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La Seu d’Ègara: passat,
present i futur

El diumenge 13 de gener l’Església celebra
enguany la festa del Baptisme del Senyor que
clou el temps de Nadal i que mostra aquell
infant nascut en el pessebre presentant-se
a la societat com l’Anyell de Déu i el Messies
esperat.
Aquest dia s’escau l’aniversari de la celebració del Concili d’Ègara, que va tenir lloc en
aquesta data l’any 615 en el conjunt de les
esglésies de Sant Pere, conegut també actualment com La Seu d’Ègara. Se’ns dubte
aquell concili va ser un esdeveniment important en l’època visigòtica. Esdevé a la vegada un exemple de la importància d’aquella
diòcesi de la qual, amb el pas dels anys, ens
ha arribat el testimoni de fe, esperança i caritat a través del conjunt dels tres temples de
Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere, que
mantenen la seva vitalitat religiosa, artística
i cultural.

He volgut fer memòria d’aquest esdeveniment de la nostra història per recordar la visita que vàrem fer el proppassat 13 de desembre al conjunt de La Seu d’Ègara amb el
Sr. Andrés Perelló, ambaixador d’Espanya
a la UNESCO, i el Sr. Alfredo Vega, alcalde
de Terrassa. Tots junts vàrem rebre les explicacions sobre les actuacions realitzades
en cada un dels temples, fixant-se especialment en les pintures originàries del segle VI
i que són úniques en la seva categoria. Vaig
tenir l’ocasió de parlar amb el Sr. Perelló i amb
el Sr. Vega sobre la creació de la diòcesi d’Ègara i la seva història, sobre el conjunt d’aquestes esglésies, així com també sobre la
candidatura per ser declarades, un dia no
massa llunyà, Patrimoni de la Humanitat.
En les seves declaracions, l’ambaixador es
va mostrar gratament impressionat per la bellesa i la rellevància de tot el conjunt i satisfet pel treball realitzat.

I és que la candidatura avança amb pas ferm.
Darrerament ha entrat ja a formar part de
la llista indicativa de patrimoni mundial pel
Consell de Patrimoni Històric i, per tant, forma
part del llistat de candidatures que l’Estat
disposa per presentar progressivament per
a ser declarades Patrimoni de la Humanitat.
Tot i que queda camí per recórrer, certament,
ara podem afirmar que ja està a la graella
de sortida de les candidatures. Tot això ha
estat possible gràcies a la bona entesa institucional entre l’Església i l’Administració
local i el treball realitzat des de la Comissió
que ho porta a terme. El dia de la visita de
l’ambaixador va quedar ben palès, amb la
presència de l’alcalde del municipi, diversos
regidors i els serveis tècnics, i el rector de la
parròquia i el consell pastoral. Uns i altres
treballem conjuntament des de fa anys per
restaurar, preservar, mantenir i promoure
aquest conjunt.
Ens cal continuar donant passos endavant
entre tots. La comunitat parroquial, hereva
i continuadora d’aquells que bastiren els
temples com a expressió de fe i cultura, ha
de mantenir i incrementar la seva vitalitat
com a presència d’Església que acull i ofereix
des de la llibertat i el respecte el rostre misericordiós de Déu. Els temples declarats Patrimoni de la Humanitat, pensem per exemple en la catedral de Burgos, de París o de
Pisa, o en les esglésies de la Vall de Boí, continuen amb la seva activitat i celebracions de
fe, per a les quals disposen de tot el necessari. L’Ajuntament, que administra els béns
públics i vetlla pel manteniment del conjunt
d’aquestes esglésies, continua amb nou impuls la promoció de La Seu d’Ègara com un
patrimoni que tots ens estimem i que ens implica a tots. En aquest sentit, la projecció del
videomapping ha estat un bon exemple de
feina ben realitzada i que ha arribat a un públic més ampli.
Confio que, amb la bona entesa que sempre
ens ha caracteritzat a tots els agents implicats, aconseguim que un patrimoni religiós,
artístic i cultural tan excepcional de la ciutat
de Terrassa, esdevingui patrimoni de la humanitat, i que sigui una fita important en la història, semblantment a com ho fou en el seu
moment el Concili d’Ègara, del qual celebrem
el seu aniversari.
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L’humanisme
d’Orwell

El reconeixement
de la fertilitat
La seva formació al Centre d’Orientació Familiar
«Mare de Déu de la Salut»

ORIOL QUINTANA
«George Orwell va ser un autèntic geni. Escrivia sense por. Era sempre molt
conscient que el que deia li podia portar problemes i enemics; però, malgrat
tot, sempre defensava el que pensava». El doctor en humanitats i professor
adjunt a la Càtedra d’Ètica i Pensament
Cristià de l’IQS, Oriol Quintana, que ha estudiat a bastament Orwell, ha estat guardonat amb el XXVI Premi Joan Maragall
per l’obra La condició de l’home corrent:
sobre l’humanisme de George Orwell.
Des del punt de vista cristià, què destacaries del seu testimoni?
Orwell va rebutjar el cristianisme i la fe
religiosa als catorze anys. Però creia
en l’existència de la veritat. I jo em plantejo: si Déu és la veritat, aleshores la
veritat és Déu, no? Un autor catòlic, per
criticar-lo, va dir que Orwell posava la veritat per sobre de Déu. Pobre! Volent
defensar el catolicisme estava dient
que per una banda està la veritat i, per
una altra, la fe catòlica! Orwell era així:
al costat seu tothom quedava retratat,
tard o d’hora.
Per què creus que han premiat l’obra?
Orwell va escriure amb un llenguatge
senzill; per tant, no ha estat difícil explicar les seves idees. El que va dir és molt
rellevant avui. La Fundació Joan Maragall, en el fons, no m’ha premiat a mi, sinó les idees d’Orwell.
Les idees d’Orwell t’han ajudat en la teva vida cristiana?
I tant! Orwell venia a dir, independentment de si eres creient o ateu, de dretes o d’esquerres, que l’únic que comptava era que fossis honest i coherent, i
que mai abusessis del molt o poc poder
que tinguessis. Un cristià, quan ha de
fer examen de consciència, ha de plantejar-se exactament si ha mentit, si ha
estat deshonest, si s’ha aprofitat dels
altres... Pots anar molt a missa i pregar
molt, però el que compta realment és
això.
Òscar Bardají i Martín

Un dels serveis que ofereix el COF és
la formació en Mètodes Naturals de Reconeixement de la Fertilitat, específicament amb el Mètode d’Ovulació
Billings.
En el COF oferim aquesta formació
en cursos de sis sessions i on els cursos són gratuïts. Es pot contactar trucant al COF o directament al tel. 620
480 606. Després de l’aprenentatge
oferim un any de seguiment i les parelles sempre poden venir a la consulta per resoldre dubtes el dimecres
a la tarda al despatx de Sabadell.
De les moltes parelles que hem format, recordem un parell casos especials i molt bonics: un d’aquests casos són: l’Oriol i la Marta que feien 3
anys i mig de parella estable. Estaven
buscant un embaràs amb molta il·lusió
des de feia uns 2 anys. Ella patia d’hiperprolactinèmia i tenia baixa reserva
ovàrica i la seva parella presentava

HECHOSDEVIDA

problemes d’hipofertilitat masculina.
Van aprendre el mètode amb molta
facilitat i tots dos gaudien de molta complicitat a l’hora d’efectuar els
registres de les observacions. Després
de quatre mesos, amb els controls i la
medicació adient per les seves patologies van aconseguir un embaràs.
I avui són pares del Pol que té 8 mesos.
Una altra parella que ens va impressionar a l’equip de monitors va ser
la Isabel i el Josep. Van conèixer el Mètode d’Ovulació Billings en el seu curs
prematrimonial abans de casar-se
per l’Església, i es van interessar molt
per aprendre. Van contactar amb els
voluntaris del COF i es van apuntar al
curs. Desitjaven un embaràs però, tots
dos, tenien problemes de fertilitat.
Després de sis mesos la Isabel va presentar retard a la menstruació, estava
embarassada. La Clàudia va néixer
al maig.

MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA

Quien da… recibe
Catequistas, personas voluntarias..., aseguran que:
—«Se recibe mucho más de lo
que uno da». Añaden:
—«Damos lo que podemos
y de lo que somos capaces
de hacer.»
Afirman: «Es un placer, una alegría, aunque hemos debido adaptarnos a los cambios de la sociedad: niños y niñas han perdido
atención, receptividad, sensibilidad. Resulta difícil. Pero también es una realidad que, al contarles testimonios de vida que
atienden, acompañan, cuidan a
personas enfermas, inválidas,
les dan de comer... y mejoran
sus vidas», quedan impactados.
Entienden por qué aquellas personas lo hacen todo: por Amor a
Jesús.

Aquellos niños y niñas, cambian de actitud. Su atención es
más viva. Su interés aumenta.
En hebreo, JESÚS quiere decir: «DIOS SALVA». «No hay bajo
el cielo otro nombre, dado a los
hombres, por el que nosotros
debemos salvarnos» (Hch 4,12;
9,14).
Claro que, como decía una catequista: «Es dentro de uno mismo donde debe existir la chispa
de Amor a Jesús y mantenerla
siempre viva, para transmitirla,
comunicarla… hacerla vida.»
San Bernardo enseñaba: «Iluminar es algo. Calentar es poco.
Iluminar y calentar a la vez, es lo
perfecto.»
J. M. Alimbau Argila
Pbro., lic. en Teol.,
Medalla de Plata del Inst. de
Teol. Espiritual de Barcelona

Lectures
de la missa
diària
i santoral
Comença el temps de durant l’any
14. 쮿 Dilluns (lit. hores: 1a setm.)
[He 1,1-6 / Sl 96 / Mc 1,14-20].
Sant Joan de Ribera, bisbe de València; sant Fèlix de Nola, prev.;
sant Malaquies, profeta (s. V aC);
santa Macrina; beat Pere Donders, prev. redemptorista.
15. 쮿 Dimarts [He 2,5-12 / Sl 8 /
Mc 1,21-28]. Sant Pau, ermità a
Tebes (Egipte, s. IV); sants Maur
(Maure o Mauri) i Plàcid, abats,
deixebles de sant Benet (s. VI);
sants Habacuc (s. VII aC) i Miquees
(s. VIII aC), profetes; sant Efisi,
mr.; santa Secundina, vg. i mr.;
sant Francesc Fernàndez Capillas,
prev. dominicà i mr.; beat Jaume
de Villa, rel. servita.
16. 쮿 Dimecres [He 2,14-18 / Sl
104 / Mc 1,29-39]. Sant Marcel I,
papa (romà, 308-309) i mr.; sant
Fulgenci d’Ècija (†630), bisbe;
santa Priscil·la (s. I), matrona romana; sant Berard, prev. franciscà i mr.
17. Dijous [He 3,7-14 / Sl 94 /
Mc 1,40-45]. Sant Antoni el Gran
(†356), abat, d’Egipte, patró dels
qui tracten amb bestiar, i també
de Menorca. Santa Leonil·la, mr.;
santa Rosalina de Vilanova, vg.
cartoixana.
18. 쮿 Divendres [He 4,1-5.11 /
Sl 77 / Mc 2,1-12]. Sant Volusià,
bisbe; santa Prisca, mr. romana;
santa Margarida d’Hongria, vg.
dominicana; santa Vicenta-Maria López Vicuña, vg.; sant Jaume
Hilari Barbal, rel. La Salle i mr.
19. 쮿 Dissabte [He 4,12-16 / Sl
18 / Mc 2,13-17]. Santa Agnès
(s. III-IV), vg. i mr. romana (festa
litúrgica a Catalunya). Sant Canut
(†1086), rei de Dinamarca; sants
Màrius i Marta, i els seus fills Audifaç i Àbac, mrs. (s. III); sants Gumersind, prev., i Servideu, monjo,
mrs.; santes Pia i Germana, mrs.;
beat Marcel Spínola, bisbe de Sevilla, cardenal. Beats Jaume de
Sales, prev., i Guillem Sautemouche, rel., Melcior Grodecz i Esteve
Pongracz, prev., Ignasi d’Azevedo,
prev., i companys, jesuïtes i mrs.
20. 쮿 † Diumenge vinent, II de durant l’any (lit. hores: 2a setm.) [Is
62,1-5 / Sl 95 / 1Co 12,4-11 /
Jn 2,1-12]. Sant Fabià, papa (romà, 236-250) i mr.;
sant Sebastià, tribú romà mr. (303),
patró de ciutat de
Mallorca.
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(Avui també es poden llegir les lectures: Is 40,15.9-11 / Sl 103 / Tt 2,11-14;3,4-7)

(Hoy también se pueden leer las lecturas: Is 40,15.9-11 / Sl 103 / Tit 2,11-14;3,4-7)

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 42,1-4.6-7)

Lectura del libro de Isaías (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de
qui he pres possessió, el meu estimat, en qui s’ha
complagut la meva ànima. He posat en ell el meu
Esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida
ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers; no trenca
la canya que s’esberla, no apaga la flama del ble
que vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense defallir, sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions.
Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc
per la mà, t’he configurat i et destino a ser aliança
del poble, llum de les nacions, per tornar la vista als
ulls que han quedat cecs, per treure de la presó els
encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la
fosca.»

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las
naciones. No gritará, no clamará, no voceará por
las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no lo apagará. Manifestará la justicia
con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las
islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí
de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la
prisión a los que habitan en tinieblas».

Salm responsorial (28)

Salmo responsorial (28)

R. Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el do
de la pau.

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Doneu al Senyor fills de Déu, / doneu al Senyor glòria i honor, / honoreu el Senyor, honoreu el seu nom, /
adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. R.
La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües, /
ve el Senyor sobre les aigües torrencials. / La veu
del Senyor és potent, / la veu del Senyor és majestuosa. R.
El Déu majestuós fa esclatar la tempesta / i al seu
palau tot canta: Glòria! / El Senyor té el soli en les aigües diluvials, / i seu el Senyor, rei per sempre. R.

La voz del Señor sobre las aguas, / el Señor sobre
las aguas torrenciales. / La voz del Señor es potente, / la voz del Señor es magnífica. R
El Dios de la gloria ha tronado. / En su templo, un
grito unánime: «¡Gloria!». / El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, / el Señor se sienta como
rey eterno. R.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
(Hch 10,34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué:
«Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor
d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el
bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, anunciant-li la
nova feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.
Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per
tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com
Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb
poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant
la salut a tots els qui estaven sota la dominació
del diable, perquè Déu era amb ell.»

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace
acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.
Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo,
el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea,
comenzando por Galilea, después del bautismo
que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret,
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con
él».

En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació, sospitava si Joan no fóra potser el Messies.
Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només
amb aigua, però ve el qui és més poderós que
jo, tan poderós que no soc digne ni de deslligar-li
el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb
foc.»
Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre pregava, s’obrí el cel i baixà
cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal com un
colom i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill,
el meu estimat; en tu m’he complagut».

La pregària,
ressò de Nadal
en el nostre
dia a dia
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO

Hijos de Dios, aclamad al Señor, / aclamad la gloria del nombre del Señor, / postraos ante el Señor
en el atrio sagrado. R

Lectura dels Fets dels Apòstols
(Ac 10,34-38)

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
(Lc 3,15-16.21-22)

Pàg. 3

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(Lc 3,15-16.21-22)
En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y
todos se preguntaban en su interior sobre Juan si
no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el
que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará
con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que, cuando
todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue
bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos,
bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

Nadal és un temps especial, manté la frescor de la mirada senzilla, creient, tal vegada ingènua d’una fe en Déu que sap mirar
més enllà dels vaivens del temps present.
La commemoració festiva del Baptisme del
Senyor és el fermall de tot aquest temps
celebratiu: Jesús neix per rebre el baptisme de mans de Joan Baptista. Nadal i Epifania tenen en el Baptisme la millor clausura del cicle de Nadal. Tot i que hagin
passat trenta anys en la vida biològica del
Salvador, formen part d’un mateix i idèntic
misteri: la revelació de Déu Salvador a tota la humanitat. I l’evangeli d’avui ens manifesta el sentit profund d’aquest misteri.
L’evangeli d’avui és peculiar: el centre
no el té el gest ritual de sant Joan Baptista, ni tampoc l’experiència que Crist revela
per mitjà de la seva humanitat salvadora.
El centre rau en el Pare celestial, perquè
Jesús està pregant mentre rep el Baptisme. Si haguéssim de resumir tot el misteri
de Nadal i Epifania confessat per la Bíblia,
celebrat per la Litúrgia i viscut per nosaltres, la pregària és la paraula clau.
La pregària és la companya silenciosa
de la vida activa del Fill de Déu, del Servent del Pare; és la resposta als nostres
desigs nadalencs; és el puntal de la nostra intensa vida quotidiana; és el connector de la nostra set de Déu. Per la pregària, Crist, font humana de Déu, sadolla la
nostra set humana de Déu. Vet ací la grandesa que els espectadors de Joan Baptista cercaven; vet ací la senzillesa que Déu
ens vol transmetre en aquest gest humil
de Crist, puresa mateixa de Déu. Gràcies
a la pregària, el Baptisme que hem rebut
guareix la humanitat pecadora; gràcies a la
pregària, sorprenentment, som restaurats
per l’amor de Déu revelat en Crist, que avui
rep un signe de restauració.
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V I DA  D I O C E SA N A

D’aquest diumenge 13 al dissabte 19.
Participa en els exercicis espirituals per
a bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid.

interns de l’Hospital Penitenciari de
Terrassa amb motiu de la proximitat
de Nadal. Estigué acompanyat per les
autoritats del Centre i saludà els interns mostrant-los la proximitat de l’Església.

d’11 del matí. El primer diumenge de
mes, visita guiada a 2/4 de 12.
Trobada de diaques permanents de la
Província Eclesiàstica de Barcelona.
Dilluns 21 de gener, a les 19 h, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa.
l’Escola que es commemoraran el mes
de setembre de 2019.

Dissabte 19. Reunió amb la Comissió
Permanent del Moviment de Cursets de
Cristiandat a Madrid.

Notícies
Mons. Saiz Meneses visita l’Hospital
Penitenciari. El dilluns 17 de desembre, Mons. Saiz Meneses va visitar els

Felicitació de Nadal a la Cúria. El dimecres 19 de desembre, al migdia, Mons.
Saiz Meneses presidí la recepció a la
Cúria i la felicitació amb motiu del Nadal. Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, felicità el Sr. Bisbe que va respondre felicitant el Nadal a tots els assistents.
Celebració de Nadal a l’Escola la Salut.
El dimecres 19 de desembre. Mons.
Saiz Meneses va presidir la celebració
del Nadal a l’Escola diocesana Mare de
Déu de la Salut. A les 7 de la tarda celebrà l’Eucaristia. Després, en el context del sopar li fou entregat un record
de l’Escola amb motiu dels 10 anys de

Celebració de Nadal al Seminari Diocesà. El divendres 21 de desembre, a
les 13 h, Mons. Saiz Meneses presidí
la celebració de l’Eucaristia al Seminari
Diocesà de Sant Joan Baptista (Valldoreix) en la proximitat de les festes de
Nadal. Estigué acompanyat per Mons.
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, i els formadors. Després compartí el dinar nadalenc.

Agenda
Santuari de la Mare de Déu de la Salut
(Sabadell). Els diumenges, Missa a 2/4

presente y futuro
El domingo 13 de enero la Iglesia celebra este año la fiesta del Bautismo del Señor que concluye el tiempo de Navidad y que muestra aquel
niño nacido en el pesebre presentándose a la sociedad como el Cordero de Dios y el Mesías esperado.
Este día se recuerda también el
aniversario de la celebración del Concilio de Égara, que tuvo lugar en esta
fecha el año 615 en el conjunto de
las iglesias de San Pedro, conocido
también actualmente como La Seu
d’Ègara. Sin duda aquel concilio fue
un acontecimiento importante en la
época visigótica. A la vez, es para nosotros un ejemplo de la importancia
de aquella diócesis cuyo testimonio
de fe, esperanza y caridad, con el paso de los años, nos ha llegado a través el conjunto de los tres templos
de Santa María, San Miguel y San Pedro, que mantienen su vitalidad religiosa, artística y cultural.
He querido hacer memoria de este
acontecimiento de nuestra historia

para recordar la visita que hicimos
el pasado 13 de diciembre al conjunto de la Sede de Égara con el Sr.
Andrés Perelló, embajador de España en la UNESCO, y el Sr. Alfredo
Vega, alcalde de Terrassa. Juntos
recibimos las explicaciones sobre
las actuaciones realizadas en cada
uno de los templos, fijándonos especialmente en las pinturas originarias
del siglo VI, que son únicas en su género. Tuve la ocasión de hablar con
el Sr. Perelló y el Sr. Vega sobre la
creación de la diócesis de Égara y su
historia, sobre el conjunto de estas
iglesias, así como sobre la candidatura para ser declaradas, a no mucho
esperar, Patrimonio de la Humanidad.
En sus declaraciones, el embajador
se mostró gratamente impresionado
por la belleza y la relevancia de todo
el conjunto y satisfecho por el trabajo
realizado.
Y es que la candidatura avanza con
paso firme. Últimamente ha entrado
a formar parte de la lista indicativa

Trobada de religiosos de la diòcesi. Diumenge 27 de gener, a les 17 h, al Centre
Borja (Sant Cugat del Vallès). «L’Exhortació Gaudete et Exsultate aplicada a la
Vida Consagrada», a càrrec de la Gna.
Begoña Fornes, antiga Delegada episcopal de la Vida Consagrada.

Llibres
L’Església Catòlica a Catalunya. Desembre 2018. Nova publicació periòdica.
La força de la vocació. Entrevista de Fernando Prado al Papa Francesc. Ed. Claret.
A Déu ningú no l’ha vist mai. Pius-Ramon Tragan, Monjo de Montserrat. És comentari de l’evangeli segons sant Joan.
Editorial Claret.

† JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES
Obispo de Terrassa

REMADMARADENTRO

La Seu d’Ègara: pasado,

Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. Divendres 25 de gener, festa
de la Conversió de Sant Pau, apòstol,
a les 19 h: Vespres ecumèniques a la
Catedral del Sant Esperit.

de patrimonio mundial por el Consejo de Patrimonio Histórico y, por tanto,
forma parte del listado de candidaturas de que dispone el Estado para ser presentadas progresivamente
para ser declaradas Patrimonio de
la Humanidad. Aunque queda ciertamente camino para recorrer, ahora podemos afirmar que ya está en
la parrilla de salida de las candidaturas. Todo ello ha sido posible gracias
al buen entendimiento institucional
entre la Iglesia y la Administración
local y al trabajo realizado desde la
Comisión que lo lleva a término. El
día de la visita del embajador quedó
patente con la presencia del alcalde
del municipio, diversos concejales y
los servicios técnicos, así como el
párroco de la parroquia y el consejo pastoral. Unos y otros trabajamos
conjuntamente desde hace años para restaurar, preservar, mantener y
promover este conjunto.
Es preciso que entre todos continuemos dando pasos adelante. La
comunidad parroquial, heredera y
continuadora de aquellos que construyeron los templos como expresión
de fe y cultura, ha de mantener e incrementar su vitalidad como presencia
de la Iglesia que acoge y ofrece des-

de la libertad y el respeto el rostro
misericordioso de Dios. Los templos
declarados Patrimonio de la Humanidad, pensemos por ejemplo en la catedral de Burgos, París o Pisa o en
las iglesias del Valle de Bohí, continúan con su actividad y celebraciones de fe, para las cuales disponen
de todo lo necesario. El Ayuntamiento, que administra los bienes públicos y vela por el mantenimiento del
conjunto de estas iglesias, continúa
con nuevo impulso la promoción de
La Seu d’Ègara como un patrimonio que todos apreciamos y que nos
implica a todos. En este sentido, la
proyección del videomapping ha sido un buen ejemplo de trabajo bien
hecho y que ha llegado a un público
más amplio.
Confío que con el buen entendimiento que siempre ha caracterizado a todos los agentes implicados,
consigamos que un patrimonio religioso, artístico y cultural tan excepcional de la ciudad de Terrassa, llegue a ser patrimonio de la humanidad
y sea un hito importante en la historia, de manera semejante a como
lo fue en su momento del Concilio
de Égara cuyo aniversario celebramos.
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