NOVES CONFRARIES
DECRET
Cal assenyalar que el fenomen associatiu presenta una llarga tradició en la vida
de l’Església. Al llarg dels segles, han sorgit moltes formes associatives de feels:
unions, tercers ordes, misericòrdies, obres pies, etc. Entre aquestes associacions en què
els feels laics participen per fomentar la vocació cristiana en el món es troben les
Confraries de Setmana Santa.
La reflexió eclesiològica del Concili Vaticà II constituí l’àmbit apropiat per a ubicar
adequadament el dret d’associació. Fruit d’aqueixa reflexió, el decret conciliar
Apostolicam Actuositatem, a més de recordar la importància de l’exercici de l’apostolat
en forma individual, afirma que “un apostolat dels fidels més organitzat s’avé, doncs,
de bon grat a una exigència humana i cristiana alhora; es manifesta també com un
signe d’aquesta comunió que és l’Església congregada en la unitat del Crist, que ha dit:
‘Perquè on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, allí sóc jo enmig d’ells’ (cf. Mt
18,20)” (18/a).
Amb el temps, les Confraries han estat un dels canals importants per a la manifestació
pública de la fe, gràcies al seu poder de convocatòria i a la seva forma peculiar
d’expressar els valors religiosos. Com a associacions de feels cristians conscients de la
seva pertinença a l’Església, sempre han estat una realitat molt viva en la nostra
religiositat popular. L’Església s’hi dirigeix ara, convidant-les a assumir també els
reptes de la Nova Evangelització.
Pertànyer a una Confraria suposa sempre adquirir un compromís espiritual i apostòlic,
que es reflecteix en un testimoni de vida i una labor evangelitzadora. La importància
eclesial i la significació cristiana de les Confraries de Setmana Santa a la Diòcesi de
Mallorca exigeixen necessàriament una regulació per a l’aprovació canònica d’aquelles
que, com a fruit de la devoció popular i l’ànim apostòlic, desitgin el seu reconeixement
jurídic. Per això, tenint en compte aquesta realitat i la competència del Bisbe diocesà per
a aprovar associacions de feels dins el propi territori, i alhora, el bé pastoral de la nostra
Diòcesi i el de les mateixes comunitats, per mitjà del present decret aprov els criteris i
normes de procediment següents que s’han de seguir per a l’aprovació canònica de
noves Confraries de Setmana Santa.
RAÓ PASTORAL I SENTIT ECLESIAL
1. Només una vertadera necessitat pastoral i la recerca d’un bé espiritual per a la
comunitat cristiana donaran possibilitat a l’aprovació canònica d’una nova Confraria.
Atès el nombre excessiu de Confraries en la nostra Diòcesi, hi pot haver en qualque
cas raons pastorals que aconsellin:
a) No iniciar, en principi, nous processos d’aprovació de Confraries.
b) Orientar cap a la integració en Confraries d’idèntica naturalesa ja existents els
qui desitgen crear-ne una de nova.

2. El judici valoratiu de les raons pastorals correspon a les mateixes institucions
diocesanes: de la parròquia, de la comunitat religiosa, de l’arxiprestat, del Secretariat
Diocesà de Confraries, de l’Associació corresponent i, en darrera instància, al Bisbe
diocesà.
3. Per a l’aprovació canònica d’una Confraria, es requereix també que no n’existesqui
altra de semblant en el mateix nucli territorial de població i que no sigui promoguda
per persones que per divisions internes hagin abandonat altres confraries semblants ja
existents. D’igual manera, es desestimarà l’aprovació d’una Confraria quan la
sol·licitud vagi precedida de fets consumats o quan la seva finalitat no resulti clara
per provenir d’una associació civil constituïda amb una altra finalitat.
4. El pur desig piadós de difondre una devoció o de donar culte a una imatge, o de
practicar la caritat, no és prou motiu per a l’aprovació canònica d’una Confraria. Per
això, es tindrà una cura especial a l’hora d’aprovar una nova Confraria quan s’apreciï
en els promotors un afany de rellevància social, de protagonisme personal, familiar o
de grup, o se sol·liciti només por la pretensió piadosa, però no suficient, de
processionar imatges religioses; motivacions, totes elles, no exclusivament cristianes.
5. Tots els qui han d’emetre judici de valor sobre la conveniència o no d’una nova
Confraria han de tenir en compte també, per a l’adequat discerniment, el testimoni
personal i comunitari de vida cristiana dels promotors de la nova Confraria, el seu
sentit eclesial i de comunió amb l’Església, així com el grau de participació en la
vida de la comunitat cristiana i en el compromís apostòlic, tal com exigeixen la
naturalesa i els fins d’aquestes associacions de feels.
6. L’aprovació canònica d’una Confraria és competència exclusiva del Bisbe diocesà.
Només després d’aquest acte administratiu, la Confraria resta constituïda com a
Associació Privada de Feels amb personalitat jurídica, amb els drets i deures
corresponents. Mentre no se n’obtengui l’aprovació canònica, els promotors no tenen
atribucions per a demanar ajuda econòmica dels feels i adquirir imatges que han de
rebre culte públic.
7. Tota Confraria ha de tenir la seu canònica dins un territori parroquial, ja sigui el
temple parroquial, comunitat religiosa, oratori o una altra església de la demarcació,
així com també, el seu propi consiliari, en representació del Bisbe diocesà. En
conseqüència, no pot sol·licitar-se al Bisbe l’aprovació d’una nova Confraria al
marge de l’anterior.

NORMATIVA DIOCESANA
Norma 1
Quan un grup de feels desitja crear una nova Confraria, des del primer moment ha de
posar-se en contacte amb el rector de la parròquia o responsable de la comunitat
religiosa on pretenguin establir la seu canònica; al qual presentarà un informe detallat i
raonat sobre els motius que els mouen a crear la Confraria, fins específics d’aquesta
propòsit apostòlic que els compromet, nombre de membres majors d’edat (18 anys) que

desitgen integrar-s’hi. En aquest informe es tindran presents en tot moment els criteris i
principis bàsics anteriorment exposats.
Norma 2
El dit informe serà estudiat pel rector de la parròquia o responsable de la comunitat
religiosa corresponent i es remetrà per escrit a Vicaria General a través de la Cancelleria
del Bisbat de Mallorca, adjuntant-s’hi l’informe valoratiu propi del rector de la
parròquia o del responsable corresponent, en el qual es respongui almenys a les
qüestions següents:
a) Les raons de tot tipus que mouen aquest grup de feels a demanar l’aprovació de
la Confraria.
b) La repercussió pastoral que tindria la nova Confraria en la parròquia o
comunitat religiosa on desitja establir-se i en l’entorn social, ciutat o vila, en
què s’insereix.
c) Quins aspectes nous aporta i quins matisos la diferencien de las confraries ja
existents, si és aquest el cas.
d) Atès que la tasca avui més urgent en l’Església és la Nova Evangelització, i així
ho marca la pastoral diocesana, s’especificarà la manera concreta com la nova
Confraria podria contribuir a la missió evangelitzadora.
e) S’hi haurà d’incloure informe de tots els aspectes que es considerin necessaris a
tenir en compte a l’hora de l’aprovació o desestimació de la mateixa Confraria.
Norma 3
El Bisbe podrà reclamar dels organismes eclesials i institucions diocesanes, parroquials,
arxiprestals, Secretariat Diocesà i Associacions corresponents tots els informes que
cregui necessaris.
Norma 4
Tots els informes seran enviats a Vicaria General a través de la Cancelleria del Bisbat
de Mallorca, la qual, finalment, realitzarà un informe compilat fruit d’un profund i
exhaustiu estudi i de les necessàries informacions relatives per a l’aprovació d’una nova
Confraria.
Norma 5
Si el Bisbe estimàs convenient l’aprovació de la nova Confraria, els promotors i
candidats a confrares començaran un procés d’iniciació cristiana i confrare no inferior a
dos anys, sota la responsabilitat del rector de la parròquia o del responsable de la
comunitat religiosa on tindran la seu canònica i amb els continguts bàsics d’una
catequesi d’adults i les ensenyances del Magisteri de l’Església sobre la naturalesa i els
fins de les Confraries.

PROCÉS D’INICIACIÓ
Norma 6
El procés d’iniciació consistirà en un període de formació cristiana i confrare
programada, a dur a terme sota la responsabilitat del rector de la parròquia o del
responsable de la comunitat religiosa on s’aprovarà canònicament la nova Confraria.
La durada d’aquest serà assenyalada, en cada cas, pels organismes diocesans
competents; en tot cas, no serà mai inferior a dos anys. Els continguts de la programació
hauran d’incloure necessàriament els elements següents:
a) Continguts bàsics d’una catequesi d’adults, basats en el Catecisme de l’Església
Catòlica.
b) Especial referència a l’apostolat seglar associat.
c) Sentit de les celebracions litúrgiques, el vertader culte a les imatges,
implicacions socials de la fe, tot això basat en el Directori sobre Litúrgia i Pietat
Popular.
d) Ensenyances del Magisteri de l’Església sobre la naturalesa i els fins de les
Confraries.
e) Compromís amb la Nova Evangelització.
Norma 7
Durant el procés d’iniciació, els candidats a confrares integrants de la nova Confraria
hauran de manifestar vivencialment que els hi mou un vertader esperit apostòlic i un
compromís cristià de viure amb coherència evangèlica la seva fe. Signes clars d’aquest
compromís cristià són, almenys:
a) Integració i participació intensa en la vida eclesial.
b) Pràctica del precepte dominical.
c) Criteris i aptituds morals en conformitat amb la Moral Catòlica.
d) Testimoni Evangèlic (en la família i en la societat).
e) Presència activa en el món com a creients.
f) Sentit cristià del culte a les imatges.
g) Amor a l’Església i respecte sincer a la Jerarquia, obeint les directrius
diocesanes.

PROCÉS D’APROVACIÓ
Norma 8
Superat el procés d’iniciació, i previ l’informe pertinent del responsable encarregat de
fer-ne el seguiment, es procedirà a:
a) Redacció d’Estatuts, segons el model marc diocesà (cf. CIC càn. 304).
b) Presentació d’aquests a Vicaria General, a través de la Cancelleria del Bisbat de
Mallorca.
c) Sol·licitud, al Sr. Bisbe, d’aprovació canònica de la nova Confraria (cf. CIC
càn. 301).
Norma 9
Una volta aprovada canònicament la nova Confraria, es procedirà a l’elecció de la Junta
Directiva, segons les normes estatutàries.
Norma 10
Una volta nomenada i confirmada pel Bisbe diocesà la Junta Directiva, la nova
Confraria començarà la seva vida pública, amb tots els drets i deures.

Palma 10 de juny de 2016
En aquesta data i en número de protocol 301/16, el Sr. Bisbe de Mallorca, Mons. Javier
Salinas Viñals ha firmat el decret d’aprovació de la present normativa.

Jaume A Estela Cortés
Vicecanceller – Vicesecretari General

