
 

 

 

 

 

DOSSIER DE PREMSA 

Celebració del 300 aniversari de la consagració de la Catedral de Menorca 

 

La nostra història 

El dia 18 de juny de 1719 el bisbe de Mazzara del Vallo (Sicília) va consagrar 

solemnement l'església de Santa Maria de Ciutadella, la nostra actual Catedral. Era el 

temps en què la nostra illa es trobava sota el domini britànic. El bisbe va ser capturat per 

un vaixell britànic quan navegava rumb a Sicília i va arribar a la nostra illa el dia 10 de 

maig, sent rebut amb gran alegria pels fidels cristians, perquè feia molts d’anys que el 

bisbe de Mallorca no havia pogut venir a l'illa . En una crònica de l'època es diu que “el 

bisbe de Mallorca es posà en contacte amb el presoner i li suplicà que en tot el territori 

de Menorca que era de la seva jurisdicció, en nom seu beneí, visites, consagres i 

conferís al poble el Sagrament de la Confirmació, del qual d’ençà del seu predecessor 

n’havien estat privats” (G. MERATI, Vita del servo di Dio monsignor D. Bartolommeo 

Castelli, G. Lazzaroni, Venezia 1738). En aquesta mateixa crònica el Bisbe de Mazzara 

explica que “confirmà onze mil persones, presidí les processons a Maó en dues 

ocasions, a Ciutadella en la festa del Corpus Christi, beneí i posà la primera pedra de la 

església de Pares Menors Observants que l’allotjaven a Maó i amb el seu discurs en 

llengua espanyola inflamà els fidels a que oferissin almoines i ajuts a la construcció del 

nou temple; consagrà l’església major de Ciutadella i en aquesta sagrada cerimònia 

pronuncià un altre elegant sermó en llengua castellana, que va ser rebut amb gran 

aplaudiment del poble”. Poc després, el dia 23 de juny, el Bisbe de Mazzara tornà a 

embarcar rumb a la seva pàtria, essent acomiadat per “la noblesa, el clergat secular i 

regular i una nombrosa representació popular”. 

Quan va ser erigida la Diòcesi de Menorca el 23 de juliol de 1795, pel Papa Pius VI, es 

va establir que l'Església de Santa Maria de Ciutadella passés a ser la Catedral de la 

nova Diòcesi i disposés d'un Capítol de Canonges. 



L'acte de consagració d'un temple és una de les cerimònies més solemnes de l'Església 

Catòlica. Dedicar una església i un altar vol dir que aquell lloc es consagra en exclusiva 

al culte a Déu. Dins de la ciutat, al cor del món, es reserva un 

espai per a Déu, el dedicam a Ell per sempre. Té particular 

significació la dedicació de l'Església Catedral, perquè ella és la 

casa de tots els fidels cristians de Menorca. Per això, cada any el 

dia 18 de juny es celebra a tota la Diòcesi de manera especial 

l'aniversari de la dedicació de la Catedral. 

En aquesta ocasió, en complir-300 anys de la dedicació de la 

nostra Església Catedral, hem volgut celebrar de manera singular 

aquest esdeveniment. Pensam que és una bona ocasió perquè tots 

els menorquins coneguin millor la seva Catedral i també perquè 

comprenguin la seva significació espiritual. 

Per celebrar aquest esdeveniment hem preparat els següents 

actes: 

1.- Carta pastoral del Sr. Bisbe 

El Sr. Bisbe ha escrit una carta pastoral que porta per títol "El Significat de la Catedral. 

Guia espiritual de la Catedral de Menorca ". És un escrit dirigit sobretot als creients amb 

la intenció d'ajudar-los a comprendre "el significat teològic profund que té la catedral i a 

descobrir el simbolisme que té per la fe". 

En la seva carta, Mons. Francesc Conesa assenyala que la Catedral és signe del misteri 

de Crist i de l'Església i s'atura a explicar alguns elements importants de la Catedral: el 

significat de la Càtedra o seu episcopal, l'altar, l'ambó, la pila baptismal, el confessionari 

i la capella del Santíssim. El Bisbe reflexiona també sobre la bellesa de l'edifici gòtic i 

el seu valor espiritual i sobre la importància artística i cultural de la Catedral. Finalitza 

la seva carta desitjant que la Catedral sigui "una casa oberta a tots": "La Catedral està 

cridada a ser cada dia una espai obert a totes les persones que desitgen escoltar la 

Paraula de Déu, celebrar la salvació en els sagraments, admirar la seva bellesa 

arquitectònica o resar en silenci ". 



Aquesta carta ha estat editada com un fullet en 

castellà i català. Alguns exemplars s'han distribuït a 

les parròquies de la Diòcesi. Si algú desitja disposar 

d'un exemplar, pot sol·licitar-ho a Cúria Diocesana. 

El Sr. Bisbe conclou la seva carta dient: "M'agradaria 

que la Celebració del 300 aniversari de la Dedicació 

de la nostra catedral, fos una oportunitat per 

revitalitzar la seva vida litúrgica i pastoral i també per 

incrementar l'estima dels diocesans per aquet lloc . 

Desitjaria que tots els fidels de Menorca sentissin que 

la Catedral és casa i llar i és sentissin identificats amb ella ". 

2.- Llibre commemoratiu: "Imago Ecclesiae”. Escrits amb motiu del 300 

Aniversari de la consagració de la Catedral de Menorca " 

Hem volgut celebrar aquest esdeveniment editant un llibre commemoratiu que recull 

diversos estudis sobre la Catedral. El llibre recull els següents articles: 

- EL SIGNIFICAT DE LA CATEDRAL. GUIA ESPIRITUAL DE LA 

CATEDRAL DE MENORCA. Mons. Francesc Conesa Ferrer (conté la carta 

pastoral) 

- LA DEDICACIÓ D’UNA ESGLÉSIA. Josep Manguán Martínez 

- L'ESTADA A MENORCA DEL BISBE DE MASSARA EL 1719 SEGONS 

L'ARXIU MUNICIPAL DE CIUTADELLA. Florenci Sastre Portella 

- LA MÚSICA A LA CATEDRAL DE MENORCA. Gabriel Julià Seguí 

- EL DIFICULTÓS PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ DEL BISBAT DE 

MENORCA (1795-1851). Miquel Àngel Casasnovas Camps. 

El llibre conté nombroses il·lustracions en color, que acompanyen els articles. Com diu 

el Sr. Bisbe a la presentació, el llibre   “pretén acostar-se a la Catedral de Menorca des 

de diverses perspectives -teològiques, litúrgiques, històriques i artístiques- per tal 

d'ajudar a valorar el que significa. La celebració d'aquest aniversari és una preciosa 

oportunitat perquè coneguem millor la nostra pròpia història i perquè descobrim la 

riquesa de simbolismes que posseeix la nostra Catedral”. 



L'acte oficial de presentació d'aquest llibre tindrà lloc demà dijous a les 20'00 h. a 

l'Espai Bisbe Vila (soterranis de Cal Bisbe). En l'acte hi participaran tots els autors dels 

articles. 

3.- Exposició commemorativa: "Retalls d'història de la Catedral de Menorca". 

Una altra iniciativa per celebrar aquest esdeveniment ha estat realitzar una Exposició 

commemorativa, que serà inaugurada el pròxim dia 18 de juny. Està situada a l'Espai 

Bisbe Vila, al qual s'accedeix des del Pati de Cal Bisbe. Podrà ser visitada en els horaris 

de visites turístiques de la Catedral (de dilluns a dissabte, de 10'00 a 15'30 h.). També es 

poden concertar visites al telèfon: 971 38 03 43. 

L'exposició ha estat organitzada pel Sr. Gabriel Julià i per Mn. Josep Manguán. Conté 

diversos elements que ens ajuden a comprendre la nostra Catedral: 

- Algunes maquetes realitzades pel prevere Josep Mascaró, on es pot veure la seva 

disposició original o la situació de l'altar abans de l'última reforma 

- Algunes gàrgoles originals de l'edifici gòtic, que 

van ser retirades a causa del seu estat de 

deteriorament 

- Esbós d'una gàrgola realitzada per l'escultora 

Laetitia Lara, autor de desset de les actuals gàrgoles 

de la nostra Catedral (1988-1999) 

- Documents sobre la Catedral: butlla d'erecció de 

la Diòcesi (1795), estatuts del Capítol Catedral 

(1887) i altres llibres sobre la Catedral 

- Algunes peces d'interès com les imatges dels 

profetes que estaven a l'antic baldaquí o un Crist 

crucificat de l’artista Jaume Bagur Arnau. 

- Fotografies que documenten com es trobava el temple després de la guerra civil. 

 

 



4.- Solemne Eucaristia en l'aniversari de la dedicació 

Dimarts que ve dia 18 de juny, a les 20'00 h. de la tarda, el Sr. Bisbe celebrarà una 

solemne Eucaristia d'acció de gràcies pels 300 anys de la dedicació de la nostra 

Catedral. En aquesta Eucaristia participaran fidels de tota la Diòcesi, ja que la Catedral 

és casa de tots els menorquins. 

Intervindrà en l'Eucaristia la Capella davídica de la Catedral de Menorca, fundada el 

1944 paper bisbe Pascual per al servei litúrgic de la 

Catedral. Després de la celebració, es serviran uns 

dolços al Pati de Cal Bisbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


