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A L’ATENCIÓ DELS INSPECTORS I ELS SEUS CONSELLS, 
DELEGATS DE VISITADURIES I ELS SEUS CONSELLS,  
EN LES PRÒPIES SEUS 
 
 
Estimats Germans Inspectors i Delegats de Visitadories, 
A tots vosaltres, que teniu la responsabilitat de l’Animació i el Govern de les Inspectories i 
les Visitadories, us envio aquesta salutació i la meva abraçada fraterna per mitjà d’un 
comunicat que té caràcter oficial, si bé amb un format més informal, com ha de ser el del 
Rector Major que es comunica amb els seus Germans Inspectors i els seus Consells, com 
si fos una carta. No és el cas dels butlletins oficials que tenim al nostre abast, com ara les 
Actes del Consell General. Aquest format serà l’adient per a un altre tipus de cartes.  
Amb aquesta carta, quan ja gairebé acabem les sessions del Consell General, em proposo 
informar tota la Congregació, a través vostre, al voltant d’algunes notícies de família, 
d’animació i de govern. Estic convençut, i així ho he compartit amb els membres del 
Consell General, que aquesta manera de comunicar-nos, de tant en tant, ens anirà bé a 
tots, i a mi el primer. 
Per això, i perquè vull que arribi al màxim nombre de germans, a través vostre, he 
demanat ajut per a traduir el meu comunicat al màxim nombre de llengües, i cada 
Conseller Regional ja l’enviarà als països que corresponen. Les llengües són: italià, 
espanyol, espanyol de l’Amèrica Llatina, anglès, portuguès, francès, alemany, coreà, 
vietnamita, polonès, eslovè, ucraïnès, rus, català, gallec i èuscar.  
Alhora us anuncio que les cartes pròpies que el Rector Major sol escriure continuaran 
amb la mateixa finalitat. Pel que fa al ritme, faig meva la reflexió que em va manifestar el 
P. Pascual Chávez, quan em va dir que, temps enrere, havia reflexionat sobre la 
conveniència d’escriure només dues cartes cada any, és a dir, amb un ritme semestral. 
L’una seria a meitat de l’any, i l’altra amb motiu de l’Estrena. Jo comparteixo aquesta 
opinió, ja que l’experiència ens mostra que el ritme de vida no sempre ens permet 
d’assimilar les cartes i els documents que ens arriben.  
Per tant, el ritme serà aquest: una carta a meitat de l’any i una segona a finals d’any, la 
que coneixem amb el nom de ‘l’Estrena’. Les Actes del Consell General mantindran els 
continguts i l’estructura habituals. 
Heus aquí la relació de les qüestions a les quals em referiré en aquesta carta: 
• Alguns ressons a la llum del Capítol General 27. 
• Serveis que prestaran el Rector Major Emèrit, P. Pascual, el Vicari del R.M. Emèrit, i 
els Membres de l’anterior Consell General que han acabat els seus serveis. 
• Sessions del Consell General i Coordinació del Consell mateix Consell i dels 
diversos Sectors (Deliberació núm. 11 del CG 27). 
• Nomenament del Responsable del ‘Departament Jurídic’ de la Congregació. 
• Nomenament del nou Procurador de la Procura Missionera de Torí. Personal dels 
Llocs Salesians (Deliberació núm. 17 del CG 27). 
• Ajuts a les Inspectories – Petició d’Ajut per a la Direcció General i la Casa 
Generalícia. 
 

 



1. ALGUNS RESSONS A LA LLUM DEL CG 27 
 

Estimats Germans, vull aprofitar aquest primer moment de la carta per deixar que alguns 
batecs del cor expressin el que el nostre Capítol General ha significat i el que, de ben 
segur, continuarà significant per a la Congregació en cadascuna de les nostres 
Inspectories i per a tots els germans que les formem. Hem viscut un temps de Gràcia, una 
vivència de fraternitat i comunió que ha arribat al més pregon del nostre ésser. Crec que 
no som persones que ens ‘impressionem’ fàcilment; fins i tot gosaria dir que la 
quotidianitat i la tasca exigent de cada dia potser ens fan menys ingenus i una mica més 
‘durs’; no obstant això, el nostre cor ha quedat bellament tocat per aquesta experiència de 
Fe, de fraternitat i de comunió, que confirmava, un cop més, que, en nosaltres i en la vida 
religiosa, allò que vivim amb autenticitat és profecia. 
La majoria de vosaltres heu retornat a les Inspectories i Visitadories. D’altres, pocs, ens 
hem quedat aquí per a assumir el serveis que ens heu demanat, però estic segur que tots 
tenim un desig profund de mobilitzar-nos i de mobilitzar tant com puguem tots els nostres 
Germans, o bé els qui estiguin més oberts a la novetat. 

Germans, estic convençut que, com a Congregació, volem continuar formant part de la 
Trama de Déu, permetent que els fils que nosaltres som en aquesta peça de tela permetin 
que el fragment d’història que Déu va teixint també tingui el nostre alè, la nostra energia, 
el nostre esforç, tota la nostra vida.  
Del valor profètic de la nostra fraternitat, fins a aconseguir que el seu testimoniatge 
esdevingui irresistible, ja n’he fet esment.  
I tot això, per tal d’arribar al nostre Tabor. Tantes vegades hem dit que tenim por dels 
‘documents’, que els capítols generals no n’han de fer, de ‘documents’; això és veritat, 
perquè tenen per finalitat revitalitzar permanentment el nostre camí de fidelitat al carisma 
salesià i a la missió encomanada pel Senyor per mitjà de l’Esperit present en Don Bosco 
(això que justament n’hem dit ‘carisma salesià). Però també es cert, Germans, que, en els 
nostres textos i escrits, hi trobem expressions de tanta força que, si ho volguéssim de 
debò, no ens podrien deixar indiferents.  
En el nostre darrer CG27, les expressions que hi trobem són abundants. Només faré 
esment d’una que completa el desig i la necessitat d’estar en la Trama de Déu i de ser 
Profecia de Fraternitat. Hi llegim:  
“Conscients del nou moment eclesial en què vivim, estem convençuts que la nostra vida 
consagrada és un clam contra l’egoisme i l’autoreferencialisme: es tracta de sortir a 
l’encontre dels més necessitats, dels altres, amb l’actitud misericordiosa de Jesús, partint 
de la nostra vida pobra i solidària. El nostre claustre és el món dels joves en dificultat, i la 
nostra pregària són les mans aixecades i la nostra acció compromesa a irradiar dignitat 
als més exclosos. Per això, no podem estalviar energies ni tenim més temps per a ‘les 
nostres coses’, per a recloure’ns en els nostres interessos personals. Davant nostre tenim 
un èxode que ens ajudarà a arribar a una altra terra, promesa mil vegades: la dels més 
abandonats i la dels més pobres. Aquí, com a salesians, hi trobarem el nostre Tabor” 
(Documents Capitulars del CG27, Annex 5: “Descentrats”). 
Quina força, aquesta expressió!, Germans. El nostre Tabor, el trobarem en els joves. 
Aquesta és la nostra conversió i aquest serà també, avui i sempre, el nostre ‘retornar a 
Don Bosco’. 
En els darrers tres mesos transcorreguts després del Capítol, diverses vegades els 
periodistes m’han preguntat si tinc por per la nostra Congregació. Jo sempre he respost, 
amb tota sinceritat, que no en tinc, de por, cap ni una!, i no perquè estigui imbuït d’una 
actitud de prepotència o de manca d’humilitat... No té res a veure amb això, precisament 
perquè crec que la senzillesa i la humilitat han de ser la nostra carta de presentació; 
juntament amb allò que he qualificat com el més essencial del nostre ADN salesià, allò 
que ens constitueix genèticament com a salesians i com a Família Salesiana: la nostra 
passió pastoral pels joves, especialment els més pobres. Per això, no tinc cap por per la 
nostra Congregació, ja que, en la mesura que els joves siguin la nostra passió pastoral i el 
nostre Tabor, la nostra Fidelitat estarà garantida; i, en la Fidelitat, ben segur que l’Esperit 
del Senyor continuarà esperant que la nostra Congregació Salesiana i la nostra Família 
estiguin a favor dels joves i, sobretot, a favor dels més pobres del món. 

 



2. OBEDIÈNCIES 
 

Els quasi tres mesos que han transcorregut des que vam acabar el nostre CG27, entre 
altres coses ens han permès d’atendre algunes necessitats que s’han anat presentant i de 
dialogar amb els Germans que han acabat el seu servei, sigui en el govern de la 
Congregació i de la Família Salesiana, en la persona del nostre estimat Rector Major 
Emèrit, com del Vicari i de tots els altres Germans de l’anterior Consell General. He de dir 
que ha estat realment molt agradable, viscut en un diàleg veritablement fratern i amb una 
actitud de plena disponibilitat i de servei, en tots. Un autèntic testimoniatge. 
Les Obediències són les següents: 
• El Rector Major Emèrit, P. Pascual Chávez, va destinat a la Comunitat de Sant 
Tarsici, a Roma, amb la recomanació primera de continuar tenint cura de la seva salut i 
del sorprenent procés de recuperació que està seguint; alhora, estarà disponible per a la 
formació permanent en la Congregació, animant recessos, exercicis espirituals, 
conferències, publicacions, i també prestant un servei important a la Família Salesiana i a 
la Vida Consagrada.  

• El Vicari del Rector Major Emèrit, P. Adriano Bregolín, s’incorpora a la Inspectoria 
ICC d’Itàlia, i ha estat nomenat per l’Inspector (amb el consentiment del seu Consell) 
Director de la Casa de Florència. El seu nomenament ha rebut el vistiplau en el Consell 
General de fa dues setmanes. 
• El Conseller Regional per a Inter Amèrica, P. Esteban Ortiz, s’incorpora a la seva 
Inspectoria d’origen, l’Equador. 
• El Conseller Regional per a Europa Oest, P. José Miguel Núñez, s’incorpora a la 
nova Inspectoria espanyola “Maria Auxiliadora”, amb seu a Sevilla. 
• El Conseller Regional per a Àsia i Oceania, P. Andrew Wong, ha estat nomenat 
Director de la Comunitat de l’Estudiantat Teològic Internacional a Ratisbonne (Jerusalem). 
• El Conseller Regional per a Europa Nord, P. Marek CHRZAN ha estat nomenat 
Director de la Comunitat ‘Gesù Maestro’ (U.P.S.). 
 

3. SESSIONS DEL CONSELL GENERAL I COORDINACIÓ DE SECTORS 

(Deliberació núm. 11 del CG 27) 
 

La informació que us puc oferir en aquest punt és senzilla i breu. Es redueix a manifestar 
que la coordinació de les sessions del Consell General, amb els temes de cada reunió, és 
realitzada pel Vicari del Rector Major. Cada dia es concreta l’ordre del dia de la reunió 
següent (ja sabeu que cada dia hi ha reunió de Consell, de dilluns a divendres). Amb el 
Rector Major, el Vicari precisa els temes que cal abordar, segons el ritme d’estudi de 
cadascun, l’estudi dels informes per als diversos discerniments, consultes i posteriors 
nomenaments, etc. 
Alhora deixo constància que el Vicari s’ha reunit diverses vegades amb els Consellers de 
Sectors, amb vista a la necessària coordinació prèvia a la programació del sexenni, i a les 
accions properes o remotes de cada sector. Igualment, i en compliment de la Deliberació 
núm. 11 del CG27, aquesta coordinació s’està duent a terme amb els Consellers Regionals 
i amb tots els Consellers (de sectors i regionals entre ells). 
El Rector Major també ha comunicat a tots els membres del Consell l’agenda de visites a 
les Inspectories per a l’any 2014 i tot el 2015, en els cinc continents, amb la finalitat de 
garantir la necessària coordinació, tant amb els Consellers de Sectors, en la mesura que 
fos necessari, com amb els Consellers Regionals, per tal de comptar amb la seva presència 
en les visites a les diverses Inspectories. 

 
4. NOMENAMENT DEL RESPONSABLE DEL ‘DEPARTAMENT JURÍDIC’ 

 
Us informo que, en la primera sessió del Consell General, en els tres dies següents a la 
finalització del Capítol General, fou nomenat el P. Pier Fausto Frisoli com a Responsable 
del Departament Jurídic de la nostra Congregació. Des d’aquell moment s’ha fet càrrec de 
la situació, comptant amb el treball i l’experiència inestimables de Don Francesco 
Maraccani, i duent a terme un procés ordenat de traspàs d’informació i documentació. 
 



5. NOMENAMENT DEL NOU PROCURADOR DE LA PROCURA MISSIONERA 
A TORÍ 
 

Vull comunicar-vos que el nostre germà Stefano Vanoli m’ha demanat deixar el servei de 
Procurador. 
Ateses les circumstàncies, he acceptat la seva petició i hem cercat un altre germà que, així 
ho creiem, també podrà prestar un servei excel•lent. Amb aquesta finalitat ha estat 
nomenat el Germà Giampietro Pettenon com a nou Procurador. Començarà el seu servei 
tan bon punt el relleu a la seva Inspectoria es pugui realitzar, ja que actualment 
Giampietro és l’ecònom inspectorial de la Inspectoria Vèneta (INE). Des d’ara desitjo 
manifestar el meu agraïment tant a Giampietro com al seu Inspector i als germans, per la 
generositat, no exempta de sacrifici, que l’acceptació d’aquest nou servei per part d’un 
germà de la seva Inspectoria comporta.  
 
 

6. PERSONAL DELS LLOCS SALESIANS (Deliberació núm. 17 del CG 27) 
 
En compliment del que el CG27 demana en aquesta Deliberació, hem fet els primers 
passos d’una iniciativa que tindrà un desenvolupament més acurat, pensat i avaluat al 
llarg del temps, a partir d’un projecte. En aquest sentit, hem demanat a tres germans, un 
d’Itàlia i dos d’Espanya (Don Enrico Lupano, D. Félix Urra i D. Rafel Gasol), que, formant 
part de la comunitat de Valdocco, en aquest any 2015 prestin un servei que consistirà a 
acollir, amb la màxima qualitat possible (tant física com en l’atenció pastoral i espiritual) 
els milers de pelegrins que viatjaran als nostres ‘Llocs Sants’ de Valdocco en l’any del 
Bicentenari del naixement de Don Bosco, per tal que després, des de l’experiència del que 
hagin viscut, puguin formular el projecte del que pretenem que esdevingui un servei 
excel•lent des del punt de vista pastoral i espiritual. Intentarem fer el mateix al Colle Don 
Bosco, comptant amb els germans que ja són allà i d’altres que s’hi podran afegir en el 
futur. Hem considerat oportú començar a Valdocco la realització de la Deliberació 
capitular, ja que no sempre és fàcil o possible trobar les persones amb la disponibilitat 
adequada per a aquest servei. Els ho agraïm des d’ara mateix.  
 
 

7. CONCLUSIÓ 
 
Desitjo cloure aquesta carta fraterna amb una referència a la nostra Mare Auxiliadora. 
Amb aquesta finalitat, em permeto reproduir paraules més autoritzades que les meves. 
Són les del papa Francesc al final del seu missatge el dia de l’Audiència al CG27. Ens diu: 
 
“Estimats germans, el bicentenari del naixement de Don Bosco ja és a la porta. Serà un 

moment propici per a tornar a proposar el carisma del vostre Fundador. 
Maria Auxiliadora mai no ha negat el seu ajut en la vida de la Congregació, i certament 
tampoc no ho farà en el futur. Que la seva maternal intercessió us obtingui de Déu els 
fruits que espereu i anheleu. Us beneeixo i prego per vosaltres, i, si us plau, també 
vosaltres pregueu per mi. Gràcies”. 
 
Amb la mateixa confiança del papa Francesc, acollim-nos a la protecció de la nostra Mare 
Auxiliadora. 
Una gran abraçada de germà. 
A Roma, 15 de juliol de 2014  

 

 

P. Ángel Fernández A.,SDB 

Rector Mayor 

 


