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L’any que estem a punt de comen-
çar en farà ja 25 del Concili Provincial 
Tarraconense de 1995. Amb aquesta 
avinentesa, el cardenal Lluís Martínez 
Sistach, arquebisbe metropolità emè-
rit de Barcelona, ha escrit una sèrie de 
set articles per a Catalunya Cristiana 
que li agraïm ben cordialment i que en-
capçala amb aquestes paraules: «Han 
passat 25 anys d’aquell esdeveniment 
eclesial a Catalunya. Va suscitar molt 
interès especialment entre els cristi-
ans. Recuperàrem una llarga tradició 
conciliar de la Tarraconense, i fou una 
experiència que feia moltíssim temps 
que no es donava a l’Església. Vaig viu-
re aquest Concili molt intensament i 
des de dins perquè en aquell temps 
era bisbe de Tortosa i secretari de la 
Conferència Episcopal Tarraconense. 
Ofereixo uns records de la seva pre-
paració, la seva celebració i la seva 
aplicació. Records i reflexions per 
continuar amb aquella tradició con-
ciliar de casa nostra que entronca amb 
l’Església estesa d’Orient a Occident.»

En la mateixa línia de commemora-
ció i d’actualització, el calendari d’en-
guany de Catalunya Cristiana, Ràdio 
Estel i el Club+Amics —que adjuntem 
en aquest número— està dedicat als 

principals eixos del Concili Provincial 
Tarraconense. Ens hi ha ajudat molt 
el llibre que el diaca Aureli Ortín i la 
seglar Montserrat Coll, tots dos ales-
hores ben actius a l’aula conciliar, han 
confegit i que ha estat prologat per 
l’arquebisbe metropolità de Tarrago-
na, Mons. Joan Planellas i Barnosell. 
El prelat —que acaba de rebre el pal·li 
propi dels metropolitans— deia el dia 
de la inauguració del seu ministeri: 
«La unitat pastoral de les diòcesis amb 
seu a Catalunya és una dada essencial 
que exigeix un treball de conjunt, més 
enllà dels plantejaments estrictament 
diocesans. Com a primat de la Tar-
raconense em tocarà acomplir amb 
esperit de servei i d’humilitat aques-
ta comesa. Som conscients que cal 
mantenir i enfortir les estructures i 
les praxis interdiocesanes promogu-
des per la Província Eclesiàstica Tar-
raconense i la Província Eclesiàstica 
de Barcelona, que es retroben sino-
dalment en la Conferència Episcopal 
Tarraconense.» Creiem humilment 
que Ràdio Estel i Catalunya Cristiana 
formen part d’aquestes estructures i 
d’aquesta praxi i són instruments molt 
útils per enfortir aquest retrobament 
sinodal.

Vint-i-cinc anys del Concili 
Provincial Tarraconense




