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Bisbat

Sr. Bisbe

DECRET d’aprovació de la renovació
dels Estatuts de CARITAS DIOCESANA, de Tortosa.

ENRIQUE BENAVENT VIDAL
PER LA GRÀCIA DE DÉU

I LA BENIGNITAT DE LA SEU APOSTÒLICA
BISBE DE TORTOSA

Vist l’escrit del dia 29 de desembre de 2021, presentat pel Se-
cretari General de Càritas Diocesana, de Tortosa, Agustí Adell Gis-
bert, en el que exposa que el Consell Diocesà, en reunió del dia 11 
de desembre passat, aprovà la proposta de renovació dels Estatuts 
d’aquesta institució

Per les presents,

APROVEM ELS ESTATUTS RENOVATS

de Càritas Diocesana de Tortosa, pels quals haurà de regir-se 
en el futur, i animem a tots els seus directius i membres al fidel 
compliment de les finalitats que es proposa, tot esperant que as-
soleixi els fruits desitjats.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de la Diòcesi. Dono fe.

†  Enrique Benavent Vidal 
Bisbe de Tortosa

 Davant meu,
 Francisco García Monforte
 Canceller i Secretari General
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Paraules des de la Creu (IV)
(PARAULES DE VIDA – 3 abril 2022)

A més de les paraules dirigides a la seua Mare i al Deixeble es-
timat, l’evangelista Joan posa en boca de Jesús altres dues paraules 
que són expressió dels sentiments interiors amb els quals el Senyor 
afronta la passió: “Tinc set” (Jn 19, 28); “tot s’ha complert” (Jn 19, 
30).

En la primera d’elles ressonen dues expressions dels salms que 
Jesús coneixia [“la meua gola està resseca com terrissa, la llengua 
se m’encasta al paladar” (22, 16); “em tiren fel al menjar: quan tinc 
set, em fan beure vinagre” (69, 22)], i que en aquest moment de 
sofriment extrem brollen dels seus llavis com una oració. El primer 
que ens ve al pensament en escoltar aquesta exclamació, és la set 
física que havia de sentir el condemnat després de tantes hores de 
turment, en les quals no trobem cap gest de compassió cap a Ell. 
Estem davant el crit del torturat que clama: “He esperat en va qui 
es compadís de mi, no trobo ningú que em console” (Sal 69, 21). 
Jesús beu fins a l’últim glop la copa de la passió, apura fins al fons 
els dolors mortals.

Però per al Senyor la passió és també acció. A Ell no li trauen la 
vida, sinó que voluntàriament la lliura; ha de beure el calze de la pas-
sió: “¿no he de beure la copa que el Pare m’ha donat?” (Jn 18, 11). 
En aquestes paraules descobrim que accepta amb plena consciència 
la situació en què es troba i desitja complir la voluntat del Pare fins 
al final, perquè el devora el zel del seu temple (Jn 2, 17). Jesús, 
que va anunciar a la Samaritana que podia donar una aigua que es 
convertiria en una font “d’on brollarà vida eterna” (Jn 4, 14); i que 
va convidar als assedegats a que acudiren a Ell i cregueren en Ell, 
perquè és l’únic que pot assaciar la set de Déu que hi ha en el cor de 
tot ésser humà, ha donat tant de si mateix, que té més set que ningú. 
En la passió es dona totalment i, per això, s’ha convertit en causa de 
salvació per a tots els que l’obeeixen. Jesús, que estava assedegat de 
la fe de la Samaritana (sant Agustí), està assedegat en la creu de la fe 
de tots els sofrents de la història humana.

En l’altra paraula el Senyor expressa la convicció que la seua 
missió s’ha complert. La mort de Jesús no és només el final temporal 
de la seua vida, sinó la consumació perfecta de l’obra que se li havia 
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encomanat. Ens trobem davant la manifestació plena i total de la 
seua obediència amorosa a la voluntat del Pare; davant la perfecció 
de la vida d’algú que era conscient que no havia vingut a ser servit, 
sinó a servir i a entregar la seua vida en rescat per molts; davant la 
plena revelació d’un amor als seus que es trobaven en el món i que 
en la passió ha arribat fins a l’extrem. El Senyor que havia dit al 
seus deixebles: “Ningú té un amor més gran que el qui dona la vida 
pels seus amics” [Jn 15, 13], en la creu traspassa aquest límit: dona 
la vida pels seus enemics. D’aquesta manera ens revela l’amor d’un 
Déu que ens ha estimat “quan encara érem pecadors” (Rm 5, 8), que 
ha entregat al seu Fill a la mort i ens ha reconciliat amb Ell “quan 
encara érem enemics” (Rm 5, 10).

Estem davant una obra complerta, perfecta: en la Creu es revela 
la bellesa de l’amor que el Pare i el Fill comparteixen en la comunió 
plena de l’Esperit Sant per les seues criatures. El Senyor ha carregat 
amb els nostres dolors i sofriments i amb les seues ferides hem estat 
guarits.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Paraules des de la Creu (i V)
(PARAULES DE VIDA – 10 abril 2022)

Els evangelistes Mateu i Marc ens han transmès una única pa-
raula de Jesús en la creu. Es tracta del crit esquinçador de qui ex-
perimenta el que significa sentir-se abandonat per Déu, amb el qual 
comença el salm 22, que és una oració de súplica confiada d’algú 
que es troba en una situació de sofriment extrem; una exclamació de 
mort i de glòria; un crit d’amor a Déu en el moment del dolor: “Déu 
meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?” (Mt 27, 46; Mc15, 34).

Els evangelistes no han fet res per suavitzar el dramatisme 
d’aquest moment. Al sofriment físic per les tortures que ha patit, cal 
afegir el sofriment moral de qui se sent sol i desemparat: Jesús ha 
sigut menyspreat i abandonat pel seu poble; també els seus deixebles 
el van abandonar en el moment de la passió (Mateu [26, 56] especí-
fica que “tots”). L’ha abandonat també Déu? Això és el que semblen 
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suggerir-li els grans sacerdots i els escribes que es dirigeixen a Ell 
en to burlesc dient-li: “Ha confiat en Déu: que l’allibere ara si tant 
se l’estima! Ell, que va dir <<Sóc Fill de Déu>>” (Mt 27, 43). En 
l’abandó dels seus arriba a viure el que experimenta algú que se 
sent abandonat per Déu. Estem davant el major sofriment humà que 
podem imaginar, perquè quan algú pensa que Déu l’ha abandonat, 
perd ja tota esperança.

Aquest crit és la màxima expressió de la solidaritat de Crist amb 
la humanitat sofrent: no hi ha cap sofriment autènticament humà que 
Ell no haja experimentat en el seu propi cos; ha passat la prova del 
dolor per a poder auxiliar els qui ara passen per ella. Havia de ser 
un Gran Sacerdot provat en tot en el sofriment com nosaltres per a 
poder així compadir-se de nosaltres. D’aquesta manera podem acos-
tar-nos a Ell amb tota confiança.

Aquest crit mostra que la creu va ser per a Crist el moment de 
la gran temptació: les temptacions messiàniques que va experimen-
tar al començament del seu ministeri reapareixen amb tota la seua 
força: “salva’t a tu mateix i baixa de la creu… Ell que va salvar-ne 
d’altres, a si mateix no es pot salvar. El Messies, el rei d’Israel! Que 
baixe ara de la creu perquè ho vegem i creguem!” (Mc 15, 30-32). 
En el moment de l’abandó de Déu, en l’hora de l’última i definitiva 
temptació, l’evangelista Lluc posa en boca de Jesús l’última paraula, 
que és la resposta de Jesús als qui l’escarneixen: “Pare a les teues 
mans confio el meu esperit” (Lc 23, 46).

Són les paraules del salm 31, l’oració confiada de qui, en la per-
secució i en el sofriment, s’acull a Déu perquè el deslliure dels seus 
enemics. Però Jesús ha modificat les paraules del salmista: el “Déu 
lleial” es transforma en els seus llavis en el “Pare”. L’expressió d’ex-
trem abandó de Mateu i Marc s’ha convertit més explícitament en 
una pregària confiada, en una manifestació de la seguretat que Jesús 
té que el Pare el lliurarà, en una ofrena de si mateix a Déu que el 
porta a abandonar-se a les seues mans.

Jesús ha superat la gran temptació, ha confiat en Déu, ha conver-
tit la creu en l’ofrena de si mateix al Pare en l’Esperit etern. Per 
això, va ser escoltat en la seua angoixa i per la seua resurrecció s’ha 
convertit en causa de salvació per als qui creuen en Ell.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa
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Pasqua: Experiència de gràcia i de llibertat
(PARAULES DE VIDA – 17 abril 2022)

Després de la mort de Jesús, els deixebles estaven desil·lusionats. 
Havien conegut una persona que els havia omplert d’esperança, ha-
vien deixat el seu treball i les seues coses per anar amb Ell. I tot havia 
acabat amb un fracàs. Les esperances i la il·lusió que havien posat 
en Jesús no s’havien complert. Segurament, en eixos moments, pen-
sarien que s’havien equivocat. Però el matí del diumenge de Pasqua 
tot va canviar: primerament, són les dones les què descobreixen que 
el cos no hi és on l’havien sepultat. Després, són Pere i el deixeble 
estimat els qui ho constaten. A partir d’eixe moment van succeint-se 
els esdeveniments: el Senyor es deixa veure, primer a les dones, des-
prés als deixebles. I la seua presència té força perquè vagin superant 
les pors, el desànim i la incredulitat.

Per als personatges de la Pasqua tot el que van viure va ser sor-
prenent. És com una bona sorpresa, com un regal inesperat. Però no 
un regal qualsevol: és una vivència molt més plena d’allò que ells 
haurien pogut desitjar. Segurament s’haurien conformat amb què el 
Senyor no hagués mort. Ara, en canvi, el veuen viu, però no amb la 
vida que tenia abans de la creu, sinó amb una plenitud que supera 
totalment la seua capacitat de comprensió. El Senyor omple el buit 
que els havia quedat després de la mort amb una plenitud que supe-
ra qualsevol expectativa humana: una alegria plena, una esperança 
il·limitada, un amor immens.

Viure un esdeveniment com aquest és tindre l’experiència de la 
Gràcia. En el seu Fill ressuscitat, Déu els ha regalat una plenitud de 
vida molt més gran del que havien pogut pensar. I per això aquesta 
experiència és també de llibertat: el desconcert, les pors que ens en-
vaeixen en ocasions, la mort com horitzó de l’existència… Tot això 
no és tan fort ni tan amenaçador. A la llum de la vida que s’ha revelat 
en Crist i que comunica als seus deixebles, tot això ha estat vençut: 
Pasqua és viure de la gràcia del Ressuscitat, és experimentar la lli-
bertat cristiana, una llibertat que ens porta a lluitar per la dignitat i la 
vida de totes les persones sense cap temor.

Des d’aleshores, els deixebles comencen a anunciar eixa notícia, 
tan gran i tan esperançadora que no és únicament per a uns privile-
giats ni és per a un grup tancat, és per a tots. L’Església no es vol 
guardar aquest tresor, viu per anunciar-lo, per a proclamar que “to-
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thom qui creu en Ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom” 
(Ac 10,43). No hi ha cap mal que no puga ser vençut per la potència 
salvadora de Crist; no hi ha cap persona que no puga ser salvada 
pel Senyor; el mal no té l’última paraula; no tenim dret a excloure 
a ningú de l’amor del Crist ressuscitat. Haver-lo conegut i creure 
en Ell és una gràcia que ens ha de portar a treballar per a què tots 
creguen i arriben a la salvació. Pasqua ens ha de fer veure als cris-
tians que no hem de ser mai un obstacle perquè els homes arriben a 
conèixer i estimar Jesús.

Que la llum i l’alegria de la Pasqua, eixa alegria que també va 
viure en plenitud la Mare del Senyor en veure complides les seues 
esperances en què Déu no havia abandonat al seu Fill, ompli els 
nostres cors, les nostres famílies i el nostre món.

Bona Pasqua de resurrecció a tots en la pau de Crist.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa

Davant el nou curs escolar
(PARAULES DE VIDA – 24 abril 2022)

Durant aquestes setmanes, en les quals comença l’última eta-
pa del curs escolar, les autoritats, els centres escolars i les famílies 
comenceu a pensar en el pròxim curs. Tots teniu la responsabilitat 
d’oferir als xiquets i joves els mitjans necessaris perquè reben una 
educació que els ajude a créixer com a persones en totes les dimen-
sions, i a adquirir aquells coneixements que els ajuden a descobrir 
la seua vocació, de la qual el treball és un element essencial. Perquè 
un sistema educatiu siga eficaç, es requereix una bona coordinació 
entre tots els que tenen alguna responsabilitat en l’educació: els 
pares, els educadors, que esteu cridats a viure el vostre treball en 
esperit de col·laboració amb les famílies i de servei a la societat, i 
les autoritats.

Els pares són els primers responsables de l’educació dels fills. Es 
tracta d’un deure moral i d’un dret que naturalment els correspon. 
Això no significa que puguen fer el que vulguen amb ells. Tot ésser 
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humà, creat a imatge i semblança de Déu, té una dignitat que ha de 
ser respectada per tots. Els pares són els primers que estan obligats 
a salvaguardar-la, respectant el seu dret a la vida, a un tracte digne 
i a una educació que els incorpore a la vida social. Si uns pares 
no respecten aquests drets, és l’estat qui té el deure de garantir-los. 
Les lleis deuen, a més, assegurar una preparació acadèmica que els 
proporcione els coneixements necessaris per a respondre als desafia-
ments científics i culturals del nostre temps.

Un dels drets fonamentals que els poders públics estan obligats 
a respectar és el dret a la llibertat religiosa i de consciència. Aquest 
dret no es redueix a una tolerància o llibertat de culte. A més d’això, 
exigeix el reconeixement positiu del dret de tota persona a prendre 
les pròpies decisions morals segons la veritat; del dret dels pares a 
educar els fills segons les pròpies conviccions religioses i tot el que 
comporta la vivència d’aquestes, especialment en la vida social i en 
el comportament moral; de les comunitats religioses a organitzar-se 
per a una vivència de la pròpia religió en tots els àmbits; de tots a 
professar públicament la pròpia fe i a anunciar als altres el propi 
missatge religiós. El dret dels pares a decidir l’orientació religiosa i 
moral en la qual volen que siguen educats els seus fills és una conse-
qüència del dret a la llibertat religiosa i de consciència.

En la seua missió d’assegurar el bé comú, l’estat pot prohibir tot 
allò que, fins i tot sent ordenat directament per preceptes o inspi-
rant-se en principis religiosos, pose en perill la vida, els drets o la di-
gnitat de les persones. Per això, en l’àmbit educatiu, les lleis han de 
promoure una educació en aquells valors necessaris per a una convi-
vència basada en el respecte a totes les persones, siga quina siga la 
seua ideologia, religió o situació personal. Si això està garantit, s’ha 
d’assegurar que siguen els pares els qui decideixin lliurement en 
quins valors han de ser educats els seus fills.

L’Església, en oferir una proposta educativa en els seus col·legis i 
la possibilitat que tots reben una formació d’acord amb la seua fe en 
la classe de religió, vol prestar un servei a les famílies i a la societat. 
Per això, m’atreveixo a suggerir que en aquests moments valoreu el 
gran bé que pot suposar per els vostres fills la presència de la fe en 
el seu procés de formació.

† Enrique Benavent Vidal
 Bisbe de Tortosa
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Palabras desde la Cruz (IV)
(PALABRAS DE VIDA –3 abril 2022)

Además de las palabras dirigidas a su Madre y al Discípulo ama-
do, el evangelista Juan pone en boca de Jesús otras dos palabras que 
son expresión de los sentimientos interiores con los que el Señor 
afronta la pasión: “Tengo sed” (Jn 19, 28); “todo está cumplido” (Jn 
19, 30).

En la primera de ellas resuenan dos expresiones de los salmos 
que Jesús conocía [“mi garganta está seca como una teja, la lengua 
se me pega al paladar” (22, 16); “en mi comida me echaron hiel, 
para mi sed me dieron vinagre” (69, 22)], y que en ese momento de 
sufrimiento extremo brotan de sus labios como una oración. Lo pri-
mero que nos viene al pensamiento al escuchar esta exclamación, es 
la sed física que debía sentir el condenado después de tantas horas de 
tormento, en las que no encontramos ningún gesto de compasión ha-
cia Él. Estamos ante el grito del torturado que clama “Espero com-
pasión y no la hay, consoladores y no los encuentro” (Sal 69, 21). 
Jesús bebe hasta el último sorbo la copa de la pasión, apura hasta el 
fondo los dolores mortales.

Pero para el Señor la pasión es también acción. A Él no le quitan 
la vida, sino que voluntariamente la entrega; tiene que beber el cáliz 
de la pasión: “El cáliz que me dio el Padre, ¿No he de beberlo?” (Jn 
18, 11). En estas palabras descubrimos que acepta con plena con-
ciencia la situación en que se encuentra y desea cumplir la voluntad 
del Padre hasta el final, porque le devora el celo de su casa (Jn 2, 
17). Jesús, que anunció a la Samaritana que podía dar un agua que 
se convertiría en un surtidor “que salta hasta la vida eterna” (Jn 4, 
14); y que invitó a los sedientos a que acudieran a Él y creyeran en 
Él, porque es el único que puede saciar la sed de Dios que hay en el 
corazón de todo ser humano, ha dado tanto de sí mismo, que tiene 
más sed que nadie. En la pasión se da totalmente y, por ello, se ha 
convertido en causa de salvación para todos los que le obedecen. 
Jesús, que estaba sediento de la fe de la Samaritana (san Agustín), 
está sediento en la cruz de la fe de todos los sufrientes de la historia 
humana.

En la otra palabra el Señor expresa la convicción de que su mi-
sión se ha cumplido. La muerte de Jesús no es solo el final temporal 
de su vida, sino la consumación perfecta de la obra que se le había 
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encomendado. Nos encontramos ante la manifestación plena y total 
de su obediencia amorosa a la voluntad del Padre; ante la perfección 
de la vida de alguien que era consciente de que no había venido a 
ser servido, sino a servir y a entregar su vida en rescate por muchos; 
ante la plena revelación de un amor a los suyos que se encontraban 
en el mundo y que en la pasión ha llegado hasta el extremo. El Señor 
que había dicho a sus discípulos: “Nadie tiene amor más grande que 
el que da la vida por sus amigos” [Jn 15, 13], en la cruz traspasa este 
límite: da la vida por sus enemigos. De este modo nos revela el amor 
de un Dios que nos ha amado “siendo nosotros todavía pecadores” 
(Rm 5, 8), que ha entregado a su Hijo a la muerte y nos ha reconci-
liado con Él “cuando éramos enemigos” (Rm 5, 10).

Estamos ante una obra cumplida, perfecta: en la Cruz se revela la 
belleza del amor que el Padre y el Hijo comparten en la comunión 
plena del Espíritu Santo por sus criaturas. El Señor ha cargado con 
nuestros dolores y sufrimientos y con sus heridas hemos sido cura-
dos.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

Palabras desde la Cruz (y V)
(PALABRAS DE VIDA –10 abril 2022)

Los evangelistas Mateo y Marcos nos han transmitido una única 
palabra de Jesús en la cruz. Se trata del grito desgarrador de quien 
experimenta lo que significa sentirse abandonado por Dios, con el 
que comienza el salmo 22, que es una oración de súplica confiada de 
alguien que se encuentra en una situación de sufrimiento extremo; 
una exclamación de muerte y de gloria; un grito de amor a Dios en 
el momento del dolor: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
donado?” (Mt 27, 46; Mc15, 34).

Los evangelistas no han hecho nada por suavizar el dramatismo 
de este momento. Al sufrimiento físico por las torturas que ha su-
frido, hay que añadir el sufrimiento moral de quien se siente solo y 
desamparado: Jesús ha sido despreciado y abandonado por su pue-
blo; también sus discípulos lo abandonaron en el momento de la 
pasión (Mateo [26, 56] específica que “todos”). ¿Le ha abandonado 
también Dios? Esto es lo que parecen sugerirle los sumos sacerdo-
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tes y los escribas que se dirigen a Él en tono burlesco diciéndole: 
“Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo <<Soy 
Hijo de Dios>>” (Mt 27, 43). En el abandono de los suyos llega a 
vivir lo que experimenta alguien que se siente abandonado por Dios. 
Estamos ante el mayor sufrimiento humano que podemos imaginar, 
porque cuando alguien piensa que Dios lo ha abandonado, pierde ya 
toda esperanza.

Este grito es la máxima expresión de la solidaridad de Cristo con 
la humanidad sufriente: no hay ningún sufrimiento auténticamente 
humano que Él no haya experimentado en su propio cuerpo; ha pa-
sado la prueba del dolor para poder auxiliar a los que ahora pasan 
por ella. Tenía que ser un Sumo Sacerdote probado en todo en el su-
frimiento como nosotros para poder así compadecerse de nosotros. 
De este modo podemos acercarnos a Él con toda confianza.

Este grito muestra que la cruz fue para Cristo el momento de la 
gran tentación: las tentaciones mesiánicas que experimentó al co-
mienzo de su ministerio reaparecen con toda su fuerza: “sálvate a ti 
mismo bajando de la cruz… A otros ha salvado y a sí mismo no se 
puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz 
para que lo veamos y creamos” (Mc 15, 30-32). En el momento del 
abandono de Dios, en la hora de la última y definitiva tentación, el 
evangelista Lucas pone en boca de Jesús la última palabra, que es 
la respuesta de Jesús a quienes le escarnecen: “Padre a tus manos 
encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46).

Son las palabras del salmo 31, la oración confiada de quien, en 
la persecución y en el sufrimiento, se acoge a Dios para que lo libre 
de sus enemigos. Pero Jesús ha modificado las palabras del salmista: 
el “Dios leal” se trasforma en sus labios en el “Padre”. La expresión 
de extremo abandono de Mateo y Marcos se ha convertido más ex-
plícitamente en una plegaria confiada, en una manifestación de la 
seguridad que Jesús tiene de que el Padre lo librará, en una ofrenda 
de sí mismo a Dios que le lleva a abandonarse confiadamente en sus 
manos.

Jesús ha superado la gran tentación, ha confiado en Dios, ha con-
vertido la cruz en la ofrenda de sí mismo al Padre en el Espíritu 
eterno. Por ello, fue escuchado en su angustia y por su resurrección 
se ha convertido en causa de salvación para los que creen en Él.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa
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Pascua: Experiencia de gracia y de libertad
(PALABRAS DE VIDA –17 abril 2022)

Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban desilu-
sionados. Habían conocido a una persona que los había llenado de 
esperanza, habían dejado su trabajo y sus cosas para ir con Él. Y 
todo había acabado con un fracaso. Las esperanzas y la ilusión que 
habían puesto en Jesús no se habían cumplido. Seguramente, en esos 
momentos, pensarían que se habían equivocado. Pero la mañana del 
domingo de Pascua todo cambió: en primer lugar, son las mujeres 
las que descubren que el cuerpo no está donde lo habían sepulta-
do. Después son Pedro y el discípulo amado quienes lo constatan. 
A partir de ese momento van sucediéndose los acontecimientos: el 
Señor se deja ver, primero a las mujeres, después a los discípulos. Y 
su presencia tiene fuerza para que vayan superando los miedos, el 
desaliento y la incredulidad.

Para los personajes de la Pascua todo lo que vivieron fue sor-
prendente. Es como una buena sorpresa, como un regalo inesperado. 
Pero no un regalo cualquiera: es una vivencia mucho más plena de 
lo que ellos habrían podido desear. Seguramente se habrían confor-
mado con que el Señor no hubiera muerto. Ahora, en cambio, lo 
ven vivo, pero no con la vida que tenía antes de la cruz, sino con 
una plenitud que supera totalmente su capacidad de comprensión. El 
Señor llena el vacío que les había quedado después de la muerte con 
una plenitud que supera cualquier expectativa humana: una alegría 
plena, una esperanza ilimitada, un amor inmenso.

Vivir un acontecimiento como este es tener la experiencia de la 
Gracia. En su Hijo resucitado, Dios les ha regalado una plenitud de 
vida mucho más grande de lo que habían podido pensar. Y por eso 
esta experiencia es también de libertad: el desconcierto, los miedos 
que nos invaden en ocasiones, la muerte como horizonte de la exis-
tencia… Todo esto no es tan fuerte ni tan amenazante. A la luz de la 
vida que se ha revelado en Cristo y que comunica a sus discípulos, 
todo esto ha sido vencido: Pascua es vivir de la gracia del Resucita-
do, es experimentar la libertad cristiana, una libertad que nos lleva 
a luchar por la dignidad y la vida de todas las personas sin ningún 
temor.

Desde entonces, los discípulos empiezan a anunciar esa noticia, 
tan grande y esperanzadora que no es únicamente para unos privi-
legiados ni es para un grupo cerrado: es para todos. La Iglesia no se 
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quiere guardar este tesoro, vive para anunciarlo, para proclamar que 
“todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados gracias a su 
nombre” (Hech 10, 43). No hay ningún mal que no pueda ser venci-
do por la potencia salvadora de Cristo; no hay ninguna persona que 
no pueda ser salvada por el Señor; el mal no tiene la última palabra; 
no tenemos derecho a excluir a nadie del amor de Cristo resucitado. 
Haberlo conocido y creer en Él es una gracia que nos tiene que llevar 
a trabajar para que todos crean y lleguen a la salvación. Pascua nos 
tiene que hacer ver a los cristianos que no tenemos que ser nunca un 
obstáculo para que los hombres llegan a conocer y a amar a Jesús.

Que la luz y la alegría de la Pascua, esa alegría que también vivió 
en plenitud la Madre del Señor al ver cumplidas sus esperanzas en 
que Dios no había abandonado a su Hijo, llene nuestros corazones, 
a nuestras familias y a nuestro mundo.

Feliz Pascua de resurrección a todos en la paz de Cristo.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa

Ante el nuevo curso escolar
(PALABRAS DE VIDA –24 abril 2022)

Durante estas semanas, en las que comienza la última etapa del 
curso escolar, las autoridades, los centros escolares y las familias 
comenzáis a pensar en el próximo curso. Todos tenéis la responsa-
bilidad de ofrecer a los niños y jóvenes los medios necesarios para 
que reciban una educación que les ayude a crecer como personas en 
todas las dimensiones, y a adquirir aquellos conocimientos que les 
ayuden a descubrir su vocación, de la que el trabajo es un elemento 
esencial. Para que un sistema educativo sea eficaz, se requiere una 
buena coordinación entre todos los que tienen alguna responsabili-
dad en la educación: los padres, los educadores, que estáis llamados 
a vivir vuestro trabajo en espíritu de colaboración con las familias y 
de servicio a la sociedad, y las autoridades.

Los padres son los primeros responsables de la educación de los 
hijos. Se trata de un deber moral y de un derecho que naturalmente 
les corresponde. Esto no significa que puedan hacer lo que quieran 
con ellos. Todo ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, 
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tiene una dignidad que debe ser respetada por todos. Los padres son 
los primeros que están obligados a salvaguardarla, respetando su de-
recho a la vida, a un trato digno y a una educación que los incorpore 
a la vida social. Si unos padres no respetan estos derechos, es el 
estado quien tiene el deber de garantizarlos. Las leyes deben, ade-
más, asegurar una preparación académica que les proporcione los 
conocimientos necesarios para responder a los desafíos científicos y 
culturales de nuestro tiempo.

Uno de los derechos fundamentales que los poderes públicos es-
tán obligados a respetar es el derecho a la libertad religiosa y de 
conciencia. Este derecho no se reduce a una tolerancia o libertad de 
culto. Además de esto, exige el reconocimiento positivo del derecho 
de toda persona a tomar las propias decisiones morales según la ver-
dad; del derecho de los padres a educar a los hijos según las propias 
convicciones religiosas y todo lo que conlleva la vivencia de las mis-
mas, especialmente en la vida social y en el comportamiento moral; 
de las comunidades religiosas a organizarse para una vivencia de la 
propia religión en todos los ámbitos; de todos a profesar pública-
mente la propia fe y a anunciar a otros el propio mensaje religioso. 
El derecho de los padres a decidir la orientación religiosa y moral en 
la que quieren que sean educados sus hijos es una consecuencia del 
derecho a la libertad religiosa y de conciencia.

En su misión de asegurar el bien común, el estado que puede pro-
hibir todo aquello que, aun siendo ordenado directamente por pre-
ceptos o inspirándose en principios religiosos, ponga en peligro la 
vida, los derechos o la dignidad de las personas. Por ello, en el ám-
bito educativo, las leyes deben promover una educación en aquellos 
valores necesarios para una convivencia basada en el respeto a todas 
las personas, sea cual sea su ideología, religión o situación personal. 
Si esto está garantizado, se ha de asegurar que sean los padres quie-
nes decidan libremente en qué valores han de ser educados sus hijos.

La Iglesia, al ofrecer una propuesta educativa en sus colegios y 
la posibilidad de que todos reciban una formación acorde con su fe 
en la clase de religión, quiere prestar un servicio a las familias y a la 
sociedad. Por ello, me atrevo a sugerir que en estos momentos valo-
réis el gran bien que puede suponer para vuestros hijos la presencia 
de la fe en su proceso de formación.

† Enrique Benavent Vidal
 Obispo de Tortosa
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Activitats
de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent i Vidal,

bisbe de Tortosa.
Abril 2022

1.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
2.- Jesús-Tortosa, Casa Mare de les Teresianes: acompanya, 

juntament amb altres clergues de la diòcesi, als participants 
en el Recés diocesà per als Laics.

3.- Tortosa, Seminari Diocesà: presideix l’Eucaristia el dia de 
la festa del Col·legi diocesà Sagrada Família.

4-8.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
4.- Girona, Catedral de Santa Maria: participa a la Missa exe-

quial “corpore insepulto” en sufragi de Mons. Francesc Par-
do, bisbe de Girona.

 Tortosa, Palau Episcopal: es reuneix amb els membres del 
Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics.

9.- Tortosa, Seminari Diocesà: es reuneix amb els membres del 
Consell de Pastoral Diocesà.

10.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: beneeix les palmes a la 
plaça de l’absis i presideix l’Eucaristia en la solemnitat del 
Diumenge de Rams.

 Tortosa, Casc antic: acompanya a les confraries de la ciutat 
de Tortosa en la processó de la Passió.

11-14.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.
12.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia de 

la Missa Crismal, juntament amb un nombrós grup del cler-
gat diocesà.

14.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia de 
la Cena del Senyor en els Oficis del Dijous Sant.

15.- Tortosa, Calvari: dirigeix el res del Via Creu acompanyat 
d’un grup de fidels de les diferents parròquies de la ciutat.

 Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix la celebració 
litúrgica de la Passió i Mort del Senyor en els Oficis del 
Divendres Sant.

 Tortosa, Casc antic: presideix la processó del Sant Enterra-
ment.
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16.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix la celebració de 
la Litúrgia de les Hores del Capítol Catedralici.

 Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix la solemne Eu-
caristia de la Vetlla Pasqual.

17.- Tortosa, Catedral de Santa Maria: presideix l’Eucaristia en 
la Missa estacional celebrada en la solemnitat del Diumenge 
de Resurrecció.

23.- Morella, Parròquia de l’Assumpció de Maria: administra els 
sagraments de la iniciació cristiana a un adult.

24.- Traiguera, Real Santuari de la Verge de la Font de la Salut: 
beneeix i participa en els actes de celebració per la recons-
trucció de la coberta del peiró de la Creu que dona entrada 
al Santuari.

25-29.- Madrid, Seu de la Conferència Episcopal: assisteix a la As-
semblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola.

30.- Rep visites i despatxa assumptes en la cúria.

Secretaria General

Nomenaments eclesials

El Sr. Bisbe. Mons. Enrique Benavent Vidal, en el mes d’abril, 
els següents nomenaments:

Dia 11 d’abril:
nomenà Capellans de l’Hospital Comarcal, de Vinaròs, a aquets 

preveres:

– Rev. Cristóbal Zurita Esteller
– Rev. Rodrigo Monfort Montañés
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TÍTOL I. NATURALESA, MEMBRES I DOMICILI.

Article 1. NATURALESA DE CÀRITAS DIOCESANA.

Càritas a la Diòcesi de Tortosa és l’instrument propi d’acció ca-
ritativa i promoció social de l’Església Catòlica en el Bisbat de Tor-
tosa.

Article 2. Aquesta es declara associació pública de fidels (cf. c. 
312) amb personalitat jurídica pròpia tan eclesiàstica com civil. Va 
ser erigida i aprovada canònicament pel Bisbe de Tortosa, per decret 
de 23 de febrer de 1962. Inscrita en el Registre d’ Entitats Religioses 
del Ministeri de Justícia amb el número de registre 000993, segons 
l’acord I de l’Instrument de Ratificació, de 4 de desembre de 1979, 
de l’acord de 3-1-1979, entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre 
assumptes jurídics, i el Reial decret 142/1981 de Registre de Entitats 
Religioses. Amb CIF R4300122A, també està inscrita al Registre 
d’Entitats, Centres i Serveis de Serveis Socials de la Generalitat Va-
lenciana amb en nombre 08.12-1448.

Article 3. Té personalitat jurídica pròpia, tant eclesiàstica com 
civil, de la qual participen els diferents nivells de la seua estructura 
orgànica, d’acord amb aquests Estatuts. Actua amb lliure iniciativa 
i responsabilitat, i gaudeix de plena autonomia en l’administració 
dels seus béns i recursos, dins els marges assenyalats en la legislació 
canònica i civil.

Article 4. MEMBRES DE CÀRITAS DIOCESANA DE TORTO-
SA.

Càritas Diocesana integra:
1. Els Serveis Diocesans de Càritas Diocesana.
2. Les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals
3. Aquells ordres o instituts religiosos específicament dedi-

cats a l’acció caritativa i social que desenvolupen aquesta 
acció en la Diòcesi de Tortosa i estableixin convenis amb 
ella.

4. Les associacions i/o organismes diocesans que compar-
teixen les mateixes finalitats i estableixin convenis amb 
ella.
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Article 5. Càritas Diocesana de Tortosa és membre federat de 
Càritas Espanyola, de Càritas Catalunya i participa com a convidada 
de Càritas Comunitat Valenciana.

Article 6. DOMICILI SOCIAL DE CÀRITAS DIOCESANA.

El domicili social és a Tortosa, C/ de la Croera 7, baixos. El domi-
cili Social podrà ser modificat per acord de l’Assemblea General, 
amb l’aprovació del Bisbe diocesà.

TÍTOL II. FINALITAT I COMPETÈNCIES.

Article 7. FINALITAT DE CÀRITAS DIOCESANA.

Càritas Diocesana de Tortosa té com a finalitat:
1. Expressar la sol·licitud de l’Església pels necessitats i afa-

vorir la fraternitat humana, a fi que es mostri, amb obres i 
paraules, l’amor de Crist.

2. Estimular als fidels cristians a donar testimoni de la caritat 
com partícips de la mateixa missió de l’Església i soste-
nir-los en aquest afany.

3. Promoure, animar i ser instrument de l’acció caritativa i 
social de l’Església Catòlica en tot el bisbat i també amb 
els pobles més pobres de la terra, a través del codesenvo-
lupament i la cooperació internacional.

4. Ajudar a la promoció humana i al desenvolupament inte-
gral de totes les persones, així com també promoure e im-
pulsar la comunicació cristiana de béns en totes les seves 
formes.

Article 8. COMPETÈNCIES DE CÀRITAS DIOCESANA.
Per al compliment d’aquestes finalitats, utilitzarà tots els mitjans 

que consideri necessaris i especialment:
1. Difondre l’esperit evangèlic de caritat i justícia social, 

procurant formar la consciència de la comunitat diocesa-
na respecte a la comunicació cristiana de bens i al com-
pliment dels deures de la justícia, d’acord amb la doctrina 
social de l’Església i amb les orientacions de la jerarquia.

2. Promoure i coordinar iniciatives eclesials en l’àmbit de 
la Diòcesi, a fi de donar resposta a les necessitats dels 
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més pobres, i cooperarà, en la mesura que sigui possible 
i convenient, amb els organismes civils d’assistència i 
acció social, així com amb les entitats d’acció caritativa 
d’altres confessions.

3. Estudiar els reptes que planteja l’exclusió social en la 
Diòcesi, investigar-ne les causes i conseqüències, pro-
moure, animar i requerir solucions conformes a la dignitat 
de la persona humana i a les exigències de la justícia, i en 
el seu cas, denunciar aquelles situacions d’injustícia que 
així ho requereixen.

4. Promoure i estimular la participació responsable i la for-
mació de tots els agents dintre la comunitat diocesana, en 
les distintes entitats que actuen en l’àmbit de l’acció cari-
tativa i social.

5. Realitzar els contractes i convenis que consideri oportuns 
amb d’altres institucions atenent-se a la normativa jurídi-
ca vigent.

6. Per aconseguir els seus objectius, Càritas Diocesana po-
drà actuar també a través d’obres i amb mitjans propis, 
tan personals com materials. Les seves obres pròpies po-
dran estar dotades de personalitat jurídica pròpia segons 
ho exigeixin la naturalesa i les finalitats. Tot i això s’haurà 
de garantir la seua necessària vinculació amb Càritas amb 
el fi de conservar el caràcter eclesial dels objectius perse-
guits i l’adequació dels mitjans utilitzats.

TÍTOL III. DIRECCIÓ JERÀRQUICA.

Article 9. EL BISBE.
La màxima direcció jeràrquica de Càritas Diocesana de Tortosa 

correspon al Bisbe de la Diòcesi, el qual, pel fet de ser-ne president 
nat, estableix els criteris de pensament i normes d’acció que consi-
deri convenients per al bon funcionament de Càritas en tot el Bisbat 
i per a la inserció de la seua tasca en el conjunt de la pastoral dioce-
sana.

El Bisbe podrà nomenar un Delegat Episcopal per a què el re-
presenti davant l’Assemblea, el Consell Diocesà i l’Equip Direc-
tiu de Càritas Diocesana. Tot i això, si el Bisbe assisteix a les reu-
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nions d’aquests òrgans de govern, el seu Delegat té veu i vot com un 
membre més.

La durada del nomenament i les funcions del Delegat Episcopal 
seran les que el Bisbe determini.

TÍTOL IV. ÒRGANS DE GOVERN.

Article 10. ÒRGANS DE GOVERN
Càritas Diocesana es regirà pels següents òrgans:

1. L’Assemblea Diocesana.
2. El Consell Diocesà.
3. L’Equip Directiu.

CAPÍTOL I. L’ASSEMBLEA DIOCESANA

Article 11. L’ASSEMBLEA DIOCESANA.
L’Assemblea Diocesana, presidida pel Bisbe o pel seu Delegat, 

representa a tota l’Església local en la seva dimensió caritativa i és, 
per tant, l’òrgan suprem de Càritas Diocesana. Constitueix un espai 
de trobada i comunicació entre tots els qui constitueixen Càritas a la 
Diòcesi a través dels seus representants.

Article 12. MEMBRES DE L’ASSEMBLEA DIOCESANA.

1. L’Assemblea Diocesana de Càritas estarà integrada per:
1. El Bisbe de la Diòcesi.
2. El Delegat Episcopal.
3. El Sotsdelegat Episcopal, en cas d’haver-n’hi.
4. El/la Director/a de Càritas Diocesana.
5. El Sotsdirector, en cas d’haver-n’hi.
6. El/la Secretari/a General.
7. L’Administrador/a de Càritas Diocesana.
8. Els/les vocals que formin part de l’Equip Directiu.
9. El/la director/a i el consiliari o el/les seus/es representants 

designats expressament, de cadascuna de les Càritas par-
roquials, interparroquials i arxiprestals.

10. Un representant de cadascuna d’aquelles ordres i insti-
tuts religiosos específicament dedicats a l’acció caritativa 
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i social que desenvolupen aquesta acció en la Diòcesi de 
Tortosa i que tinguin conveni amb ella.

11. Un representant de cadascuna de les associacions i/o or-
ganismes diocesans que comparteixin les mateixes finali-
tat i que tinguin conveni amb ella.

2. Tots els membres que integren l’Assemblea tenen veu i vot.

3. Podran assistir a l’Assemblea aquelles persones que, a criteri 
del director/a de Càritas Diocesana, siguin convocades amb la 
finalitat d’assessorar o informar als membres de l’Assemblea, 
sobre algun tema específic, amb veu però sense vot.

Article 13. FUNCIONS DE L’ASSEMBLEA DE CÀRITAS 
DIOCESANA.

Correspon a l’Assemblea Diocesana de Càritas:
1. Mantenir un diàleg metòdic i ordenat que permeti establir 

criteris, programes d’acció i orientacions pràctiques per 
als diferents nivells de Càritas en la Diòcesi.

2. Establir les prioritats d’actuació i aprovar els plans estra-
tègics i altres plans i programes que li presenti el Consell 
Diocesà, de conformitat amb l’article 9 dels presents esta-
tuts.

3. Aprovar la memòria d’activitats, la liquidació del pressu-
post i els comptes i el balanç de Càritas Diocesana cor-
responents a l’exercici tancat el trenta-un de desembre de 
cada any, i el pla econòmic i pressupost de Càritas Dioce-
sana de cada nou exercici.

4. Resoldre i decidir aquells assumptes que li proposi el Bis-
be o el seu Delegat Episcopal i el Consell Diocesà.

5. Elevar al Bisbe, a proposta del Consell Diocesà, les mo-
dificacions d’aquests Estatuts que es considerin conve-
nients.

Article 14. FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DIOCESANA.

1. L’Assemblea es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada 
a l’any i, amb caràcter extraordinari, sempre que el Bisbe, el 
Consell Diocesà o el Director diocesà ho considerin conve-
nient.
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2. La convocatòria de l’Assemblea ordinària es farà per es-
crit, almenys amb un mes d’antelació a la seva celebració i 
s’acompanyarà de l’ordre del dia i de la documentació ne-
cessària per el previ estudi dels punts a tractar.

3. Presidirà les sessions de l’Assemblea el Bisbe o el seu De-
legat i les dirigirà el Director de Càritas Diocesana. Actuarà 
el Secretari del Consell Diocesà.

4. L’elecció de càrrecs personals, si calgués fer-la, es regirà per 
les normes del Codi de Dret Canònic (c. 119.1): Pel que fa 
als actes col·legials, mentre el dret o els estatuts no disposin 
una altra cosa:

 1º.- Quan es tracta d’eleccions, té valor jurídic allò que, 
trobant-se present la majoria dels qui han de ser convocats, 
plau a la majoria absoluta dels que hi ha presents; després 
de dos escrutinis ineficaços, cal fer la votació sobre els dos 
candidats que hagin obtingut el major nombre de vots, o si 
són més, els dos de més edat; després del tercer escrutini, si 
persisteix la igualtat, queda elegit el de més edat.

5. Cada membre de ple dret tindrà un vot, podent-se delegar 
per escrit a favor d’un altre membre de l’Assemblea.

6. Les decisions es prendran per majoria absoluta de vots dels 
membres assistents, segons el cànon 119.2 del Codi de Dret 
Canònic:
2º.- Quan es tracti d’altres afers, té valor jurídic allò que, 
trobant-se presents la majoria dels qui han de ser convo-
cats, plau a la majoria absoluta dels qui hi ha presents; si 
després de dos escrutinis persisteix la igualtat de vots, el 
president pot, amb el seu vot, resoldre l’empat.

7. Els acords seran ferms i entraran en vigor després de 
l’aprovació del Bisbe.

CAPÍTOL II. EL CONSELL DIOCESÀ.

Article 15.1 El Consell Diocesà és l’òrgan de govern entre les 
assemblees diocesanes que s’encarrega de fer el seguiment dels 
acords presos en l’Assemblea i supervisar la gestió de les activitats 
ordinàries de Càritas Diocesana.
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Article 15.2 MEMBRES DEL CONSELL DIOCESÀ.

1. El Consell Diocesà està format per:
a. El Bisbe
b. El Delegat Episcopal.
c. El Sotsdelegat Episcopal en cas d’haver-n’hi
d. El/la Director/a de Càritas Diocesana.
e. El Sotsdirector en cas d’haver-n’hi
f. El/la Secretari/a General.
g. L’Administrador/a de Càritas Diocesana.
h. Els/les vocals que formin part de l’Equip Directiu.
i. El Consiliari de cada Càritas Arxiprestal.
j. El Coordinador/a de cada Càritas Arxiprestal.

2. Podran assistir al Consell Diocesà aquelles persones que, a 
criteri del Director/a de Càritas Diocesana, siguin convocades amb 
la finalitat d’assessorar o informar als membres del Consell, sobre 
algun tema específic, amb veu però sense vot.

Article 16. Els membres del Consell Diocesà seran nomenats 
d’acord amb aquest procediment:

1. El Delegat Episcopal i El Sots Delegat Episcopal, en cas 
d’haver-n’hi, seran nomenats pel Bisbe.

2. El/la Director/a de Càritas Diocesana serà nomenat pel 
Bisbe havent escoltat el parer de l’Assemblea, del Consell 
Diocesà i de l’Equip Directiu. El/La Director/a de Càritas 
Diocesana podrà nomenar un Sotsdirector amb l’aprovació 
del Sr. Bisbe.

3. El/la Secretari/a General serà nomenat pel Bisbe.
4. L’Administrador/a Diocesà serà nomenat pel Director/a de 

Càritas Diocesana amb el vist i plau del Bisbe
5. Dos vocals que seran nomenats/des pel Director/a de Càritas 

Diocesana.
6. Els/les directors/es parroquials, interparroquials seran no-

menats pel Director/a de Càritas Diocesana a proposta del 
Consell Pastoral Parroquial, Interparroquial o pel Rector de 
la parròquia si no hi ha Consell Pastoral Parroquial.

7. El Consiliari de Càritas Arxiprestal serà nomenat pel Bisbe 
havent escoltat els preveres del seu arxiprestat.
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8. El Coordinador/a Arxiprestal serà nomenat pel Director de 
Càritas Diocesana havent escoltat el parer dels Directors/es 
de les Càritas dels seu Arxiprestat.

9. La durada dels càrrecs que donen dret a ser membres del 
Consell Diocesà, s’ajustarà al que estableixi l’article 56 
d’aquests estatuts.

Article 17. FUNCIONS DEL CONSELL DIOCESÀ.

Correspon al Consell Diocesà:
1. Concretar les decisions de l’Assemblea i aplicar-les.
2. Prendre les decisions que es considerin necessàries per a 

promoure les activitats de Càritas, en tots els seus nivells 
diocesans, d’acord amb els criteris i programes establerts 
per l’Assemblea. Entre elles constituir els departaments 
de treball que cregui convenient, per atendre aquelles 
àrees de treball que requereixin una major especificitat.

3. Ratificar la constitució i la dissolució, en el seu cas, de les 
Càritas parroquials o interparroquials, i donar el seu parer 
sobre la conveniència o no conveniència de promoure la 
constitució d’una Càritas Interparroquial.

4. Aprovar els reglaments de règim intern de Càritas Dioce-
sana.

5. Formular i aprovar inicialment per a sotmetre a la decisió 
de l’Assemblea Diocesana, les prioritats, els criteris i les 
propostes a què fan referència els punts 2, 3, 4 i 5 de l’ar-
ticle 13 d’aquests Estatuts.

6. Fixar els criteris i les normes d’elaboració dels pressupos-
tos anuals i de la comptabilitat que s’han d’adoptar en tots 
els nivells de Càritas Diocesana, i revisar i conformar els 
pressupostos anuals que les Càritas dels diversos nivells 
han de trametre a Càritas Diocesana d’acord amb el que 
estableix el títol VII d’aquests Estatuts.

7. Aprovar els criteris i normes de contractació del personal, 
en règim laboral o de voluntariat, en tot el nivell diocesà.

8. Realitzar tota classe d’actes d’administració, disposició, 
gravamen i domini sobre béns immobles, amb subjecció 
al que s’estableix en el títol VII d’aquests Estatuts.

9. Delegar les facultats que es considerin convenients als/les 
directors/es i als consells de les Càritas parroquials, inter-
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parroquials i arxiprestals de la Diòcesi per a la realització 
de les seves finalitats.

Article 18. FUNCIONAMENT DEL CONSELL DIOCESÀ.

1. El Consell Diocesà es reunirà, amb caràcter ordinari, una ve-
gada cada semestre i, amb caràcter extraordinari, sempre que 
ho acordi el mateix Consell Diocesà o l’Equip Directiu.

2. Les reunions les presidirà el Bisbe i les dirigirà el Director de 
Càritas Diocesana.

3. Les decisions es prendran per majoria simple dels membres 
presents amb dret de vot, essent necessari per a la seva valide-
sa un quòrum de dos terços.

4. Durant el primer semestre de cada any natural s`ha d’aprovar 
provisionalment, si procedeix, la memòria anual, el balanç i 
liquidació del pressupost de Càritas Diocesana, que es pre-
sentarà, si procedeix a l’Assemblea Diocesana i sempre al 
Bisbe de la Diòcesi.

CAPÍTOL III. L’EQUIP DIRECTIU.

Article 19. L’EQUIP DIRECTIU

1. És l’òrgan de govern ordinari, el primer responsable intern 
d’aquest instrument diocesà que és Càritas amb la finalitat de 
garantir la identitat, la unitat i la cohesió en l’actuació de les 
persones i en el desenvolupament eficaç de les activitats i de 
les obres que el defineixen.

2. Tindrà com a finalitat pròpia la de garantir l’encertada gestió 
de Càritas a la Diòcesi de Tortosa, amb la fidelitat deguda a 
la naturalesa eclesial de la institució, a les finalitats que li són 
pròpies de servir als més pobres i exclosos de la societat i a 
les directrius que s’adoptin en l’Assemblea Diocesana i en el 
Consell Diocesà.

3. Configurat com un veritable equip de treball, serà el lloc en el 
qual, de manera habitual i permanent, es realitzi el seguiment 
global de la institució i s’estudiïn, valorin i elaborin les deci-
sions operatives que cal adoptar.
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4. Per a les qüestions de gestió ordinària de la Institució, l’As-
semblea Diocesana i el Consell Diocesà deleguen en l’Equip 
Directiu.

5. L’Equip Directiu es reunirà cada mes, com a mínim i, quantes 
vegades sigui convocat pel Director o ho sol·licitin tres dels 
seus membres de ple dret.

6. Correspon al Delegat Episcopal la presidència de les reunions i 
al Director de Càritas Diocesana la direcció de les mateixes.

7. Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels as-
sistents, amb un quòrum mínim d’assistència de dos terços dels 
components amb dret a vot.

8. Donat el caràcter permanent i continuat del treball que aquest 
equip ha de realitzar, haurà de reunir-se amb la necessària pe-
riodicitat sota la direcció del Director/a de Càritas Diocesana. 
En absència d’aquest, les reunions de l’Equip Directiu seran 
dirigides pel Delegat Episcopal. En cas d’absència d’aquest dos 
exerciran aquesta tasca els Sotsdelegat Episcopal o Sotsdirector 
respectivament.

Article 20. MEMBRES DE L’EQUIP DIRECTIU.

L’equip directiu està integrat pels següents membres:
1. El Delegat Episcopal.
2. El Sotsdelegat Episcopal, en cas d’haver-n’hi
3. El/la Director/a de Càritas Diocesana.
4. El Sotsdirector Diocesà, en cas d’haver-n’hi.
5. El/la Secretari/a General.
6. L’Administrador/a de Càritas Diocesana.
7. Dos vocals que seran nomenats/des pel Director de Càri-

tas Diocesana.

Article 21. FUNCIONS DE L’EQUIP DIRECTIU:
1. Resoldre els afers que li corresponen i donar-ne compte al 

Consell Diocesà.
2. Preparar tots els assumptes que s’han de sotmetre a la de-

cisió del Consell Diocesà i convocar-ne les reunions.
3. Actuar com a òrgan executiu del Consell Diocesà i prepa-

rar-ne totes les reunions.
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4. Prendre les decisions que consideri necessàries per al 
desenvolupament de Càritas en la Diòcesi d’acord amb 
els criteris establerts pel Consell Diocesà i l’Assemblea.

5. Establir els criteris de seguiment, vigilància i control dels 
serveis i del desenvolupament dels pressupostos de Càri-
tas en la Diòcesi.

6. Proposar al Consell Diocesà el pla anual de treball de 
Càritas Diocesana perquè l’estudiï i l’aprovi, si escau.

7. Responsabilitzar-se de les funcions que li siguin confiades 
pel Consell Diocesà.

8. Contractar el personal professional i laboral d’acord 
amb les plantilles i normes de contractació aprovades pel 
Consell Diocesà.

9. Acceptar herències, de conformitat amb el que disposa 
l’article 59 d’aquests Estatuts, i tota classe de llegats.

CAPÍTOL IV. EL DELEGAT EPISCOPAL

Article 22.1. El Delegat Episcopal és nomenat pel Bisbe de la 
Diòcesi, pel període que ell determini, per a representar-lo a l’As-
semblea, al Consell Diocesà, a l’Equip Directiu i als altres nivells 
de Càritas, així com a la vida i a les activitats ordinàries de Càritas.

Article 22.2. Ha de vetllar per l’orientació i l’animació cristiana 
i evangèlica i per la identitat eclesial de Càritas. És també qui ha 
de garantir de manera explícita els vincles de comunió de Càritas 
Diocesana amb els organismes i projectes pastorals de la diòcesi.

Article 23. FUNCIONS DEL DELEGAT EPISCOPAL.

1. En representació del Bisbe:
2. Representar el Bisbe i, per tant, en cas d’absència d’aquest 

presidir en el seu nom, amb veu i vot, el Consell Diocesà 
i altres organismes de Càritas establerts o que es puguin 
establir.

3. Garantir que es realitzi qualsevol activitat que determini 
el Bisbe.

4. Transmetre a tots els òrgans de Càritas els criteris del Bis-
be per a assumptes concrets, així com suspendre l’execu-
ció dels acords presos per qualsevol dels seus òrgans si, al 
seu criteri, ho ha de saber abans el Bisbe.
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5. Informar al Bisbe de la marxa de Càritas i assessorar-lo 
en els assumptes relatius a l’acció caritativa i social de la 
Diòcesi.

6. Representar a Càritas Diocesana en l’Assembla de Càritas 
Espanyola i en la de Càritas Catalunya.

2. En la cura per la identitat cristiana:
1. Vetllar per la identitat evangèlica i diocesana de Càritas 

clarificant i promovent els criteris teològics i pastorals i 
promovent la comunió fraterna.

2. Vetllar per la idoneïtat i adequada formació de les per-
sones que col·laboren en les obres i serveis de Càritas.

3. Per propiciar la integració de la pràctica caritativa en la pas-
toral de la Diòcesi:
1. Vetllar perquè la dimensió caritativa i social hi sigui pre-

sent de manera eficaç en la vida i en l’acció pastoral de la 
Diòcesi.

2. Animar i motivar a tota la comunitat diocesana cap a 
l’acció caritativa i social, impulsant la formació de la 
consciència social.

3. Animar amb el/la Director/a i el/la Secretari/a General el 
desenvolupament institucional de Càritas a la Diòcesi, im-
pulsant la creació i l’orientació de les Càritas parroquials, 
interparroquials i arxiprestals.

4. Impulsar, juntament amb el/la Director/a i el/la Secreta-
ri/a General, la coordinació de Càritas Diocesana amb 
les altres Entitats eclesials d’acció caritativa i social de la 
Diòcesi.

CAPÍTOL V. EL/LA DIRECTOR/A DIOCESÀ/NA.

Article 24. El/la Director/a Diocesà/na de Càritas és el/la res-
ponsable executiu de les accions de Càritas Diocesana i és nomenat 
pel Bisbe, escoltant el parer de l’Assemblea Diocesana, del Consell 
Diocesà i de l’Equip Directiu, per un període de quatre anys pror-
rogables.

Article 25. FUNCIONS DEL/LA DIRECTOR/A DIOCESÀ/NA.

Correspon al Director/a de Càritas Diocesana:
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1. En l’àmbit de direcció i coordinació:
2. Dirigir, impulsar i coordinar l’acció de Càritas a la Diòce-

si amb els diversos consells i òrgans de govern.
3. Vetllar pel compliment dels fins institucionals previstos 

per aquests Estatuts i per l’execució dels acords de l’As-
semblea Diocesana, del Consell Diocesà i de l’Equip Di-
rectiu.

4. Animar, juntament amb el Delegat Episcopal i el/la Secre-
tari/a General el desenvolupament institucional de Càritas 
a tota la Diòcesi, impulsant la creació i orientació de les 
Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals.

5. Vetllar perquè el personal de Càritas dugui a terme ade-
quadament les seves tasques.

6. Promoure i potenciar d’acord amb el Delegat Episcopal, 
la incorporació i la formació dels col·laboradors/es de 
Càritas Diocesana.

7. Supervisar i controlar les obres i serveis de la Institució.
8. Impulsar, juntament amb el Delegat Episcopal i el/la Se-

cretària General, la coordinació de Càritas Diocesana amb 
les altres Entitats eclesials d’acció caritativa i social de la 
Diòcesi.

9. Coordinar, en el seu cas, a Càritas amb la resta d’orga-
nismes públics i privats que treballen en l’àmbit del be-
nestar social, tant en l’àmbit eclesial com en el civil.

2. En l’àmbit de gestió:
1. Dirigir, amb l’Equip Directiu, la gestió financera i patri-

monial. Ordenar i aprovar cobraments i pagaments dintre 
dels límits fixats pel pressupost ordinari i obrir comptes 
de qualsevol tipus i realitzar tota mena de operacions 
bancàries. Disposició de signatura en els comptes de Càri-
tas.

2. Autoritzar, amb la seva signatura, els contractes i cessa-
ments del personal contractat per Càritas o per les obres 
socials que d’ella en depenen en conformitat amb l’Equip 
Directiu.

3. En l’àmbit de la representació:
1. Representar a Càritas Diocesana en l’Assemblea de 

Càritas Espanyola i en el Consell de Càritas Catalunya i 
mantenir i ordenar les relacions amb les mateixes.
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2. Representar Càritas davant de tots els organismes públics 
i privats.

3. Signar convenis amb les administracions i altres entitats, 
així com realitzar actes jurídics que no estiguin atribuïts 
a altres òrgans en aquests Estatuts, podent delegar en tots 
dos casos en els/les directors/es de les Càritas parroquials, 
interparroquials i arxiprestals.

4. Defensar els béns i els drets de Càritas en forma extrajudi-
cial i judicial, atorgant poders per a plets, després d’haver 
obtingut les oportunes llicències del Bisbe.

4. En cas d’absència o de qualsevol altra causa que li impedeixi 
l’exercici del càrrec, el/la Director/a serà substituït pel Sots-
director en cas d’haver-n’hi, o per aquella persona en qui es 
delegui.

CAPÍTOL VI. EL/LA SECRETARI/A GENERAL.

Article 26. El/la Secretari/a General de Càritas Diocesana és no-
menat pel Bisbe de la Diòcesi havent escoltat el Delegat Episcopal 
i el/la Director/a, per un període de quatre anys prorrogables, per 
ajudar en les seves funcions al Director/a de Càritas Diocesana.

Article 27. FUNCIONS DEL/LA SECRETARI/A GENERAL.

Correspon al Secretari/a General:
1. Representació del Director/a:

1. Actuar com a executiu de les decisions de Càritas Dioce-
sana, vetllant per l’eficàcia del seu funcionament, per de-
legació del Director/a.

2. Ajudar al Director/a a supervisar les obres i serveis de 
Càritas.

3. Informar a l’Equip Directiu del funcionament ordinari 
de Càritas i transmetre les determinacions del mateix en 
l’àmbit intern de Càritas.

4. Qualsevol altra activitat que en ell/a delegui el/la Direc-
tor/a.

2. Coordinació:
1. Garantir la coordinació interna dels Serveis Diocesans de 

Càritas.
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2. Animar, juntament amb el Delegat Episcopal i el/la Direc-
tor/a, el desenvolupament institucional de Càritas a tota la 
Diòcesi, impulsant la creació i orientació de les Càritas 
parroquials, interparroquials i arxiprestals.

3. Impulsar, juntament amb el/la Director/a i el Delegat Epis-
copal, la coordinació de Càritas Diocesana amb les altres 
entitats eclesials d’acció caritativa i social de la Diòcesi.

4. Coordinar l’elaboració de la memòria anual de Càritas 
Diocesana.

3. Gestió:
1. Portar la gestió dels afers del personal de Càritas Diocesa-

na i informar al Director/a de la seva gestió.
2. Certificar documentalment qualsevol aspecte relatiu a la 

Institució amb el vist i plau del Director/a.
3. Trametre les convocatòries de les reunions de l’Assem-

blea, el Consell Diocesà i de l’Equip Directiu.
4. Encarregar-se de la correspondència i despatxar els as-

sumptes generals que no siguin específics d’altres serveis.
5. Actuar com a secretari/a de les reunions de l’Assemblea 

Diocesana, del Consell Diocesà i de l’Equip Directiu; 
aixecar-ne les corresponents actes i expedir-ne els certifi-
cats amb el vist-i-plau del Director/a.

6. Tenir-ne cura de tota la documentació de Càritas Diocesa-
na.

4. En cas d’absència o de qualsevol altra causa que li impedeixi 
l’exercici del càrrec, les funcions del Secretari General seran 
interinament assumides per la persona que designi el/la Direc-
tor/a de Càritas Diocesana.

CAPÍTOL VII. L’ADMINISTRADOR/A DIOCESÀ/NA.

Article 28. L’Administrador/a de Càritas Diocesana és el/la res-
ponsable de l’administració ordenada dels béns i recursos materials i 
econòmics de Càritas Diocesana. És nomenat pel Director de Cáritas 
Diocesana, amb el vist i plau del Bisbe, per un període de de quatre 
anys prorrogables.
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Article 29. FUNCIONS DE L’ADMINISTRADOR/A:

1. Administrar tots els béns de Càritas Diocesana.
2. Vetllar pel bon ús de les donacions rebudes i pel compli-

ment de la finalitat dels donants.
3. Procurar que la propietat dels béns de Càritas s’asseguri 

de manera que sigui civilment vàlida.
4. Mantenir l’inventari dels béns de Càritas.
5. Cobrar les rendes i productes dels béns, pagar els interes-

sos dels préstecs o hipoteques, aplicar a les finalitats de 
Càritas els diners que restin del pagament de les despeses 
i invertir segons les finalitats i directrius de Càritas.

6. Elaborar la comptabilitat general de Càritas i el compte de 
resultats.

7. Elaborar el pressupost i els comptes de l’administració.
8. Presentar al Consell Diocesà de Càritas tant el pressu-

post com els comptes de l’administració perquè siguin 
aprovats.

9. Seguiment dels pressupostos anuals de Càritas Diocesana 
per a l’adopció de mesures correctores si cal.

10. Aplicació i desenvolupament de les tècniques de planifi-
cació i racionalització administrativa.

11. Supervisar el desenvolupament de la comptabilitat de 
Càritas i del seu compte de resultats.

12. Disposició de signatura en els comptes de Càritas junta-
ment amb el/la Director/a i el/la Secretari/a General.

13. Control de compliment de les normes fiscals d’Hisenda i 
Corporacions.

14. Mantenir la necessària relació amb els administradors/es 
de les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals i 
vetllar per l’eficàcia de la seva gestió.

15. Elaboració de la memòria econòmica anual de Càritas.

TÍTOL V. CÀRITAS A LA DIÒCESI.

Article 30. L’acció de Càritas a la Diòcesi es desenvolupa a tra-
vés de les Càritas parroquials. Càritas Diocesana, d’acord amb els 
rectors, promourà la creació de càritas parroquials en aquelles par-
ròquies on no estigui constituida i el desenvolupament de les Càritas 
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parroquials que es regiran per les disposicions i directrius pertinents, 
donades per l’autoritat diocesana competent i pel que determinen 
aquests Estatuts.

Essent l’acció caritativa i social una expressió connatural de l’ac-
ció evangelitzadora de les comunitats parroquials, aquestes actuaran 
també en aquest camp amb la competència i la responsabilitat prò-
pia i originària que a les mateixes els correspon en la seva actuació 
pastoral.

Correspon als Serveis Diocesans de Càritas ajudar, potenciar i 
acompanyar a les Càritas parroquials en el compliment de la funció 
que els és pròpia en el servei als més pobres i als exclosos.

Amb el fi de garantir i consolidar la comunió en la “diaconia” 
de la caritat pròpia de l’Església diocesana, s’haurà de donar una 
mútua i estreta comunicació entre les Càritas parroquials i Serveis 
Diocesans de manera que sigui possible una profunda col·laboració 
entre elles.

CAPÍTOL I. CÀRITAS PARROQUIAL.

Article 31. Càritas Parroquial és l’instrument propi de les par-
ròquies per a promoure i realitzar l’acció caritativa i social en la seva 
demarcació.

Article 32. MEMBRES DE L’EQUIP DE CÀRITAS PARRO-
QUIAL.

L’Equip de Càritas Parroquial estarà format per:
1. El Rector de la parròquia com a President.
2. El/la Director/a de Càritas Parroquial.
3. El/la Secretari/a.
4. L’Administrador/a.
5. El personal contractat si n’hi ha.
6. La resta de voluntaris/es que col·laboren en les tasques i 

iniciatives que Càritas realitza.

Article 33. FINALITAT I COMPETÈNCIES DE CÀRITAS PAR-
ROQUIAL.

Li correspon a Càritas Parroquial:
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1. Atendre les situacions de necessitat que es produeixin en 
l’àmbit de la comunitat parroquial.

2. Facilitar a la comunitat parroquial el coneixement de 
les realitats de pobresa i d’exclusió social i de les seves 
causes, així com promoure la denúncia de les injustícies 
existents a la seva demarcació.

3. Animar el sentit de l’amor cristià i les exigències de la 
solidaritat amb els més necessitats

4. Procurar la integració de l’acció social i caritativa en la 
vida i en la pastoral de la parròquia com un element cen-
tral de la tasca evangelitzadora.

5. Impulsar la comunicació cristiana de béns.
6. Coordinar les seves funcions amb la resta d’iniciatives so-

cials i caritatives de la parròquia i amb Càritas Interparro-
quial i Arxiprestal.

7. Proposar al Consell Pastoral Parroquial, i promoure, 
d’acord amb aquest, totes aquelles iniciatives que es 
considerin necessàries per a concretar els acords i orienta-
cions de Càritas Diocesana.

8. Entrar en diàleg i col·laborar, en la mesura de les seves 
possibilitats, amb la resta d’organismes públics i privats 
que, en l’àmbit de la parròquia, treballin en la qüestió so-
cial.

9. Oferir als voluntaris/es la formació necessària i adient.

Article 34. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CÀRITAS 
PARROQUIAL.

1. La constitució de Càritas Parroquial serà a iniciativa de la 
parròquia i ha d’ésser comunicada al Consell Diocesà, al 
qual correspon ratificar-la, d’acord amb l’article 17.3.

2. El Rector, com a pastor propi i president de la comunitat 
de caritat que és la parròquia, exerceix la direcció jeràr-
quica de Càritas Parroquial, de conformitat amb els crite-
ris del Bisbe de la Diòcesi i les normes de Càritas Dioce-
sana.

3. L’organització de Càritas Parroquial ha de ser la més 
apropiada a la realitat, a les circumstàncies i a les necessi-
tats de cada parròquia. En especial el Rector i el Consell 
Pastoral Parroquial si n’hi ha, procuraran que, segons les 
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circumstàncies, hi hagi un Equip Parroquial de Càritas, 
que el presideix el Rector i dirigit per un Director/a.

4. Cada Equip mirarà d’organitzar-se de la manera més efec-
tiva i pràctica constituint, si es considera convenient, una 
Comissió Permanent més reduïda per tal de preparar les 
reunions de l’Equip i gestionar els afers més quotidians.

5. El Director de Càritas Parroquial és qui la representa en 
tots els nivells de Càritas de la Diòcesi i té la missió de dur 
a terme les funcions que li siguin delegades per l’Equip 
de Càritas Parroquial, del qual forma part, d’acord amb 
les directrius i orientacions de Càritas Diocesana. Pel fet 
de ser Director de Càritas, formarà part del Consell de 
Pastoral de la Parròquia.

6. Si tot això no és possible, es vetllarà perquè hi hagi al-
menys un representant que faci present Càritas Parroquial 
en tots els nivells de Càritas en la Diòcesi.

7. A ser possible, comptaran amb un/a Administrador/a i 
un/a Secretari/a. Les funcions de l’Administrador/a seran 
semblants a les que aquests Estatuts atribueixen a l’Ad-
ministrador/a Diocesà/na, però adaptades a l’àmbit parro-
quial.

8. Anualment cada Càritas Parroquial remetrà a Serveis 
Diocesans el balanç i la memòria econòmica i d’activi-
tats, per tal d’incorporar-ho a la memòria anual de Càritas 
Diocesana, així com totes aquelles dades que siguin ne-
cessàries per a la gestió administrativa i legal.

9. És mantindrà amb tots els socis i col·laboradors una co-
municació fluida per tal que restin informats i se sentin 
implicats.

10. El tancament d’una Càritas Parroquial ha de ser comuni-
cat pel rector de la parròquia i pel seu Director a l’Equip 
Directiu de Càritas Diocesana qui en donarà trasllat al 
Consell Diocesà per la seva ratificació si s’escau.

Article 35. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE L‘EQUIP 
PARROQUIAL.

1. El/la Director/a de Càritas Parroquial rebrà el seu nomenament 
del Director/a de Càritas Diocesana a proposta del Consell 
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Pastoral Parroquial i del seu Rector. La durada del seu càrrec 
serà per un període de de quatre anys prorrogables.

2. L’Equip de Càritas Parroquial, a fi de garantir la continuïtat, 
establirà un sistema de renovació parcial dels seus membres. 
La durada del càrrec dels quals serà de 4 anys, prorrogables. 
Els nomenaments i les renovacions hauran de ser comunicats 
als Serveis Diocesans per al seu reconeixement i efectivitat.

CAPÍTOL II. CÀRITAS INTERPARROQUIAL.

Article 36.1. En les ciutats amb més d’una parròquia, tant les 
parròquies com els Serveis Diocesans, podran promoure la constitu-
ció d’una única Càritas Interparroquial que englobarà totes les Càri-
tas parroquials de la ciutat, per a la realització conjunta i subsidiària 
de les activitats i serveis d’acció caritativa i social de les Càritas 
parroquials que agrupi. L’acord per a fer-ho es prendrà en el marc de 
totes les parròquies de la ciutat i es comunicarà a Càritas Diocesana 
per a què ho ratifiqui.

Article 36.2. La constitució, les finalitats, l’organització, el règim 
econòmic i el funcionament de la Càritas Interparroquial s’acorda-
ran i determinaran, en cada cas, per les Càritas parroquials que pre-
tenguin agrupar-se.

Tot i això, la Càritas Interparroquial no podrà en cap moment 
eliminar la preocupació per l’acció caritativa i social dintre de les 
pròpies parròquies, ans al contrari, hauran de potenciar la dedicació 
per l’acció caritativa i social a la pròpia parròquia.

Article 36.3. La proposta de dissolució d’una Càritas Interparro-
quial s’ha de prendre en el marc del Consell Interparroquial i ha de 
ser comunicat pel seu Director a l’Equip Directiu de Càritas Dioce-
sana, qui en donarà trasllat al Consell Diocesà per a la seva ratifica-
ció si s’escau.

Article 37. MEMBRES DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL.

Càritas Interparroquial estarà format per:
1. El Rector de parròquia designat per tots els preveres com 

a consiliari, que ostentarà la direcció jeràrquica.
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2. Els altres rectors de les parròquies.
3. El/la Director/a de Càritas Interparroquial.
4. El/la Secretari/a.
5. L’Administrador/a.
6. El personal contractat si n’hi ha.
7. La resta de voluntaris/es de totes les parròquies que col·la-

boren en les tasques i inici-atives que Càritas realitza.

Article 38. ÒRGANS DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL.

1. l’Assemblea Interparroquial.
2. El Consell Interparroquial.

Article 39. L’ASSEMBLEA DE CÀRITAS INTERPARRO-
QUIAL.

L’Assemblea Interparroquial estarà formada per la totalitat dels 
membres de Càritas Interparroquial i seria aconsellable la participa-
ció com a convidat sense vot, a tots els donants col·laboradors.

Article 40. FUNCIONS DE L’ASSEMBLEA INTERPARRO-
QUIAL.

Correspon a l’Assemblea Interparroquial:
1. Aprovar la memòria d’activitats, la liquidació del pressu-

post i els comptes i el balanç de l’exercici immediatament 
anterior, i el pla d’actuació i el pressupost del nou exerci-
ci.

Article 41. FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA INTERPAR-
ROQUIAL.

L’Assemblea es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada a 
l’any, preferiblement a l’inici de l’exercici, i, amb caràcter extraor-
dinari, sempre que el President, el/la Director/a o el Consell Inter-
parroquial ho considerin convenient. Les reunions seran convocades 
i dirigides pel Di-rector/a i actuarà de secretari/a el que ho sigui del 
corresponent Consell Interparroquial.

Article 42. EL CONSELL INTERPARROQUIAL.

El Consell és l’òrgan de representació i gestió de Càritas Inter-
parroquial per a l’acompliment i la realització de les seves finalitats.
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En especial, tindrà cura de la interrelació de Càritas amb les enti-
tats i organitzacions eclesiàstiques, religioses i civils del seu àmbit, 
per a una actuació més coordinada i eficaç.

Per a l’assoliment d’aquestes finalitats, tindrà atribuïdes totes les 
funcions i facultats que siguin necessàries per delegació expressa del 
Consell Diocesà.

Article 43. MEMBRES DEL CONSELL INTERPARROQUIAL.

El Consell serà format per les persones següents :
1. El prevere designat per tots els altres com a consiliari, que 

exercirà la direcció jeràrquica i actuarà de President.
2. El/la Director/a Interparroquial.
3. El/la Secretari/a.
4. L’Administrador/a.
5. Un representant de cada parròquia, designat per cada 

Consell de Pastoral Parroquial i el qual en formarà part 
com a nexe d’unió entre Càritas Interparroquial i cadas-
cuna de les parròquies.

6. Els/les treballadors/es que el Consell Interparroquial de 
Càritas consideri oportú.

7. Els/les voluntaris/es responsables de les diferents àrees 
o departaments de Càritas Interparroquial que acordi el 
Consell Interparroquial.

Article 44. Els membres del Consell exerciran el seu càrrec 
d’acord amb el que estableix el Títol VI d’aquests estatuts.

Article 45. El Consell comunicarà a Càritas Diocesana el nombre 
dels seus membres, la seva composició, estructura i organització, la 
designació de la Comissió Permanent i les posteriors modificacions.

Els nomenaments i renovacions dels membres del Consell i del 
Director hauran de comunicar-se a Càritas Diocesana per al seu re-
coneixement i efectivitat.

Article 46. FUNCIONAMENT DEL CONSELL INTERPARRO-
QUIAL.

El Consell es regularà per les següents normes:
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1. Ha d’actuar com a òrgan col·legiat. Cada membre té dret a 
un vot, a excepció dels treballadors/es, la missió del qual 
serà assessorar tècnicament el Consell.

2. Formularà i aprovarà inicialment, per a sotmetre-ho a la 
decisió de l’Assemblea Interparroquial, les prioritats, els 
criteris i les propostes a què fa referència l’article 40.

3. Designarà del seu si el/la secretari/a i els/les responsables 
dels càrrecs i dels departaments o àrees que acordi insti-
tuir per a un funcionament més eficaç, i els atribuirà les 
funcions que consideri adients.

4. Podrà designar del seu si una Comissió Permanent, deter-
minant el nombre de persones adient, de la qual formarà 
part el Director, en qualitat de president, per a formalitzar 
els acords del Consell Interparroquial, preparar les seves 
reunions i resoldre els assumptes de tràmit i aquells altres 
que li hagi confiat expressament. La delegació permanent 
de funcions a la Comissió Permanent requerirà el vot favo-
rable de les dues terceres parts dels membres del Consell 
Interparroquial. Mai no són delegables aquelles funcions 
que necessitin la posterior aprovació de l’Assemblea.

5. El Consell es reunirà, ordinàriament, una vegada cada 
trimestre i, amb caràcter extraordinari, sempre que sigui 
convocat pel Director/a.

6. Les reunions seran dirigides pel Director/a o, si no hi és, 
per aquell membre del Con-sell en que hagi designat ex-
pressament, o a falta d’aquesta designació pel membre 
més antic de més edat del Consell.

Article 47. EL/LA DIRECTOR/A INTERPARROQUIAL.

El/la Director/a Interparroquial serà designat pel prevere que 
exerceixi la direcció jeràrquica de la Càritas Interparroquial, a 
proposta del Consell Interparroquial, havent escoltat el parer dels 
Consells Pastorals de les Parròquies de la localitat. Serà nomenat pel 
Director/a de Càritas Diocesana, d’acord amb l’article 16.6.

Article 48. FUNCIONS DEL DIRECTOR/A DE CÀRITAS IN-
TERPARROQUIAL.

1. Representar Càritas Interparroquial en tots els nivells de 
Càritas a la Diòcesi i davant de les associacions, institu-
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cions, entitats i organitzacions, eclesiàstiques, religioses i 
civils, del seu àmbit.

2. Convocar i dirigir les reunions de l’Assemblea, del Consell 
i, si fa al cas, de la Comissió Permanent Interparroquial, i 
executar-ne els acords.

3. Coordinar les activitats dels diferents departaments o àrees 
en què estigui estructurada la Càritas Interparroquial.

4. Exercir totes aquelles accions i facultats que li confe-
reixen aquests Estatuts i les que li siguin expressament 
delegades.

5. En cas d’absència o de qualsevol altra causa que li im-
pedeixi l’exercici del càrrec, el substituirà el membre del 
Consell que hagi designat expressament o, a falta d’aques-
ta designació, pel membre més antic de més edat.

Article 49. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE CÀRITAS IN-
TERPARROQUIAL.

La Càritas Interparroquial actuarà amb plena autonomia i respon-
sabilitat en l’acompliment de les seves finalitats i en la realització de 
les seves funcions d’acord amb la seva constitució, els criteris, els 
programes d’acció i les orientacions de l’Assemblea Interparroquial 
i les normes i directrius de Càritas Diocesana, de conformitat amb 
les disposicions d’aquests Estatuts.

Per a la consecució d’aquests objectius, el Consell de Càritas In-
terparroquial tindrà atribuïdes les facultats que siguin necessàries 
per delegació expressa del Consell Diocesà.

Article 50. Les activitats i els serveis de la Càritas Interparro-
quial hauran d’ajustar-se als corresponents pressupostos anuals.

CAPÍTOL III : CÀRITAS ARXIPRESTAL.

Article 51. Es recomana vivament que els arxiprestats consti-
tueixen Càritas Arxiprestal com a lloc de trobada i de col·laboració. 
Així com per a promoure conjuntament iniciatives que sobrepassin 
les competències i les possibilitats de les Càritas parroquials i inter-
parroquials.
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La seva funció serà de coordinació, sense que això resti el pro-
tagonisme i la responsabilitat que en l’acció social han de tenir les 
Càritas parroquials.

Article 52. MEMBRES DE L’EQUIP DE CÀRITAS ARXI-
PRESTAL.

L’Equip de Càritas arxiprestal estarà format pels directors/es de 
les Càritas parroquials i interparroquials que en formin part, pels 
representants que es consideri convenient i pel consiliari arxiprestal 
de Càritas que serà escollit per tots els rectors de les parròquies que 
en formin part.

Article 53. FUNCIONS DE CÀRITAS ARXIPRESTAL.

Li correspon a Càritas Arxiprestal :
1. Facilitar la trobada de tots els/les qui treballen a les Càri-

tas parroquials o interparroquials de l’arxiprestat.
2. Coordinar les accions i establir unitat de criteris.
3. Promoure i realitzar aquelles iniciatives que sobrepassin 

el nivell parroquial.
4. Realitzar un estudi de la realitat que permeti prendre deci-

sions conjuntes establint prioritats d’actuació.
5. Promoure i impulsar la formació del voluntariat.
6. Impulsar la comunicació cristiana de béns.
7. Coordinar les seves funcions amb la resta de les comis-

sions arxiprestals dedicades a l’acció social i caritativa i 
amb la resta d’entitats eclesials i comunitats religioses de-
dicades a l’acció social i caritativa.

8. Dialogar amb l’administració i/o amb altres entitats so-
cials.

TÍTOL VI. GRATUÏTAT, INCOMPATIBILITAT I DURADA 
DELS CÀRRECS.

Article 54. Els membres de tots els òrgans de qualsevol dels nivells 
d’actuació de Càritas (diocesà, arxiprestal, interparroquial i parro-
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quial) exerciran llurs càrrecs gratuïtament, però tindran dret a la 
bestreta i al reembossament de les despeses degudament justificades

Exceptuant al Secretari/a General, que podrà ser càrrec remune-
rat a criteri del Consell Diocesà i amb el consentiment exprés del 
Bisbe de la Diòcesi.

Article 55. 1. El nomenament dels directors de Càritas, en qualsevol 
dels seus nivells d’actuació (diocesà, interparroquial i parroquial) i 
dels representants de les Càritas parroquials que no tinguin consti-
tuït Consell, és incompatible amb l’exercici de càrrecs públics de 
caràcter polític. Les persones que, després de nomenades, incorrin 
en aquesta incompatibilitat cessaran automàticament com a directors 
o representants de Càritas en prendre possessió d’aquests càrrecs.

Article 55.2. Es vetllarà per la més absoluta transparència en 
l’exercici dels càrrecs a Càritas per tal que l’exercici de qualsevol 
altra activitat directiva en fundacions i associacions afins no pugui 
mai perjudicar l’entitat. En els casos dubtosos, es recorrerà, si cal, al 
discerniment i a la decisió del Bisbe, o al d’aquell àrbitre individual 
o col·lectiu en qui expressament ho delegui, després d’escoltar el 
Consell Diocesà.

Article 56. Tots els nomenaments que s’efectuïn per a càrrecs de 
Càritas en qualsevol dels seus nivells d’actuació s’entenen per a un 
termini de quatre anys prorrogables.

TÍTOL VII. PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC DE CÀRI-
TAS.

CAPÍTOL I: CAPACITAT ECONÒMICA.

Article 57. En virtut de la seva personalitat jurídica, canònica i civil, 
Càritas Diocesana de Tortosa, i sols ella, és subjecte amb capacitat 
per adquirir, retenir, administrar i vendre béns; d’adquirir drets o 
obligacions de caràcter econòmic i d’efectuar tota classe d’opera-
cions que siguin convenients per al desenvolupament i compliment 
de les seves finalitats; sense altres limitacions que les que s’es-
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tableixin en aquests Estatuts o Reglaments que els desenvolupin i, 
segons els criteris pastorals i les normes administratives del Bisbat.

Article 58. El patrimoni de Càritas Diocesana de Tortosa estarà for-
mat per:

1. Els bens mobles i immobles que estiguin al seu nom o 
vingui posseint com a propis.

2. Els béns de qualsevol classe que adquireixi a títol onerós o 
gratuït, en especial els procedents de donacions, herències 
o llegats que es facin al seu favor.

3. Les quotes dels seus socis.
4. L’import o participació en la col·lecta del Dia de la Caritat 

o qualssevol altres.
5. El rendiment dels mitjans de distinta naturalesa que s’ar-

bitren per a l’obtenció de recursos i els produïts pels seus 
propis serveis.

6. El patrimoni net dels seus programes i serveis.
7. Les quantitats que la Diòcesi pugui destinar als fins es-

pecífics de Càritas Diocesana.
8. Tota classe d’aportacions i donatius o subvencions que 

pugui obtenir.
9. Qualsevol altre lícitament adquirit.
10. Les aportacions o subvencions que li puguin concedir 

Càritas Espanyola i Càritas Catalunya dels seus fons.

Article 59. Les herències s’entendran acceptades, sempre, a benefici 
d’inventari.

Article 60. La determinació de les dates, la planificació i l’orga-
nització de les col·lectes i recaptes seran establertes pel Consell 
Diocesà i autoritzades pel Bisbe de la Diòcesi.

Article 61. Les operacions de crèdit s’ajustaran a les previsions 
pressupostàries i només podran efectuar-se amb l’autorització del 
Consell Diocesà, l’observança de la normativa aplicable del Codi de 
Dret Canònic i ajustant-se a les disposicions generals de l’Església 
i, en particular, a la normativa diocesana d’assumptes econòmics.
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CAPÍTOL II. ADMINISTRACIÓ DELS RECURSOS.

Article 62.1. Els recursos obtinguts pels diferents nivells de Càritas 
seran destinats exclusivament a la realització i l’acompliment dels 
seus programes i finalitats establertes; i observaran la necessària 
cura en la correcta administració que executaran amb l’autonomia i 
responsabilitat corresponents.

Article 62.2. Les Càritas interparroquials adaptaran i adequa-
ran la gestió i l’administració dels recursos del seu àmbit al règim 
econòmic, conforme a l’article 36.2 d’aquests Estatuts.
En tot cas, a fi de vetllar per la unitat d’ acció en tot l’àmbit de 
la Diòcesi, les Càritas parroquials i interparroquials acomodaran 
i ajustaran la seua actuació a les directrius, plans i normes del 
Consell Diocesà, d’acord amb les normes de l’economia diocesana.

Article 63. RÈGIM ECONÒMIC.

Les Càritas parroquials i interparroquials remetran anualment a 
Càritas Diocesana, i dintre dels terminis fixats per aquesta, el pro-
grama i pressupost per a l’any següent, el balanç dels seus ingressos 
i despeses de l’any anterior i la memòria de les activitats que hagin 
desenvolupat en el dit període, a fi d’incorporar-los a la documen-
tació que cada any ha de remetre a la Cúria Diocesana i a Càritas 
Espanyola, així com qualsevol altres dades necessàries per complir 
amb el marc legal vigent.

Article 64.1. Els fons es dipositaran en comptes oberts en l’establi-
ment o establiments de crèdit, caixes d’estalvis o bancs que acordi 
cada equip de Càritas, a nom de Càritas Diocesana i el seu número 
d’identificació fiscal (NIF), fent constar com a subtítol de l’entitat 
interparroquial o parroquial i la població que la identifiqui. L’ober-
tura i la cancel·lació d’aquests comptes requerirà la prèvia autorit-
zació de l’Equip Directiu de Càritas Diocesana.

Els directors dels corresponents nivells de Càritas, mancomu-
nadament amb el membre o membres designats a tal fi per cada 
Equip de Càritas, seran els únics autoritzats per a disposar d’aquests 
comptes.
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Article 64.2. Es requerirà l’autorització prèvia del Consell 
Diocesà i del Consell d’Assumptes Econòmics del Bisbat, per a 
l’obertura de productes financers com ara: Comptes de valors, fons 
d’inversió ó d’altres instruments financers similars.

Article 65. ADMINISTRACIÓ ORDINÀRIA.

Es consideraran actes de administració ordinària els inclosos ex-
pressament en el pressupost anual, una vegada aprovats en deguda 
forma.

Article 66. ADMINISTRACIÓ EXTRAORDINÀRIA.

Es consideren com actes d’administració extraordinària:
1. Els que modifiquen substancialment o suposen un risc 

greu per l’estructura del patrimoni de la institució.
2. La sol·licitud de préstec o crèdit, sigui quin sigui l’ im-

port, a entitats financeres o a altres persones físiques o 
jurídiques.

3. Les inversions de diners i els canvis de les inversions fetes, 
sempre que suposi canviar notablement la naturalesa dels 
bens que s’ inverteixin, o risc greu per a la inversió, quan 
el seu valor excedeixi els límits fixats per la Conferen-
cia Episcopal a efectes del cànon 1292 del Codi de Dret 
Canònic.

4. Aquelles despeses o inversions que es consideren extraor-
dinàries segons la normativa diocesana.

Article 67.1. Per a que siguin vàlids els actes d’administració ex-
traordinària, s’ha d’aconseguir la autorització escrita del Consell del 
seu àmbit, tenint prèviament el parer favorable del Consell Diocesà 
de Càritas i, en el seu cas, l’autorització del Consell Diocesà d’As-
sumptes Econòmics.

Article 67.2. Igualment s’exigirà aquesta autorització en els se-
güents casos:

1. Arrendaments d’ immobles que pertanyen a Càritas per 
un temps superior a cinc anys.

2. Acceptació de donatius u ofrenes que estiguin gravades 
amb una càrrega modal o una condició.
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CAPÍTOL III. COMPTABILITAT.

Article 68. Tots els nivells de Càritas a la Diòcesi de Tortosa 
adoptaran el mateix únic sistema de comptabilitat, adaptat al pla ge-
neral de comptabilitat vigent, així com els protocols d’actuació que 
aprovi el Consell Diocesà.

Els exercicis econòmics coincidiran amb l’any natural.

Article 69. Càritas a la Diòcesi de Tortosa fomentarà la comuni-
cació cristiana de béns en tots els seus àmbits.

TÍTOL VIII. FUNDACIONS CREADES PER CÀRITAS.

Article 70. Càritas Diocesana podrà constituir fundacions do-
tades de personalitat jurídica civil atenent a la normativa legal vigent 
per tal d’aconseguir els objectius propis de l’acció caritativa i social 
de l’Església.

Article 71. ADMINISTRACIÓ DE LES FUNDACIONS.

2. L’administració dels béns de les fundacions de Càritas Dioce-
sana i la gestió de les obres promogudes per elles hauran de 
manifestar amb total claredat que, tant els seus béns com les 
seues obres, no tenen cap altra finalitat que la realització dels 
objectius caritatius i socials definits a les respectives cartes 
fundacionals.

1. Els/les responsables executius de l’administració de les funda-
cions i de la gestió de les obres promogudes per les fundacions 
de Càritas, no podran ser membres del patronat respectiu, ni 
ostentar càrrecs de govern o càrrecs executius a Càritas Dioce-
sana.

Article 72. LA JUNTA DE GOVERN O PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ.

La Junta de Govern o Patronat de la Fundació serà el responsable 
immediat per a què en la seua actuació la Fundació respongui rigo-
rosament a les finalitats fundacionals i compleixi fidelment el que 
s’estableix en els seus estatuts.

Els/les membres de la Junta o Patronat seran de lliure designació 
de Càritas Diocesana.
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Article 73. Càritas Diocesana podrà exigir les informacions i 
dades que estimi oportunes per a realitzar el seguiment de les seues 
fundacions i de les obres promogudes per aquestes, i podrà també 
realitzar totes les visites que consideri oportunes amb la mateixa 
finalitat.

Article 74.Tan sols Càritas Diocesana, complint amb tots els re-
quisits legals pertinents, podrà modificar el text de la Carta Funda-
cional. De la mateixa manera, les modificacions que s’hagin d’intro-
duir als Estatuts hauran de ser aprovats per ella.

TÍTOL IX. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLU-
CIÓ DE CÀRITAS.

Article 75. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS.

Correspon al Bisbe de la Diòcesi la modificació dels presents 
Estatuts, que podrà fer ho bé per decisió pròpia o a petició de l’As-
semblea Diocesana de Càritas, del Consell Diocesà o de l’Equip Di-
rectiu després de presentar-li un informe.

Article 76. DISSOLUCIÓ DE CÀRITAS.

La dissolució de Càritas a la Diòcesi de Tortosa, com a organitza-
ció estructurada de conformitat amb aquests Estatuts, només podrà 
ser decretada pel Bisbe de la Diòcesi.

Si es produeix aquesta situació, es designarà una comissió liqui-
dadora, la qual, després de complerts tots els compromisos contrets, 
lliurarà el patrimoni restant al Bisbe de la Diòcesi per a què sigui 
destinat a finalitats caritatives i socials.

-----------------

Estatuts aprovats per decret  
de l’Excm. i Rvdm. Enrique Benavent i Vidal,

del dia 30 de desembre de 2021
(Cf. Bisbat de Tortosa, Secretaria General, registre de sortida)

Francisco García Monforte
Canceller i Secretari General
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Crònica diocesana

Celebració del “diumenge de rams” a la Catedral

El dia 10 d’abril es celebrà a la Catedral la Missa del Diumenge 
de Rams, pòrtic festiu que dóna inici a les celebracions de Setmana 
Santa. Van concelebrar amb el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent 
Vidal, quatre preveres membres del Cabildo Catedralici. En primer 
lloc van desplaçar-se a l’absis de la Catedral per commemorar l’en-
trada del Senyor a Jerusalem. El Sr. Bisbe beneí les palmes dels xi-
quets i xiquetes acompanyats pels seus pares i després de l’antífona 
d’introducció, de la monició i d’una pregària, fou proclamat l’Evan-
geli (Lc 19, 28-40). Tot seguit de la monició: “Germans estimats: 
Imitem el poble que aclamava Jesús i caminem en pau”, unes pa-
raules del Sr. Bisbe, Jesús entrà a Jerusalem com un rei i va caminar 
cap a la Passió i cap a la Resurrecció, la victòria definitiva. En pro-
cessó s’entrà a la Catedral, cantant: “Que alegría cuando me dijeron 
vamos a la casa del Señor” i s’inicià l’Eucaristia. La part musical fou 
a càrrec de Mn. Víctor Cardona a l’orgue i la Sra. Mercè Saladich 
Olivé dirigí els cants.

Celebració de la Missa Crismal
a la catedral de Tortosa

El dia 12 d’abril, dimarts sant, es celebrà a la catedral la Missa 
Crismal presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i 
concelebrada per 51 preveres. Van participar de la celebració, tres 
diaques permanents, els dos seminaristes de la nostra diòcesi, al-
gunes religioses i un bon nombre de laics. Dirigí els cants Mn. Ru-
bén García, acompanyat per Mn. Víctor Cardona a l’orgue.

El Sr. Bisbe va agrair el servei a la diòcesi i al poble de Déu al 
llarg de 50 anys, als dos preveres que enguany celebraven “bodes 
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d’or” de la seva ordenació. Son els Mossens José Mª Membrado 
Blas i Ricardo Fígols Sorribes. Tanmateix, en la pregària eucarística, 
es van recordar els preveres que han passat a la “Casa del Pare” des 
de l’anterior celebració de la Missa Crismal: José Mª Subirats Ribes, 
Joaquín Obón Molinos, Joaquín Ariño Milián, Manuel Giner Mercé, 
Manuel Doménech Milián, Marcos Gascón Alegre.

La col·lecta va anar destinada a Càritas Pro Ucraïna, en la que 
van col·laborar sacerdots i fidels.

Un grup de preveres i laics van portar les ofrenes i mentre vam 
cantar l’himne de presentació de les ofrenes: “Accepteu, oh redemp-
tor, el nostre cant de lloança”. Els diaques permanents van prepa-
rar l’altar per a la litúrgia de l’Eucaristia. Beneits els olis dels ca-
tecúmens i dels malalts, i consagrat el Crisma, el Sr. Bisbe impartí la 
solemne benedicció final i amb les paraules del diaca permanent: En 
nom del Senyor, podeu anar-vos-en en pau i el cant a la Mare de Déu 
“Salve Regina” acabà la celebració de la Missa Crismal.

Com tots els anys es compartí al Seminari un dinar de germanor, 
al final del qual van adreçar la paraula els dos sacerdots que celebra-
ven els 50 anys de la seua ordenació sacerdotal. Tots dos van donar 
gràcies al Senyor per la vocació que els va donar i poder exercir du-
rant tants anys el seu ministeri sacerdotal. Finalment unes paraules 
del Sr. Bisbe: Dono gràcies al Senyor per tants anys que heu pogut 
dedicar la vostra vida al servei de l’Església. Cinquanta anys són 
molts. Durant aquest llarg període de temps, heu passat per grans 
canvis en l’Església i heu continuat vivint amb entusiasme, adap-
tant-vos a tot el que anava sorgint i sempre mantenint-vos fidels al 
Senyor i al vostre ministeri. Va tenir un record pels quatre bisbes 
que durant aquests anys han exercit el seu ministeri episcopal a la 
nostra diòcesi: Dn. Ricardo Carles, Lluís Martínez Sistach, Javier 
Salinas i Enrique Benavent. I adreçant-se a tots els sacerdots els di-
gué: Aquests dies de tantes celebracions, després de Pasqua procu-
reu descansar en la mesura que us sigue possible.

Desitjà a tots una bona Setmana Santa i una santa Pasqua de Re-
surrecció. Preguem el Senyor pel nostre bisbe Enrique i pel nostre 
presbiteri diocesà i demanem-li que ens concedeixi vocacions al sa-
cerdoci. Maria Joana Querol Beltrán
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Recull de notícies
publicades al setmanari “Vida Diocesana”

Abril 2022

Exposició Bíblica a l’Hospitalet de l’Infant.

Pràcticament al començament de la Quaresma, la parròquia de 
Sant Pere de l’Hospitalet va organitzar una exposició bíblica al bell 
mig de l’Hospital antic del poble. La inauguració va tenir lloc el dia 
5 de març, a les 18h de la tarda. A part d’altres membres de la corpo-
ració municipal, també hi varen ser presents un bona representació 
de fidels de la parròquia.

La inauguració va ser a càrrec del rector de la parròquia, que 
va començar llegint els primers versets de la Carta als Hebreus, tot 
explicant el motiu i el sentit de l’exposició. Després va intervenir el 
Sr. Alcalde, agraint l’aportació de la parròquia a les activitats de la 
població, així com també va ressaltar la importància de conèixer la 
Bíblia com a patrimoni cultural.

Reunió del Consell Pastoral Diocesà.

El dissabte, 5 de març, a les 10’30 hores, va tenir lloc al Semi-
nari la reunió del Consell Pastoral Diocesà, presidida pel Sr. Bisbe, 
Mons. Enrique Benavent Vidal. El motiu de la reunió va ser partici-
par com a membres del Consell en el Procés Sinodal, concretament 
en el tema: FEM MEMÒRIA SINODAL. Vam treballar-lo a nivell 
de grup i es van fer les corresponents aportacions.

Amb aquest esperit de comunió, s’inicià la reunió del CPD amb 
el rés litúrgic de l’Hora de Tèrcia. Després d’unes paraules de salu-
tació i reflexions del Sr. Bisbe es centrà la reunió en l’apartat FEM 
MEMÒRIA SINODAL i es proclamà la Paraula de Déu assenya-
lada en el material de treball i tot seguit vam passar a comentar les 
preguntes que ens presentava aquest tema. Una vegada fetes les 
aportacions es donà per finalitzada la reunió del Consell Pastoral 
Diocesà. Maria Joana Querol Beltrán - Secretària del Consell Pas-
toral Diocesà
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Exercicis espirituals per al clergat.

La tasca pastoral sempre comporta un desgast, no només físic i 
psicològic sinó també de relació amb Crist, per això, com es normal 
i molt recomanable, la Delegació del clergat organitza exercicis es-
pirituals. Com va dir el Sr. Bisbe l’últim dia, les coses que farem se-
ran les mateixes, però aquests exercicis ens recorden que les podem 
fer d’una altra manera: amb il·lusió i sempre en una relació molt 
més forta amb Jesús i amb les comunitats que servim. Aquest curs, 
la primera tanda, l’hem fet del 6 a l’11 de Març, a la casa d’espiri-
tualitat de les germanes Teresianes de Jesús. Acompanyats i dirigint 
les reflexions el P. Fernando Ruiz, Mercedari. Han sigut uns dies de 
silenci, pregària i tranquil·litat on hem pogut experimentar que Déu 
ens estima i que la nostra relació amb Ell es el més important del 
nostre ministeri. Mn. Gerard Reverte

La parròquia del Roser de Tortosa
primera en entronitzar la nova imatge
de la Mare de Déu de la Cinta.

Diumenge 27 de febrer, tal com estava previst coincidint amb 
la missa de dotze, va tenir lloc a l’Església del Roser de Ferreries 
de Tortosa la primera entronització de la nova imatge de la Mare 
de Déu de la Cinta en una parròquia de la diòcesi. Es tracta d’una 
donació per part de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la 
Cinta d’una imatge en bronze, rèplica de l’escultura de Marco Au-
gusto Dueñas que ocupa l’espai central de la façana de la Catedral 
de Santa Maria. La imatge, que ha quedat exposada en un espai molt 
destacat del temple al costat de l’altar, té una alçada de quasi un me-
tre, pesa 50 quilos i s’ha fet als tallers “Bronces Artísticos” de San 
Fernando de Henares a Madrid. El rector de la parròquia, mossèn 
Ramón Labernié fou l’encarregat de beneir la imatge, acompanyat 
del prior de la Reial Arxiconfraria, mossèn Josep Maria Membrado. 
Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta
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El bisbe de Tortosa va visitar
la Càritas Parroquial de Móra d’Ebre.

L’Excm. i Rvdm. D. Enrique Benavent, Bisbe de Tortosa, el De-
legat Episcopal Mn. Carlos París i el Director de Càritas Diocesana 
de Tortosa, han realitzat una visita pastoral a la delegació de Càritas 
Parroquial de Móra d’Ebre, el 10 de març passat.

La visita s’emmarca dins de la sèrie de visites pastorals progra-
mades a diferents equips locals de Càritas de la diòcesi, que s’ani-
ran fent progressivament. Aquestes visites permeten conèixer les 
diferents realitats existents a l’àmbit territorial i el treball que duen 
a terme cadascuna de les Càritas parroquials i interparroquials del 
territori.

A Móra d’Ebre van ser rebuts pel rector de la parròquia Sant Joan 
Baptista, Mn. Anastasio Soriano, per la directora de la Càritas Parro-
quial Sra. Teresa Allegue i tot l’equip de voluntaris. Tot seguit es van 
visitar les instal·lacions i es van repassar els diversos projectes que 
Càritas Móra d’Ebre realitza amb les 69 famílies que atenen.

Hem trobat un equip de treball molt il·lusionat i amb moltes 
ganes de treballar i acompanyar els més necessitats. Mostrem el 
nostre agraïment per la rebuda cordial que ens van dispensar i per la 
feina que desenvolupen. Càritas Diocesana de Tortosa
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Conferència Episcopal 
Espanyola

Assemblea Plenària

Rueda y nota de prensa final

– Durante la Plenaria los obispos han recibido información 
sobre la actividad eclesial en la Universidad Pontificia de 
Salamanca; el Pontificio Colegio Español en Roma, y Cári-
tas Española.

– El Dto. de Migraciones ha informado sobre la situación ac-
tual de los refugiados ucranianos, la acogida en numerosas 
diócesis y el testimonio de fe que aportan.

– La asamblea sinodal que finalizará la fase del Sínodo en Es-
paña tendrá lugar el 11 de junio de 2022 en la Fundación 
Pablo VI.

– Los obispos han respaldado unánimemente el camino reali-
zado en relación a la prevención de abusos y la protección 
de menores.

– Del 3 al 7 de agosto de 2022, Peregrinación Europea de 
Jóvenes a Santiago. Está prevista la participación de entre 
12.000 y 15.000 jóvenes.

Los obispos españoles han celebrado la 119º Asamblea Plenaria 
del 25 al 29 de abril. El secretario general de la CEE, Mons. Luis 
Argüello, informa en rueda de prensa de los trabajos de estos días.

La Asamblea comenzaba el lunes 25, a las 10.00 h., con la eu-
caristía. Seguidamente, en torno a las 11.00 h., tenía lugar la sesión 
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inaugural con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal 
Española y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella. A 
continuación, interviene el nuncio apostólico en España, Mons. Ber-
nardito C. Auza.

La invasión de Ucrania y el reto de la acogida a los refugiados era 
uno de los primeros temas que traía el presidente de la CEE en su 
discurso inaugural, que articuló en torno a tres bloques: el contexto 
en el que vivimos, la Iglesia Católica en España y la misión evange-
lizadora como razón de ser.

Tanto en las palabras del presidente de la CEE como en el saludo 
del Nuncio, estuvo el agradecimiento a Cáritas, que celebra este año 
su 75 aniversario. Mons. Bernardito C. Auza anticipó que para “mar-
car esta efeméride en un modo especial”, el Santo Padre recibirá a la 
Junta Directiva de Cáritas Española en Audiencia.

Han participado por primera vez en la Plenaria los obispos de 
Ibiza y Coria-Cáceres, Mons. Vicente Ribas Prats y Mons. Jesús 
Pulido. Y los obispos auxiliares de Toledo y Canarias, Mons. Fran-
cisco César García Magán y Mons. Cristóbal Déniz Hernández. Se 
han incorporado, respectivamente, a la Comisión Episcopal para la 
Pastoral Social y Promoción humana; la Comisión Episcopal para 
Doctrina de la Fe; el Consejo Episcopal para los Asuntos Jurídicos; 
y la Comisión Episcopal para las Comunicaciones sociales.

Como es habitual, en la sesión inaugural se tuvo un recuerdo es-
pecial para los obispos fallecidos desde la última Plenaria. Además, 
la mañana del miércoles, tras conocer la noticia del fallecimiento del 
arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, los obispos 
celebraron la Santa Misa por el eterno descanso de su alma.

Celebración de la asamblea final del Sínodo

Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza 
y responsable de la Comisión para el Sínodo en la CEE, ha presen-
tado a la Plenaria el trabajo realizado hasta la fecha por la Comi-
sión, así como el resultado del informe sobre la participación en las 
asambleas sinodales de las diócesis y de las congregaciones religio-
sas. También ha presentado una propuesta para la celebración de la 
Asamblea sinodal que clausurará la fase española del Sínodo de los 
obispos sobre la sinodalidad. Este sínodo comenzará en septiembre 
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una fase continental para culminar, en octubre de 2023, con una reu-
nión sinodal en Roma.

El planteamiento de la Asamblea final, que ha sido aprobado por 
los obispos, prevé la participación de 600 personas en esa Asamblea 
que tendrá lugar el 11 de junio en la Fundación Pablo VI de Madrid. 
Participarán de todas las diócesis, con una representación en fun-
ción de la población haciendo visible, al mismo tiempo, la realidad 
eclesial local. En el encuentro se presentará la síntesis elaborada 
por la Comisión para el Sínodo de la CEE de todas las aportaciones 
recibidas. Esta síntesis será enviada a la Secretaría para el Sínodo en 
Roma, junto a todas las aportaciones recibidas.

Protección de menores

Los obispos españoles han respaldado por unanimidad el trabajo 
realizado en los últimos meses en las oficinas diocesanas de pro-
tección de menores y la firma con Cremades & Calvo-Sotelo para 
que este despacho de abogados realice una auditoría independiente 
acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a 
menores en el seno de la Iglesia española. 

Semana del Matrimonio

La Subcomisión Episcopal de Familia y Vida ha explicado el re-
sultado de la Semana del Matrimonio que se ha celebrado por pri-
mera vez, el pasado mes de febrero. Ha sido una semana para poner 
en valor la especificidad del matrimonio cristiano y las diócesis han 
podido celebrar esta semana con diversos actos. Al mismo tiempo, 
ha tenido lugar una campaña de comunicación, fundamentalmente 
de carácter digital con el lema Matrimonio es más, apoyado en la 
web matrimoniosesmas.org.

“La Iglesia desea presentar la belleza del matrimonio, de la unión 
fiel y definitiva entre un hombre y una mujer abiertos a la vida. Que 
la Iglesia celebre el matrimonio es una auténtica profecía para el 
mundo”, señalaba el presidente de la CEE en su discurso de aper-
tura. También recordaba que “un buen modelo social que busque el 
bien del ser humano debe tener como prioridad a la familia”.
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El presidente de la Subcomisión, Mons. José Mazuelos, informó 
sobre la participación de las diócesis españolas en el encuentro mu-
ndial de las familias en Roma que tendrá lugar el próximo mes de 
junio.

Información sobre la situación actual
de los refugiados ucranianos

El departamento de Migraciones de la Comisión Episcopal para 
la Pastoral social y Promoción humana ha presentado información 
sobre la acogida a los refugiados ucranianos que se está realizan-
do en numerosas diócesis españolas. Mons. José Cobo, obispo res-
ponsable, junto al P. Xabier Gómez, director del departamento en 
la CEE informaron sobre el trabajo realizado, subsidiario al de las 
administraciones públicas, para acoger y proteger a las personas lle-
gadas desde Ucrania.

Muchas diócesis han puesto a disposición de las autoridades 
públicas edificios y locales para esa primera acogida que pretende 
ofrecer alojamiento, ayuda en las gestiones con las administraciones 
públicas y con el idioma e integración de los menores en el ámbito 
escolar.

Los obispos han compartido las experiencias en sus diócesis que 
ha permitido por un lado actuar en conjunto con las administraciones 
públicas y, al mismo tiempo, desde la mirada cristiana, reconocer la 
aportación que estos refugiados ucranianos ofrecen a la vida cristia-
na de las comunidades en que son acogidos.

Consejo de estudios y proyectos de la CEE

Los obispos han aprobado ad experimentum el funcionamiento 
del nuevo Consejo de Estudios y Proyectos de la CEE y han elegido 
a Mons. José María Gil Tamayo para ponerlo en marcha. Incluir este 
nuevo órgano en el organigrama de la CEE era una de las novedades 
de la ponencia sobre la Reforma de la Conferencia Episcopal que 
aprobó la Plenaria en su reunión de noviembre de 2018. También se 
incluye en el Plan de Acción de las Orientaciones Pastorales, “Fieles 
al envío misionero”, aprobado en abril de 2021.
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Documento sobre la corresponsabilidad
en el sostenimiento de la Iglesia

El responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Igle-
sia, Mons. Joseba Segura, ha presentado la información general 
sobre la campaña de este año, la creación de comisiones de soste-
nimiento en las diócesis y se ha abordado la redacción de un docu-
mento en relación al sostenimiento. Es una llamada a la implicación 
de todos los miembros de la Iglesia en su sostenimiento bien en 
cualquiera de sus formas. Los obispos han realizado algunas apor-
taciones que puedan enriquecer el texto y está previsto que pase a la 
próxima Plenaria.

Información de la Subcomisión Episcopal
para la Juventud sobre la Peregrinación Europea
de Jóvenes 2022 y sobre la Jornada Mundial
de la Juventud 2023

La Subcomisión Episcopal para la Juventud ha informado sobre 
distintos aspectos de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), 
que se celebrará en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto de 
2022. Está prevista la participación de entre 12.000 y 15.000 jóvenes 
de toda España y de algunos países de Europa. Más de 500 volunta-
rios de las diócesis gallegas ya se preparan para recibirlos.

El proceso de inscripción se abrió el 7 de abril a través de una 
plataforma digital. Ya se han inscrito 2.700 jóvenes de distintas rea-
lidades.

También ha informado sobre la Jornada Mundial de la Juventud, 
que tendrá lugar en Lisboa, del 1 al 6 de agosto de 2023.

Elecciones

Durante la Asamblea Plenaria, los obispos han elegido diversos 
cargos.

– Presidente de la Comisión Episcopal para la Evangeliza-
ción, Catequesis y Catecumenado: Mons. José Rico.
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– Presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones 
Interconfesionales: Mons. Francisco Conesa.

– Obispo delegado de la CEE para la COMECE: Mons. Juan 
Antonio Martínez Camino.

– Obispo sustituto del delegado en la COMECE: Mons. Al-
fonso Carrasco.

– Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca: 
Mons. José Luis Retana.

– Vice Gran Canciller de la UPSA: Mons Jesús Pulido.
– Presidente del Consejo de Estudio-pontificias y Proyectos: 

Mons. José María Gil Tamayo.
– Miembro del Consejo de Asuntos Económicos: Mons. Se-

bastián Chico.

Otros temas de orden del día

Como es habitual en la Asamblea Plenaria del mes de abril, los 
obispos han aprobado las intenciones de la Conferencia Episcopal 
Española del año 2023 para el Apostolado de la Oración. También 
se ha informado sobre distintos temas de seguimiento ordinario y 
económicos.

La situación actual de la Universidad Pontificia de Salamanca; 
del Pontificio Colegio Español de San José, en Roma; de Cáritas 
Española; y de ÁBSIDE (TRECE y COPE), han centrado el capítulo 
de informaciones.

La Plenaria ha aprobado la traducción de los Rituales litúrgicos 
al euskera; las traducciones en lengua gallega de los Rituales del Sa-
cramento de la Penitencia y de la Unción de Enfermos; y las traduc-
ciones del Ritual de Institución del ministerio laical de catequista al 
español y a las lenguas cooficiales catalán, euskera y gallego.
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Necrològiques

Mons. Joaquín Carmelo Borobia Isasa

En el día 23 de abril de 2022, falleció en Zaragoza Mons. Joaquín 
Carmelo Borobia Isasa, obispo auxiliar emérito de Toledo. La Misa 
exequial, de corpore insepulto, se celebró el lunes 25 de abril de 
2022 en la Basílica de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza

Obispo auxiliar emérito de Toledo

Nació en Cortes (Navarra), Archidiócesis de Pamplona y Tudela, 
el 16 de agosto de 1935. Estudió Humanidades y Filosofía en los Se-
minarios de Alcorisa (Teruel) y Zaragoza (1946-1953). Terminó los 
estudios de Teología en el Seminario de Pamplona, licenciándose 
más tarde en Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca 
(1959). Obtuvo la Diplomatura en Liturgia en el “Anselmianum”, de 
Roma (1968). Es doctor en Teología (1970) por la Pontificia Univer-
sidad Santo Tomás, “Angelicum”, de Roma.

Fue ordenado sacerdote en Zaragoza el 19 de julio de 1959. 
Nombrado obispo titular de Elo y auxiliar del arzobispo de Zara-
goza el 19 de abril de 1990, recibió la consagración episcopal en la 
basílica de Ntra. Sra. del Pilar, de Zaragoza, el 9 de junio de 1990. 
Fue obispo de Tarazona entre 1996 y 2004. Desde ese mismo año ha 
sido obispo auxiliar de Toledo.

Benedicto XVI aceptó su renuncia por motivos de edad el 3 de 
diciembre de 2010.

En la Conferencia Episcopal fue miembro de la Comisión Epis-
copal de Liturgia desde 1993 hasta 2017. Desde 1990 hasta 1999 ha 
pertenecido a la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social. Además,desde 1999 hasta 2014 ha sido miembro de la Co-
misión Episcopal de Patrimonio Cultural.

Encomendamos al Señor Resucitado el eterno descanso de su 
alma.
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Fallece el cardenal Carlos Amigo,
arzobispo emérito de Sevilla

El arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, ha fal-
lecido la mañana del miércoles 27 de abril, a los 87 años de edad, 
como consecuencia de una insuficiencia cardiaca. El cardenal estaba 
ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara, donde fue 
intervenido quirúrgicamente el pasado lunes 25 de abril.

Cuando se ha recibido la noticia en la Asamblea Plenaria, los 
obispos han rezado un responso por el eterno descanso de su alma.

El arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses, que se 
encontraba junto al cardenal desde primera hora de esta mañana, ha 
lamentado la triste noticia al tiempo que solicita a los fieles de la 
archidiócesis oraciones por el eterno descanso de una figura clave 
para la Iglesia y la sociedad de su tiempo.

El cardenal Amigo
fue arzobispo de Sevilla durante 27 años

El cardenal Carlos Amigo Vallejo nació en Medina de Rioseco 
(Valladolid), el 23 de agosto de 1934. Inicia sus estudios de Medici-
na en la Facultad de Valladolid, que pronto abandona para ingresar 
en el noviciado de la Orden de Hermanos Menores franciscanos. Se 
ordena sacerdote y, en Roma, cursa estudios de Filosofía.

Destinado a Madrid, compagina los estudios de Psicología en 
la Universidad central con el profesorado en centros de educación 
especial. Imparte clases de Filosofía de la Ciencia y de Antropolo-
gía. En 1970 es nombrado Provincial de la Provincia Franciscana de 
Santiago.

El 17 de diciembre de 1973 es nombrado arzobispo de Tánger y 
el 22 de mayo de 1982, de Sevilla. Estuvo al frente de esta sede hasta 
noviembre de 2009. Fue creado Cardenal Presbítero en octubre de 
2003, con el título de la Iglesia de Santa María de Montserrat de los 
Españoles.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro del Co-
mité Ejecutivo (1984-1987 y 2005-2009), habiendo desempeñado 
también los cargos de Presidente de las Comisiones Episcopales 
para el V Centenario de la Evangelización de América (1984-1993), 
de Obispos-Superiores Mayores (1993-1999) y de Misiones y Coo-
peración con las Iglesias (1999-2005).



255

Gràfica Dertosense, s.l.
Cervantes, 21 - 43500 Tortosa Dipòsit Legal: T. - 22-1958

Sumari
BISBAT
Sr. Bisbe
DECRET d’aprovació de la renovació dels Estatuts de CARITAS DIOCESANA, 

de Tortosa ........................................................................................................................  195
Paraules de vida: Paraules des de la Creu (IV) .................................................................  196
 Paraules des de la Creu (i V) .................................................................  197
 Pasqua: Experiència de gràcia i de llibertat ..........................................  199
 Davant el nou curs escolar ....................................................................  200
 Palabras desde la Cruz (IV) ..................................................................  202
 Palabras desde la Cruz (y V) .................................................................  203
 Pascua: Experiencia de gracia y de libertad .........................................  205
 Ante el nuevo curso escolar ..................................................................  206
Activitats del Sr. Bisbe: Abrilde 2022 ....................................................................................  208

Secretaria General
Nomenaments i Cessaments ..................................................................................................  209
Estatuts de Caritas Diocesana de Tortosa aprovats per decret  

de l’Excm. i Rvdm. Enrique Benavent i Vidal, el dia 30 de desembre de 2021,  
i fets públics el 21 de febrer de 2022 ..............................................................................  210

Crònica diocesana
Celebració del “diumenge de rams” a la Catedral .................................................................  242
Celebració de la Missa Crismal a la catedral de Tortosa .......................................................  242
Recull de notícies publicades al setmanari “Vida Diocesana” Abril 2022 ............................  244

CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA
Assemblea Plenària (25-29 de Abril) Rueda y nota de prensa final ......................................  247

NECROLÒGIQUES
Mons. Joaquín Carmelo Borobia Isasa ..................................................................................  253
Cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla ..........................................................  254





D i s p o n i b l e



D i s p o n i b l e

D i s p o n i b l e


