
 
 
 

Prevere de la diòcesi de Girona, ha estat rector del Seminari de Girona i 
director de l’Institut Superior de Ciències Religioses; és Doctor en Teologia 
 

El Dr. Joan Planellas, nomenat arquebisbe 
metropolità de Tarragona 

 

L’actual degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP) rebrà 
l’ordenació episcopal el proper 8 de juny, a les 11h, a la catedral de 

Tarragona, en una celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella 
 
Barcelona, 6 de maig de 2019. Dissabte, 4 de maig, el Sant Pare Francesc va nomenar 
Arquebisbe metropolità de Tarragona el Dr. Joan Planellas i Barnosell, que des de l’any 2015 és 
degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (Ateneu Universitari Sant Pacià). L’ordenació 
episcopal de Mons. Planellas  tindrà lloc el proper dissabte 8 de juny, a les 11h, a la catedral de 
Tarragona, en una celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella. 
 
El Dr. Joan Planellas va néixer el 7 de novembre de 1955 i va ser ordenat prevere del Bisbat de 
Girona l’any 1982. Va exercir diversos ministeris pastorals en parròquies gironines i posteriorment 
va ser nomenat rector del Seminari Diocesà de Girona, diòcesi on també va dirigir l’Institut 
Superior de Ciències Religioses. L’any 2010 va ser nomenat vicedegà de la Facultat de Teologia 
de Catalunya i, posteriorment, degà, el 2015. Durant la seva docència ha impartit el Tractat de 
Déu U i Tri i la matèria d’Eclesiologia. 
 
El nou arquebisbe electe va obtenir el grau de Doctor en Teologia a la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma amb una tesi sobre eclesiologia (2004). Entre les seves publicacions 
destaquen: La maternitat de l’Església. Algunes reflexions per a la recuperació d’aquest concepte 
a l’Església d’avui, Girona: ISCR 2000; La recepción del Vaticano II en los manuales de 
eclesiología españoles, Roma: PUG 2004 (tesi doctoral); Bisbes, preveres i diaques. Els ministeris 
ordenats, Barcelona: CPL 2005; «La Trinitat i el seu amorós designi creador», en Emili Marlès 
(ed.), Trinitat, univers, persona. Ciència i teologia en diàleg (Col·lectània Sant Pacià, 103), 
Barcelona: FTC 2013, 17-47 (amb traducció castellana); L’Església dels pobres en el Concili 
Vaticà II, Barcelona: FTC 2013 (amb traducció castellana i italiana); Un comentari al Credo, 
Barcelona: CPL 2014 (amb traducció castellana); «Quin nom per a l’Església? El debat 
postconciliar», a RCatT 40/2 (2015) 373-424.2; «Les lliçons de les reformes eclesials. Veritable i 
falsa reforma», a RCatT 42/2 (2017) 375-425. 
 
Les autoritats acadèmiques, el cos de professors, l’alumnat i el personal no docent de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià es congratulen del nomenament del Dr. Joan Planellas, “un teòleg de relleu 
tant pel que fa al seu pensament com pel que fa al rigor i el mestratge desplegat en els seus 
escrits i en la seva docència. El seu nomenament és un do pera l’Església de Tarragona i també 
per a les altres Esglésies diocesanes de Catalunya”, ha afirmat el rector de l’AUSP, Dr. Armand 
Puig i Tàrrech. 
  
Paraules de Mons. Joan Planellas 
 
Mons. Planellas, en conèixer la notícia del seu nomenament, va agrair la confiança que li ha donat 
el Sant Pare, i també l’Església diocesana de Girona i el seu bisbe Francesc Pardo, de la qual 
n’ha format part. “Amb una gran il·lusió, però també amb tremolor, vindré a servir l’Església de 
Tarragona, que entronca la nostra estimada terra amb els orígens del cristianisme, amb «la llavor 
apostòlica primera», com afirma el Concili Vaticà II en la seva Constitució sobre l’Església (Lumen 



gentium, 20), tot esmentant l’ensenyament de Sant Ireneu de Lió i de Tertul·lià”, va dir. 
“M’encomano a sant Pau apòstol, al sant bisbe Fructuós, i als seus diaques Auguri i Eulogi –va 
afegir-. Com afirmava el sant bisbe en el moment del seu testimoniatge suprem, en aquests 
moments «em cal tenir en el pensament tota l’Església, de llevant fins a ponent». Em sostinc 
també en l’última esperança del protomàrtir Fructuós, conscient que «l’amor i la promesa del 
Senyor mai no podran fallir, ni en aquest món ni en l’altre». Al mateix temps, em poso sota la 
intercessió de la Mare de Déu sota l’advocació del Claustre, i de Santa Tecla, patrona de la ciutat 
de Tarragona. Que Santa Maria em protegeixi sota el seu mantell i em condueixi cap al seu Fill 
Jesucrist, per tal que el pugui testimoniar sempre enmig vostre”. 
 
El Dr. Joan Planellas va recordar i agrair la dedicació i el servei pastoral realitzat pel seu 
predecessor, l’arquebisbe Jaume Pujol i Balcells. L’arquebisbe electe de Tarragona va dir que, 
davant la situació actual, i en termes del Papa Francesc, “l’única resposta possible és ser una 
Església catalana en sortida, evangelitzadora i missionera”. “Es tracta d’un repte que hem de 
formular amb una actitud propositiva i de diàleg obert, amb la senzillesa, humilitat i pobresa de les 
benaurances, i amb esperit de conversió, de renovació i de reforma a la llum de l’Evangeli. Un 
repte que tan sols podrem acarar adequadament si creiem en la unitat pastoral de les Esglésies 
amb seu a Catalunya i amb aquelles actituds sinodals d’escolta dels uns envers els altres a la llum 
de l’Esperit”, va manifestar. 
 
“En aquest sentit –va afegir-, voldria treballar per la unitat eclesial amb tots vosaltres i amb un alt 
sentit de comunió, dins l’Església que el bisbe de Roma, el Sant Pare Francesc, presideix en la 
caritat”. I va concloure dient que també voldria oferir “la meva proximitat a tots aquells, homes i 
dones de bona voluntat, que anhelen un món divers i millor, sigui quina sigui la seva confessió 
cristiana, la seva religió o projecte de vida. I voldria oferir aquesta proximitat especialment als qui 
pertanyen al món de la Universitat, de la cultura i dels mitjans de comunicació”. 
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