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1.- Presentació 

 

 Poder presentar-vos aquesta segona memòria d’activitats de la Delegació 
diocesana per al diaconat permanent, ens situa plenament en l’itinerari iniciat des 
de la seva creació, per Mons Agustí Cortés, el darrer 17 de gener de 2013. Tots els 
diaques i la Comissió permanent, ens esforcem a orientar-la cap a les finalitats i 
objectius per a la qual fou creada i que anem revisant. 

 També trobem en aquest fet un punt d’encontre en plena sintonia amb l’apartat 3 
dels recents objectius pastorals diocesans, “Una crida a la renovació de les 
estructures pastorals”, que s’està desenvolupant des del darrer any, a partir dels 
qüestionaris de participació diocesana, en la reflexió que el nostre bisbe ens va 
convidar a fer en motiu del desè aniversari de vida del nostre bisbat i de la 
corresponent diòcesi. 

 Per això, podem dir que tenim cada vegada més integrada la vida de la Delegació 
amb la vida del Bisbat, com a ens, i en la vida de la Diòcesi, com a territori. 

 Durant aquest curs 2014/2015, hem anat treballant els objectius que ens 
proposàvem, en major o menor intensitat, mitjançant: 

- La realització i la posterior revisió de les tasques i activitats programades. 

- L’atenció a les disposicions que fan referència a l’activitat diaconal. 

 S’han fet avenços, treballant: 

- En una major interrelació de la Comunitat diaconal diocesana, en diferents 
àmbits específics diocesans, (delegacions) i, -també-, a nivell territorial, en les 
vicaries i arxiprestats. Aquest esperit l’hem mantingut igualment obert, en 
l’àmbit interdiocesà, especialment de la Província eclesiàstica de Barcelona, 
de la Tarraconense i d’arreu. 

- En l’esforç que cadascun dels diaques ha dedicat al ministeri que té confiat. 

-  En l’esforç de cadascun dels diaques que han participat en la formació 
utilitzant nous mitjans. També en les jornades de recés i espiritualitat. 

- En l’acompanyament de les esposes, en el cas dels diaques casats, compartint 
i assumint ministeri i matrimoni (i viceversa), sempre en un just equilibri, 
conjugat amb la vida familiar i laboral. 

Com acostuma a succeir quan som observadors i analítics, la praxis ens va 
mostrant els procediments i les maneres d’actuar que necessiten una major 
objectivitat. Tenim moltes coses a millorar i la pregària i el diàleg intern ens hi ha 
d’ajudar sempre i molt. 

Que fidels als principis que inspiraren la creació d’aquesta Delegació diocesana per 
al Diaconat permanent, ens deixem amarar per l’Esperit del Senyor, fent-ne  una 
eina de servei útil al nostre Bisbe, als diaques i a les seves esposes, esdevenint un 
bé per a aquesta Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i per al conjunt del Poble de 
Déu. 

 

Mn Josep-Maria Gómez del Perugia, diaca 
Delegat diocesà per al Diaconat Permanent.  
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2.- Relació de les principals activitats realitzades durant el curs 2014/2015. 

 

 

 

12/09/2014. Desè aniversari de l’establiment del Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat i de l’inici del ministeri de Mons. Agustí Cortés Soriano 
com a primer bisbe de la nova diòcesi. 

 

D’acord amb la convocatòria de Mons. Agustí Cortés, a les sis de la tarda i a l’auditori 
de la Casa de l’Església es reuneixen els preveres, diaques, delegats, membres del 
Consell Pastoral Diocesà i un representant de cada comunitat cristiana, per tal de 
conèixer l’acció participada que 
ens planteja el nostre bisbe, en 
motiu del desè aniversari de la 
diòcesi, consistent en una 
revisió tant de l’acció pastoral, 
com l’organització del propi 
bisbat, recollint l’opinió directa 
dels  estaments diocesans, 
parròquies, religiosos i 
moviments, la qual cosa permeti 
conèixer millor els reptes i 
afrontar el futur en atenció a 
una realitat més propera, 

mitjançant les respostes al 
qüestionari següent: 

• Com podríem millorar per ser 
més fidels al que Jesucrist 
demana a la nostra diòcesi? 

• L’organització de la diòcesi, 
compleix la seva funció de 
servir a la vida eclesial? 

• Quin objectiu diocesà 
proposes per als propers tres 
cursos?  

També es remarcaren dos 
moments forts, en la celebració 
del desè aniversari de la diòcesi: 

• 10 de gener, presentació dels resultats de la revisió i els qüestionaris. 
• 17 de maig, festa diocesana d’acció de gràcies, a Montserrat. 

Després de la presentació i distribució del material, a les vuit del vespre, celebrarem 
l’Eucaristia d’acció de gràcies, a la catedral de Sant Llorenç. 

  

12/09/2005. Inici del ministeri del bisbe Agustí Cortés, 

12/09/2015. Eucaristia Xè aniversari de la Diòcesi. 
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19/09/2014. Segona assemblea plenària del Col·legi Diaconal 

 

La segona assemblea del Col·legi Diaconal, formada pel bisbe diocesà, que la presideix, 
amb tots els diaques permanents, s'inicia a la capella de la Casa de l'Església, amb la 
pregària de Vespres. 

Després, a la sala de reunions, Mons Agustí adreça unes paraules de benvinguda, 
agraint l'assistència a tots els presents, especialment per l'esforç d'haver d'acudir-hi, 
en alguns cassos des d'indrets allunyats y havent de compaginar-ho amb altres 
activitats. 

També comenta l'oportunitat de la trobada, en l'inici de curs, ja que permet revisar la 
tasca feta el curs anterior i la que es preveu realitzar el curs 2014/2015 

Mons Agustí també demana col·laboració tant a nivell personal, exhortant a les 
comunitats on estan adscrits els diaques, per tal d’animar a respondre la consulta que 
demana propostes relacionades amb l'organització de la diòcesi, a partir dels deu anys 
d'experiència, per tal d’obtenir opinions i propostes. També demana que cada diaca 
faci arribar a la Secretaria General, el nom de quatre preveres que puguin rellevar els 
actuals vicaris episcopals. 

Mons Agustí va presentar l'actualització del document de la CEE i aprovat per la Santa 
Seu, "Normas basicas para la formación de los diáconos permanentes en la diócesis 
españolas", assenyalant-ne els aspectes més rellevants. S'endinsa en la importància de 
la "formació del cor" que és la "espiritualitat". Per això ha anat repassant la cronologia 
dels textos relacionats amb el diaconat fins arribar al document presentat, remarcant-
ne tres conceptes de la sacramentalitat diaconal, per tal d'esdevenir visibilització i 
presència d'un rostre de la gràcia de Jesucrist, des del propi servei, des de la vivència 
personal i des de la col·legialitat. 

Mn Josep-Maria presenta la memòria i avaluació de les activitats del darrer curs, 
mostrant-ne alguns aspectes que des de l'anàlisi mereixen atenció. Tot seguit presenta 
l'agenda d'activitats per al curs 2014/2015, resaltant-ne la classificació de les activitats 
en relació a la implicació dels diàques. Comenta en relació amb la formació 
continuada, el treball endegat mitjançant l'ISCREB amb mòdols de formació no 
presencial, on line, la qual cosa ajudarà a superar les dificultats d'assistència, ja que 
cadascú podrà fer la formació adaptada als seus horaris. També explica el 
plantejament previst en la formació "litùrgica" i en la formació relacionnada amb el 
servei de la caritat, per la qual cosa es disposa de la col·laboració de la Delegació de 
Litúrgia i de la Delegació de Caritas, respectivament. 

Després de tractar temes diversos, la reunió es conclou amb una pregaria i la 
intercessió de Santa Maria, amb l'Ave Maria. 
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05/10/2014. Trobada de Catequistes i Animadors de Joves de la Diòcesi de Sant 
Feliu, a la Casa de l’Església. 

 

La trobada organitzada de manera conjunta per les delegacions de Catequesi i joventut 
fou molt concorreguda, reunint uns 250 catequistes d’infants i 40 catequistes de joves, 
més altres agents de pastoral. 

Mons Agustí dona la benvinguda i va agrair l’assistència dels presents i va remarcar 
l’interès de la trobada. Després va prendre la paraula Mons Sebastià Taltavull, bisbe 
auxiliar de Barcelona i President del Servei Interdiocesà de Catequesi, qui en la seva 
ponència va presentar els aspectes d’interès pels catequistes, que es desprenen de 
l’Exhortació apòstòlica Evangelii Gaudium, del papa Francesc. 

En el col·legi de les Germanes del Bon Salvador, es va celebrar l’Eucaristia. 

Finalment la coral SIFASOL de Santa Coloma de Cervelló, va animar amb els seus cant 
l’acabament de la trobada.. 

 

 

 

11/10/2014.  Presentació del Pla de Formació continuada, 2014/2015, per als 
diaques permanents de la diòcesi. 

 

A la Casa de l'Església es reuniren bona part dels diaques convocats a la presentació 
del Pla de Formació. Mn Josep-Maria Gómez, tot agraint l'assistència dels presents, va 
presentar els objectius del pla que engloba les àrees de la Caritat, la Litúrgia i la 
Paraula. Va recordar que amb 
la formació continuada es 
pretén ajudar a: 

1) Assegurar i actualitzar els 
coneixements fonamentals de 
la teologia i de la pastoral, amb 
les diverses disciplines, 
millorant els coneixements de 
la formació rebuda abans i 
després de l’ordenació. 

2) La progressió espiritual, basada en l’aprofundiment sincer i, cada cop més proper, 
davant de les realitats viscudes i contemplades, en comunió amb l’Església, el Papa, el 
Bisbe diocesà, els preveres, la comunitat diaconal diocesana, la comunitat cristiana i la 
vida social, en el propi dinamisme de la vocació rebuda i experimentada, cada dia. 

Fou en l'àrea de la Paraula on s'hi incidí més, ja que, aquest curs, s’abandona 
l'ensenyament presencial i s’hi incorpora la formació no presencial, amb mitjans 
informàtics i connexió on line, cosa que flexibilitza la disponibilitat dels alumnes, 
d'acord amb les necessitats personals de cadascú.  

11/10/2014. Presentació del Pla de Formació continuada 
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També va presentar a la Sra Núria Caúm, Cap d'Estudis de l'ISCREB i Mn Josep-Maria 
Romaguera, tutor del curs de l'àrea de la Paraula.  

La Sra Núria Caúm va recordar el procés d'evolució del curs, a partir dels primers 
contactes tinguts amb aquesta Delegació. També va mostrar, -en una projecció 
interactiva-, tot el procés de realització del curs, des de la matrícula i l'accés al campus 
virtual, fins a cadascun dels apartats que s'utilitzaran per desenvolupar la formació, en 
una aplicació informàtica molt intuïtiva.  

Mn Josep-Maria Romaguera va comentar la pedagogia del curs, que està dedicat a 
l'Homilètica, utilitzant, -entre els recursos-, les indicacions que hi fa el Papa Francesc 
en la seva exhortació apostòlica Evangelii Gaudium. Això implicarà el coneixement del 
document i el context tal com el situa el Papa Francesc, la descoberta dels punts clau, i 
uns exercicis amb diverses homilies incidint en la seva estructura, context, missatge, 
comunicativitat, ...  

Mons. Agustí Cortés va intervenir en la cloenda de la presentació, reconeixent la 
dedicació de les diverses tasques dels diaques i desitjant un bon aprofitament de la 
formació plantejada. 

 

 

 

27/10/2014. Presentació del llibre "Voluntariado i prisión” 

 

L'autor, el Dr. Edison Fañanás, diaca, va nàixer a Barcelona, el 1970, està casat i és pare 
de família. Ha estat voluntari a l'arxidiòcesi de Barcelona i actualment exerceix de 
diaca a la diòcesi de Rottenburg-Stuttgart. 

A l'Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona i amb una 
nombrosa assistència es va 
presentar el llibre "Voluntariado i 
prisión", del Dr Édison Fañanás, 
diaca. L'acompanyaren a la taula El 
Dr. Armand Puig, degà la Facultat 
de Teologia de Catalunya; el Dr. 
Gaspar Mora, vicedegà de la 
Facultat de Teologia de Catalunya; 
en Joaquim Claveguera, 
responsable d'execució penal a la 
comunitat i justícia juvenil; el Pare 
Jesús Roy, mercedari, membre del 
SEPAP i capellà de presons; 
l'Eduard Ibàñez, Director de 

Justícia i Pau; i Isabel Domínguez, 
voluntària de presons. 

  

27/10/2014.  L’autor en la presentació del llibre 
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Les intervencions dels membres de la taula posaren de relleu la importància del 
voluntariat de presons i assenyalaren les qualitats de l'autor, davant de la seva obra 
que neix apartir de dues components el seu coneixement científic i la seva opció de fe. 

El Dr Êdison va explicar la gènesi de la seva obra, a partir de tres pilars que considera 
fonamentals en la seva vida, la família, l'escola i la comunitat parroquial. Les seves 
experiències com a voluntari al Centre penitenciari d’homes "La Model", on es troba 
amb la "mirada" dels interns, sense disfresses on hi descobreix la xarxa invisible i real 
de voluntaris cristians compromesos. Va cursar estudis de teologia de 1995 a 1999, a 
Barcelona on decideix, -gràcies al suggeriment del Dr Gaspar Mora-, continuar els 
estudis i la tesi doctoral. Va anar a Alemania per tal d’aprofondir en la teologia i definir, 
també, el seu projecte de vida. Finalment aconsegueix doctorar-se. 

Planteja aspectes de la seva obra que gira en l'entorn del voluntariat i del càstic. 
Treballa diversos horitzons del voluntariat, tot i la manca de biliografia, el dret, la 
psicologia, la teiologia, la pedagogia, la filosofia, fins dissenyar uns trets globals del 
voluntariat de presons. 

A partir de la teoria i de la realitat, l’autor proposa una sèrie de reptes de futur, amb 
un model basat en dos escenaris i tres dimensions: 

 Dos escenaris:   
1) Què és el voluntari de presons?  

 2) Perquè hi ha voluntaris de presons?  

 Tres dimensions:  

a) Jo. 
b) Tu. 
c) El transcendent. 

Aquests models teòrics els confronta amb entrevistes estructurades i obertes que 
permeten comparar dades en cinc presons, un important treball de camp a Bogotà 
(Colòmbia), Mumbai (India), Makhado (Sudàfrica), Rottenburg (Alemania) i al Centre 
penitenciari de Can Brians, de Sant Esteve Sesrovires (Catalunya), incidint en col·lectius 
de funcionaris, empresonats i voluntaris. 

Posa atenció en la gratuïtat del voluntariat, des d'una perspectiva evangèlica i 
assenyala el paradigma bíblic des del tema de la presó. L'escena de Jesús amb el bon 
lladre i amb l'altre lladre, on en el diàleg hi ha un món per conèixer. El misteri del mal i 
el misteri de la misericòrdia de Déu, contraposat amb el capítol 25 de l’Evangeli de 
Mateu. 

Finalment reclama una visió global en l'Església de comunió, on no pot faltar-hi litúrgia, 
diaconia i testimoni, tres pilars indispensables, que coincideixen en l'acció del 
voluntariat de presons. 

El Dr Armand Puig, obre un torn de paraules i el Dr Gaspar Mora, inicia la cloenda 
evocant a Mn Lluís Ventosa, qui va marcar algunes intuïcions en el sentit de: què 
podem fer quan no hi ha res a fer? . I recorda el seu llibre "El mal lladre". Què passa 
quan no hi ha més que la fi, la blasfèmia, ... i Jesús encara hi té paraules. El problema 
és el nostre perquè ells no poden entrar en el nostre món. Aquí és on hi ha el plus de la 
lògica cristiana.  
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Tanca l'acte el Dr Armand Puig, assenyalant dues coses. La primera que l’autor va 
córrer el món i es va quedar a Alemania. La segona, de l'experiència i la trobada amb la 
xarxa catòlica a les presons, explicant que en l'interior dels centres penitenciaris al 
voluntari "tothom el busca", hi ha una atenció en la persona que entra allà amb 
l'Evangeli a la ma. El voluntariat cristià aporta quelcom més, perquè la sensibilitat 
evangèlica té implícita una realitat que va més enllà de les pròpies limitacions del 
voluntari cristià. I concreta: 

 El voluntariat i la fe, en un temps de compromisos difícils, el voluntari esdevé com 
una benaurança.  

 Benaurança, Déu s'ocupa dels altres. 
 Al capítol 25è de l’evangelista Mateu, hi ha una mena de resum de tot l'Evangeli. 

 

 

 

13/11/2015.  Ia. Trobada d'esposes de diaques permanents. 

 

A la Casa de l'Església es va celebrar la primera trobada d'esposes dels diaques 
permanents de la diòcesi, presidida per Mons Agustí Cortés i amb una nombrosa 
representació del col·lectiu convocat pel Delegat diocesà per al Diaconat.  

La trobada es va iniciar amb una pregària i tot seguit Mons. Agustí va donar la 
benvinguda agraint la presència a cadascuna, ateses les seves obligacions de tot ordre. 
També va posar en relleu la importància de la seva col·laboració, al costat dels seus 
esposos, en el desenvolupament del servei que fan a l'Església, a cops, dedicant un 
temps que, d'altra manera podrien dedicar a les seves famílies. 

Tot seguit, cada esposa, va sintetitzar com a partir de la situació personal i familiar, 
vivien el diaconat de l'espòs, en l'àmbit del seu matrimoni. L'etapa d'estudis de l'espòs, 
l'ordenació, els fills, -amb totes les variables-, petits, adolescents joves,... els nets, 
l'activitat laboral, ... Aquesta oportunitat de compartir, -entre totes-, la realitat que les 
acompanyava va resultar molt valorada. 

Mons Agustí va ressaltar que, en general, es noten molt les circumstàncies de cada 
diaca, quan responen amb un compromís estable. També va assenyalar com un 
aspecte a cuidar, l'absència del diaca en la família, especialment per la dedicació 
pastoral els caps de setmana. 

Mn Josep-Maria va recordar l'interès sorgit des de la Comissió permanent, per tal 
d'atendre les esposes com a part fonamental del desenvolupament ministerial dels 
diaques casats, la qual cosa fou inclosa en la programació d'activitats del curs i amb 
caràcter periòdic. En conseqüència va oferir a totes el suport de la Delegació, 
demanant que es sentissin integrants de la Comunitat diaconal diocesana, ja que 
l'impuls que donen al diaconat de l'espòs, té el seu origen en el sagrament del 
matrimoni que comparteixen amb ells.  

Mons. Agustí va afirmar que la Delegació havia d'esdevenir un ajut per  als diaques i 
també, en aquest sentit la va oferir en tot allò que pogués ser un ajut a les esposes. 
Finalment, va suggerir que en la propera trobada es treballés el tema: "Mantenir-se en   
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la discreció i estar al costat del marit. Com encertar aquesta presència al costat del 
diaca?" 

Abans de cloure la trobada Mn Josep-Maria, va trametre una cordial salutació de part 
de na Carme Santacana, viuda de Mn Albert Tort, acs, la qual hauria desitjat participar 
de la trobada, però no hi pogué acudir degut a altres obligacions. 

Finalment resaren la pregària de Sant Francesc i s’encomanaren a Santa Maria de 
Montserrat. 

 
 
 
05 a 08/12/2014. XXIX Trobada de diaques permanents, a Barcelona. 
 
 

La XXIX trobada de diaques permanents, promoguda pel Comité para el Diaconado 
Permanente, de la Comisión Episcopal de Doctrina del Clero, de la CEE, fou acollida al 
Seminari Salessià Martí Codolar, on hi assistiren poc més d'un centenar de participants, 
majoritàriament diaques i esposes.  

El dia 5, a la tarda, va inaugurar la XXIXa Trobada, Mons. Lluís Martínez Sistach, 
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, glossant el treball del darrer Sínode de la Família i 
uns apunts del darrer Congres Internacional de la Pastoral a les Grans Ciutats. 

Finalment va agrair la tasca dels diaques i l'acompanyament de les seves esposes. 
Estava acompanyat per Mons Bernardo Alvarez, Bisbe de Tenerife i Responsable del 
Comitè para el Diaconado Permanente, Mons Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar de 
Barcelona i membre de la Comité Nacional para el Diaconado Permanente, per Mn 
Santiago Boigues, Secretario Técnico de la Comisión Episcopal para el Clero, Mn  
Fernando Martínez, del Comité para el Diaconado Permanente i Mn Rafel Sánchez, 
Degà del Col·legi Diaconal de Barcelona. Va excusar la seva inassistència Mons Jesús 
Murgui, Bisbe d'Horihuela-Alacant i membre del Comité para el Diaconado 
Permanente 

Entre les diverses ponències presentades, cal destacar-ne la que va presentar Mons 
Sebastià Taltavull bisbe auxiliar de Barcelona, dedicada al capítol cinquè de 
l'exhortació pastoral Evangelii Gaudium, els aspectes de la qual s'utilitzaren en el 
treball en grups. 

Mons. Bernardo Álvarez, va 
presentar l'actualizació de less 
"Normas básicas para la 
formación de los diáconos 
permanentes en las diócesis 
españolas". 

Mn Santiago Boigues va 
presentar "Contenido e 
implicaciones de la pregunta 
que se nos hace en la 
ordenación diaconal"  
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També fou molt enriquidor el testimoni que presentaren diversos diaques, en relació 
amb les seves activitats pastorals. 

Entre les visites culturals, la més interessant fou la realitzada al Temple de la Sagrada 
Família de Barcelona. 

L'acte de cloenda fou la celebració de l'Eucaristia a la Catedral de Barcelona, en la 
Solemnitat de la Concepció Immaculada de Santa Maria, verge, presidida pel Cardenal-
Arquebisbe de Barcelona, Mons Lluís Martínez Sistach.  

 

 

 

12/12/2014.  "Trobada de proximitat" dels diaques de la Vicaria del Llobregat 

 

La trobada es va iniciar compartint la pregària de Vespres. Encara a la capella, Mn 
Santacana informa a tothom de la propera admissió a ordes de dos candidats al 
diaconat. Una bona notícia. 
Després al Casal parroquial, Mn Josep-Maria, Delegat del Diaconat, va agrair a Mn 
Mateu Santacana, rector i arxipreste, l'acolliment exquisit que va adreçar a tots els 
presents. També va agrair l'assistència a Mn Josep-Maria Domingo, Vicari episcopal, i a 
Mn Lluís Portabella, Arxiprest 
de Bruguers i, naturalment, a 
tots els diaques i esposes 
presents. Va excusar 
l'assistència de Mn Gaspar 
Mora i de Mn Germà Agustí i de 
Mn Joan-Josep Castaño. Tot 
seguit va comentar diversos 
aspectes relacionats amb la 
vida diaconal: 

Felicitació a Mn Manel Duaso, pel seu recent nomenament com a Delegat diocesà 
d'ensenyament i de Mn Francesc-Xavier Artigas també nomenat Delegat diocesà 
d'Ecumenisme i relacions interreligioses. Atesa la nova responsabilitat, Mn Francesc-
Xavier, va demanar poder se rellevat de la Secretaria de la Delegació pel al Diaconat, 
havent estat rellevat per Mn Miquel-Àngel Jiménez, a qui s'agraeix la seva generosa 
disposició. 

La publicació de les "Normes bàsiques per a la formació dels diaques ...", elaborades 
pels bisbes de la CEE i aprovades pel Dicasteri del Clero. 

La XXIX trobada de diaques permanents, el darrer cap de setmana fins la Puríssima, on 
s'hi reuniren poc més d'un centenar de participants, entre diaques, esposes i altres. Va 
inaugurar-la Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, glossant 
el treball del darrer Sínode de la Família i uns apunts del darrer Congres Internacional 
de la Pastoral a les Grans Ciutats, tot agraint la tasca feta pels diaques i 
l'acompanyament  de  les s eves  esposes. Entre  les  ponències  destacar-hi  la  que  va   
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presentar Mons Sebastià Taltavull bisbe auxiliar de Barcelona, dedicada al capítol 
cinquè de l'exhortació pastoral Evangelii Gaudium, els aspectes de la qual s'utilitzaren 
el el treball en grups. També fou molt enriquidor el testimoni que presentaren diversos 
diaques, en relació amb les seves activitats pastorals i la visita al temple de la Sagrada 
Família de Barcelona. 

La presentació del llibre de Mn Aureli Ortín "La renovació del ministeri diaconal en el 
50è aniversari del Concili Vaticà II", que recull el marc històric de la renovació del 
ministeri diaconal, presenta el marc documental i les justificacions teològiques que 
l'emparen en el desenvolupament posterior i en desgrana l'evolució a cadascuna de les 
diòcesis catalanes. 

La distribució de l'entrevista de Mn Ramón Ollé, DP, Delegat de mitjans de 
comunicació, de l’Arquebisbat de Barcelona, feta el darrer 3 de desembre, a Mn 
Alphonse Borràs, Vicari General de la diòcesi de Lieja i especialista en la teologia del 
diaconat, qui analitza a fons el paper d'aquest ministeri dins de la institució eclesial. 
Mn Josep-Maria recalca que s'hi entreveu entre moltes llums, algunes ombres, que hi 
ha aspectes prou consolidats, però també d'altres que s'han d'anar situant encara, en 
aquests primers cinquanta anys de restabliment del diaconat, com a grau propi i 
permanent en el Sagrament de l'Orde. Per això, recomanà que "es molt important que 
els diaques anem avançant en les nostres tasques i àmbits, especialment en la pastoral 
que el nostre bisbe ens confia, amb normalitat”, -ajudant-nos amb la formació i 
l’aprofundiment espiritual, de manera que allò que fem no desdigui d'allò que ens ha 
estat confiat. 

Mn Jaume Sedó va exhortar a participar en la consulta que promou la Delegació de 
Mitjans de comunicació, en relació a les expectatives i propostes relacionades amb el 
futur del Full diocesà. 

Mn Josep Maria Domingo, des del punt de vista diocesà, va posar la mirada en la 
propera jornada del 10 de gener, on s'hi presentaran les conclusions a la consulta que 
va promoure Mons Agustí, a partir del 10è aniversari de la nostra diòcesi. Considerant-
hi important la presència i la participació dels diaques i esposes. 

La trobada es va cloure sopant junts, la qual cosa permeté conèixer us seguit de 
productes tradicionals d'elaboració artesana a Sant Vicenç dels Horts, preparat per Mn 
Mateu i els diaques i esposes amb veïnatge a Sant Vicenç, on a més hi compartirem 
l'amistat que ens uneix a tots. 

 

 

 

16/12/2014. Presentació del llibre "La renovació del ministeri diaconal en el 50è 
aniversari del Concili Vaticà II”. 

 

L'autor Mn Aureli Ortín i Maynou, va nàixer a Barcelona, el 1943, està casat, és pare de 
quatre fills i avi de vuit nets. Ordenat diaca l'any 1981, fou llicenciat en Filosofia i 
Teologia. Ha estat dedicat a l'activitat docent i actualment és diaca adscrit a la basílica   
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de la Mare de Déu de la Mercè. També és el director del Gabinet d'Informació de 
l'Església a Catalunya. 

Mn Aureli, presentà el seu llibre a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, de 
Barcelona, plena de gom a gom, acompanyat del Dr Jaume Fontbona, president de 
l’editorial del Centre de Pastoral Litúrgica i del Dr Salvador Pié, professor de la Facultat 
de Teologia de Catalunya i de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, i rector de 
la parròquia de Santa Maria del Mar, els quals introduïren la presentació. 

Després de donar la benvinguda als assistents el Dr Jaume Fontbona, va justificar 
l'assignació de l'edició a la col·lecció CPL LIBRI i donà la paraula al professor Salvador 
Pié. 

La intervenció glossà el seu temps d'estudiant a Roma, on va coincidir amb el Dr Narcís 
Jubany, quan era bisbe auxiliar de Barcelona, i un dels impulsors del restabliment del 
diaconat, en els treballs del Concili, amb qui va compartir els fonaments teològics del 
diaconat i les esperances d'aquest ministeri i les seves dimensions de servei. Conclou 
que el diaconat no és un ministeri d'autoritat, sinó de servei, com un apòstol, un 
pastor o un deixeble. El ministeri de diaca pot ajudar a bisbes i preveres a retrobar 
formes de fraternitat en l'Església. 

Mn Aureli, manifesta la seva sorpresa pel fet de trobar-se amb tots els presents i 
agraeix al CPL l'edició del llibre, al Dr Pié, qui va dirigir la seva tesina, al Cardenal-
arquebisbe de Barcelona, qui ha prologat el llibre, a la Llibreria Claret que ha facilitat la 
sala, també a la presència de familiars i amics i dels diversos diaques de quatre 
diòcesis, de les deu que hi ha a Catalunya. Dedica un record al Cardenal Jubany i a la 
Comissió que ha anat impulsant el diaconat, amb Mn Oriol, el Dr Pere Tena, ambdós 
traspassats, també Mn Aragonès, Mn Monasterio, qui estava present a l'acte, 

Mn Ortín fa constar que la posada en marxa del diaconat ha estat lenta i desigual. El 
diaconat era un pas al sacerdoci i la 
novetat fou que el Concili proposa que 
hi puguin accedir, -de manera 
permanent-, homes casats, la qual cosa 
va comportar la importància del paper 
de les esposes de mode que si l'esposa 
no ho autoritza per escrit, el bisbe no 
pot ordenar al diaca. Això obre tot un 
horitzó en la relació entre el sagrament 
del matrimoni i de l'orde, qüestió d'anàlisi teològic emprès per na Montserrat 
Martínez, esposa de Mn Aureli Ortín. 

Remarca del diaconat, l’equilibri ministerial, l’equilibri familiar, l’equilibri professional i 
l’equilibri personal, cosa gens fàcil i que planteja en el llibre. 

La temàtica està oberta i convida a tothom a aportar les experiències i pensament en 
relació al diaconat. 

Conclou l'acte el Dr Jaume Fontbona, president del CPL, qui diu que el CPL, des del 
principi, ha cregut en el diaconat permanent, fent esment del diaca Mn Josep Urdeix, 
que n'ha estat president. També assenyala el zel de Mn Ortín, en la vivència diaconal, 
motiu pel qual no dubtaren en la publicació del llibre.  
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19/12/2014  "Trobada de proximitat" dels diaques de la Vicaria del Penedès, 
Anoia i Garraf. 

A la rectoria de la parroquia de Santa Maria, Mn Josep-Maria, Delegat del Diaconat, va 
agrair a Mn Josep Puig, arxipreste del Penedès, el bon acolliment que sempre ens 
facilita en aquestes trobades. També va agrair l'assistència a Mn Pere Milà, Vicari 
episcopal, i a Mn Ramón-Maria Bosch, arxiprest de Piera-Capellades i, naturalment, a 
tots els diaques i esposes presents. Va excusar l'assistència de Mn Josep Pausas, 
Arxiprest del Garraf, de Mn Joan Salas i Mn Josep-Maria Rufas. Tot seguit va comentar 
diversos aspectes relacionats amb la vida diaconal: 

- El nomenament de Mn Manel Duaso,  com a Delegat diocesà d'ensenyament  i de  
Mn Francesc-Xavier Artigas també nomenat Delegat diocesà d'Ecumenisme i relacions 
interreligioses. Aquest darrer, fins ara Secretari de la Delegació pel al Diaconat, va 
demanar poder ser rellevat, substituint-el Mn Miquel-Àngel Jiménez, a qui s'agraeix la 
seva generosa disposició. 

- La publicació de les "Normes bàsiques per a la formació dels diaques ...", elaborades 
pels bisbes de la CEE i aprovades pel Dicasteri del Clero, que amb un contingut molt 
ampli, evidencien una càrrega lectiva molt important per als canndidats al diaconat. 

- La XXIX trobada de diaques permanents, del 5 al 8 de desembre, on s'hi reuniren poc 
més d'un centenar de participants, entre diaques, esposes i altres. Va inaugurar-la 
Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, glossant el treball del 
darrer Sínode de la Família i uns apunts del darrer Congres Internacional de la Pastoral 
a les Grans Ciutats, tot agraint la tasca feta pels diaques i l'acompanyament de les 
seves esposes. Entre les ponències destacar-hi la que va presentar Mons Sebastià 
Taltavull bisbe auxiliar de Barcelona, dedicada al capítol cinquè de l'exhortació pastoral 
Evangelii Gaudium, els aspectes de la qual s'utilitzaren el el treball en grups. També fou 
molt enriquidor el testimoni que presentaren diversos diaques, en relació amb les 
seves activitats pastorals i la visita al temple de la Sagrada Família de Barcelona. 

- La presentació del llibre de Mn Aureli Ortín "La renovació del ministeri diaconal en el 
50è aniversari del Concili Vaticà II", que recull el marc històric de la renovació del 
ministeri diaconal, presenta el marc històric i documental, i les justificacions 
teològiques que l'emparen en el desenvolupament posterior, desgranant-ne l'evolució 
a cadascuna de les diòcesis catalanes. 

- La presentació del llibre de Mn Edisson Fañanas, "Voluntariat i presó", elaborat amb 
el material de la seva tesi doctoral en Teologia, dirigida pel Dr Gaspar Mora, Vice degà 
de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

- L'entrevista de Mn Ramón Ollé, DP, Delegat de mitjans de comunicació, de 
l’Arquebisbat de Barcelona, feta el darrer 3 de desembre, a Mn Alphonse Borràs, Vicari 
General de la diòcesi de Lieja i especialista en la teologia del diaconat, qui analitza a 
fons el paper d'aquest ministeri dins de la institució eclesial. Mn Josep-Maria recalca 
que s'hi entreveu entre moltes llums, algunes ombres, que hi ha aspectes prou 
consolidats, però també d'altres que s'han d'anar situant encara, en aquests primers 
cinquanta anys de restabliment del diaconat, com a grau propi i permanent en el 
Sagrament de l'Orde. Per això, recomanà que "es molt important que els diaques anem 
avançant en les nostres tasques i àmbits, especialment en la pastoral que el nostre 
bisbe  ens  confia,  amb  normalitat, -ajudant-nos  amb  la  formació,  l’aprofundiment   
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espiritual i les experiències comunes, de manera que allò que fem no desdigui d'allò 
que ens ha estat confiat. 

Mn Pere Milà va exhortar a participar en la consulta que promou la Delegació de 
Mitjans de comunicació, en relació a les expectatives i propostes relacionades amb el 
futur del Full diocesà. També va recomanar la participació, als qui correspongui, a la 
presentació del resultat de la consulta en relació a l'anàlisi de la situació i projecció de 
la diòcesi, en el Xè aniversari de, que es farà a la Casa de l'Església el proper 10 de 
gener. 

Mn Ramón-Maria remarca la bona acceptació del diaconat a l'arxiprestat Piera-
Capellades. En el seu cas atenen cinc pobles i set esglésies, on preveres, diaques i laics, 
de manera rotatòria, asseguren el culte amb eucaristies i celebracions de la Paraula, 
segons el cas. 

Un fet constatat pels presents, la necessitat de que tots els diaques, especialment, (i 
també les esposes, quan sigui possible), participin en les reunions de proximitat, ja que 
-de no ser així-, i sense altres oportunitats de trobada, com són lesv trobades de 
formació per a preveres i diaques, per vicaries i les trobades del clero de cada 
arxiprestat, resulta difícil créixer en un treball d'equip arxiprestal. 

La trobada es va cloure sopant junts, compartint una bona estona d'amistat en esperit 
nadalenc. 

 

 

21/01/2015. Celebració patronal dels diaques de la Provincia eclesiástica de 
Barcelona. Admissió a ordes de Rafel Galofré i Albert Manich. 

 

La festa dels màrtirs Sant Fructuós, bisbe, i dels seus diaques Sant Auguri i Sant Eulogi, 
acull, -cada any-, els diaques de Barcellona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, en una 
de les tres diòcesis, de manera rotatòria. 

Una treintena de diaques de Barcelona, 
Sant Feliu i Terrassa, amb les seves 
esposes, candidats al diaconat i 
feligresos, s'han trobat a les vuit del 
vespre a la Catedral-parròquia de Sant 
Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat per 
celebrar la festa patronal dels Sants 
màrtirs Fructuós, bisbe i Auguri i Eulògi, 
diaques, víctimes de la persecució de 
Dioclecià.  

La trobada es va iniciar amb la 
celebració de l’eucaristia presidida per  
Mons. Agustí Cortés, concelebrada amb Mn Jaume Berdoy, vicari general, Mn Pere 
Milà i Mn Josep-Maria Domingo, vicaris episcopals, Mn Joan-Pere Pulido, secretari 
general  i  canceller,  Mn Josep  Serra,  president  de  la  Comissió  per  al  Diaconat   
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permanent i els ministeris laïcals, i els rectors de la catedral-parròquia de St Llorenç, de 
Sant Baldiri i de Sant Vicenç. 

En la celebració reberen l’admissió a ordes, els candidats al diaconat, Rafel Galofre, de 
Sant Vicenç dels Horts i Albert Manich, de Sant Boi. També s'hi encomanaren els 
diaques difunts, especialment Mn Albert Tort i Mn Pau Cazeneuve, que ens deixaren el 
darrer 2014. 

Després de l'eucaristia, a la Casa de l'Església, es va compartir el sopar i, en acabar, 
Mons Agustí va lliurar un diploma en el XXVè aniversari de l'ordenació diaconal de Mn 
Ramón Boireu i Mn Francesc Jiménez, en reconeixement per la tasca feta.  

 

 

21/02/2015. Formació continuada per a diaques, de l’eix de la caritat. 

 

El 21 de febrer a Gelida, ha estat realitzada la sessió corresponent a l'eix de la caritat, 
en el marc del Pla de formació continuada per als diaques permanents de la diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat. 

Intervingueren com a ponents el director de Càritas Diocesana, Joan Torrents, i la 
responsable de l’Àrea social, Conxa Marquès. Ambdós van exposar l’organització i 
funcionament d’aquesta realitat eclesial, els seus eixos estratègics, els programes i 
serveis en el territori, el voluntariat,.. També es comentaren alguns projectes i es va 
visitar l'edifici l'Olivera, on Càritas hi fa tasques d'acolliment i s'hi desenvolupa l'acció 
social de la Caritas parroquial de Gelida. 

És una temàtica d’interès des del punt de vista de la pastoral social, en la qual, bona 
part dels diaques acompanyen les comunitats cristianes. 

També va fer-hi acte de presència i dirigí unes paraules als assistents, Mn Antoni Roca, 
Delegat Episcopal de Càritas Diocesana. 

Mn Josep-Maria va agrair l’esforç realitzat pels responsables de Caritas diocesana i la 
participació dels assistents. 

 

 

28/02 a l’01/03/2015. Recés de Quaresma per a diaques i esposes 

L’Associació Sant Llorenç, per a la promoció del diaconat, va organitzar el cap de 
setmana del 28 de febrer a l’01 de març, a la casa de la Sagrada Família, de les 
Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, de Rubí, on hi assistiren diaques i esposes, de 
les diòcesis de la Província eclesiàstica de Barcelona. 

El tema del recés que fou dirigit per Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa, 
portava el títol "Viure la joia de l’Evangeli". 
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07/03/2015. Formació continuada per a diaques, de l'eix de la Paraula 

 

A les 10:30 del matí i a la Casa de l’Església, es va procedir a la trobada de transició 
entre la 1a i la 2a sessió de formació del curs, corresponent a l'eix de la Paraula. 

Mn Josep-Maria va explicar la situació del moment, amb avenços desiguals en 
l'assoliment formatiu en el tancament de la 1a sessió. En les causes, amb 
independència de la disponibilitat addicional que la formació representa per als 
diaques,  hi  ha  detectat  la  dificultat en l'ús de l'aplicatiu per  part  d'alguns  diaques  i  

l'escassa interacció en els exercicis i desenvolupament pedagògic, tenint en compte 
que per a molts era la primera vegada que han fet formació "on line". 

Si més no, cal assenyalar que aquest sistema de formació, superant els dèficits 
d'interacció, és molt profitosa i cada alumne la pot adaptar a la seva disponibilitat, 
sense dependre de presentar-se en un lloc concret i en un horari determinat. 

Mn Josep-Maria Romaguera, professor del curs, fa una glosa a mode de síntesi del 
contingut de la 1a sessió del curs, que comenten els presents. 

Tot seguit va presentar la 2a sessió del curs, dedicada igualment a l'Homilètica i 
complementant a la 1a. 

En el seu desenvolupament es planteja l’aprofundiment dels números 135 a 159 
d'Evangelii Gaudium i a l'aula virtual hi haurà un qüestionari d'autoavaluació que cada 
alumne podrà desenvolupar i on podrà copsar el seu coneixement del contingut del 
programa. 
Caldrà trametre al professor una homilia, que la retornarà, l'interès de la qual serà 
trobar-hi contrastos entre allò escrit i les recomanacions del Papa Francesc a Evangelii 
Gaudium. 
Finalment, entre tots els alumnes, s’elaborarà una síntesi "on line"en relació a “Què és 
una homilia” i “Com s'ha de preparar una homilia.” 

 

 

11/04/2015. Trobada interdiocesana de diaques i familiars. 

 

Coorganitzada pels diaques de la Diòcesi de Tortosa i l'Associació Sant Llorenç, de 
promoció del diaconat. 

El dissabte 11 d’abril de 
2015, es va celebrar a 
Tortosa, la Trobada familiar 
interdiocesana de diaques, 
de les diòcesis catalanes. 

Aquesta trobada que 
segueix un ritme anyal, 
generalment en temps de 
primavera, es celebra en 
una de les diòcesis 
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catalanes, de manera rotatòria, aplega els diaques i les esposes acollits per 
l’arquebisbe o el bisbe de la mateixa, des de fa 30 anys. 

En el Seminari de Tortosa, a dos quarts d'onze del matí, els diaques i esposes de la 
Diòcesi, rebien als diaques i esposes procedents de les diòcesis forànies. A les onze del 
matí, a l'auditori  del Seminari, s'inicia propiament la trobada, presidida per Mons 
Enrique Benavend.  

Es van tractar diverses qüestions relacionades amb el ministeri diaconal i es va 
informar sobre la situació del diaconat en les diòcesis catalanes, on hi ha diaques 
permanents en les 10 diòcesis, amb un total de 116 i un nombre considerable de 
candidats. També es va informar que el XXX Encontre de diaques permanents de les 
diòcesis espanyoles tindrà lloc enguany a la ciutat de València, en dates encara a 
determinar. Pel que fa a l’àmbit internacional, es va comunicar que el pròxim mes 
d’octubre, del 21 al 25, se celebrarà a Roma i Assís el Jubileu dels 50 anys de la 
fundació del Centre Internacional del Diaconat. 

La celebració de l’Eucaristia va estar presidida pel Sr. Bisbe. Tot seguit, hi va haver un 
dinar de germanor, al mateix Seminari. 

A la tarda, acompanyats de Mn Josep-Lluís Arín, Vicari general i Moderador de la cúria, 
es va realitzar una visita cultural a la Catedral de Tortosa i a la seva exposició 
permanent. En acabar, a la mateixa Catedral, es va resar la pregària de Vespres, 
finalitzant la jornada de fraternitat diaconal. 

 

 

 

08/05/2015. Trobada de proximitat dels diaques i esposes de la Vicaria del 
Llobregat. 

 
Acollits a la rectoria de la parròquia de Sant Miquel, de Molins de Rei. 

La trobada es va iniciar a les nou del vespre, amb una exposició a càrrec de Mn Xavier 
Aymerich, rector de la parròquia acollidora i Delegat diocesà de Litúrgia, qui va fer una 
síntesi del desenvolupament i conclusions del IV CONGRÉS LITÚRGIC DE MONTSERRAT, 
convocat pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i l'abat de Montserrat, 
celebrat el darrer 16 i 17 d'abril al Seminari de Barcelona i, el dia següent, a 
Montserrat. 

Assenyalant com a referent el I Congrés Litúrgic de Montserrat, celebrat el 1915, fa 
cent anys, Mn Xavier va fer una cronologia dels documents i fets que han anat marcant 
la litúrgia a l'Església llatina i a casa nostra, evidenciant el treball realitzat des 
d'aleshores, passant pel Concili Vaticà II, amb l'aprovació de la constitució sobre la 
litúrgia "Sacrosanctum Concilium", el 1963, el II Congrés Litúrgic de Montserrat, de 
1963, el III Congrés Litúrgic de Montserrat de 1990, el Concili Provincial Tarraconense, 
de 1995, fins el moment actual. 

El Congrés, més que aportar noves propostes, va servir per evidenciar en una presa de 
consciència el treball fet aquests darrers cent anys, per tal de reconeixer-ne la tasca 
feta revisar-la i fer-ne balanç, posant la mirada en el futur.  
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Mn Xavier va situar la tradició litúrgica a casa nostra que prenia un impuls molt 
important a partir de la Renaixença, de la mateixa manera que ho fou la revolució 
industrial, la cultura, les arts i els moviments socials. Assenyalà molts dels aspectes 
tractats en el I Congrés Litúrgic de Montserrat, encaminats a la difusió de la litúrgia a 
clergues i laics i a una participació més activa dels fidels que foren adoptats a 
la constitució sobre la litúrgia "Sacrosanctum Concilium", i han estat motiu de 
renovació i pautes, en els congressos posteriors. Moment d'avaluació, d'acció de 
gràcies i d'aprofondir en la renovació litúrgica. 

Els assistents feren una visita al conjunt del temple, amb especial atenció als nous 
vitralls. A la capella del Santíssim, resarem la pregària de Vespres. 

A la sala de reunions Mn Josep-Maria Gómez, delegat del diaconat, va donar alguns 
avisos relacionats amb la formació no presencial i de la vida diaconal. 

Mn Josep-Maria Domingo, Vicari episcopal, va avançar alguns aspectes d'interès del 
Pla pastoral i el significat de la celebració d'acció de gràcies a la Mare de Déu de 
Montserrat prevista el diumenge 17/05/2015. 

Després de sopar Mn Josep-Maria Gómez va agrair a Mn Xavier Aymeric l'acolliment 
dispensat als presents, i la participació de Mn Josep-Maria Domingo i de tots els 
presents. Tanmateix va fer arribar les excuses presentades pels arxiprestes degut a 
altres compromisos. Un desig de recuperació a Mn Mateu Santacana, qui ha estat 
intervingut recentment,  

 

 

 

22/05/2015. Trobada de proximitat dels diaques i esposes de la Vicaria del 
Penedès, Anoia i Garraf. 

 
Acollits a la rectoria de la parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. 

La trobada es va iniciar a les nou del vespre. Mn Josep Maria Gómez, va agrair l'acollida 
dispensada a la rectoria i la presència de Mn Pere Milà, Vicari Episcopal, de Mn Josep 
Puig, Arxiprest de Vilafranca del Panadès, de Mn Ramón Maria Bosch, Arxiprest de 
Piera-Capellades i dels diaques i esposes assistents. 

Mn Florenci Travé, membre del consell de la Delegació de Litúrgia, va fer una síntesi 
del desenvolupament i conclusions del IV CONGRÉS LITÚRGIC DE MONTSERRAT, 
convocat pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i l'abat de Montserrat, 
celebrat els darrers 16 i 17 d'abril al Seminari de Barcelona i, el dia següent, a 
Montserrat. 

Mn Florenci va assenyalar dues parts en la seva intervenció, la primera dedicada a les 
ponències i comunicacions ateses en el Congrés i en la segona l'aportació de l'Església 
Catalana a la litúrgia, a partir dels congressos anteriors, la qual cosa evidencia la 
importància del moviment litúrgic en els darrers cent anys a Catalunya. També va 
destacar-ne el paper del Papa Pius X, qui va restar molt atent a les propostes 
benedictines de Solesnes i al treball litúrgic que es feia a Lovaina.  
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Un punt d'inflexió en la litúrgia el va propiciar el Concili Vaticà II, fruit del qual en va 
sortir la constitució de la litúrgia, Sacrosantum Concilium, on hi quedaren inclosos 
molts dels aspectes litúrgics tractats en els 50 anys anteriors. 

El congrés va constatar la importància dels cent anys de trajectoria litúrgica, a l'Església 
Llatina i, de manera especial, en l'Església Catalana. 

En acabar es varen fer alguns comentaris entre els assistents, en el sentit de que la 
litúrgia sigui com una eina que actui entre el "misteri" i el poble. També es va 
manifestar el paper de la litúrgia en les comunitats petites on hi ha molta proximitat 
entre els fidels, de mode que la viuen i la fan seva. A cops, fins hi tot es podria 
entendre que una part de la litúrgia la fan els fidels. 

Mn Josep Maria va fer un breu anàlisi de les dificultats observades en la realització de 
la formació de reciclatge de l'eix de la Paraula, "no presencial" i cap on es proposarà 
emprendre les accions del curs 2015/2016, amb les correccions adients, tenint en 
compte l'experiència obtinguda. 

Es comenta la baixa participació de diaques en la sessió de formació presencial  de l'Eix 
de la Caritat i la necessitat d'aprofitar aquestes sessions en atenció a l'esforç dels 
organitzadors, en aquest cas els responsables principals de Càritas Diocesana.  

Es va comentar la participació i el bon desenvolupament de l'Eucaristia d'acció de 
gràcies pels 10 anys de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 

Mn Josep Maria informa que la formació litúrgica, del curs 2014/2015, per qüestions 
d'agenda, es realitzarà en l'inici del curs vinent. També informa de la possibilitat de fer 
un stage de litúrgia a Montserrat, els mesos de juliol o agost, durant dos o tres dies, si 
hi ha un mínim de diaques que hi puguin assistir.  

La trobada finalitza amb el sopar on hi participen tots els assistents.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.- Tasques desenvolupades al si la Comissió permanent. 

 

 La Comissió permanent, en atenció al tractament de temes de la Delegació ha 
establert una reunió de treball mensual, el segón dimarts de cada mes, a la Casa 
de l’Església 

 Entre els temes, amb detall de la data d’entrada i contingut: 

• Visites a diaques, especialment els que tenen la salut més delicada. 

• Conèixer l’agenda de les activitats del conjunt de la Diòcesi i de la Província 
eclesiàstica, per coordinar les pròpies de la Delegació, evitant solapaments i 
interferències. 

• Pla de formació permanent dels diaques. 

• Preparar l’assemblea general del Col·legi Diaconal. 

• Programar i realitzar les trobades de proximitat a cada Vicaria. 

• Relacions amb diaques d’altres bisbats. 

• Activitats obertes de l’Associació Sant Llorenç. Recés de Quaresma. 

• Activitats obertes de l’Associació Sant Llorenç. Trobada familiar de diaques de 
les Diòcesis catalanes. 

• Trobada anyal amb les esposes dels diaques. 

• Torn de diaques assistents, en els temps forts, amb Mons. Agustí, a la Catedral 
de Sant Llorenç. 

• Publicació de documents relacionats amb el diaconat. 

• Disponibilitat dels diaques en la pregària vocacional 

• Acompanyament en l’admissió a ordes d’Albert Medich, i Rafel Galofré 

• Elaboració de la memòria d’activitats del curs 2014/2015.  

• Elaboració de la programació d’activitats 2015/2016. 

• Avaluar i conèixer les comunicacions del Consell Pastoral Diocesà. 

• Informacions de les reunions de Delegats. 
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4.- Avaluació de les activitats realitzades durant el curs 2014/2015. 

 

Les avaluacions presencials, esdevenen en relació a tot el col·lectiu diaconal i no 
contemplen els compromisos i justificacions que, en determinats cassos s’han 
produït. 

Les avaluacions al desenvolupament dels actes, responen al clima, continguts, 
mitjans utilitzats i participació general. 

 

4.1.) Trobades participatives. 

 

4.1.1.) Trobades de formació per a preveres i diaques, (per Vicaries o conjuntes) i 
trobades monogràfiques 

 Tots els diaques reben les convocatòries de la Secretaria General, amb prou 
anticipació per tal d’assistir-hi. Si més no, la realització d’aquestes trobades en 
dies feiners, al matí, dificulta la presencia de la majoria de diaques que han 
d’atendre les seves obligacions laborals. Només poden assistir-hi els diaques 
jubilats de la seva professió civil, quedant-ne exclosos i deixant-hi l’assistència 
voluntària als diaques que hagin obtingut la jubilació eclesiàstica. 

Des del punt de vista de la comunitat diaconal diocesana, l’assistència és baixa  

El desenvolupament de les trobades s’avalua correcte. 

La Comissió permanent considera importants aquestes trobades, per: 

1)  La part formativa, (amb elements de reflexió i diàleg). 
2)  La part social, (amb la consolidació de la coneixença, l’amistat, l’intercanvi 

d’experiències, ... del conjunt del clero diocesà  

 De les accions compensatòries proposades per tal de pal·liar el dèficit 
d’assistència, s’han realitzat les “Trobades de proximitat”, per vicaries, 
convocant-hi els Vicaris episcopals, arxiprestos, diaques i esposes, mantenint el 
nexe amb la vida diocesana. 

 

4.1.2.)  Festa patronal dels diaques de la Província eclesiàstica de Barcelona. 

S’avalua la participació dels diaques de Sant Feliu com mitjana. 

El desenvolupament de l’Eucaristia correcte. 

Cal revisar el sopar. 

 

4.1.3.) Assemblea del Col·legi Diaconal.  

La participació dels diaques diocesans, s’avalua: alta. 

S’avalua l’interès dels diaques diocesans com alt. 
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4.1.4.)  Trobades de proximitat. 

En el període en qüestió s’han celebrat dues Trobades de proximitat a cada 
vicaria. 

Vicaria Penedès, Garraf, Anoia. 

La participació dels diaques, s’avalua: mitjana /baixa. 
El desenvolupament i continguts de la Trobada s’avalua: correcte. 

Vicaria del Llobregat. 

La participació dels diaques s’avalua: alta/mitjana. 
El desenvolupament i continguts s’avalua: correcte/correcte. 
 

4.1.5.) Recés interdiocesà de Quaresma, per a diaques i familiars 

El 28/02/2015, a la Casa de la Sagrada Família de Rubí. 

La participació dels diaques diocesans, s’avalua: mitjana/baixa. 
El desenvolupament i continguts del recés i de la casa s’avalua: correcte. 

 

4.1.6.) Trobada interdiocesana de diaques, organitzada pels diaques de Tortosa i 
l’Associació sant Llorenç. 

S’avalua la participació dels diaques de Sant Feliu com baixa. 

El desenvolupament de la jornada, el medi, les intervencions, l’Eucaristia, el 
dinar i la visita cultural fou correcte. 

 

 

4.2.) Celebracions litúrgiques 

 

4.2.1.) Pregària ecumènica,  

La participació dels diaques diocesans, s’avalua: baixa. 
El desenvolupament i continguts de la celebració s’avalua: correcte. 
 

4.2.2.) Ordenació de Diaca permanent, Pere Pujol i Pons, el 23/03/2014.  

 En la mateixa celebració Mons Agustí Cortés va ordenar a Mn Sandor Benarik, 
com a prevere i a  Sergi Sicília, seminarista, com a diaca (en trànsit). 

 La participació dels diaques diocesans, s’avalua: mitjana 
 El desenvolupament i continguts de la celebració s’avalua: correcte. 
 

4.2.3.) Missa Crismal. 

La participació dels diaques diocesans, s’avalua: alta 
El desenvolupament i continguts de la celebració, conferencia i dinar,  
s’avaluen: correcte. 
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4.2.4.) Dedicació de la Catedral de Sant Llorenç.  

 Es celebra l’esdeveniment a les vuit del vespre amb l’Eucaristia concelebrada, 
amb pregària de Vespres, presidida per Mons. Agustí Cortés.  

 La participació dels diaques diocesans, s’avalua: baixa 
 El desenvolupament i continguts de la celebració s’avalua: correcte. 
 

4.2.5.) Desè aniversari que fou erigida la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 

 Celebració de l’Eucaristia presidida per Mons Agustí, el 15/06/2014. 

 Des de la Delegació per al Diaconat ens unim a l’esdeveniment, per això 
participarem i col•laborarem en els actes diocesans que es promoguin. 

La participació dels diaques diocesans, s’avalua: baixa 
 El desenvolupament i continguts de la celebració, s’avaluen: correcte.  
 

4.2.6.) Celebració de la Solemnitat del Cos i la Sang de Crist.  

 Eucaristia presidida per Mons Agustí i processó, el 07 de juny. 

La participació dels diaques diocesans, s’avalua: baixa. 
El desenvolupament i continguts de la celebració, s’avaluen: correcte. 

 Hi ha diaques afectats per la celebració en les seves comunitats 
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6.- Evolució de la Comunitat Diaconal diocesana de St Feliu de Llobregat.  

 

En el quadre següent s’hi expressen, per anys, el nombre de candidats, -amb 
dades disponibles des del 2009-, i les ordenacions, òbits i nombre total de diaques. 

A partir del 2004 i fins el mes de juny de 2015, la comunitat diaconal diocesana ha 
augmentat en set diaques, un 63%. 

 
 

 

Any Candidats 

Diaques 

Ordenacions Òbits Total  

2004  - - 11 

2005  -  12 

2006  -  12 

2007  1  13 

2008  3  16 

2009 3 -  16 

2010 4 -  16 

2011 7 1  17 

2012 5 -  17 

2013 4 1  18 

2014 3 1 1 18 

2015 3 1  18 

 

L’any 2005 s’hi incorpora un diaca de la diòcesi de Barcelona 
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7.- Conclusions. 

 La Delegació 

 Cap a fora, anem encaixant i normalitzant la vida de la Delegació i la vida 
diocesana, gràcies a la receptivitat i a l’esperit de mútua col·laboració que hem 
trobat amb els diversos estaments de la cúria, i del territori, tant per part dels seus 
responsables com de tots els seus col·laboradors. 

 Mantenim contactes interdiocesans, de manera directa i, també, mitjançant 
l’associació privada de fidels “Centre Internacional del Diaconat”, i l’associació 
“Sant Llorenç”, que col·labora amb els diaques dels bisbats de Catalunya en 
l’organització de recessos i trobades. 

 Cap a dins, necessitem mantenir un treball d’equilibri per tal de mesurar les 
càrregues que comporta l’exercici del ministeri, en relació amb la situació 
personal, el context familiar i laboral, de cada diaca, la qual cosa reclama sempre 
un diàleg de confiança i respecte. En el desenvolupament pastoral és molt 
important el treball en equip amb els preveres i laics, segons el cas, procurant 
adoptar, en cada situació, aquells mètodes que optimitzin els recursos humans, 
per tal d’aportar valors evangèlics tant a les nostres comunitats, com quan sortim 
als àmbtis públics i/o, com diu el papa Francesc, anem a les perifèries. 

 L’acompanyament 

 Constitueix un pilar fonamental per tal que cada diaca se senti ben identificat en el 
desenvolupament del seu ministeri, des de la realitat més propera. 

 La formació i els recessos 

 Hem encetat la formació no presencial “on line” amb resultats desiguals. 
Continuarem aquesta iniciativa, ajudant a l’adaptació dels diaques que hi tinguin 
dificulotat, perquè soluciona de manera objectiva els problemes de participació en 
el cas de formació presencial 

 Les Trobades de proximitat 

 Malgrat algun dèficit de participació puntual, l’aportació de la pregària de Vespres, 
la presentació d’un tema de fons, les informacions diocesanes, l’intercanviament 
d’experiències, amb els vicaris episcopals i arxiprestes, que procuren acompanyar-
nos, i el fet de conrear l’amistat sopant i fent sobretaula, evidencia l’interès de 
potenciar-les, no en quantitat, sinó en qualitat i aprofitament. 

 Les esposes 

 Iniciada el darrer curs la primera reunió d’esposes amb Mons Agustí i amb el 
Delegat, s’obre un camí d’escolta i participació, de les que comparteixen el 
desenvolupament del ministeri dels seus esposos, de manera més directa, per tal 
d’estar atents a les seves inquietuds i suggeriments 

 La promoció del diaconat 

 Es responsabilitat de Mons Agustí, en primer lloc, però també ho és de tots. El 
darrer curs iniciarem contactes amb l’arxiprestat de Garraf i aquest curs 
contactarem amb la resta d’arxiprestats, aprofitant les reunions del clergat. 

 La participació 

 Cal potenciar la participació diaconal en els actes diocesans, d’un mode equilibrat.  
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8.- Programa general d’activitats per al curs 2014/2015. 

 
 8.1. Introducció 
 

La presència dels diaques en les diverses activitats d’àmbit general, sigui a nivell 
diocesà, de vicaries, arxiprestal, interparroquial o convocats pel Bisbe diocesà, pels 
altres membres de la Cúria de govern o Delegats diocesans, ..., manifesta la seva 
participació sensible en els afers diocesans, en esperit de servei i de comunió 
eclesial. 

Quan es tracte d’activitats promogudes i convocades pel Bisbe diocesà o des de la 
pròpia Delegació per al Diaconat, a més, manifesta el compromís en la pertinença 
a la Comunitat diaconal diocesana, oberts a estrènyer llaços d’amistat i 
col·laboració entre el col·lectiu, però també oberts a tot allò que ajudi al 
creixement personal, sigui des de l’espiritualitat, la formació o la pastoral. 

Aquests principis generals s’han de poder materialitzar tenint en compte les 
diverses situacions dels diaques, bo i respectant les condicions familiars, 
personals, laborals, ... que puguin afectar a cadascú. Per això, les activitats que tot 
seguit es relacionen s’acompanyen del grau de convocatòria expressat amb una o 
dues lletres i un número, -si és el cas-, posats entre parèntesi, que cal entendre de 
la següent manera: 
 

(D1): Activitat d’àmbit general. Tots els diaques estan cridats a prendre-hi part. 
En cas d’alguna activitat pastoral coincident s’excusaran al seu rector, per 
tal de poder ser substituït per un prevere o un laic qualificat. 

(DE1): El cas anterior, obert també a les esposes, si poden assistir-hi.  

(D2): Activitat d’àmbit territorial de vicaria, arxiprestat, poble, parròquia. Estan 
cridats a prendre-hi part els diaques adscrits en aquell territori. En cas 
d’alguna activitat pastoral coincident s’excusaran al seu rector, per tal de 
poder ser substituït per un prevere o un laic qualificat, llevat el cas de 
celebrar-s’hi una Solemnitat. 

(DE2): El cas anterior, obert també a les esposes, si poden assistir-hi.  

(D3): Activitat d’àmbit sectorial, Delegacions pastorals, moviments. Estan 
cridats a prendre-hi part els diaques que tinguin missió pastoral o 
dedicació, en l’esmentat àmbit. En cas d’alguna activitat pastoral 
coincident s’excusaran al seu rector, per tal de poder ser substituït per un 
prevere o un laic qualificat, llevat el cas de celebrar-s’hi una Solemnitat. 

(DE3): El cas anterior, obert també a les esposes, si poden assistir-hi. 

(D4): Activitat complementaria de recomanada assistència als diaques. 

(DE4): El cas anterior, obert també a les esposes, si poden assistir-hi. 

(E) Activitat destinada a les esposes, si poden assistir-hi. 

De les activitats esmentades s’hi exclouen els diaques en aquests cassos: 

- Condicions personals d’edat avançada o de salut. 
- Situacions personals excusades al Bisbe o al Delegat. 
- Condicions laborals que no es poden ajornar. 
- Celebració d’una Solemnitat en la parròquia on estigui adscrit, de manera 

oficial, un diaca.  
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8.2.  Agenda curs 2015/2016. 

 

Setembre 

12, dissabte:  Aniversari de l’inici del ministeri episcopal de Mons. Agustí Cortés, a la 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.  (Incloure intenció específica en la 
pregària personal de la Litúrgia de les Hores) 

18, divendres: (D1). Reunió del Col·legi Diaconal, a les 19:15 i a la Casa de l’Església.  

24, dijous: Mare de Déu de la Mercè, patrona de la Província Eclesiàstica de 
Barcelona. (Incloure intenció específica en la pregària personal de la 
Litúrgia de les Hores) 

Octubre 

03, dissabte: (D3). XXI Jornada catalana de Voluntaris de pastoral penitenciària, a la 
Casa de l’Església. 

 (D1). Trobada de formació de reciclatge, eix de la Litúrgia, (del curs 
2014/2015). Assistència concertada 50% dels diaques. 

04, diumenge: (D3). IX Trobada diocesana de catequistes i animadors d’adolescents i 
joves. 

10, dissabte: (D1). Trobada de formació de reciclatge, eix de la Litúrgia, (del curs 
2014/2015). Assistència concertada resta 50% dels diaques. 

13, dimarts: (D1) Trobada de formació d’inici de curs, per a preveres i diaques 
d’ambdues Vicaries, a la Casa de l’Església. 

15, dijous: (D4). Fi del jubileu del Vè aniversari del naixement de Santa Teresa de 
Jesús. 

18, diumenge: Ordenació diaconal del Sr. Albert Manich, a les 19:00, i a la catedral de 
Sant Llorenç.  

19, dilluns: Jornades de formació i animació pastoral. Vicaria del Penedès-Anoia-
Garraf. A Vilafranca del Penedès. Del 19 al 22/10/2015, de 21:30 a 23:00. 
Lema: Per una fe més viva. 

21, dimecres: (DE4). Celebració, -a Roma i a Assis-, del 50è aniversari de la fundació de 
l’associació privada de fidels, “Centre Internacional del Diaconat”, d’ajuda 
mútua i promoció del diaconat.  Inclou visita al Vaticà i audiència amb el 
Papa Francesc. Lliurament de premis Pro diaconia, per Mons. Gebhard 
Fürst, bisbe de la diòcesi de Rottenburg-Stuttgart i membre del CID. Entre 
els guardonats hi ha Mn Germà Agustí, diaca, de la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat. 

Novembre 

07, dissabte. (DE1). Trobada familiar interdiocesana a la Casa d’espiritualitat de la 
Sagrada Família, de Rubí. 

10, dimarts: (D2) Trobada de formació per a preveres i diaques de la Vicaria del 
Penedès, Anoia i Garraf, a la Residència Mare Ràfols, de Vilafranca del 
Penedès. 

13, divendres: (E). Reunió d’esposes de diaques, a la Casa de l’Església.  
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14, dissabte: VIa Trobada d’animadors de la Litúrgia, a la Cada de l’Església. 

17, dimarts: (D2) Trobada de formació per a preveres i diaques de la Vicaria del 
Llobregat, a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. 

20, divendres: (DE2). Trobada de proximitat de diaques i esposes de la Vicaria del 
Llobregat. 

23, dilluns: Jornades de formació i animació pastoral. Vicaria del Llobregat. A la Casa 
de l’Església, de Sant Feliu de Llobregat, del 23 al 26/11/2015, de 21:30 a 
23:00. Lema: Per una fe més viva. 

27, divendres: (DE2). Trobada de proximitat de diaques i esposes de la Vicaria del 
Penedès, Anoia i Garraf. 

Desembre 

05, dissabte (DE4). XXX Encontre de diaques de les diòcesis d’Espanya, a València, fins 
el dimarts, dia 8. 

08, dimarts: (DE1). Solemnitat de la Immaculada Concepció. Inici del Jubileu 
extraordinari de la Misericòrdia. 

15, dimarts: (D1) Recés d’advent per a preveres i diaques d’ambdues Vicaries, a la 
Residència Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès. 

Gener 

16, dissabte: (D1) Presentació del Pla de formació continuada 2015/2016, a les 11:00 i a 
la Casa de l’Església. 

 A més de presentar els eixos de la Caritat i de la Litúrgia, es presentarà 
l’eix de la Paraula, amb la participació dels responsables del curs del 
ISCREB, ja que com a característica es realitzarà en mode no presencial i 
on line. Cal portar l’ordinador portàtil per tal de poder fer les proves 
d’entrada i sortida del campus i conèixer-ne les característiques del 
programa. 

 Qui no disposi d'ordinador portàtil, facilitarem algun ordinador del bisbat, 
amb l'objectiu que ningú quedi exclòs d'aquest coneixement bàsic. 

16, dissabte: (DE1) Celebració de l’Eucaristia presidida per Mons Agustí Cortés, a les 
19:00, a la Parròquia de Sant Joan Baptista de Viladecans, en motiu del 
25è aniversari de l’ordenació diaconal de Mn Sebastià Payà i Sánchez. 

17, diumenge: II aniversari  de la creació de la Delegació diocesana per al Diaconat 
permanent. (Incloure intenció específica per a totes les persones 
implicades amb la Delegació per a la Comunitat diaconal diocesana, en la 
pregària personal de la Litúrgia de les Hores) 

19, dimarts: (D2) Trobada de formació per a preveres i diaques d’ambdues vicaries, a 
les 10:30 i a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. El tema forma 
part del desenvolupament del Pla pastoral, concretament en “la crida a 
l’evangelització”. El tema porta per títol “El caràcter catecumenal de la 
catequesi”. Els ponents seran Mons Agustí Cortés, Bisbe de Sant Feliu de 
L. I Mn Ricard Hernández, Delegat diocesà per al catecumenat. 

  (DE4) Concert en la setmana ecumènica per a la unitat dels cristians, a la 
catedral de Sant Llorenç. 
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21, dijous:  (D1). Celebració patronal dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, a la 
Diòcesi de Terrassa. 

22, divendres: (D4). Pregària ecumènica per a la unitat dels cristians, a la catedral de   
Sant  Llorenç. 

Febrer 

02, dimarts: (DE3). Eucaristia concelebrada en la Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada i del Moviment de Vida Creixent. 

20 i 21: (DE1). Recés de Quaresma a la Casa d’espiritualitat de la Sagrada Família, 
de Rubí. 

27, dissabte: (D1). Trobada de formació de reciclatge de l’eix de la Caritat. 

29, dilluns: (D4). XII Jornades de formació i espiritualitat, per a preveres i diaques, a 
Montserrat. Fins el 2 de març. 

Març. 

06, diumenge: (DE4). Conferència Quaresmal, per Mons. Agustí Cortés, a la catedral de 
Sant Llorenç. 

23, dimecres: (D1). Missa del Crisma. Trobada i dinar de germanor a la Casa de 
l’Església. 

Abril 

12, dimarts: (D2) Trobada de formació per a preveres i diaques de la Vicaria del 
Penedès, Anoia i Garraf, a la Residència Mare Ràfols, de Vilafranca del 
Penedès. 

18, dilluns: Aniversari de l’ordenació episcopal de Mons. Agustí Cortés.  (Incloure 
intenció específica en la pregària personal de la Litúrgia de les Hores) 

19, dimarts: (D2) Trobada de formació per a preveres i diaques d’ambdues vicaries, a 
la Residència Mare Ràfols de Vilafranca del Penedès. 

27, dimecres: (D4). Eucaristia concelebrada en la Solemnitat de la Mare de Déu de 
Montserrat. Patrona de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a la catedral 
de Sant Llorenç i a les 20:00.  

Maig 

10, dimarts: (D2) Trobada de formació per a preveres i diaques de la Vicaria del 
Penedès, Anoia i Garraf, a la Residència Mare Ràfols, de Vilafranca del 
Penedès. 

17, dimarts: (D2) Trobada de formació per a preveres i diaques de la Vicaria del 
Llobregat, a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. 

26, dijous: (D4). Eucaristia concelebrada en la Solemnitat de la Dedicació de la 
Catedral de Sant Llorenç.  

27, divendres: (DE4). Jubileu dels diaques a Roma, convocats pel Papa Francesc, en l’Any 
de la Misericòrdia. 

29, diumenge: (DE1). Eucaristia concelebrada i processó eucarística, en la Solemnitat del 
Cos i la Sang de Crist, a la Catedral de Sant Llorenç i a les 19:00 h. 

Juny 
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03, divendres: (DE2). Trobada de proximitat de diaques i esposes de la Vicaria del 
Llobregat. 

17, divendres: (DE2). Trobada de proximitat de diaques i esposes de la Vicaria del 
Penedès, Anoia i Garraf. 

21, dimarts: (D1) Trobada de formació de fi de curs, per a preveres i diaques 
d’ambdues Vicaries, a la Casa de l’Església. 

Agost 

10, dimecres: Festa de Sant Llorenç, patró de la catedral de Sant Llorenç. 


