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En el transcurs del II Congrés de Confraries, Congregacions i Germandats de
Setmana Santa de Catalunya que vam celebrar a Girona l’any dos mil cinc, i
més concretament, el dissabte 8 d’octubre, en la reunió de l’assemblea
formada pels representants de les diferents entitats catalanes que s’havien
aplegat en motiu del Congrés, va aprovar-se per unanimitat la creació de la
Coordinadora de Confraries de Catalunya
La proposta que es va sotmetre a aprovació, a més de la denominació de
l’entitat, contenia els primers objectius que es fixaven a la Coordinadora,
concretats en coordinar totes les entitats catalanes vinculades amb la Setmana
Santa, afavorir la coordinació dins de cada bisbat o arquebisbat i fer seu el
desig expressat en diverses ocasions durant el II Congrés, d’aconseguir que les
confraries acostin la fe al poble i creïn possibilitats per la fraternitat i la
misericòrdia, ajudant a impulsar el paper d’aquestes entitats davant de la
persona, l’Església i la societat, tot promovent iniciatives comunes.
També se li encarregava donar continuïtat als congressos, tant pel que fa a
afavorir la seva
celebració cada dos anys, com garantint una certa
homologació en la seva línia, ajudant a posar de manifest els efectes positius i
a descobrir què cal millorar, a més d’afavorir la difusió, seguiment i aplicació de
les conclusions, així com fer i mantenir un cens d’entitats.
La proposta que va aprovar-se, també feia referència al lideratge de la
coordinadora i a la seva composició. Així, s’encarregava la Presidència al
President de l’entitat que hagués organitzat el darrer Congrés, és a dir, al
President de la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona, Xavier
Ribera, fins després del III Congrés, moment en el qual ha de passar al
President del Consell General de Germandats i Confraries de Barcelona, Manel
Zamora. Alhora, s’encarregava la Secretaria General a Josep M. Nogué.
Pel que fa a la composició, la proposta feia referència a començar pels
representants d’entitats que ja tinguin una funció de coordinació de diverses
confraries, congregacions o germandats.
Seguint el mandat que es desprèn de la proposta aprovada, s’han fet diverses
reunions, en les que han participat representants de les confraries de
Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa, Valls i Secretariat dels Dolors de
Catalunya.
Les persones que ens hem anat trobant, a l’hora de definir els membres que
han d’integrar la Coordinadora, hem diferenciat dues etapes:
- Inicialment, haurien de formar part de la Coordinadora algun representant
d’aquelles entitats que agrupen diverses confraries, congregacions o
germandats, com és el cas de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de
Tarragona, el Consell General de Germandats i Confraries de l’Arxidiòcesi de

Barcelona, la Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona, el Secretariat
dels Dolors de Catalunya, l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa de
Tortosa, l’Agrupació de Germandats i Confraries de Valls, el Secretariat de
Confraries de Lleida, la Coordinadora de Germandats de Mataró, l’Associació
d’Agrupacions de Reus i les entitats de Vic, de la Seu d’Urgell, etc.
- Més endavant, el desig de tots plegats, és que es constitueixi una entitat a
cada diòcesis o arxidiòcesi, que agrupi totes les confraries, congregacions i
germandats de Setmana Santa del seu territori i que la Coordinadora catalana
estigui formada pels representants d’aquestes entitats diocesanes.
D’altra banda, ens sembla molt convenient elevar la proposta als bisbes
corresponents perquè nomenin un delegat episcopal per formar part de les
entitats diocesanes a què hem fet referència.
Creiem necessari entendre la Coordinadora com un instrument de servei que
faci de pont entre les diverses entitats vinculades amb la Setmana Santa,
donant a conèixer els actes que organitza cadascuna, facilitant l’intercanvi
d’experiències i compartint la forma de fer front als reptes que es van
presentant. No es tracta d’exercir cap funció jeràrquica, sinó de coordinació i de
servei, orientada al foment de les activitats, la difusió i la col·laboració, així com
afavorir iniciatives comunes.
El camí que cal recórrer és llarg i es va fent molt lentament. Malgrat tot, es veu
una voluntat d’anar avançant i d’anar trobant tots aquells punts que uneixen les
diverses entitats de Setmana Santa de Catalunya per reforçar-los i poder
mantenir viu l’esperit que va fer néixer aquestes entitats.
D’acord amb la idea de la Coordinadora de Confraries de Catalunya, a cada
bisbat o arquebisbat hauríem de proposar-nos seriosament la creació d’una
entitat, sigui quina sigui la denominació que se li vulgui donar, que agrupés
totes aquestes confraries, congregacions i germandats del seu territori i en la
que totes se sentissin integrades. Seria una bona manera de contribuir en l’èxit
de la Coordinadora catalana i ens permetria incrementar la relació entre les
diverses entitats de la diòcesi o archidiòcesi i tenir l’oportunitat de conèixer-nos,
en alguns casos, o d’intensificar la nostra coneixença, en d’altres. A més,
podríem compartir la informació sobre els actes de cadascuna de les nostres
entitats, convidar-nos recíprocament a participar-hi, aprendre els uns dels
altres, intercanviar idees i experiències i canalitzar les nostres preocupacions,
inquietuds, suggeriments i propostes cap a la Coordinadora de Confraries de
Catalunya, ajudant a impulsar el seu paper.
Per donar continuïtat al que vam parlar i treballar en el Congrés celebrat a
Girona, hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per revitalitzar les
nostres entitats. Penso que tant l’entitat diocesana com la Coordinadora
catalana poden servir per afavorir aquesta revitalització.
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