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LA FORMACIÓ DELS LAICS I LAIQUES,
UN REPTE PASTORAL IMPORTANT

Seguint la crida del papa Francesc a la conversió pastoral a 
través d’un procés de sinodalitat, l’Església de Tarragona 

s’ha posat en aquesta dinàmica sinodal mitjançant el Consell 
Pastoral Diocesà (CPD).

La Comissió per al creixement i la vivència de la fe va proposar 
al Consell les següents cinc prioritats, de les quals en sortirà 
una per a treballar el proper curs 2021-2022:

1. Formació dels laics: donar un nou impuls a l’Institut Superior 
de Ciències Religioses «Sant Fructuós», per tal que, sense 
perdre la seva funció d’institut, esdevingui també una esco-
la de formació, més enllà dels estudis teologals, que integri 
formació en sociologia, psicologia, art… al servei dels cristi-
ans de les parròquies.

2. Sinodalitat: aprofitar les sinergies i la coordinació, unificar 
les propostes de formació o activitats dels diferents àmbits.

3. Experiència: aprofitar els àmbits/espais (escoles, esplais) 
que són un àmbit d’acompanyament pastoral. Plantejar-hi 
formació per a fer-hi present l’espiritualitat i el creixement 
en la fe pròpia.

4. Testimoniatge: servir-nos del patrimoni cultural de l’arxidiò-
cesi per a vincular-nos amb el passat i reconèixer la nostra 
història.

5. Acollida: trobar espais d’acollida i acompanyament, formant 
els laics per a fer acollida.

El CPD ha volgut posar l’accent, en primer lloc, en la formació 
dels laics, seguint el mestratge del Concili Provincial Tarraco-
nense: «Cal realitzar una tasca de conscienciació i de formació 
de tots els cristians i cristianes de cara a viure amb coherència 
la fe i la vida, a poder donar raó de l’esperança i a testimoniar 
l’amor de Déu» (CPT, 25). El creixement i la vivència de la fe de 
cadascú suposa un coneixement cada vegada més aprofundit 
del misteri del Déu encarnat que es fa present en la vida de 
cadascú. I per a aquest coneixement cal una formació que no 
s’esgoti en l’assumpció d’una doctrina intel·lectual, sinó que 
s’ha de complementar amb l’experiència espiritual, la contem-

plació artística i cultural, la maduració personal i la comprensió 
de la societat en la qual vivim. Només amb formació es podrà 
plantejar l’assumpció real de responsabilitats en tots els orga-
nismes de l’Església.

La dotació dels elements necessaris per a aquest creixement 
personal de tots els cristians i cristianes és un repte pastoral 
important, tal com afirmava el papa Francesc a Evangelii gau-
dium: «Els laics són simplement la immensa majoria del poble 
de Déu. Al seu servei hi ha la minoria dels ministres ordenats. 
Ha crescut la consciència de la identitat i la missió del laic en 
l’Església. Es compta amb un nombrós laïcat, encara que no 
suficient, amb arrelat sentit de comunitat i una gran fidelitat 
en el compromís de la caritat, la catequesi, la celebració de la 
fe. […] Si bé es percep una major participació de molts en els 
ministeris laïcals, aquest compromís no es reflecteix en la pe-
netració dels valors cristians en el món social, polític i econò-
mic. Es limita molts cops a les tasques intraeclesials sense un 
compromís real per l’aplicació de l’Evangeli en la transformació 
de la societat. La formació de laics i l’evangelització dels grups 
professionals i intel·lectuals constitueixen un desafiament pas-
toral important» (Evangelii gaudium, 102).

Albert Fortuny Llaveria, pvre.
Coordinador de l’àmbit del creixement i la vivència de la fe 

del Consell Pastoral Diocesà



Esther Freijanes, 
delegada de Mans Unides a Tarragona:

l'entrevista

«Molts projectes s’han hagut de transformar en projectes d’emergència  
o n’hem hagut de generar alguns específics per fer front a la Covid»

Mans Unides ha pre-
sentat recentment la 

seva memòria estatal 2020, 
un any en què s’han posat 
en marxa cinc-cents projec-
tes que han permès canviar 
la vida de més de 2,3 mi-
lions de persones. També 
la Delegació a Tarragona 
d’aquesta ONG de l’Església 
catòlica per al desenvolu-
pament n’ha presentat la 
seva. 

Avui, coneixem com Mans Unides ha adaptat la seva activitat i 
missió a aquest temps de pandèmia. 

—Quines dades destacaria de la Memòria de Tarragona? 

Destaca la proporció de fons que es dediquen a la finalitat de 
Mans Unides, principalment al finançament de projectes de 
desenvolupament als països en els que Mans Unides treballa i 
la sensibilització per donar a conèixer aquesta problemàtica a 
la nostra societat i que sumen un 87,24% dels fons recaptats. 
De la mateixa manera, és destacable la part de fons provinents 
del sector privat, en més d’un 75% que dona a Mans Unides 
l’autonomia de poder treballar de manera transparent i inde-
pendent com ho hem fet des de fa més de 60 anys ininterrom-
pudament.

Aquest any des de Tarragona hem acompanyat tres projectes 
de forma especial, un projecte d’empoderament de dones 
tribals a l’estat de Bihar a l’Índia; un projecte de formació de 
la joventut indígena a l’Altiplà occidental de Guatemala i un 
últim projecte de construcció d’una escola Bressol a Burkina 
Faso que permetrà afavorir la integració laboral de les dones, 
projectes que tindran uns 1.000 beneficiaris, que gràcies a la 
nostra solidaritat podran tenir accés a una vida millor.

—Des de Mans Unides s’ha volgut recordar l’existència d’altres 
«pandèmies» cròniques com són la fam o la pobresa…

Així és, aquest any tan difícil ha fet que més que mai ens hagi 
costat recordar que hi ha moltes persones que no veiem i que 
pateixen de forma notable lluny de nosaltres. La gran pandè-

mia de la fam afecta més de 800 milions de persones, aquestes 
xifres que al 2019 ja havien empitjorat, al 2020 s’han agreujat 
encara més. 

La pandèmia ha fet més difícils les condicions de vida de mol-
tes persones que no tenen accés a l’aigua o a un sistema sani-
tari. Molts projectes no s’han pogut dur a terme per les difi-
cultats del moment i s’han hagut de transformar en projectes 
d’emergència o humanitaris o n’hem hagut de generar alguns 
específics per fer front a la Covid-19.

—De quina manera han replantejat les iniciatives i activitats 
de sensibilització?

Gràcies a Déu hem pogut adaptar-nos com la gran majoria de 
la societat a treballar a distància i a treure el màxim profit a les 
eines digitals que tenim al nostre abast.

Els voluntaris hem continuant trobant-nos amb la mateixa fre-
qüència que abans o fins i tot amb més freqüència gràcies a 
les eines digitals i les xarxes socials. Els mitjans de comunicació 
també ens heu ajudat moltíssim a continuar difonent el nostre 
missatge que és clau per poder contribuir des del nostre espe-
rit cristià, i amb l’esser humà al centre, a millorar la vida i els 
drets de milions de persones que necessiten del nostre suport 
i solidaritat.

Hem pogut continuar fent activitats de sensibilització com al-
gunes exposicions o xerrades virtuals i en alguna ocasió hem 
pogut participar en determinades activitats com la fira de Na-
dal a la Rambla Nova, tot i que les activitats presencials s’han 
vist molt i molt reduïdes. També hem reconvertit els tradicio-
nals Sopars de la fam que duem a terme cada any amb l’ajuda 
de moltes parròquies en virtuals.

Ens ha generat molta alegria veure que tot i les difícils circum-
stàncies els nostres socis, col·laboradors, mitjans de comuni-
cació, escoles, parròquies, administracions públiques i altres 
entitats civils i la societat en general no han oblidat els nostres 
germans dels països del sud que més necessiten de la solidari-
tat de tothom. 

> Enfoca el codi QR i accedeix  
a la Memòria d’activitats 2020  

de Mans Unides Tarragona



 
 
 
 

Cicle B 
Litúrgia de les Hores: Setmana IV
Setmana XX de durant l’any

Diumenge, 15: Assumpció de la Benaurada Verge 
Maria (Sol) [Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Salm 44, 
10bc.11-12ab.16; 1Co 15,20-26; Lc 1,39-56  
(LE/LH pròpies)]

Dilluns, 16: [Jt 2,11-19; Salm 105,34-35.36-37.39-
40.43ab i 44; Mt 19,16-22] Beat Joan de Santa Marta, 
prevere i màrtir (ML)

Dimarts, 17: [Jt 6,11-24a; Salm 84,9.11-12.13-14;  
Mt 19,23-30]

Dimecres, 18: [Jt 9,6-15; Salm 20,2-3.4-5.6-7; Mt 20,1-
16] Sant Joan Eudes, prevere (ML) o bé; Sant Ezequiel 
Moreno Díaz, bisbe (ML)

Dijous, 19: Sant Magí, màrtir. A Tarragona ciutat (MO), 
a la resta de l’arxidiòcesi de Tarragona (ML)  
[Jt 11,29-39a; Salm 39,5.7.8-9.10; Mt 22,1-14]

Divendres, 20: Sant Bernat, abat i doctor de l’Església 
(MO) [Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Salm 145,5-6.7.8-9a.9bc-10; 
Mt 22,34-40]

Dissabte, 21: Sant Pius X, papa (MO) [Rt 2,1-3.8-
11;4,13-17; Salm 127,1-2.3.4.5; Mt 23,1-12]

Diumenge, 22: Diumenge XXI de durant l’any  
[Js 24,1-2a.15-17.18b; Salm 33,2-3.17 i 16.18-19.20-
21.22-23; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 (LE/LH pròpies)]
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agenda

19 d’agost 

—Festa de Sant Magí, copatró de Tarragona. Com és tradició, 
a l’església de Sant Magí al Portal del Carro, se celebrarà 
missa a cada hora, des de les 05.00 fins a les 10.00 h. La missa 
solemne, per motius d’aforament, tindrà lloc a la Catedral, a 
les 11.00 h, i serà presidida per l’arquebisbe Joan Planellas.

El Mapa religiós de Catalunya presenta un nou 
format amb dades actualitzades 

El Mapa religiós de Catalunya, un projecte impulsat l’any 
2004 i finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos, té 

per objectiu identificar i conèixer les comunitats religioses i els 
llocs de culte de les confessions presents a Catalunya. 

D’acord amb les dades actualitzades l’any 2020, arreu del te-
rritori català hi ha 7.251 centres de culte, corresponents, prin-
cipalment, a 13 confessions religioses. Més del 80% d’aquests 
centres de culte són de l’Església catòlica, que disposa de 5.802 
centres; a continuació, el Protestantisme se situa com la sego-
na confessió en nombre de centres de culte, amb 788 Esglésies 
evangèliques distribuïdes arreu del país; en tercer lloc, l’Islam 
disposa de 284 oratoris establerts al territori, seguit dels Testi-
monis cristians de Jehovà, amb 115 Sales del Regne.

Nou format en la presentació de les dades

L’actualització de 2020 es presenta en un nou 
format que permet d’interactuar amb les da-
des: es pot visualitzar la distribució de centres 
de culte arreu del territori i es poden filtrar les 
dades, tant per confessió religiosa com per àm-

bits geogràfics (província, demarcació, comarca i municipi). Les 
dades dels centres de culte, a més, es poden descarregar en 
un fitxer des de la pàgina web, on també s’ofereix una inter-
pretació sobre les dades i la possibilitat de complementar la 
informació del Mapa amb l’accés a altres recursos audiovisuals 
de la Direcció General d’Afers Religiosos.

en un minut

publicació

Salir de lo ordinario
La experiencia del Camino ignaciano

Iriberri Díaz, José Luís SJ. Ed. Mensajero, 
2021. 200 p. PVP: 12,00 euros. 

Què fa que un pelegrinatge sigui una 
cosa extraordinària? Com pot el 

Camí Ignasià oferir una transformació 
personal? Des de la vessant del turisme 
religiós, el jesuïta José Luis Iriberri, 
director de l'Oficina del Pelegrí del Camí 
Ignasià, s'endinsa en les experiències 
d’aquest pelegrinatge per a desvetllar 

els seus secrets i miracles. Experiències de pelegrins i itineraris 
memorables que poden ajudar-nos a reordenar la nostra 
existència i començar a sentir la vida «en gran».



Segueix-nos a través les xarxes socials: 
www.arqtgn.cat

Arquebisbat de Tarragona  / @esglesiatgn

lectuRes 
Assumpció de la 
Benaurada Verge Maria

Maria, la jove de Natzaret que escolta i diu «sí»

Maria creu en el Senyor, no diu «no». S’entrega amb senzillesa i humilitat. Vol ser la serventa de Déu. Amb el gest de Maria, 
veiem un gran gest d’amor i d’entrega. A través d’ella veiem les meravelles de Déu. Maria és també partícip de la salvació, 
és la dona del «sí» a l’amor veritable.

Senyor, no és fàcil dir «sí» com ho va fer Maria. Fes que puguem dir «sí», un «sí» generós i d’entrega en aquest món on tanta 
falta fa el «sí» del compromís i de l’amor. Que les joves d’avui sàpiguen dir «sí» a l’entrega i a la generositat, a l’amor de Déu 
i als altres. Que el «no» de les joves sigui el «no» a l’egoisme i al mal.

Mirada endins per Elena Argilaga, professora de Religió als Instituts d'Alcover i El Morell

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan  
(11,19a.12,1-6a.10ab)

El santuari del temple de Déu que hi ha 
en el cel s’obrí, i dins el temple aparegué 
l’arca de l’aliança de Déu. Llavors 
aparegué en el cel un gran prodigi: una 
dona que tenia el sol per vestit, la lluna 
sota els peus i duia al cap una corona de 
dotze estrelles. Al mateix temps aparegué 
en el cel un altre prodigi: hi havia un gran 
drac rogenc, que tenia set caps i deu 
banyes. Als set caps duia set diademes, 
i la seva cua arrossegà la tercera part de 
les estrelles i les llançà a la terra. El drac 
s’aturà davant la dona per devorar-li el fill 
així que nasqués. La dona posà al món un 
fill, un noi que ha de governar totes les 
nacions amb el ceptre de ferro; el seu fill 
va ser endut cap a Déu i cap al seu setial, 
i la dona va fugir al desert, on Déu li havia 
preparat un lloc. Llavors vaig sentir al cel 
una veu que cridava amb tota la força: 
«Ara és l’hora de la victòria del nostre 
Déu, l’hora del seu poder i del seu Regne, 
i el seu Messies ja governa.»

Salm responsorial  
[44,10bc.11-12ab.16 (R.: 10b)]

La princesa t’espera enjoiada,
l’esposa et ve a la dreta,  
vestida amb or d’Ofir. 

R. Teniu la reina a la dreta,  
vestida amb brocats d’or.

Escolta, filla, estigues atenta,
oblida el teu poble i la casa del teu pare;
el rei està corprès de la teva bellesa.
És el teu senyor: fes-li homenatge. R.

Conduïdes entre cants de festa,
s’acosten al palau del rei. R.

Lectura de la primera carta de sant 
Pau als cristians de Corint (15,20-27a)

Germans, Crist ha ressuscitat d’entre 
els morts, el primer d’entre tots els qui 
han mort. Ja que la mort vingué per un 
home, també per un home vindrà la 
resurrecció dels morts: tots són d’Adam, 
i per això tots moren, però tots viuran 
gràcies al Crist. Cadascun al moment que 
li correspon: Crist el primer, després, a 
l’hora que ell vindrà, els qui són de Crist; 
a la fi, quan ell destituirà tota mena de 
sobirania, d’autoritat o de poder, com a 
coronament de tot, posarà el Regne en 
mans de Déu, el Pare. Perquè ell ha de 
regnar fins que Déu haurà sotmès tots 
els enemics sota els seus peus. El darrer 
enemic destituït serà la Mort. Perquè 
l’Escriptura diu que tot ho ha posat sota 
els seus peus.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc  
(1,39-56)

Per aquells dies, Maria se n’anà decidi-
dament a la Muntanya, a la província de 
Judà. Entrà a casa de Zacaries i saludà 

Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir 
la salutació de Maria, el nen saltà dins 
les seves entranyes, i Elisabet, plena de 
l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves 
forces: «Ets beneïda entre totes les do-
nes i és beneït el fruit de les teves entran-
yes. Qui soc jo perquè la mare del meu 
Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon 
punt he sentit la teva salutació, el nen ha 
saltat d’entusiasme dins les meves en-
tranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que 
el Senyor t’ha fet saber, es complirà.» 
Maria digué: «La meva ànima magnifica 
el Senyor, el meu esperit celebra Déu que 
em salva, perquè ha mirat la petitesa de 
la seva serventa. Des d’ara totes les ge-
neracions em diran benaurada, perquè 
el Totpoderós obra en mi meravelles. El 
seu nom és sant, i l’amor que té als qui 
creuen en ell s’estén de generació en ge-
neració. Les obres del seu braç són po-
tents: dispersa els homes de cor altiu, 
derroca els poderosos del soli i exalça els 
humils. Omple de béns els pobres, i els 
rics se’n tornen sense res. Ha protegit Is-
rael, el seu servent, com ho havia promès 
als nostres pares; s’ha recordat del seu 
amor a Abraham i a la seva descendència 
per sempre.» Maria es quedà tres mesos 
amb ella, i després se’n tornà a casa seva.


