava Josep Ramoneda. No d igué res de massa nou:
els seus ar ticles, algunes planes
que recorde n Eugeni T rias, etc.
En acabar, la majoria d'inte rvencions molt correctes, i un parell

d 'aquelles que amenacen de fer
conclo ure com el rosari de l'aurora e ls més seriosos esdeveniments. Com sempre, si mireu el
de la ll. Pe rò una delícia gairebé
exò tica si es considera el conjunt. Un plaer inte Hectual que
agraïm .
Hem cercat una explicació
plausible. La conferència ha estaI a l'Església del segle XX un
quasi-sacramental. Encara avui,
se pultades les eufòries reformistes , certs esperi ts més av iat intrèpids s'hi atansen a la recerca
d'alimen t. Pe rò fms i tot ells van
deser tan t, cansats de munyir la
vaca e ixuta. Segurament per aixÒ l'inlerès lògic pe r a escatir l'origen del nos tre entus iasme es
veu reforça t. AI cap i a Ja fi no
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solament som adictes a les conferencies. Hi hagué un temps que
també en . donàrem ».
De segur que existeix una relació cs tretíssi ma e ntre l'atractiu
d'una conferencia i el clima de
llibertat i de rigor. Fet i fe t, potser allò que ens captivà en l'experiència que glossem fou una
certa atmosfera inteHec tual , precisa i distesa alhora.
El ri gor demana, primer, hones tedat amb un mate ix. Saber
reconèixer la pròpia aventura espiritual, veure quins ambigus
condic ionaments s'amaguen a
cada plec del mantell teòric a mb
què ens guarnim , treure' ns el fel tre d'imatges verbals que ens cob re ix la clepsa, des lliurar-nos del
parany de mots que el grup d'amiguets ens té muntat. Prendre
contínuament distància d'un mateix i no cre ure's les delicioses
men tides de la ment peresosa.
Què dir a ls altres, s i hom s'enga nya ell mateix? El rigor obliga
a mirar l'ento rn amb coratge, a
ficar el nas en qualsevol racó de
la humanitat calidoscòpica, perpètuamen t de trànsit , evitant les
trampes, subtilíssimes , de ls prejudicis. Senyor, quants tòpics sobre les mares catequistes, Hans
Kün g i les discoteques!
De l rigor e n surt la llibe rta t.
L'ortodòxia, de dretes o esquerra. na, és faHaç . Tenim el marxisme com exem ple. Aportació excitant d'un mè tode per interpretar
la realitat, ha esdevingut, sovint,
una ullera que reprodueix el món
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com una mena de joc de paravents amb paisa tges idè ntics. T OL
a causa de cotilles doctrinàries.
Ho m objecta rà que el Sr. Josep Ram oneda toca temes profans, i que en qüestions religicr
ses i pastorals la lliberta t possib le és limitada, puix que el coneixemen t ens arriba de l'Escriptura i el mateix Cri st, la nostra
Verita t. es cert. Alerta, de to ta
manera, a pronunciar el Sant
Nom de Déu en va , en l'obscur
exercici de donar garces per perdius. Ju s tame nt la Revelació ens
ra lliures dels necessaris ApoHos
i les inevitables Lleis. La segureta t en Déu, deslliurant-nos del
desig d'altres gara nties, ens tempta a ser he terodoxos respecte a
acreditades doc trines te rrenals . I
el dret, la filosofia o la pastoral
són disciplines ben d 'aqui, mundanes. La fe no mata el corcó de
la intriga, el dubte i la recerca,
sinó que l'abriva. ¿ Pe r què, doncs
témer interrogar-nos e n públic
sobre qüestions o: inoportunes»,
aventurar
hipòtesis
inaudites
amb la modès tia de qui sap que
no existeix una explicació acabada, o intentar l'evangelització per
cam ins poc fressats?
Di r coses genials costa. Les
«bout adcs» amb què s'ornen conferenciants amb grapa solen ser
disfresses barates de la vulgaritat. Però el mes tra tge minim
per a crear un discurs rigorós j
lli ure és assolible. En e ll radica,
segur, l'èxit de les nostres moribundes conferencies. Miqu el
Tresserras

Monsenyor Setién
i la independència de l'ètica
No sé per què, l'afer Setién em
fa pe nsar en l'afer Añoveros. I
segons com sembla encara més
greu, perquè els qui el protagonitzen - dirigents polítics i periodistes- volen ser demòcrates
de tota la vida, com se sol dir,
quan amb e l seu comportamen t
no fan sinó posar de manifest
que l'es perit democràtic té encara m o lt camp per córrer en a questa pell de brau . Com deia de la
poesia el nostre J oan Maragall ,
també la democ ràcia «tot just ha
començat i és plena de virtuts
in conegudes».

No fa s inó quatre di es que l'Esglés ia es c reia mestressa absoluta
de la moral i ja alguns semblen
pensar-se que la seculari tzació i
Ja desco nfessio na1ització de la vida pública comporten que l'Estat té l'exclusiva de l'ètica i se'n
converteix en única fo nt. Com s i
l' Es ta t de dret fes inútil tota altra re nexió sobre la moralitat dels
comportamen ts de les persones i
els co Hectius socials i es cons tituís en una mena d'absol ut intocable. O -cosa evidentmen t pit·
jor- , com s i uns quants m ilions
de vots a la b utxaca fossin garan·
ti a de veritat i asseguressin l'èti·
ca públi ca de tota sos pita de desviació.
Per això deia que l'afer Setién
em semblava més gre u, segons
com, que l'afer Añoveros ; pe rquè
posa de manifes t un es ac tituds

tot a l i tàri es -de to ta litarisme
è tic- qu e ja sa be m qu e escauen
com l'an ell al dit al s es tats dicta torials, però que no voldríem
qu e con taminessin la vida de la
nos tra democràcia.
Però sortosamen t - i a diferèn·
ci a del que passa en les dictadures- la democràcia por ta en ella
mate ixa els e lemen ts correctors
d 'aquesta mena d 'abusos. Perquè, a desgrat del que diguin
« Diario 16», el senyor Txiqui Benegas, el senyor Garcia Damboren ea , o qui sigui, fa possibles i
beHige rants a ltres veus i altres
discursos qu e van força més enllà d'aquell permès i estereotipat
«contras te de pareceres » (súm·
mum de la permissivitat a què
pot avenir·se la dictadura) en la
defensa dels dre ts humans de tothom i el qües tionament de ls compo rtaments dels poders públics i
de ls cossos a les seves ordres. La
violència terrorista és , eviden tment, condemna ble: no hi h a, en
aques t punt, cap mena de dubte.
Però aq ue ll que té a les mans l'espasa de la justícia i de la pau
per defensar el poble, no es tà,
per això mateix , moralment au·
toritzat a qualsevol m ena de violència . T això cal recordar· ho. La
violència terrorista i la seva repress ió no atorguen una butlla
que ho autoritza tot com una «patent de cors», i l'ètica i el discurs
ètic estan per damunt i són independents de la raó d'estat. - Josep M. T%saus
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Dos estils diferents
Un any més, la processó de
Corpus de Toledo ha proporcionat matèria als periodis tes . Pel

que es veu, els ministres d'un gol'ern no confessiona l -de vegades osten siblement i to1- d'un
Estat no confessional estan molt
interessats a fer-s'hi presents ni

que només sigui des de l balcó, i
a s uplir, així, aque lla p residènc ia
civil del ministre de Justícia que
hi era tradicional fin s q ue el s r .
Cardenal Gonz:!lez Ma rt ín va veta r- la explícitament. Picabara lles,
aquestes, que ens semblen d'una

altra galàxia ; per bé que aquest
any. sortosament no h j ha hagut
enfrontaments. Fins el senyor m inistre de Sanitat i seguretat so-

cial, Ernest Lluch, s'ha cregut en
el cas d'haver de comen tar favo-

rablement els termes en què el
sr. Cardenal s'ha r efer it a la família en la seva homilia, termes
qu e, segons podem llegir a ls diaris, el mateix senyor Ll uch podria

detectar la seva presència, es van
apressar a oferir-li un seient als
prinlers rengles de la nau, demanant als qui hi eren que s'estrenyessin una m ica. El sr. Pujo l va
agrair l'oferiment, però es va estimar més de tras passar a la seva mare, que l'acompanyava, i
que també estava d reta, aq ue ll
ll oc que li ofe ri en a ell. NaturalIllent no hi van haver comentaris
presidencials a l'homil ia de l cardena l Ju bany ni els fets van
transcendir a la premsa. Però són
aquests i puc dir que en tinc informació de primera mà.
Dos esti ls diferents, doncs, que
tradueixen dues sensibili tats difere nts. No cal dir quin és el m és
modern , el més europeu, el més
senzill, e l més laic i el més cristià. Llàstima que l'amb ient madrileny hagi dut u n mínis tre català per uns camins que no corresponen al nostre tarannà . Se~
gurament si no s'hagués mogut de
Catalunya no li hauria passat. Josep M. T%sallS

subscriure .
Fa només dos mesos, e l Molt
Honorable senyor Pres ident de la
Genera litat, Jordi Pujo l, cr is tià
prac t ica n t, com to thol11 sap, va

Els catequistes

assistir a la celebració ves pertina
de Dijous Sant a la catedral de
Barcelona. Ni va fer-se anunciar
abans , ni va fer saber la seva intenció a través de la premsa. Simplemcn t va anar-hi com un fidel
més , a l'hora anunciada, i li va
tocal", com a tants d'altres, d'esta r dre t . Quan des de l'altar van

Connecta t amb el punt an terior, hom consta ta que ha augmentat, darreramen t, el nombre
de catequistes joves. Dic el nombre. Perq uè crec q ue cal posar e n
dubte la qu alitat; no la b ona fe.
És fàci l constatar qu e m olts d'aquests ca tequistes joves no són
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prac ticants habituals; i , a més,
ofereixen certes rese rves -com
a m ínim- en qüestions doctrina ls o mo rals. Ta mbé he sentit
d ir que hi ha mares ca tequiste~
- una altra institució d'aquests
darrers tempsl'ortodòxia de
les qu a ls es podria posar en quarantena.
E.s ve rita t que hom s'agafa a
u n clau roent qua n es trac ta de
solucionar problemes pastorals
concrets i apressa nts. es veritat
q ue, a la p ràctica , la majoria de
pastors és realis ta i deixa de banda certes qüestions ecles iàst iques. Però penso que això és, e n
certa mes u ra , una esqu izofrè nia
pastoral, q ue no pot fer cap bé.
Conèixer el problema i ac tuar
com si no ex is tís no e m sembla
recomanable; ni en e l món eclesial que té, per da munt de to t,
l'assis tència de l'Es per it Sant.
Penso que , ta rd o d' hora, l'E speri t Sant «es cansarà. de les nostres esquizofrènies pas to ra ls. -

d'Olinda i Recifc, al Brasil.
o
c rec que ningú pugui posar en
dubt e que Hé lder Camara és un
dels profe tes del segle XX. La
seva ve u, acompanyada el'Ull tes t imoni clar d'opció preferen t per
a ls pobres, ha es ta t llu m i consol
de molts cristians quc assagen
de viure la seva fe, sotraguejada
per un mó n insolidari i una Església que es m ira e lla ma teixa en
lloc de mirar el món. Dom Hélder ha esta t un pastor, arrelat
sempre al més pregon de l'es perit evangèlic , que ha sabu t veure
l'home sofrent -el Crist sofrent- com a cen t re de l'acció
pas toral de l'Esglés ia. En un mome n t de clara involució eclesiàstica , ens dol la parte nça del . Bisb e de ls pobres • . E nyorarem la seva veu am iga. Pe rquè cada dia hi
ha més ecl esiàs tics i menys profe tcs. - Ql/int Pla

Qu i m Pla

Les " pasqües» i la Pasqua

Utopia o profetisme?
«El que necessi ta avui e l món
no són utòpi cs; són profetes».
Aquestes pa raules, pronuncia des
pe r u n a mic, e m van veni r a la
me mòria, a l momen t de llegir a
la p remsa que Monsenyor Hé lder
Camara re nunciava, per raons
d 'edat, a l seu càrrec d'Arquebisbe

Cada any es va fe nt més corrent, ar reu de to l l'Estat, la ccleb ració de «pasqües joves-o Catalu nya n 'ha esta t peonera. Girona ha celebra t, enguany, la Pasqua Jove per vuitè any consecut iu . l a to tes les a ltres di òcesis
catalanes ta m bé hi ha h agut celebracions del ma te ix estil. Una
revis ta com «Vida Nueva. va dedicar, fa un any o dos, tot u n
dossier a aquest fe n omen. A Gi-
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rona hi van particIpar més d'un
miler de joves.
Ca l reconèixer que, sovint, hom
assoleix un cl ima festiu de celebració i participació en el qual
litúrgia i vida es complementen ,
cosa necessària a tota celebració
comme il taul.
Però, més enllà dels èxits immediats de les pasqües joves, cal
preguntar-se si no ens trobem
davant d'una espècie de miratge.
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Per un cos tat, les celebracions
parroquia l de la Pasqua es van
es llanguint a molts indrets. Per
alt re costat, mo lts d'aquests joves que participen en aquestes
celebracions juvenils, no solen
acos tar-se gaire a la parroquia. Si
aba ns parlàvem d'anyers, ara
hauríem de parlar de joves ' pasqUers •. I no sé s i això és bo per
al futur de la vida de l'Església. QII;II/ Pla

VIDA DEL CENTRE

En acaba r aques t curs 1983·

Josep Castellà, carm elita i la Ma-

1984, que és el que fa setze, val

re Felicíssima Fe rnànd el.. escolàpia, que els subs titu ïren.
La lro bada primera d el noti
curs te nia lloc el 21 d'octubre i
era presid ida pel Dr. Ramon Torrella, 1l0U arquebis be d e Tarragolla, que havia es tal als orígens del
Cen t re ; que va ser el prime r pre-

la pena de fer un petit resum d e
les acti vit ats princi pals.

Consell de Direcció

El 29 de jUrl y de 1983 ens aco·
miadàvem del Dr. Jo sep Pont i
Gol, q t/ e n'havia est at pres ident

g(lI1

durant do tze anys. Des prés de la

deix "" bisbe, delegat per la Con-

reunió normal d e treball, ens
aplegà rem ento rn d e la taula. La
reunió era tamb é d e co m ia t per
al P. S erafí Alemany, felipó, i la

ferè ncia episco pal ta rraconense,
¡ es tà format , a m és, per un representant d e cada una de les
vlIif diòces is cat alanes, no m enat

Mare Ma. Lluïsa Sal vadó, de la
Sagrada Família d'Urgell, representants d e la Ul1ió de Religiosos, i de benvinguda per al Pare

pel bisbe res pectiu, per dos delegat s de la Unió de R eligiosos de
Ca talunya, pel Director i el Secretari. A més dels ca " vis a què

sidelll del Consell de Direcció.
El Consell de Direcció és l'òrmàxim d el Centre; el presi-
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en s aca bem d e refer;r, aqu est
clIrs n 'ha t;ugut dos més : Mn .
Fra llcesc Cil.lralleta, nOli v icari
episcopal d'aposlolal laïcal del
b isb al de Torto sa, s ubst itueix Mn .
Fr¿der ;c Aflara , i MH . Salvador
Bardlllet, tamb é nou vicari pastoral d e la ZOIlQ Mallresa- Igualada, del bisbat de Vic, subst itueix
Mil . Jacilll Anglada. El darrer
canvi que hi havia hagut correspOHia a la diòces; d e Girona: a
fi/7Ols de l'al1y 1982, Mil. Esteve
Alldreu passava a s ubstituir Mn .
Joa n Bus que/s.
El COllsell de Direcció és forma t, do ncs, a c t llalment. pel Dr.
Ramoll Torrella, arquebisbe de
Tarragona. pres ident. Mn . Joan
Bal lles, direct or del Celllre, els
vuil s de legats dels bisbats, Mn.
Josep Boix ( Barcelolla), Mil. Esl e,'e A,,,lrell (Girolla), Mil. Màrill s Rod rigo ( Lleida), M n. Josep
Rota ( Solsolla), Mn. Josep Gil
(Ta r ragolla) , Mil. Fran cesc Ciurancta ( Tor/osa) , Mn. ioatl Pujol
(Urgell), Mil. Salvador B ardu let
(Vic) , els dos delega l S de la Ul1ió
de Religiosos de Catahmya, P. Josep Castellà, provil1cial dels carmelites desca lços i Mare FeIiciss ima Ferllàndez. provinc ial d e les
escolàpies, i Mil. Josep M. Totosaus. sec retar i.

Cursos i alumnes
El

GENERAL SO BRE LA B f organitza t juntament amb
l'Associació B íblica de Catalunya,

BLTA.
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C URS

s'ha desellro¡llat , COlli és costW r!
e/'octubre a maig, tres ta rdes
set 11l(lfUI, d illu ns , dimecres i dive tle/res. L'alumnat es m anté.
amb una petita tendència a pujar. Hi I", hagut Ull tOlal de 14J
inscrits. dotze d els quals completaven així els tres cursos, i se suma ven als qui Ilo ha vien fet en
lIllyS
ant eriors. Fins ara són
dOIlCS, 83 els alU/nlTeS del Centr~
qu e han fel tots tres cursos i han
ab lillgul, el Diploma de l'Associa ció Bíblica de Calalunya.
Els d i jous a la tarda llelll tet
la programació de VIURE EN eRISfi \, e¡¡ la qual, a més de 43 inscrit s e ll tot el bloc, haH participat altres alu mnes, qu e nom és
s'in ,.,criu e ll a un o alt re d els curse ts q ue l'integren i q u e han estaI: Ant ropologia i tral!Scelldèl1cia ( Ramoll M. Nogll és), L'Esperit SallI ( Josep M . Bal/arín), Una
esperança per al m Óll sence r ( Josep Gil), La celebració de l'Any
Sallt ( Pere Tella ) , Peca I i culpabililat (Allton i C om is ), Pas to ral
del sag rament d e Pelli¡ è nc;a ( Jes ús Hf/ gI/ eI), La llOs tra vida int erior ( Fra f/ cesc Vergés Tu set), La
fes ta cris tia na en Lm IPzó n secular
(1oa ll Llapis). El total d 'inscripciolls parcials ha estat de 279.
La programació d e vesp re incloïa per prime ra vegada el CURS
UÀS I C DE P ASTORAL OBRERA, progra/I/llt conjul'ztamen t amb els Delega ts diocesans d e Pastoral obre ra
dels bisbats calalmls i la Coo rdinadora de c ristians en m edi ob rer
del bisbat de Barcelona. H a es-

pe;

tal WUl experièllcia força reeixida, que ha com plat afnb 101 ins·
c rif s i s'ha desenrotllat de prim ers de novemb re a primers d'abril. També hel/' fet !/lI curs sobre EL DINAAU SME DE LA FE ] LA
CONSTRl;CCIÓ DE LA COM UN ITAT duram el segon trim es tre: és l'a ntic
ctl rs d';lll roducció a la Pastoral,
més cenyit, i ha tingut 17 inscrits. Tam bé hem fet cursos més
breus (de 4 a 10 sessions), que
(U1UI1l Clle 11l SESS lONS V ES I~ERTINES:
l/Esperit Sal/t (Jo sep M_ Ballaríl/), Els evangelis de Nada l ( Xavier Alegre), Acompanyar el malalt i el ",o rib'lIId (Jordi Gol), CoI/è ixer i llegir la Biblia ( Rafael
de Sivalle), R enèixer a la solidaritat (Vícto r Codina), Una esperança per al món sence r (Josep
Gil), Perdó i cOllfessió (Jesú s
Huguet), Pregar amb els salm s
( Hilari Raguer), La festa cristiana en Ull m ón secular (Joan Llapis). L'assis tència ha variat força d',,,, curset a l'a ltre_ En total
lli /ta hagut 463 inscrit s.
Si sumem les in scripcions arribem a una xifra de 1.070, un número força co nsidera ble.

Departaments especIalitzats
El

D EPI\RTAA1E NT DE PASTORAL RU-

el cons tit ueixen un grup d e
capella itS dels diversos bisbats
catalalls que es reuneixen cada
m es per posar en comú i aproftmd ir d iverses qües tions so bre
la pas toral de pobles i comarques.
RAL

Aquest curs han centrat el seu
"eball elt l'est tldi de la configuració de la co munitat cristiana en
el m ó n rural: a parti,. dels co ndiciollamell l s socials i eclesials
actuals, vis tos en la perspec tiva
del postconcili, i comptant amb
la contrastació del Nou TestalItelt/ (eclesiologies de J Pe, Lc i
M t), la reflexió lla desembocat
ell la recerca l/e pistes del que
!UlL/ria de ser un pro jec te pastoral actu al amb perspectiva de fulur. Com altres anys, també el
curs ha conclòs am b unes Jornades de capellarts celebrades a la
Seu d'U rgell del 25 al 28 d e juny
sobre el tema «El capellà rural
compro mès i eva nge lit zador del
poble •. Una publicació recull tots
els materials del depar tament
cies dels setiS i/ticis, 1976, fins al
curs passat, J983. Es tracta de
gairebé quatre-centes pà gin e s
amb materials molt diversos, que
vall d'un article so bre què es va
t reba llar a un ordre del dia o el
resum d'una reunió. L'equip responsable d el Departament l'int e~
grave n, aques t curs, M n. Francesc
Pa rdo (St. Sac/urn! d'Anoia, Alt
Pell edès, bisbat de Barcelona),
Mil. Francesc Arumí, (La Fonollosa, Bages, bisba t de Vic), Mn.
Joan Sanglas (Gom brén, Ripollès,
bisbat de Vic).
El D EPARTAMENT DE PA S TORAL OS
J OVEN TUT ha iniciat enguany una
primera represa. Se n'l1a encarregat el P. Genís Sam per, conjunta m ent amb Mn . L/uls A. Armengol i Mn . Fr. Xa vier Armengol. El
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treball ha avallçlll e n una triple
direcció:
a) WI docwnellt d'estudi que
se situa en continuïtat amb el que
l'ally 1978 els D elega l s de Paslo·

Des prés d'uns tràmit s legals
m és llargs i complicat s que no
iUlllg inàvem Q U A D E R N S DE

ral de Jo ve nllll de/s bisbals ca·
lalans presenlaren a la Conferèn·

Cent re.

cia episcopal tarraconense, amb
el lítol . La siluació dels joves,
avui, a Catahmya i la seva evan-

el Con cili va produir a Catalunya,
la revis ta va tenir co m a primer

gelització ». Aquest del Deparla·

meut en represe nta, doncs, l'actualilza ció i va deslinat als D e·
legals d e Pasloral de jovenlul;
b) la preparació -conjunla·
m e11/ amb els Delegals de Paslo·
ral de jovenlul dels bisbals cala·
la ItS- de la 111 Pales i ra de Pas·

toral de joves, que va tenir lloc
als loca ls de l Cenlre els dies 30 i
3/ de ma rç, amb el mal eix tema
de l 'ally i/lt ernacional de la joven·
fili que se celebrarà l'any vinmt:

_Joves: participació, des envolupam ent, pau ». Va comptar amb
la parlicipació de Ramon Sugra ·
uyes de Franch, el P. Octavi Fu·
Ilal i el P. Alfonso Àlvarez B ola·

PASTORA L IIlI eslat assum il pel
Nascuda d e l'embranzida que

punl de referència . El Bon Pas·
Ior » (1927- /936), i com a destilta·

tària la clerecia ca talana. El seu
títol inicial era «Presby teriLwt » i
la prom ovia lOI equip interdiocesà de capellans, emparat i ajudat
eficaçment per un «senat », entre
els co mpolu lt ls del qual val la pe·

na es m entar els que ens 110n d eixa/ el Dr. Joan Baptisla Manyà,
el D r. Damià E slela, i el Dr.
Eduard hmyen l. Així apareixia el

primer quadern d 'una «coHecció
Presbyleriwn . el març de 1966.
Però la Llei de Premsa (la llei
F raga) i les indicacions de la cen·

do, i van assistir-hi un ce ntenar
de persones, en la immensa ma-

sura vall obligar a deixar sense
co ntinuïtat el projec te i a iniciar
una sèrie de tràmit s que no en
van permetre la reaparició fin s al

joria responsab les de pastoral de

jllny de 1969.

jovel1t;

La revista s'anom enava, ara,
«PresbYleriu11l Quaderns de Pastora l». Figurava com a editor Mn.
JOat1 Carrera (advocats amics van
desaco nsella r-nos qualsevol regus t

e) un Ireball d'altàUsi d el llen·

guatge de ls joves c ristians d'avui,
f el a porlir del «llibre d el Mira·
cle«, que recull apo rtacions de

lo ts els que van participar a l'«Aplec» qu e va f er·s'hi l'any 1982.

de coNecl iu ) . El director era Mn.
Josep Junye l1l de Manresa, i el
Consell de Direcció U/I equip in ·

terdiocesà . L'adn"JÏnistració va ser
assum ida ben aviat pel Centre
d'Estudis Pastorals. En aques ta
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situació legal va mantenir-se fin s
que l'any passat el Centre passava, com hem dit, a assumir-ne lli
titularital.
Aql/est mímero que ara publiquem illl rodueix ca nvis en la titulació i la portada, d esprés de
S I S anys de lnan /enir el mateix
disseny.

joventut », «Canvis en els ambients juven ils», «Cat eques i d'adolescents i moviments de jovenIf/ I lI, «Colòn ies, esplais i movi·
11Iel1 ts c ri.::i 1ialls de joves », .. Els
diversos movinlent s i serveis diocesallS de joventut» i . Els joves
i la participació, el desenvolupament i la pau » (aquest darrer recull les ponències del «III Simpo si de Pastoral de Joves».

Apunts i publicacions
Alguns apUllts de les classes
ql/ e es fan al Centre s'editen en
fa scicles multicopiats que es destinen als aIUn111eS, però que també oferilll
tot es aquelles perso 11es que 110 desit gin . Cit em els
darrers a aparèixer. «Pregar amb
els Salms» recull en 52 pàgines el
curset del p_ Hilari Raguer i amplia l10lablement el que ell mateix havia fet e l curs passat. «Pecat, perdó i co nfessió» correspon
al curs de Mn_ Je sús Hugu et.- és
W1 quadern de 38 pagines de texl.
«La fes ta cris /iana en un m6n secular . , és Ull fa scicle de 35 pàgines que co rres pon al curset que
va fer el Sr. Joan L/opis i en què
reflexiona sobre el diumenge, el
Nadal , la Pa squa i el precepte en
el marc actual de mobilitat i secularització .
A més, el Departam ent d e Pastoral d e Joventut ha publicat sis
«Qua de r11S sobre Pas toral de Jo ves» conjuntament amb les Delegacions diocesanes d e Pas toral
de Jo ventut dels bisbats catalans:
«Línies mestres d'una pas toral de

a

Acolliment
El Celltre ha volgut obrir les
seves portes des del primer dia a
lola m ena d'iniciatives de caire
pastoral. Ben d'hora va acollir
QUADE RNS DE PASTORAL i va
assumir-ne les tasques de Redacció i Ad ministració. En aquesta
línia són molls els collectius instituït s i els grups informals que
es reuneixen als nostres locals. I
vol em co ntinuar per aquest camí
de servei. Si tenim una infraes·
truc tura d e local i perso nal, ens
plau en la meSL/ra possible de posar-la al servei de tots aquells que
treballell al costat llostre en la
construcció de l'Església.

Economia
Naturalme nt totes aquestes activitats necessilen una base eco·
Ilòrnica. El curs 1982-1983, darrer
exercici completat, les despeses
va n ascelldir a 4.669.000,- ptes_,
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sell se ill e/ol/ re-lli QUADERNS de
PASTOR AL. Per fer-Ili front el
Cell/re co mpta amb di ver s o s
fOll tS d'ingressos. A títol indicatiu dOll em els gra lls capítols d'aquell mateix exercici: matrícules
( 1.523.000,- pt es. ), aportacions
dels bisbats catalans (630.000,ptes.), ajudes d e parròquies i falIIílies r eligiuses ( 1.000.000,-),
coNabora ciOl1s de par l'' e ulars
( 290.000), Ftmdacions (850.000),
apunts i publicaciol'ls (197.000,-).
Aques t curs 1983-1984, el pressupost ja inc/ou QUADERNS DE
PASTORAL i u/trapassa els sis
mili0l1s de p essetes. L es fonts de
fillançamel1l són les mateixes del
curs passa t (i naluralment els ingressos provinent s de la revista,
que preveie m que arribaran a la
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ratlla del IlIilió). Cada ally, ql/all
arriba el mes de maig, fem una
pelita campanya econòmica eP11re
comunitat s parroquials i religioses. At ès el caràc ter del Ce ntre IlO

podem comptar amb subvencions
dels organism es civils i -ultra a
alguna FLlI1dació alllb finalitats
reIigioses- ¡tem d'adreça r-nos a

les comwlitats cristianes. A hores d 'ara el nostre fitxer n'inclou
un es 160. La seva resposta de-

sinteressada ens ajuda
Iluar e l/da vant

li

conti-

només mnb els
diners que e ns aport en, s inó amb
el caliL/ de qL/è aquestes aporta~
cions provenen i qu e ens t es tin1O ~
nia qL/e el Centre d'Es tudis Pas ~
torals està ben arrelat en la tra~
ma viva de les cOH1l.mitats cris~
lialles del nos tre poble.
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COL.LABORADORS D'AQUEST NÚMERO:
Salvador Bardule! (vicari episcopal de la Zona sud de Vic:
Igualada, Manresa I Calaf] , Antoni Bascompte (delegat eplscopal d'Economia, Barcelona), Joaquim Cervera (m embre de
l'equip de preveres de St. Andreu I consiliari de JOBAC , Bar~
celonaJ, Josep lIñan (membre de la Congregació provin cia l de
l'Escola Pia de Catalunya , Barcelo na). Pere Llabrés (professor

del Centre d'Estudis Teològics, Palma de Mallorca), Casl mir
Martl (recto r de Sta. Maria del Gornal , L'Hospi talet de llobregat), Antoni Mlrabe! (membre de la Delegació de Mitjans de
Comunicació Social, Urgell), Jordi Molas (P. Majordom, Montserrat), Jaume Montaña (del egat de Mitjans de Comunicació

Social, lleida), Francesc Mundi

(delegat diocesà d'Economia,

Tarragona). Angel Oliveras (membre de la Congreg ació provin-

cial de l'Escola Pia de Catalunya, Barce lona), Joaquim Pla (delegat diocesà de Pastoral de Joventut, Girona). Joan Pujol [vi-

cari general de Pastoral, Urgell), Matilde

Ros

(del Consell

provincial de les GHmanetes de l'A ssumpc ió, l 'Hospitalet de
Ll obregat), Josefa Saenz Díez (admini stradora provincial de les

RR. del Sagrat Cor, Barcelona), Ignasi Salvat (provincial fins
fa poc de la Provincia Tarraconense de la Companyia de Jesús ,
Barcelona) Miquel Tresserra s (rector de Granollers de la Plana .
Vic), Josep M . Totosaus. i Xavier Xutglà (vicari general de CÚ'

ria, Girona).
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PUBLICACIONS
DEL

Darrers f ascic les pub li cats:

•

PREGAR AMB ELS SALMS
per Hil ari Raguer
50 pàg in es - 250'-

•

ptes .

PECAT. PERDO I CONFESSI O
per Jesús Huguet
40 pàg ines - 200'- ptes.

•

LA FESTA CRISTIANA
EN UN MÓN SECULAR
per Joan Ll apis
35 pàgines - 150'- ptes.

Aquests , i altres materials, pode u trobar- los al CENTR E
D'ESTUDIS PASTORALS , c. Rivadeneyra , 6, 3e r., o a la LLI BRERIA CLARET, c. Ll úria, 5 - Barcelona.

