blica de fidels en aquesta arxidiòcesi, i li concedeixo personalitat jurídica
pública. Així mateix, aprovo els estatuts pels quals es regirà l’esmentada
Confraria.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,
Joaquim Claver Caselles
Secretari general i canceller

Decret
de 15 de juliol de 2008, pel qual es nomena el president de la Fundació
Pia Autònoma Santa Maria de Siurana de l’Arquebisbat de Tarragona
Pel present decret, d’acord amb els articles 6, 10 i 54 dels Estatuts de la
Fundació Pia Autònoma Santa Maria de Siurana, nomeno el Sr. Josep M.
Puig Tàrrech president de la susdita Fundació.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,
Joaquim Claver Caselles
Secretari general i canceller

Disposició
de 22 de juliol de 2008, per la qual el sagrament de la confirmació es podrà
celebrar entorn de l’edat de 12 anys
Fetes les consultes als organismes pertinents,
Escoltades les inquietuds i reiterades propostes de catequistes i preveres,
Havent-ho considerat amb el meu Consell Episcopal,
Pel present document disposo que el sagrament de la confirmació es
pugui celebrar entorn de l’edat de 12 anys, després d’un procés catequètic
adequat i complet que podrà iniciar-se després de la primera comunió.
Aquesta opció permet de mantenir simultàniament la pràctica que fins
ara ha estat habitual, segons la qual l’administració del sagrament de la
confirmació se situa entorn dels 14 anys, seguint el criteri establert per la
Conferència Episcopal Espanyola.
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Com va essent cada cop més habitual, convé facilitar de rebre el sagrament
de la confirmació, que completa el do del baptisme, als qui el demanen
en ocasió del seu projectat matrimoni, del padrinatge sacramental que
se’ls vol confiar o com a resultat d’un procés personal dins el camí de la
vida cristiana.
L’anomenada iniciació cristiana comprèn l’itinerari catequètic i sacramental a
través del qual la persona és introduïda progressivament en el coneixement
i vivència del do de la fe, en seguiment de Jesucrist, i de la pràctica dels
sagraments que l’hi inicien: el baptisme, la confirmació i l’eucaristia (cf.
«Itinerari catequètic i sagraments de la iniciació cristiana», n. 2, de 15 d’agost
de 1987, a Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Tarragona, n. 192, 1987).
Aquestes diferents opcions pretenen diversificar les possibilitats de l’acció
catequètica i pastoral, per tal que el procés de la iniciació cristiana pugui
adequar-se a les diferents possibilitats de les persones, i així facilitar que
el procés catequètic i sacramental iniciat amb el baptisme no resti interromput.
En qualsevol de les opcions assenyalades cal acompanyar el candidat a través
d’un itinerari en què rebi la catequesi adequada i participi en la pregària i
la celebració de la comunitat, sobretot la missa del dia del Senyor.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Ho disposa i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,
Joaquim Claver Caselles
Secretari general i canceller

Carta
de presentació del Centre d’Orientació Familiar
A tots els preveres, diaques, comunitats religioses, col·legi
i altres entitats que treballeu en l’àmbit de la pastoral familiar.
Fa poc temps que s’ha posat en marxa el Centre d’Orientació Familiar com a servei de la delegació de pastoral familiar de l’arxidiòcesi de
Tarragona.
Aquest centre està ubicat a la casa dels Concilis (c/ de les Coques, 1-C,
2n), i té com a objectiu oferir a tots els fidels i a d’altres persones que ho
demanin acompanyament i orientació per a la seva vida familiar.
És un servei concret orientat a l’ajut i a la resolució dels problemes de
les famílies i de les persones que en formen part, oferint alhora assesso369

