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El nomenament del nou pastor de l'Església de Barcelona acaba amb un any i mig d'incertesa dels catòlics 

Narcís Jubany ha pacificat l'arquebisbat de 
Barcelona en divuit anys de pontificat 

El cardenal va renunciar al càrrec l'agost del 88, als 75 anys 
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Redacció 
BARCELONA - El cardenal Narcís 
Jubany i Arnau va presentar la renún-
cia al seu càrrec d'arquebisbe de Bar-
celona el 12 d'agost de l'any 1988, 
amb motiu d'haver fet els 75 anys d'e-
dat. 

Narcis Jubany havia nascut el 12 
d'agost de 1913 a Santa Coloma de 
Farners (la Selva). El setembre de 
1925 va entrar al Seminari de Barcelo-
na per començar els cursos de la carre-
ra sacerdotal. L'any 1936 es va haver 
d'amagar per no ser victima de la per-
secució de clergues i religiosos durant 
Guerra Civil. 

Posteriorment se'n va anar a San-
tander, a la Universitat eclesiàstica de 
Comillas, i va acabar els estudis ecle-
siàstics amb llicenciatura en teologia. 

A Comillas mateix va ser ordenat 
sacerdot el 30 de juliol de 1939. L'any 
següent va obtenir el doctorat en dret 
canònic a la Universitat Gregoriana 
de Roma. L'any 1942 va ser nomenat 
professor de dret canònic del Seminari 
de Barcelona. El 1950 va ser designat 
jutge instructor del Tribunal Eclesiàs-
tic i el 1954 canonge de la catedral de 
Barcelona, per voluntat del bisbe Gre-
gorio Modrego. 

El 22 de gener de 1955, el papa Pius 
XII el va nomenar' bisbe auxiliar de 
Barcelona, juntament amb altres tres 
catalans: Ramon Daumal, Ramon -
Torrella i Josep Capmany. L'any 
1964, Jubany va ser nomenat bisbe de 
Girona, càrrec que va ocupar fins a 
l'any 1971. 

L'any 1971, la Santa Seu el va 
traslladar a l'árquebisbat de Barcelo-
na. El 5 de març de 1973 és nomenat 
cardenal pel papa Pau VI. En el càr-
rec d'arquebisbe, del qual va ser re-

Tlevat ahir, ha estat titular durant 
més de 18 anys. 

D'entre les moltes- activitats que ha 
exercit complementàriament amb el 
govern de la diòcesi de Barcelona, ha 
estat president de la comissió episco-
pal de litúrgia (1972-19881) i president 
de la comissió episcopal del clergat 
(1981-1984) a la Conferència Episco-
pal Espanyola. El 1973 va ser designat 
membre del consell de la presidència 
de de la mateixa Conferència Episco-
pal. 

Del seu pontificat s'ha destacat el 
caràcter liberal del seu govern. La 
seva arribada a l'arxidiòcesi va pacifi-
car molt les tensions internes en el' 

Narcís Jubany beneint els fidels el Diumenge de Rams 
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clergat que hi havia hagut amb el seu 
antecessor, Marcelo González Martín, 
actual arquebisbe de Toledo. -

La subdivisió de la diòcesi en zones 
pastorals,, Ja reforma de l'estructura 
econòmica, la campanya per a l'auto-
finançament de l'Església, la creació 
del diaconat permanent i la creació de 
les Facultats eclesiàstiques de Teolo-
gia i Filosofia de Catalunya són algu-
nes de les principals fites de la seva ac-
ció de govern. Com a bisbe va partici-
par activament al Concili Vaticà II; 
com a cardenal, en els dos conclaves 
per elegir Joan Pau I i Joan Pau 11. 
Ha format part de la comissió de quin-
ze cardenals assessors del papa en ma-
tèria econòmica del Vaticà i com a re-
visor i intèrpret del nou codi de dret 
canònic. 

Encara que es retiri del govern de la 
diòcesi, Narcís Jubany continuarà te-
nint un paper important en la Funda-
ció Ramon Llull per a la Universitat 
privada i tindrà responsabilitats a la 
Conferència Episcopal Espanyola 
com a cardenal membre del consell as-
sessor. L'arquebisbe de Barcelona al costat del Sant Pare 

ROBERT 

El president de la 
Generalitat diu 
que un prelat 

valencià és com si 
fos català 

Redacció 
BARCELONA - El president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, va valorar 
ahir " molt positivament", el nomena-
ment de Ricard Maria Carles com a 
nou arquebisbe de Barcelona en subs- -
titució del cardenal Jubany. Pujol va 
explicar que li semblava molt bé que 
el bisbe fos valencià, "un bisbe valen-
cià es com si fos català, a més, jo sem-
pre he cregut en la comunitat de llen-
gua i cultura entre el Pais Valencià i 
Catalunya". El president de la Gene-
ralitat va indicar que era molt impor-
tant que el nou bisbe conegués ja la re-
alitat catalana, "perquè la religió té 

, una influència molt gran que supera 
restricta dimensió eclesiàstica". 

Sobre el bisbe sortint. Pujol, va dir-
ne que sempre havia destacat la sere-
nitat i que era una persona a la qual 
tenia en un alt concepte. 

Per la seva banda, l'alcalde de Bar-
celona, Pasqual Maragall, va referir-se 
a Narcis Jubany, com una "home de 
virtuts cíviques, un ciutadà del qual la 
ciutat se'n sent molt orgullosa''. L'al-
calde va alabar de Jubany, la seva il.l-
lusió cap als projectes de la ciutat i per 
la seva sensibilitat per al reequilibri 
dels barris i dels sectors socials més po-
bres. 

Domènec Sesmilo, d'Unió Demo-
cràtica de Catalunya, partit demòcra-
ta-cristià, va assenyalar que el nome-
nament era positiu, " perquè Carles és 
un bisbe català arrelat a la societat ca-
talana". 

El Partit Popular, eii un comunicat, 
també va expressar la seva satisfació 
pel nomenament. Els Populars estan 
convençuts que "Carles sabrà mantin-
dré la necesària harmonia" en una diò-
cesi tan variada i complexa com la de 
Barcelona. 

L'alcalde de Tortosa, Vicenç Be-
guer, ha manifestat que "després de 20 
anys d'estar en aquesta ciutat i d'ha-
ver fet una gran tasca des d'aquest bis-
bat, el seu nomenament com a arque-
bisbe de Barcetona significa un reco-
neixement a les grans qualitats que el 
bisbe Ricard Carles posseeix". 

El delegat de la Gerleralitat a Tarra-
gona, Josep Maldonado, ha valorat 
positivament aquest nomenament i ha 
explicat que "m'ha fet il·lusió aquesta 
notícia perquè conec personalment el 
bisbe Ricard Maria Carles i considero 
que té tota l'aptitud necessària per 
substituir la figura de Narcís Jubany". 

CENTRE P E R M A N E N T 
D ARTESANIA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEL BLAU AL BLAU 
Associació de Ceramistes 

de Catalunya 
Oberta fins a l'I d'abril (sales 0,1, 2) 

Feiners, de 10 a 14 h. i de 16 a 21 h. 
Dissabtes d ' i l . a 14 h. i de 18 a 21 h. 

Diumenges i festius delO a 14 h. 
Di l luns tancat 

Entrada lliure 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Indústria i Energia 
Subdirecció General d'Artesania 

Passeig de Gràcia, 55 
08007 Barcelona 
Telèfon (93)215 54 08 

COMUNICAT DE CASTELLBISBAL 
Com a conseqüència dels incidents del passat diumenge dia 18, a prop de 
l'autopista A-2, davant l'àrea de servei del Llobregat del terme municipal de 
Castellbisbal i per l 'actuació del govern de la Generalitat, que fa ús, abusa i 
manipula alguns mijans de comunicació per mentalitzar d'una forma subli-
minal el poble de Catalunya i ven un Pla de Residus que no compta amb el 
convenciment popular, la Coordinadora Antiabocador de Castellbisbal vol 
manifestar el següent: 
PRIMER • Denunciem indignats la brutal agressió amb què antiavalots de la 
Guàrdia Civil van carregar contra vems de la població, entre els qual hi ha-
via molts nens, i la manera com s'acarnissaren contra un veí un cop caigut a 
terra provocant-li múltiples lesions. 
Tant el desplegament d'efectius de les forces d'ordre públic (uns 250) com 
els mitjans emprats (trets indiscriminats de bales de goma) van é s e r desme-
surats. 

SEGON - Protestem per la insistent propaganda apareguda als mitjans de 
comunicació reahtzada per membres del Consell Executiu intentant demos-
trar als ciutadans no afectats directament les "excel.làicies" del Pla gràcies 
als seus poderosos mitjans, sense donar cap opció als afectats per exposar 
les seves raons. 
TERCER • Les experiències tingudes arreu d'Europa en diferents abacadors 
controlats quant als resultats negatius i perillosos perjudicials per a la salut 
de la població comprovats al cap d'un temps no han estat explicades pel 
govern de la Generalitat i són la raó per la qual el poble de Castellbisbal té 
por i dubta de les garanties tècniques d'aquests abocadors. 

Castellbisbal també èstà a favor de la Catalunya neta i solidària, però no 
accepta la imposició d'un Pla de Residus fet a mida de les grans indústries i 
multinacionals. 

COORDINADORA ANTIABOCADOR 

D S C , S . L . 
De conformitat amb la normativa vi-
gent, aquesta companyia fa constar 
que ha traslladat el seu domicili del car-
rer Marina, 316 de Barcelona, al carrer 
Rovellat, 36 d'Esplugues. 

Barcelona, 22 de març del 1990. 
Un administrador, Francisco Garca González 

TENS ALGUN FAMILIAR O AMIC 
DROGAADDICTE O ALCOHÒLIC? 
VOLS INFORMACIÓ? 
POTS TRUCAR ALS TELÈFONS: • 

412.04.12 
PCA. CATALUNYA, 9, 
0 8 0 0 2 B A R C E L O N A 

LLE • 
VANT 323.70.89 

G R A N V I A CORTS C A T A L A N E S , 
562 , pral. l a - 08011 BARCELONA 

LES ASSOCIACIONS APAT I LLEVANT 
T'AJUDEN GRATUÏTAMENT 
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