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ELS MISSIONERS DE LA MISERICÒRDIA A CATALUNYA

Mn. Josep Maria Montiu de Nuix

El Papa Francesc començà el seu 
pontificat l’any 2013. Ja als mateixos 
començaments de ser Romà Pontífex 
parlà de la misericòrdia. La butlla “El 
rostre de la misericòrdia”, per la qual va 
convocar el jubileu de la misericòrdia, 
també conegut com any de la misericòrdia, 
o també com any sant extraordinari en 
curs, està datada a Roma el dia onze 
d’abril de 2015. Any de la misericòrdia 
que va del dia vuit de desembre de 2015 
al dia vint 20 de novembre de 2016. El 
Papa ha nomenat quasi trenta Missioners 
de la Misericòrdia a Catalunya, dos dels 
quals són fills de la ciutat de Cervera de la 
Segarra. Però, què són els missioners de la 
misericòrdia? Acte seguit aquí es donen 
dues pinzellades al respecte.

Els missioners de la misericòrdia 
segons el Papa Francesc

El Papa Francesc, ja en el nombre 18 
de l’abans citat document “El rostre de 
la misericòrdia”, deia que enviaria els 
missioners de la misericòrdia: “Durant 
la Quaresma d’aquest Any Sant tinc 
la intenció d’enviar els Missioners de 
la Misericòrdia. Seran un signe de la 
sol·licitud materna de l’Església pel Poble 
de Déu, perquè entri en profunditat en la 

riquesa d’aquest misteri tan fonamental 
per a la fe. Seran preveres als quals donaré 
l’autoritat de perdonar també els pecats 
que estan reservats a la Seu Apostòlica, 
perquè es faci evident l’amplitud del seu 
mandat. Seran, sobretot, signe viu de 
com el Pare acull tots els qui estan a la 
recerca del seu perdó. Seran missioners de 
la misericòrdia perquè seran els artífexs 
davant de tots d’una trobada carregada 
d’humanitat, font d’alliberament, rica 
de responsabilitat, per a superar els 
obstacles i reprendre la vida nova del 
Baptisme”. 

Els missioners de la misericòrdia 
nomenats a Catalunya

Missioners de la misericòrdia, 
nomenats a Catalunya el febrer de 2016, 
han estat uns sacerdots seculars més un 
jesuïta, un claretià, un benedictí i un 
religiós de la Sagrada Família. És a dir, 
per diòcesis: Arxidiòcesi de Tarragona: 
1. Mn. Jaume Gené Nolla i 2. Mn. Josep 
Mateu Guarro. Arxidiòcesi de Barcelona: 
1. Prof. Mn. Salvador Pié-Ninot. Diòcesi 
de Girona: 1. Prof. Mn. Joan Baburés 
Noguer, 2. Mn. Josep Puig Bofill i 3. Prof. 
Mn. Joan Planellas Barnosell. Diòcesi de 
Lleida: 1. Prof. Mn. Ramon Prat Pons 
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(vicari general de la diòcesis), 2. Mn. 
Gerard Soler Quintillà, i 3. Mn. Daniel 
Turmo Gargallo. Diòcesi De Sant Feliu de 
Llobregat: Pare Bernabé Dalmau Vilalta, 
monjo de Montserrat, 2. Pare Ramon 
Olomí Batlle, religiós claretià i 3. Pare 
Josep Roca Mas, religiós de la Sagrada 
Família. Diòcesi de Solsona: 1. Mn. 
Antoni Bonet Trilla, 2. Mn. Josep Maria 
Montiu de Nuix. Diòcesi de Terrassa: 1. 
Mn. David Abadías Aurín, i 2. Prof. Pare 
Lluís Victori Companys, religiós jesuïta. 
Diòcesi de Tortosa: 1. Mn. Javier Vilanova 
Pellissa, i 2. Mn. Ivan Cid Pegueroles. 
Diòcesi d’Urgell: 1. Mn. Ignasi Navarri 
Benet (vicari general de la diòcesis), i 2. 
Mn. Antoni Elvira i Gorgorió. Diòcesi de 
Vic: 1. Mn. Jaume Casamitjana Vilaseca i 
2. Mn. Joan Casas Griera. 

Nomenament i enviament dels 
missioners de la misericòrdia

El dia 9 de febrer, al Vaticà, el Papa 
Francesc va tenir una trobada amb els 
Missioners de la Misericòrdia, els quals 
nomenaria el dia següent, 10 de febrer. 

El dia 10 de febrer, dimecres de 
Cendra, a la Missa celebrada pel Papa 
a la basílica de Sant Pere de Roma, 
concelebrada només pels bisbes, els 
cardenals i més de set-cents missioners 
de la misericòrdia, el Papa Francesc va 
enviar els missioners de la misericòrdia. 
És el Papa Francesc qui els nomena i 
qui els dóna una missió. Són enviats del 
Papa. El Papa va nomenar poc més d’un 
miler de missioners de la misericòrdia de 
tot el món. 

Trobada del Papa amb els missioners.
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A partir del moment del nomenament 
va començar l’activitat dels missioners 
de la misericòrdia com a tals. Està 
previst que amb l’acabament de l’any 
sant, desaparegui el mandat, així com 
les prerrogatives dels missioners de la 
misericòrdia. 

Nomenament d’altres missioners de 
la misericòrdia a Catalunya

Com que una ciutat de la grandària de 
Barcelona no tenia més que un Missioner 
de la Misericòrdia, el Papa Francesc va 
nomenar-ne posteriorment quatre més. 
Els nous Missioners de la Misericòrdia 
de la diòcesi de Barcelona són: 1. Pare 

Josep Maria Rambla Blanch, jesuïta, 
2. Pare Francesc Riu Rovira de Villar, 
salesià, 3. Prof. Pare Joan Josep Gallego 
Salvadores, dominic, 4. Prof. Mn. Xavier 
Morlans Molina. 

Conclusió

Els missioners de la misericòrdia 
són preveres a qui el Papa ha donat 
un nomenament i una missió, de la 
qual ja hem parlat. La tasca que s’han 
compromès a complir és principalment 
la de ser predicadors i confessors, sempre 
sota el signe de la misericòrdia. Gran 
responsabilitat que, com sempre, el 
Senyor posa en vasos de fang.

Mn. Antoni Bonet i Mn. Josep M. Montiu.
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