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Presentació

El do valuós, el «llibre de vida«, que aquestes pàgines 
ens lliuren, és fruit d’un llarg treball de discerniment, 
d’estudi, de pregària, on s’han implicat els Salesians 
Cooperadors d’arreu del món amb el compromís de 
renovar-se per respondre, sempre millor, amb el cor 
de Don Bosco, als nous reptes que aquesta societat 
globalitzada i secularitzada ens llança.

La fidelitat a la intuïció originària que el nostre 
Fundador va tenir per a nosaltres, veritables salesians 
cridats a viure en el món sense pertànyer al món, és el 
teixit que sosté aquest Projecte de Vida Apostòlica, al 
que s’insereix la nostra resposta laïcal a la proposta del 
Magisteri de l’Església i de la Família Salesiana.

L’Estatut constitueix el nostre document d’identitat 
carismàtica: descriu la nostra espiritualitat, posa en 
relleu el nostre compromís apostòlic, defineix la vida 
de santedat que, en unió profunda amb tota la Famí-
lia Salesiana, volem recórrer, tot donant testimoni de 
l’Amor i l’Esperança.
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El Reglament recull i descriu operativament el pro-
jecte evangèlic de l’Estatut, tot constituint un “cos” 
harmònic que ens ajudarà a restar ferms en la fe, arre-
lats en la cultura de la vida, que s’oposa al rampant 
relativisme egocèntric de la societat.

Els joves, les famílies, els exclosos, els pobres, espe-
ren sempre amb major anhel la resposta concreta que 
només pot venir de part de qui vol cooperar amb Déu 
en la realització, aquí i ara, d’un Regne de caritat i de 
justícia.

Acollim tots plegats la riquesa espiritual que aquest 
nostre Projecte de Vida Apostòlica ens ofereix i fem 
del nostre compromís salesià el Sí més sincer, confiat i 
entusiasta al Senyor, per mitjà dels joves.

 

Noemi Bertola
Coordinadora Mundial
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PROJECTE DE VIDA APOSTÒLICA 
DE L´ASSOCIACIÓ  

DELS SALESIANS COOPERADORS

Presentació

Benvolguts Salesians Cooperadors,
amb Decret del 29 d’abril del 2013, la Congregació per 
als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida 
Apostòlica, ha confirmat i aprovat de forma definitiva 
el vostre Projecte de Vida Apostòlica. Aquest constitu-
eix ara el vostre document d’identitat dins de l’Església, 
dins de la Família Salesiana, i dins de la societat.

Us és donat com un “llibre de vida”, que us ha 
d’acompanyar sempre. Conté l’Estatut renovat, amb el 
Reglament de l’Associació dels Salesians Cooperadors. 
El Projecte de vida Apostòlica, així aprovat, garanteix 
la fidelitat a la inspiració original de Don Bosco, la 
sintonia espiritual, teològica, i pastoral amb el Concili 
Vaticà II i el Magisteri de l’Església, la continuïtat amb 
el Reglament de Vida Apostòlica anterior, i la resposta 
cristiana i salesiana als nous reptes del món.

DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
Via della Pisana 1111 -  00163 Roma

Il Rettor Maggiore
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Amb data de 8 de desembre de 2013, solemnitat 
de la Immaculada Concepció de Maria, que va marcar 
l’inici de la nostra vocació i missió en el món, jo, en 
qualitat de Rector Major, Successor de Don Bosco, pro-
mulgo oficialment aquest Projecte de Vida Apostòlica 
renovat.

Us convido a acollirlo, doncs, amb el reconeixement 
i l’esperança de qui rep un tresor valuós.

Des del moment de la seva promulgació, l’Estatut 
haurà d’ocupar un lloc privilegiat tant en la vida de les 
persones dels Cooperadors i Cooperadores, com en tota 
l’Associació. Això comporta conèixerne els continguts i 
interioritzarne els valors.

L’Estatut descriu les riqueses espirituals de la vostra 
identitat carismàtica, defineix el vostre projecte apostò-
lic, traça el camí de la vostra santificació, i us convida a 
donarne testimoni com el do més gran.

Conté també tot allò que es refereix a l’estructura de 
l’Associació, tot i que no és pròpiament un text de nor-
mes jurídiques, ni tampoc un simple tractat doctrinal. 
L’Estatut marca el perfil del Salesià Cooperador idoni 
per a la seva vocació i la seva missió. Un veritable salesià 
en el món, segons la intuïció original de Don Bosco, 
que el volia apassionat cooperador de Déu, per mitjà 
de les grans opcions de la missió salesiana: la família, 
els joves, l’educació, el Sistema Preventiu, el compromís 
social i polític, amb una atenció privilegiada i obertura 
de cor als pobres, als exclosos, als malalts, als marginats 
de tota mena.

REG COOP CATALAN (LIBRO).indd   10 06/12/14   08:23



11

L’Estatut està íntimament lligat al Fundador, que 
us ha volgut comunicar el seu esperit. Hi podeu tro-
bar Don Bosco. El vostre amor envers ell passa per l’as-
sumpció vital del projecte evangèlic que us hi ofereix. 
Ell és el vostre model.

El Reglament n’és el seu complement necessari. Ha 
estat aprovat per mi, i tradueix de forma operativa i nor-
mativa les grans inspiracions evangèliques i les opcions 
de vida del mateix Estatut. N’és l’aplicació pràctica; 
fins al punt que un coneixement vital de l’Estatut no 
és complet sense un adequat estudi del Reglament. Es 
tracta certament de dos textos de natura diversa; però 
això no comporta una discriminació d’importància, 
sinó una necessària integració. L’Estatut representa el 
vostre document d’identitat i integra el projecte del 
Fundador; les normes que fa referència a l’animació i 
al govern de l’Associació, aprovades per la competent 
autoritat de l’Església, i que només poden ser modifi-
cades amb el seu consentiment; elements espirituals i 
jurídics degudament harmonitzats. El Reglament conté 
aquelles aplicacions concretes i pràctiques de l’Estatut 
de referència universal, i, per tant, vàlides per aplicar-se 
en tota l’Associació. Donat que algunes de les seves nor-
mes han estat formulades en consideració de les pre-
sents condicions històriques, de per sí canviants, resulta 
que el Reglament és, per pròpia natura, més fàcilment 
modificable.

A vosaltres, estimats Salesians Cooperadors, us lliuro, 
com un do altament valuós, aquest “llibre de vida”, amb 
l’encàrrec de conèixer-lo i interioritzar-lo. Ha de ser ob-
jecte del vostre estudi, assimilació, pregària, i vida.
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Us el lliuro amb cor de pare, el cor de Don Bosco, 
i us confio tots vosaltres a Maria Auxiliadora. Ella us 
agafarà per la mà i us en serà mare i mestra.

Don Pascual Chávez V., sdb
Rector Mayor

Roma, 8 de desembre de 2013
Solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria
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D E C R E T
(Traducciò de l´original)

El Rector Major de la Societat de Sant Francesc 
de Sales, en nom del Congrés Mundial de l’Associació 
dels Salesians Cooperadors, demana a la Vostra Sante-
dat l’aprovació definitiva de l’Estatut de l’esmentada 
Associació.

La Congregació per als Instituts de Vida Consa-
grada i les Societats de Vida Apostòlica, havent exa-
minat atentament l’Estatut amb la carta del 3 d’abril 
del 2013, amb el present Decret aprova i confirma de 
forma definitiva el text redactat en llengua italiana, del 
qual en conserva còpia en el propi Arxiu.

No hi consta res en contra. 
Ciutat del Vaticà, 29 d´abril de 2013

Jo~ao Braz Card. de Aviz
Prefecte

P. Sebastiano Paciolla, O. Cist.
Sots-Secretari
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ABREVIATURES I SIGLES

Sagrada Escriptura

1 Cor  Primera carta de Sant Pau als Corintis
1 Pe  Primera carta de Sant Pere
1 Tes       Primera carta de Sant Pau als Tessalonicencs
Ecl Eclesiastés
Ef   Carta de Sant Pau als cristians d'Efes
Fil  Carta de Sant Pau als cristians de Filips
Jn   Evangeli de Sant Joan
Mt  Evangeli de Sant Mateu

Documents de l’Església

AA   Apostolicam Actuositatem, Decret del Concili 
Vaticà II

CEC  Catecisme de l'Església Catòlica
ChL   Christifideles Laici, Exhortació Apostòlica de 

Joan Pau II
CIC Codi de Dret Canònic
GE  Gravissimum Educationis, Declaració del Con-

cili Vaticà II
GS    Gaudium et Spes, Constitució del Concili Va-

ticà II
LG  Lumen Gentium, Constitució del Concili Vati-

cà II

Documents Salesians

ACS Actes del Consell Superior
ACGE  Actes Capítol General Especial dels Salesians 

de Don Bosco (1971-1972) 
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ASE Animar la Solidaritat Econòmica
MBe  Memòries biogràfiques en castellà (19 Volums)
RDB  Reglament de Don Bosco Per Els Coopera-

dors, 1876 
RSS      Ricerche Storiche Salesiane  

Sigles

ASSCC  Associació de Salesians Cooperadors
DB   Don Bosco
FMA   Filles de Maria Auxiliadora
PVA Projecte de Vida Apostòlica
RVA Reglament de Vida Apostòlica
SC            Salesià Cooperador
SDB  Salesians de Don Bosco
SEM Secretària Executiva mundial
SSCC   Salesians Cooperadors
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PROJECTE  
DE VIDA APOSTÒLICA

PROEMI

«L’obra dels Cooperadors s’estendrà per totes les na-
cions, es propagarà per tot el mon cristà. Te el suport 
de la ma de Déu! Els Cooperadors arribaran a ser els 
que promoguin l’esperit catòlic. Potser és una utopia 
meva però la mantinc.»

(Don Bosco, MBe XVIII, 161)

Són diversos els camins oferts als cristians per viure 
la fe del seu Baptisme. Alguns, sota l’impuls de l’Espe-
rit Sant, atrets per la persona de Don Bosco, realitzen 
l’ideal de treballar amb ell, tot vivint, en la condició 
secular, el mateix carisma de la Societat de Sant Fran-
cesc de Sales.

Des de bon començament, Don Bosco va pensar en 
organitzar els col·laboradors de la seva obra: va invitar 
laics, homes i dones, i membres del clergat diocesà, a 
cooperar en la seva missió de salvació dels joves, sobre-
tot els més pobres i abandonats. El 1876 en va definir 
clarament el projecte de vida amb el Reglament dels 
Cooperadors Salesians escrit per ell i aprovat després 
per l’Església.1 Avui els Salesians Cooperadors i les Sa-

1 Cf. Mons. Magnasco, Decret del 15 de desembre del 1877 i Res-
cripte del 22 de desembre del 1877; MBe XIII,604.
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lesianes Cooperadores2 estan estesos i treballen en un 
àmbit mundial.

El present text en descriu el Projecte de Vida Apos-
tòlica. Ofereix un autèntic camí de santificació «per 
exercitar la caritat en treballar per a la salvació de les 
ànimes».3 Els Salesians Cooperadors i les Salesianes 
Cooperadores confien en la fidelitat de Déu Pare, que 
els ha cridat.

2 Cf. RDB, Al lector.
3 Cf. MBe XI,82-83.
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Capítol I

EL SALESIÀ COOPERADOR  
I LA SALESIANA COOPERADORA 

EN LA FAMÍLIA SALESIANA 
I EN EL MÓN

«No sou vosaltres els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us 
he escollit per confiar-vos la missió d’anar per tot ar-
reu i donar fruit, un fruit que durarà sempre».

(Jn 15,16)

Art. 1. El Fundador, un home enviat per Déu

Per contribuir a la salvació de la joventut, la porció més 
delicada i la més preciosa de la societat humana,1 l’Espe-
rit Sant, amb la intervenció maternal de Maria, va sus-
citar sant Joan Bosco, que va fundar la Societat de Sant 
Francesc de Sales (1859) i, juntament amb santa Maria 
D. Mazzarello, l’Institut de les Filles de Maria Auxili-
adora (1872), i va estendre l’energia apostòlica del ca-
risma salesià amb la constitució oficial de la Pia Unió 
dels Cooperadors Salesians com a tercera branca de la 
Família (1876), unida a la Societat de Sant Francesc de 

1  Cf. MBe II,45; MBe VII,253.
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Projecte de Vida Apostòlica ESTATUT

Sales, denominada també Societat Salesiana de sant 
Joan Bosco o Congregació Salesiana.

L’Esperit Sant va formar en sant Joan Bosco un cor de 
pare i de mestre, capaç de dedicació total, i li va inspi-
rar un mètode educatiu amarat de la caritat del Bon 
Pastor.

Art. 2.  Els Salesians Cooperadors,  
una vocació profètica en l’Església

§1. Comprometre’s com a Salesians Cooperadors és 
respondre a la vocació salesiana, do de l’Esperit, tot 
assumint un mode específic de viure l’Evangeli i parti-
cipar en la missió de l’Església. És un do i una elecció 
lliure, que qualifica l’existència.

§2. Els cristians catòlics de qualsevol condició cultural 
i social poden recórrer aquest camí. Se senten cridats a 
viure la vida de fe compromesa en la vida quotidiana, 
que es caracteritza per dues actituds:

a)  sentir Déu com a Pare i Amor que salva; trobar 
en Jesucrist el Fill Unigènit, apòstol perfecte del 
Pare; viure en intimitat amb l’Esperit Sant ani-
mador del Poble de Déu en el món;

b)  sentir-se cridat i enviat a una missió concreta; 
contribuir a la salvació de la joventut, tot com-
prometent-se en la mateixa missió juvenil i po-
pular de Don Bosco.2

2  Cf. RDB IV.
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ESTATUT Projecte de Vida Apostòlica

Art. 3. Una única vocació, dues maneres de viure-la

§1. Don Bosco ha concebut l’Associació dels Salesians 
Cooperadors oberta tant als laics com al clergat diocesà.

§2. Els Salesians Cooperadors laics posen en pràctica 
el seu compromís i viuen l’esperit salesià en les situaci-
ons ordinàries de vida i de treball, amb sensibilitat i 
característiques laïcals.

§3. Els Salesians Cooperadors bisbes, preveres o diaques 
diocesans posen en pràctica el propi ministeri tot ins-
pirant-se en la caritat pastoral de Don Bosco, model de 
vida sacerdotal, que privilegia el compromís pels joves 
i els ambients populars.3

Art. 4. L’Associació en l’Església

§1 En l’Església, l’Associació dels Salesians Coopera-
dors ha estat aprovada per la Seu Apostòlica4 com a 
Associació pública de fidels i participa del patrimoni 
espiritual de la Societat de Sant Francesc de Sales.

Els membres de l’Associació participen activament en 
la seva missió en nom de l’Església, sota l’autoritat del 
Rector Major, com a Successor de Don Bosco, en es-

3  Cf. CIC can. 278.
4  Cf. Pius IX, Breu Cum Sicuti (del 9 de maig del 1876), MBe 
XI 77,458; Joan Pau II, RVA (el 9 de maig de 1986), Prot. n. T9-
1/86; Benet XVI, PVA ad experimentum (15 de març de 2007), 
Prot. n. T9-1/2006; Francesc, PVA (el 29 d’abril del 2013).
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perit de fidelitat als Pastors i en col·laboració amb les 
altres forces eclesials.

§2. Els Salesians Cooperadors manifesten una filial de-
voció al Summe Pontífex.

§3. L’Associació dels Salesians Cooperadors frueix de 
personalitat jurídica eclesiàstica pública,5 i té la seva seu 
central a Roma.

Art. 5. L’Associació en la Família Salesiana

L’Associació dels Salesians Cooperadors és un dels grups 
de la Família Salesiana. Juntament amb la Societat de 
Sant Francesc de Sales i l’Institut de les Filles de Maria 
Auxiliadora i altres grups oficialment reconeguts,6 és 
portadora de la comuna vocació salesiana, correspon-
sable de la vitalitat del projecte de Don Bosco en l’Es-
glésia i en el món.

L’Associació aporta a la Família Salesiana els valors es-
pecífics de la seva condició secular, en el respecte de la 
identitat i autonomia pròpies de cada grup. Viu una 
particular relació de comunió amb la Societat de Sant 
Francesc de Sales que, per voluntat del Fundador, té en 
la Família un paper específic de responsabilitat.

5  Cf. CIC can 313.
6  Cf. ACS 304, 57-61.
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ESTATUT Projecte de Vida Apostòlica

Art. 6.  Els Salesians Cooperadors, salesians en el món

Els Salesians Cooperadors viuen la seva fe en la pròpia 
realitat secular. Tot inspirant-se en el projecte apostòlic 
de Don Bosco, senten viva la comunió amb els altres 
membres de la Família Salesiana. Es comprometen en 
la mateixa missió juvenil i popular, de forma externa i 
associada. Treballen per al bé de l’Església i de la soci-
etat, de forma adaptada a la seva condició i a les seves 
possibilitats concretes.7

7  Cf. Pasqual Chávez, Carta d’Identitat de la Família Salesiana. 
Roma 2012.
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Capítol II

 
COMPROMÍS APOSTÒLIC 

DEL SALESIÀ COOPERADOR 
I DE LA SALESIANA COOPERADORA

«Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum 
del món. Ha de resplendir la vostra llum davant la 
gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorifica-
ran el vostre Pare del cel».

(Mt 5,13.14.16)

Art. 7. Testimoniatge de les Benaurances

L’estil de vida del Salesià Cooperador, plantejat segons 
l’estil de les Benaurances, el compromet a evangelitzar 
la cultura i la vida social.8 

Per això, arrelat en el Crist i conscient que tots el bate-
jats són cridats a la perfecció de l’amor, viu i testimonia:

— una vida segons l’Esperit com a font de joia, de 
pau i de perdó;

— la llibertat en obediència al pla de Déu, tot pre-
nent consciència del valor i l’autonomia de les 
realitats seculars, i comprometent-se a orientar-les 
fonamentalment envers el servei a les persones;

8  Cf. ChL 16; GS 72.
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— la pobresa evangèlica, tot administrant els béns 
que li són confiats amb criteris de sobrietat i de 
compartició, a la llum del bé comú;

— la sexualitat segons la visió evangèlica de la cas-
tedat, que tendeix a la delicadesa, i a una vida 
matrimonial o celibatària íntegra i joiosa, cen-
trada en l’amor;

— la misericòrdia, que obre el cor a totes les misè-
ries materials i morals i empeny a obrar amb 
caritat pastoral;

— la justícia, per construir un món més fraternal 
que reconeix i promou els drets de tots, especi-
alment dels més febles;

— la voluntat decidida de ser constructors de pau en 
un món agitat per la violència i pels odis de classe.

Aquesta vida d’amor per Déu i pels altres és un camí 
segur vers la santedat.

Art. 8. Compromís apostòlic

§1. Els Salesians Cooperadors realitzen el seu apostolat 
primerament a través dels compromisos quotidians. Se-
gueixen Jesucrist, l’Home perfecte, enviat del Pare a 
servir els homes en el món. Per això es comprometen 
a actuar l’ideal evangèlic de l’amor a Déu i al proïsme, 
en les seves condicions ordinàries de vida.9

9  Cf. GS 45.
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§2. Animats per l’esperit salesià, porten arreu una atenció 
privilegiada al jovent, especialment als joves més pobres, 
als qui són víctimes de qualsevol mena de marginació, 
abús o violència, als qui s’introdueixen al món del treball, 
i a tots els qui donen signes d’una vocació específica.

§3. Promouen i difonen el valor de la família10 com a 
nucli fonamental de la societat i de l’Església i es com-
prometen a construir-la com a església domèstica.11 Els 
Salesians Cooperadors casats viuen en el matrimoni la 
seva missió de cooperadors de l’amor creador de Déu,12 i 
primers i principals educadors dels fills,13 segons la peda-
gogia de la bondat pròpia del Sistema Preventiu salesià.

§4. Es mostren atents a la Doctrina Social de l’Església 
i a la comunicació social per promoure camins educatius.

§5. Sostenen l’activitat missionera de l’Església i es 
comprometen a educar a la universalitat com a ober-
tura al diàleg entre les cultures.

Art. 9 Servei d’educació cristiana

§1. Els Salesians Cooperadors, com Don Bosco, porten 
arreu el compromís d’educar i d’evangelitzar,14 per tal 

10  Cf. ChL 40.
11  Cf. LG 11.
12  Cf. GS 50.
13  Cf. GE 3
14  Cf. ACS 290, juliol 1978, Egidio Viganò, El projecte educatiu 
salesià, 25-35.
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de formar honestos ciutadans, bons cristians, i un dia fe-
liços habitants del cel,15 convençuts de trobar-se sempre 
en camí vers una major maduresa humana i cristiana.

§2. Comparteixen amb el jovent el gust de viure amb 
autenticitat pels valors de la veritat, la llibertat, la jus-
tícia, el sentit del bé comú i del servei.

§3. Eduquen els joves a trobar el Crist per mitjà de la 
fe i dels sagraments, perquè en Ell trobin el significat 
de la vida i creixin com a homes i dones nous.

§4. Es comprometen a ajudar els joves a madurar la 
vida com a projecte, per testimoniar la seva presència 
cristiana i salesiana en l’Església i en la societat.

Art. 10. Pedagogia de la bondat

Els Salesians Cooperadors, en el seu compromís edu-
catiu:

§1 adopten el Sistema Preventiu de Don Bosco, una 
experiència espiritual i educativa que «es recolza sobre 
la raó, la religió, i l’amor»;16

§2 afavoreixen un ambient familiar en què el diàleg 
constant, la presencia animadora, l’acompanyament 
personal, i l’experiència de grup ajuden a percebre la 
presència de Déu;

15  Cf. RDB, Al lector.
16  Cf. Don Bosco, El Sistema Preventiu en l’educació de la juventut, 
1877, I; P. Braido, Il sistema preventivo in un «decalogo» per educa-
tori. RSS 4, 1985.
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§3. promouen el bé i eduquen a l’amor per la vida, a 
la responsabilitat, a la solidaritat, a la compartició, a la 
unió de forces, i a la comunió;

§4. invoquen els recursos interiors de la persona i cre-
uen en l’acció invisible de la gràcia; miren cada jove 
amb optimisme realista, convençuts del valor educatiu 
de l’experiència de fe; la seva relació amb els joves està 
inspirada per un amor madur i acollidor.

Art. 11. Activitats típiques

Els Salesians Cooperadors es mostren oberts a formes 
variades d’apostolat. Entre elles privilegien la vida fa-
miliar, a més del propi treball i la vida associativa:17

— la catequesi i la formació cristiana;
— l’animació de grups i de moviments juvenils i 

familiars;
— la col·laboració en Centres educatius i escolars;
— el servei social entre els pobres;
— el compromís en la comunicació social;
— la cooperació en la pastoral vocacional;
— el treball missioner;
— la col·laboració en el diàleg ecumènic i interre-

ligiós;
— el compromís de caritat en el servei sociopolític;
— el desenvolupament de l’Associació.

17  Cf. RDB IV, 1; LG 35; CDIC 904-906; RDB IV, 2-5.
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Art. 12. Modalitats i estructures en què treballar

§1. Els Salesians Cooperadors participen en la missió 
de l’Associació a l’Església i la reforcen amb el propi 
compromís i amb la implicació d’altres persones.

§2. Normalment les activitats dels Salesians Coopera-
dors es desenvolupen, en esperit de col·laboració i de 
cooperació, en aquelles estructures en les quals, la seva 
condició secular els ofereix una millor possibilitat d’in-
serció significativa: civils, culturals, socioeconòmiqes, 
polítiques, eclesials, i salesianes.18

§3. Els Salesians Cooperadors poden dur a terme el seu 
compromís apostòlic en obres autònomament gestio-
nades per l’Associació, i en iniciatives que responguin 
a les urgències de la zona.

18  MBe XVII,31-32; CIC can 305; ChL 42.
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Capítol III

L’ESPERIT SALESIÀ 
DEL SALESIÀ COOPERADOR  

I DE LA SALESIANA COOPERADORA

«Practiqueu allò que jo us he transmès i vosaltres heu 
rebut, que heu sentit o heu vist en mi, i el Déu de la 
pau serà amb vosaltres».

(Flp 4,9)

Art. 13. Herència valuosa

Guiat per l’Esperit Sant, Don Bosco ha viscut i ha trans-
mès als membres de la seva Família un estil original de 
vida i d’acció: l’esperit salesià.19

L’esperit salesià constitueix una experiència típicament 
evangèlica, que té la seva font en el cor mateix de Crist, 
que empeny els qui el viuen a la donació i al servei.

S’alimenta en el compromís de la caritat apostòlica, 
principi interior dinàmic que unifica la passió per Déu 
i la passió pel proïsme. 

S’explicita en una espiritualitat sagramental, que es con-
creta en viure amb joia i optimisme la realitat de cada 

19  Cf. Carta d’identitat, 27.
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dia i en un servei responsable enmig de la comunitat 
eclesial i de la societat civil. 

L’esperit salesià reclama una exigent metodologia ascèti-
ca embellida pel somriure d’un rostre joiós que s’inspi-
ra en el lema de Don Bosco: «treball i temprança».20

Art. 14. Experiència de fe compromesa

§1. El Salesià Cooperador acull aquest esperit com un 
do del Senyor a l’Església i el fa fructificar segons la 
seva pròpia condició laïcal o ministerial. Participa en 
l’experiència espiritual de Don Bosco, i es compromet 
a promoure l’humanisme salesià per construir raons 
d’esperança i perspectives de futur per a les persones i 
la societat.21

§2. Fa una experiència pràctica de comunió eclesial, 
tot vivint l’espiritualitat salesiana.

§3. El Salesià Cooperador es confia a la Verge Maria, 
Immaculada i Auxiliadora, com a guia de la seva voca-
ció apostòlica: ser un veritable «cooperador de Déu»22 
en la realització del seu designi de salvació. Demana a 
la Mare de Déu, Auxiliadora i Mare del Bon Pastor, 
l’ajut i la força necessària per a la pròpia salvació i la del 
jovent. El lliurament diari a Maria és una característica 
de l’espiritualitat salesiana.

20  Cf. MBe XII,397; MBe XIV,114; MBe XV,116.
21  Cf. Carta d’identitat, 15-17.
22  Cf. Sant Pau, 1 Cor 3,9.
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Art. 15. Centralitat de l’amor apostòlic

§1. El cor de l’esperit salesià és la caritat apostòlica i 
pastoral. Ella fa present entre els joves la misericòrdia 
del Pare, l’amor salvífic del Crist, i la força de l’Esperit 
Sant. Don Bosco l’ha expressada en el lema «Da mihi 
animas cetera tolle». L’ha expressat en el nom de Salesi-
ans, escollint com a patró Sant Francesc de Sales,23 mo-
del d’humanisme cristià, de dedicació apostòlica i 
d’amabilitat.

§2. Aquesta caritat és per als Salesians Cooperadors un 
do de Déu que els uneix a ell i als joves, i està inspirada 
en la sol·licitud maternal de Maria que els sosté en el 
seu testimoniatge quotidià.

Art. 16. Presència salesiana en el món

§1. Els Salesians Cooperadors se senten íntimament 
solidaris24 amb la societat en què viuen i on són cridats 
a ser-ne llum, sal i llevat. Creuen en els recursos inte-
riors de la persona. Comparteixen els valors de la prò-
pia cultura i es comprometen perquè sigui guiada pels 
valors de l’humanisme cristià. Promouen les novetats 
amb sentit crític cristià. Integren en la seva vida «tot 
allò que és bo»25, posant-se a l’escolta sobre tot del jo-
vent en el discerniment dels signes del temps.

23  Cf. RDB V,8; Sant Francesc de Sales, Tractat de l’amor de Déu, 
Proa Edicions, 1989.
24  Cf. GS 1.
25  Cf. 1 Tes, 5,21.

REG COOP CATALAN (LIBRO).indd   37 06/12/14   08:23



38

Projecte de Vida Apostòlica ESTATUT

§2. Davant els múltiples reptes26 i dificultats sociocul-
turals assumeixen una actitud crítica i constructiva. Es 
comprometen a difondre en la societat una cultura cris-
tiana i ètica de l’acollida i de la solidaritat.

Art. 17. Estil d’acció

Els Salesians Cooperadors viuen com a bons cristians i 
honrats ciutadans,27 santifiquen la seva existència en la 
vida de cada dia i arrelen la seva acció en la unió amb 
Déu. Creuen en el valor de la vida, de la gratuïtat, de 
la fraternitat, i de fer-se pròxim als altres. Cultiven les 
actituds que afavoreixen l’educació a les alegries quoti-
dianes i les comuniquen als altres.

Art. 18. Estil de relació

Els Salesians Cooperadors, tot inspirant-se en el Sistema 
Preventiu de Don Bosco, en les seves relacions practi-
quen l’amabilitat28 com a signe de l’amor de Déu i ins-
trument per desvetllar la seva presència en el cor dels 
qui troba. Es mostren disposats a donar el primer pas 
i a acollir sempre els altres amb bondat, respecte i pa-
ciència. Tendeixen a suscitar relacions de confiança i 
d’amistat per crear un clima de família, amb simplicitat 

26  Cf. GS 4,11.
27  RDB, Al lector.
28  Cf. P. Braido, «I molti volti dell’amorevolezza», Revista de la 
Ciència de l’Educació, n. 37, 1999 17-46.
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i afecte. Son constructors de pau i cerquen en el diàleg 
la claredat, el consens i l’acord.

Art. 19. Estil de pregària

§1. Els Salesians Cooperadors estan convençuts que 
sense la unió amb Jesucrist no poden fer res.29 Invoquen 
cada dia l’Esperit que els il·lumina i els dóna força. La 
seva pregària, arrelada en la paraula de Déu, és senzilla 
i confiada, alegre i creativa, amarada d’ardor apostòlic, 
inserida en la vida i es continua en ella.

Per a alimentar la vida de pregària els Salesians Coope-
radors recorren a les fonts espirituals ofertes per l’Esglé-
sia, per l’Associació i per la Família Salesiana. Participen 
activament en la litúrgia, valoren les formes de pietat 
popular que poden enriquir la seva vida espiritual.

§2. Envigoreixen la seva fe en l’experiència sagramental. 
Troben en l’Eucaristia l’aliment de la seva caritat apos-
tòlica. En la Reconciliació troben la misericòrdia del 
Pare que imprimeix en la seva vida una dinàmica de 
contínua conversió i els fa créixer en la capacitat de 
perdonar.

§3. A més, reforcen la seva vida interior i apostòlica 
amb moments d’espiritualitat programats també per 
l’Associació.

29  Cf. Jn 15,5; AA 4.
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Art. 20.  En comunió amb Maria i amb  
els nostres sants

§1. Els Salesians Cooperadors, com Don Bosco, no-
dreixen un amor filial per Maria Auxiliadora, Mare de 
l’Església i de la humanitat.30 Ella ha cooperat a la mis-
sió del Salvador i continua a fer-ho també avui com a 
Mare i Auxiliadora del Poble de Déu. És la guia espe-
cial de la Família Salesiana. Don Bosco li ha confiat els 
Salesians Cooperadors perquè en rebin protecció i ins-
piració en la missió.

§2. S’adrecen amb particular afecte a Sant Josep, patró 
de l’Església universal. Recorren amb confiança a la 
intercessió de Sant Joan Bosco, pare i mestre del jovent31 
i de tota la Família Salesiana.

§3. Entre els molts models de vida apostòlica veneren 
amb predilecció Sant Francesc de Sales, Santa Maria 
D. Mazzarello, Alexandrina Maria da Costa, Mamà 
Margarida, i els altres sants, beats i venerables de la Fa-
mília Salesiana. El coneixement de la seva vida és font 
d’inspiració i de pregària.

30  Cf. Carta d’identitat 37.
31  Joan Pau II, Juvenum Patris.
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EL SALESIÀ COOPERADOR  
I LA SALESIANA COOPERADORA 

EN COMUNIÓ I COL·LABORACIÓ

«Us prego que visqueu com ho demana la vocació 
que heu rebut, amb tota humilitat i mansuetud, 
amb paciència... no escatimant cap esforç per estrè-
nyer la unitat de l’esperit amb els lligams de la pau».

(Ef 4,1.3)

Art. 21. Germans i germanes en Don Bosco

La vocació comuna i la pertinença a la mateixa Associ-
ació fan dels Salesians Cooperadors germans i germanes 
espirituals. «Units en un sol cor i una sola ànima»32 viuen 
la comunió fraterna amb els vincles característics de 
l’esperit de Don Bosco.

Participen amb joia a la vida de família de l’Associació 
per conèixer-se, créixer plegats, intercanviar experièn-
cies i elaborar projectes apostòlics.

Promouen la vida associativa, tot acollint-se els uns als 
altres.33

32  Cf. RDB I.
33  Cf. RDB V, 7; RDB VII, 4-5.
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Art. 22. Corresponsables de la missió

§1. El Salesià Cooperador se sent responsable de la 
missió i la duu a terme segons les pròpies condicions 
de vida, competències i possibilitats, aportant el seu 
vàlid sosteniment. Comparteix dins l’Associació la cor-
responsabilitat educativa i evangelitzadora. Cadascú se 
sent obligat a participar a les reunions de programació 
i avaluació de les diferents activitats, i a l’elecció dels 
responsables.

Si és cridat a fer-se càrrec de responsabilitats, es compro-
met a dur-les a terme amb fidelitat i esperit de servei.

§2. Amb responsabilitat i sentit de pertinença, cada Sa-
lesià Cooperador sosté l’autonomia econòmica de l’As-
sociació per tal que pugui desenvolupar la seva missió.34

Art. 23.  Participació i lligams amb els grups  
de la Família Salesiana

§1. Els Salesians Cooperadors, fidels a les indicacions 
de Don Bosco que «les forces dèbils, quan estan unides, 
es converteixen en fortes, i si un cordill sol es trenca amb 
facilitat, és força més difícil trencar-ne tres de junts»,35 
tenen cura de la unió i la col·laboració amb els altres 
grups de la Família Salesiana per mitjà del coneixement 
i la informació recíproca, el mutu ajut espiritual i for-
matiu, i la implicació en els compromisos apostòlics 

34  Cf. Carta d’identitat 20-21.
35  Cf. RDB I; Cf. Ecl 4,12.
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comuns; tot respectant la identitat i l’autonomia de ca-
dascun d’ells.36

§2. La participació a les Consultes de Família Salesiana,37 
en els seus diversos nivells, i el lligam amb les estructures 
pastorals de l’Església i les institucions civils afavoreixen 
la recerca comuna de noves iniciatives. La missió salesi-
ana promou i testimonia la riquesa de l’herència espi-
ritual i apostòlica rebuda.

§3. Els Salesians Cooperadors se senten propers a tots 
els grups de la Família Salesiana, perquè tots ells són 
hereus del carisma i de l’esperit salesià.

Es mostren oberts i promouen qualsevol forma de col-
laboració, particularment amb els grups laïcals; tot res-
pectant la identitat i l’autonomia de cadascun d’ells.

Art. 24. Ministeri del Rector Major

§1. El Rector Major de la Societat de Sant Francesc de 
Sales és el successor de Don Bosco.38 Per explícita vo-
luntat del fundador, és el Superior de l’Associació i hi 
desenvolupa les funcions de Moderador Suprem. En 
garanteix la fidelitat al Projecte del Fundador i en pro-
mou el creixement.

§2. En el seu ministeri, exercit també per mitjà del seu 
Vicari o el Coordinador mundial, se serveix ordinària-

36  Cf. RDB VI, 1-2
37  Cf. Carta d’identitat 46.
38  Cf. Carta d’identitat 13; RDB V, 3.
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ment del Consell mundial, sobretot per animar el con-
junt de l’Associació i coordinar les seves iniciatives for-
matives i apostòliques.

§3. Els membres de l’Associació nodreixen envers el 
Rector Major sentiments de sincer afecte i són fidels a 
les seves orientacions.

Art. 25.  Vincles particulars amb la Societat de Sant 
Francesc de Sales i amb l’Institut de les 
Filles de Maria Auxiliadora

L’Associació dels Salesians Cooperadors té amb la So-
cietat de Sant Francesc de Sales un «vincle d’unió esta-
ble i segur»,39 i també particulars lligams carismàtics 
amb l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora.

Cada comunitat salesiana —de Salesians de don Bosco 
i de Filles de Maria Auxiliadora—, d’àmbit provincial 
i local, se sent implicada en la tasca volguda per Don 
Bosco de «sostenir i incrementar» l’Associació, contri-
buir a la formació dels seus membres, i de fer conèixer 
i promoure el seu Projecte de Vida Apostòlica.40

Art. 26.  Servei apostòlic dels Delegats  
i de les Delegades

§1. Dins de l’Associació, els Delegats i les Delegades, en 
qualsevol nivell, formen part de dret, amb veu activa, del 

39  Cf. RDB II.
40  Cf. Reglament SDB 38.
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respectiu Consell, tot assegurant un vincle d’unió, segur 
i estable, amb l’esperit salesià, i comparteixen l’experièn-
cia carismàtica i espiritual del Fundador.

Amb fidelitat creativa a Don Bosco, es comprometen 
a oferir la seva contribució específica, fins i tot en la 
participació a les tasques de decisió col·legial de l’As-
sociació.

§2. Estimulen la responsabilitat dels Consells i hi pro-
mouen l’autonomia organitzativa, en la comunió ca-
rismàtica amb la Societat de Sant Francesc de Sales i 
amb l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora41.

§3. Ofereixen un servei de guia espiritual, educativa i 
pastoral per sostenir un apostolat més eficaç dels Sale-
sians Cooperadors en la zona.

41  Cf. RDB, V 5.
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Capítol V

PERTINENÇA I FORMACIÓ 
DEL SALESIÀ COOPERADOR 

I DE LA SALESIANA COOPERADORA

«Que el Senyor faci créixer fins a vessar l’amor que us 
teniu els uns als altres i a tothom. Que Déu refermi 
els vostres cors, perquè siguin sants i nets de culpa 
davant d’ell, el nostre Pare».

(1Te 3,12.13)

Art. 27. Ingrés en l’Associació

§1. El compromís d’esdevenir Salesià Cooperador exi-
geix una elecció lliure, gradual, motivada, madurada 
sota l’acció de l’Esperit Sant, i acompanyada pels res-
ponsables. 

La persona que desitja formar part de l’Associació ac-
cepta un procés formatiu, que ha de respondre als con-
tinguts fonamental del Projecte de Vida Apostòlica i que 
té en compte la seva experiència personal. D’aquesta 
manera, es garanteix una formació institucional i en-
sems personalitzada. Aquest itinerari serà adaptat pels 
responsables de l’Associació.

§2. Quan l’aspirant ha assolit una suficient maduresa 
en el carisma salesià, reconeguda pels responsables del 
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Centre, presenta la seva sol·licitud d’admissió. Cal, pe-
rò, que hagi assolit la majoria d’edat.

§3. La pertinença a l’Associació comença amb la Pro-
mesa Apostòlica personal amb la qual s’expressa la vo-
luntat de viure el Baptisme segons el present Projecte 
de Vida Apostòlica.

Art. 28. Valor de la pertinença

§1. Els Salesians Cooperadors són conscients que la 
pertinença a l’Associació nodreix l’experiència de fe i 
de comunió eclesial. Representa, a més, un element 
vital per al sosteniment de la pròpia vocació apostòlica.

§2. La pertinença necessita de signes concrets que s’ex-
pressen tant en la participació activa a la vida de l’As-
sociació, com en la seva presència, d’acord amb la vida 
i el compromís professional de l’associat.

Art. 29. Responsabilitat i iniciatives per a la formació

§1. Els Salesians Cooperadors són els primers respon-
sables de la pròpia formació humana, cristiana, salesi-
ana i professional.

§2. L’Associació promou i sosté la formació personal 
per mitjà de l’acció de Salesians Cooperadors qualifi-
cats, Delegats i Delegades, i altres membres de la Fa-
mília Salesiana.
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Art. 30. Fidelitat als compromisos assumits

§1. Amb la Promesa Apostòlica el Salesià Cooperador 
respon a una vocació que dura tota la vida i que s’ex-
pressa en el dia a dia amb el testimoni, l’apostolat, i les 
vàries formes de servei. Es posa, amb disponibilitat, al 
servei de la missió de l’Església, tot vivint amb auten-
ticitat el carisma salesià. Col·labora amb compromís en 
iniciatives promogudes per altres organitzacions ecle-
sials, religioses i civils. La seva fidelitat se sosté per l’afec-
te i la solidaritat dels membres de l’Associació i de la 
Família Salesiana.

§2. Per consolidar el valor de la pertinença a l’Associ-
ació —i per mitjà d’aquesta a la Família Salesiana— els 
compromisos associatius assumits amb la Promesa Apos-
tòlica són confirmats segons les modalitats més opor-
tunes establertes pel Reglament.

Art. 31. Sortida de l’Associació

§1. El Salesià Cooperador, o la Salesiana Cooperadora, 
que per una elecció personal té intenció de cessar de 
formar part l’Associació ho comunicarà al Consell local 
amb una declaració escrita. El Consell local trametrà 
còpia de la declaració al Consell provincial.

§2. La decisió d’excloure de l’Associació un dels seus 
membres per greus motius, haurà de ser presa pel Con-
sell provincial, prèvia sol·licitud motivada del Consell 
local, en esperit de caritat i de claredat, després d’haver 
verificat l’existència d’un estil de vida no coherent amb 
els deures fonamentals expressats el Projecte de Vida 
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Apostòlica. Aquesta decisió serà comunicada per escrit 
a l’interessat.

Art. 32.  Significat i fórmula de la Promesa Apostòlica

§1. El sentit i la finalitat de la Promesa és el d’expressar 
la voluntat de viure l’opció baptismal segons el Projec-
te de Vida Apostòlica. Don Bosco mateix proposava la 
Promesa com a expressió apostòlica de la vocació sale-
siana en la societat.

§2. La fórmula de la Promesa és42

«Pare, t’adoro perquè ets bo i estimes tothom.
Et dono gràcies perquè m’has creat i redimit,
perquè m’has cridat a formar part de la teva Església,
i perquè, en ella, m’has fet conèixer
la Família apostòlica de Don Bosco,
que viu per a tu al servei dels joves
i de les classes populars.
Atret pel teu amor misericordiós,
hi vull correspondre practicant el bé.
Per això,
prometo43 
d’esforçar-me a viure44 el Projecte de Vida Apostòlica
de l’Associació de Salesians Cooperadors,*

42  Aquesta fórmula pot ser adaptada segons les diverses situacions, 
sempre que es respectin els presents continguts.
43  Quan es renova la promesa es diu: «Renovo la promesa de ...»
44  Es pot incloure «com a prevere» en aquells casos que es requereixi.
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És a dir, 

–  a ser fidel deixeble de Crist en l’Església catòlica,

–  a treballar pel teu Regne, sobretot en la promoció 
i la salvació dels joves,

–  a aprofundir i testimoniar l’esperit salesià,

–  i a col·laborar, en comunió de Família, en les ini-
ciatives apostòliques del’Església local.

Dóna’m, Pare, la força del teu Esperit,
perquè sàpiga ser testimoni fidel
a aquest propòsit de vida.

Que Maria Auxiliadora, Mare de l’Església, m’assisteixi i 
em guiï.

Amén.»
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Capítol VI

 
ORGANITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

«Que cadascú ajudi els altres amb els dons que ha 
rebut, ja que heu de ser bons administradors de la 
gràcia de Déu, que pren formes tan variades».

(1 Pe 4,10)

Art. 33. Raons de l’organització

Els Salesians Cooperadors cridats a viure, en la societat 
i en l’Església, la seva vocació tenen una adequada es-
tructura organitzativa. L’Associació de què formen part 
és l’instrument per viure la missió i la comunió segons 
aquest Projecte de Vida Apostòlica.

Art. 34. Organització flexible

L’Associació, fidel a la voluntat del Fundador, té una 
estructura flexible i funcional, fonamentada en tres ni-
vells de govern: local, provincial i mundial.

Amb aquesta organització pretén valorar l’eficàcia de 
la seva acció en la zona i l’obertura a la universalitat de 
la comunió i de la missió.
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Art. 35. Govern en àmbit local, provincial i mundial

L’Associació, sense menystenir l’autoritat del Rector 
Major, representat normalment pel seu Vicari, o un 
delegat seu, confia el seu govern i la seva animació a 
Consells locals, provincials i mundial, que inclouen 
també la presència de membres religiosos nomenats 
pels Inspectors Salesians i les Inspectores Salesianes per 
als Consells locals i provincials, i pel Rector Major per 
al Consell mundial. La representació legal de l’Associ-
ació es confia al Coordinador del corresponent Consell.

Art. 36. Àmbit local

§1. El nucli fonamental de la realitat associativa és el 
Centre local. Ordinàriament agrupa els Salesians Co-
operadors que treballen en una determinada zona. Ca-
da Centre té un Delegat o una Delegada, nomenats pel 
respectiu Inspector o Inspectora. El Centre és erigit 
preferentment en una obra dels Salesians de Don Bos-
co o de les Filles de Maria Auxiliadora.

§2. Els Centres locals són dirigits col·legialment per un 
Consell local elegit per tots els membres que composen 
l’Assemblea del Centre local. El Consell elegeix d’entre 
els seus membres un Coordinador local i defineix les 
responsabilitats pròpies dels Consellers. Del Consell en 
formen part el Delegat o la Delegada, amb veu activa.

§3. Homes i dones de bona voluntat, també d’altres 
confessions, religions o cultures, atrets simpatitzants 
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del carisma salesià, poden compartir les iniciatives del 
Centre local i oferir-los la seva col·laboració com a 
Amics de Don Bosco.

Art. 37. Àmbit provincial

§1. Els Centres locals s’organitzen en Províncies erigides 
pel Rector Major, prèvia proposta del Consell mundial.

§2. En consideració al vincle d’unió i als lligams caris-
màtics entre l’Associació dels Salesians Cooperadors i 
els Salesians de Don Bosco i les Filles de Maria Auxili-
adora, les Províncies es relacionen amb les realitats de 
les respectives Inspectories.

§3. Cada Província té un Consell provincial elegit pels 
membres dels Consells locals reunits en Congrés pro-
vincial, segons les modalitats previstes en el Reglament 
del Congrés.

§4. El Consell provincial s’organitza col·legialment, tot 
elegint entre els seus membres un Coordinador provin-
cial. El Consell defineix les tasques específiques dels 
Consellers. Cada Consell provincial compte entre els 
seus membres un Delegat i una Delegada, amb veu 
activa, nomenats pel respectiu Inspector i Inspectora.

§5. Per animar l’Associació, les Províncies, tot respec-
tant la seva autonomia de govern, s’organitzen en Re-
gions afins per llengua, cultura, o territori, per decisió 
del Rector Major d’acord amb el Consell mundial. Els 
Inspectors i les Inspectores interessats, de comú acord, 
nomenen un Delegat regional i una Delegada regional.
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Art. 38. Àmbit mundial

§1. El Consell mundial està compost pel:

— Coordinador mundial, nomenat directament 
pel Rector Major;

— el Delegat SDB mundial, nomenat pel Rector 
Major;

— la Delegada FMA mundial, nomenada pel Rec-
tor Major a proposta de la Mare General de 
l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora;

— els Consellers mundials, elegits pels respectius 
Congressos regionals;

— el Conseller Administrador mundial i el Con-
seller Secretari mundial, elegits per escrutini se-
cret, pels mateixos Consellers.

§2. La Secretaria Executiva mundial (SEM) està for-
mada pel Coordinador mundial, l’Administrador mun-
dial, el Secretari mundial, el Delegat SDB mundial, i 
la Delegada FMA mundial.

La SEM és competent per als actes d’ordinària adminis-
tració que no requereixen la convocatòria del Consell 
mundial. Dins del Consell mundial, assumeix en l’As-
sociació la funció de Consell per a les qüestions econòmi-
ques, segons el cànon 1280 del Codi de Dret Canònic.

§3. Els membres del Consell mundial resten en el càr-
rec durant sis anys. 

§4. Les disposicions del Consell mundial esdevenen 
executives després de l’aprovació del Rector Major.
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Art. 39. Administració dels béns de l’Associació

§1. L’Associació dels Salesians Cooperadors, com a per-
sona jurídica pública eclesiàstica, frueix de la capacitat 
d’adquirir, posseir, administrar, i alienar béns tempo-
rals, a norma del dret. Els béns posseïts per l’Associació 
com a tal són béns eclesiàstics.45

§2. El Rector Major amb el Consell mundial adminis-
tra els béns de l’Associació en àmbit mundial i és l’au-
toritat competent per concedir als Consells provincials 
i locals les llicències per executar els actes extraordina-
ris d’administració i per a les alienacions, sempre que 
no requereixin la intervenció de la Seu Apostòlica.46

§3. Els Consells, per mitjà d’un Administrador elegit 
a l’interior dels Consells, tenen cura de la gestió dels 
béns de l’Associació. L’Administrador, a més, elabora 
anualment el balanç econòmic per presentar al Consell 
de nivell superior.

Art. 40. Disposicions finals

§1. L’Associació de Salesians Cooperadors es regeix pel 
present Estatut. Altres normes es contenen en el Regla-
ment d’àmbit mundial, i en els Directoris dels diversos 
àmbits.

45  Cf. CIC, can 1255 i 1257.1.
46  Cf. Ibid, 1292.2.
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— L’Estatut defineix la identitat vocacional del Sa-
lesià Cooperador, l’esperit, la missió i els princi-
pis de l’estructura organitzativa de l’Associació.

— El Reglament conté les determinacions pràcti-
ques que especifiquen i regulen l’acció, la me-
todologia, l’estructura i l’organització. Fa que 
els principis de l’Estatut, al qual se subordina, 
esdevinguin aplicables en formes operatives en 
la vida quotidiana de l’Associació.

— Els Directoris són disposicions particulars de l’As-
sociació per adaptar l’Estatut i el Reglament en el 
funcionament concret en les diverses realitats ter-
ritorials o activitats específiques. Són aprovats pel 
respectiu Consell i ratificats pel Consell de nivell 
immediatament superior, els quals hauran de ga-
rantir la conformitat dels Directoris amb les dis-
posicions de l’Estatut i del Reglament.

§2. El present Estatut podrà ser modificat a proposta 
del Moderador Suprem, del Consell mundial, o dels 
Consells provincials. La proposta de modificació haurà 
de contenir la presentació clara i detallada dels motius 
que la justifiquen, haurà de definir els objectius concrets 
que pretén, i els principis en què s’articula. Correspon 
al Superior de l’Associació valorar i acceptar la propos-
ta de modificació.

El procés de modificació serà definit pel Consell mun-
dial, amb el consentiment del Rector Major.

La modificació haurà de ser aprovada finalment per la 
majoria absoluta dels participants al Congrés mundial, 
pel Superior de l’Associació, i per la Seu Apostòlica.
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CONCLUSIÓ

Art. 41. Un camí cap a la santedat

Els Salesians Cooperadors i les Salesianes Cooperadores 
opten per compartir el recorregut evangèlic traçat en el 
present Estatut i en el Reglament.

Es comprometen responsablement per aquest camí que 
mena a la santedat: l’Associació dels Cooperadors «pre-
tén treure del letarg en què viuen tants cristians, i di-
fondre l’energia de la caritat».47

Els Senyor acompanya amb l’abundor de la seva gràcia 
tots aquells que treballen en l’esperit del «da mihi ani-
mas», obrant el bé al jovent i a les classes populars.48

47  Cf. DB, 15 de juliol de 1886, MBe XVIII,146.
48  Cf. RDB Introducció.
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Introducció

El present Reglament completa el Projecte de Vida Apos-
tòlica definit en l’Estatut de l’Associació. Ofereix indi-
cacions i estableix normes per fer operatius els principis 
expressats a l’Estatut.

Capítol I

COMPROMÍS APOSTÒLIC DELS 
SALESIANS COOPERADORS I DE LES 

SALESIANES COOPERADORES

Art. 1.  Els Salesians Cooperadors i les Salesianes 
Cooperadores en l’Església

§1 Els Salesians Cooperadors s’insereixen tant a la par-
ròquia com a la diòcesi, amb disponibilitat i actitud de 
servei segons l’estil salesià. Cridats per l’Església a un 
ministeri, l’exerceixen per al recolzament i desenvolu-
pament de la pastoral eclesial.

Viuen la seva vocació baptismal tot acollint el Sistema 
Preventiu de Don Bosco com a forma concreta d’expres-
sar l’amor de Déu, tenint cura especial del jovent i de 
les famílies.1

1  Cf. ChL 28.
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§2. Els Salesians Cooperadors promouen l’adhesió al 
Magisteri de l’Església. Les relacions amb els rectors, 
amb els preveres, amb els religiosos i religioses, i amb 
altres laics, es plantegen amb estima, solidaritat i par-
ticipació activa en els plans pastorals, de forma parti-
cular als plans juvenils, familiars i vocacionals.

Art. 2.  Els Salesians Cooperadors i les Salesianes 
Cooperadores en la realitat sociocultural

§1. En tots els àmbits de vida, els Salesians Coopera-
dors fan seva la proposta educativa del carisma salesià, 
són fidels a l’Evangeli i als ensenyaments de la Doctri-
na Social de l’Església. Atents als signes dels temps, 
continuen l’obra creadora de Déu i testimonien el Crist 
amb l’honestedat, la laboriositat, la coherència de vida, 
la missió educativa, la professionalitat seriosa i actua-
litzada, la comunió en la fe de les alegries i dels dolors, 
i la disponibilitat al servei del proïsme en qualsevol 
circumstància.

§2. Procuren la formació d’una madura consciència 
crítica, per tal de participar responsablement en la vida 
social en els àmbits de la cultura, de l’economia, i de la 
política. Rebutgen tot el que provoca i alimenta la in-
justícia, l’opressió, la marginació, i la violència, i actu-
en coratjosament per eliminar-ne les causes.

§3 Presten atenció i valoren la dimensió ètica de la cul-
tura. Es mantenen constantment actualitzats en l’evo-
lució dels medis de comunicació social, sobre tot per 
la seva incidència en la formació dels joves, de les fa-
mílies i de les classes populars.
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§4 S’insereixen, segons les pròpies capacitats i possibi-
litats, en les estructures culturals, sindicals, i sociopo-
lítiques, per assolir i desenvolupar el bé comú. Treba-
llen, d’acord amb les exigències evangèliques de 
llibertat i de justícia, a favor del respecte dels drets hu-
mans i, conseqüentment, per guarir i renovar les men-
talitats i els costums, les lleis i les estructures dels am-
bients on s’insereixen.

Art. 3. L’Associació en les realitats civils i eclesials

§1 L’Associació es mostra atenta, en virtud del Sistema 
Preventiu, als requeriments provinents de la societat 
civil a favor de la promoció integral de la persona i dels 
seus drets fonamentals.

§2 L’Associació intervé coratjosament, segons les indi-
cacions del Magisteri de l’Església,2 per promoure una 
cultura sociopolítica inspirada en l’Evangeli i per de-
fensar els valors humans i cristians. Il·lumina i estimu-
la els Salesians Cooperadors a assumir responsablement 
els propis compromisos en la societat.

Els Salesians Cooperadors es fan presents i aporten la 
peculiaritat del carisma salesià en associacions, movi-
ments i grups apostòlics, entitats educatives, organismes 
que persegueixen de forma especial el servei a la joventut 
i a la família, que promouen la solidaritat amb els pobles 
en procés de desenvolupament, la justícia i la pau.

2  Cf. MBe V,146.
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§3. L’Associació segueix amb particular atenció la rea-
litat del voluntariat social. Dóna suport a les propostes 
formatives i participa en iniciatives d’organismes d’ins-
piració cristiana.

§4. L’Associació es compromet a favor del diàleg inter-
cultural i interreligiós.

Art. 4. Estructures on treballar

Els Salesians Cooperadors promouen l’endegament i el 
funcionament d’obres associatives, tot mostrant-se ac-
tius en els àmbits on es troben inserits; de forma par-
ticular:

—  en els àmbits civils, culturals, interculturals, socio-
econòmics i polítics: posant esment en l’educació 
de la joventut, en els drets humans, i en la vida de 
les famílies;

—  en els àmbits eclesials: oferint, amb unió de forces, 
responsablement la pròpia col·laboració als bisbes 
i als rectors, especialment en les comunitats parro-
quials i en els organismes d’animació diocesana;

— en els àmbits animats per la Congregació Salesiana, 
per l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora o 
d’altres grups de la Família Salesiana;

—  en les obres gestionades per altres comunitats reli-
gioses i moviments eclesials.
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Art. 5.  Obres directament gestionades  
per l’Associació o per membres de l’Associació

§1. Els Salesians Cooperadors poden realitzar el seu 
compromís apostòlic en obres gestionades directament 
per l’Associació o per membres de l’Associació. Aques-
tes obres han d’expressar en les seves característiques i 
finalitats l’esperit i el carisma de la pròpia Associació, 
segons s’estableix en els propis Estatuts.

§2. La responsabilitat de la gestió serà directament del 
Centre local si és l’Associació qui ha promogut l’obra; 
o bé dels membres que n’han assumit la gestió, en 
aquest cas sense implicar la responsabilitat dels nivells 
superiors de la pròpia Associació.

L’Associació podrà procedir al reconeixement civil 
«d’associació sense ànim de lucre», en els casos en què 
es consideri oportú.
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Capítol II

SALESIANS COOPERADORS  
I SALESIANES COOPERADORES 

EN COMUNIÓ I COL·LABORACIÓ

Art. 6. Esperit de familia

§1 Per a créixer el sentit de pertinença a l’Associació, 
els Salesians Cooperadors se sostenen mútuament amb 
l’intercanvi de béns espirituals.

§2. Manifesten de forma concreta la seva solidaritat 
humana i cristiana als Salesians Cooperadors malalts i 
en dificultat, tot acompanyant-los també amb l’afecte 
i la pregària.

§3. En comunió amb els Salesians Cooperadors i be-
nefactors difunts, agraïts pel seu testimoni de vida, en 
continuen amb fidelitat la missió. Preguen per ells, par-
ticularment en la celebració eucarística en memòria de 
Mamà Margarida.

§4. En fidelitat al Magisteri de l’Església i a les seves 
orientacions pastorals sobre la família, l’Associació ma-
nifesta la seva atenció envers els associats que pateixen 
les conseqüències de situacions de separació o de divor-
ci. L’Associació els acompanya en el seu difícil camí de 
vida i de fe que recorren. Aquesta actitud serà corres-
posta amb el compromís de viure la pròpia condició 
amb confiança en la infinita misericòrdia del Pare, i 
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conservant un tenor de vida coherent amb els compro-
misos assumits amb la Promesa.

§5. L’Associació, en esperit de família, es mostra ober-
ta als religiosos i religioses de la Família Salesiana que 
han abandonat legítimament el propi Institut, i conti-
nuen sentint-se lligats a l’esperit de Don Bosco.

Per a ells l’entrada oficial en l’Associació requereix l’ac-
ceptació del Projecte de Vida Apostòlica. Si la persona 
ho demana, s’estableix amb el Responsable de formació, 
el Delegat o Delegada un camí de formació adaptat a 
les seves circumstàncies. 

Art. 7. Corresponsabilitat en l’acció

Perquè la corresponsabilitat en la missió es tradueixi en 
corresponsabilitat en l’acció:

§1. En l’àmbit de l’Associació les responsabilitats són 
exercides en esperit de servei, segons els principis de co-
munió, corresponsabilitat, unió de forces i cooperació.

§2. En la diversitat de situacions i de serveis, els Sale-
sians Cooperadors ofereixen el seu testimoniatge par-
ticipant de diverses maneres en la vida de l’Associació:

—  els joves, portadors de dinamisme, contribueixen a 
la missió comuna amb la seva sensibilitat i capaci-
tat creativa;

—  els adults i ancians, amb la seva experiència i la seva 
llarga fidelitat, aporten el testimoniatge d’una vida 
arrelada en el Crist i viscuda en les realitats tempo-
rals: família, compromís en l’àmbit del propi treball 
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i de la cultura, exercici de les responsabilitats socials, 
econòmiques i polítiques;

—  els qui es troben impossibilitats per desenvolupar 
una activitat potencien l’acció educativa i l’aposto-
lat de tots amb l’oferiment del seu dolor i de la 
seva pregària;

—  els membres del clergat diocesà, com a Salesians Co-
operadors, ofereixen el servei del propi ministeri.

Art. 8. Solidaritat econòmica

§1. El sentit de pertinença i de corresponsabilitat im-
plica també l’aspecte econòmic de l’Associació. Per al 
seu funcionament i per a la realització de la missió a 
nivell mundial, provincial i local, els Salesians Coope-
radors la sostenen amb aportacions lliures i generoses, 
tal com volia Don Bosco: Els Cooperadors no tenen cap 
obligació de tipus econòmic, però mensualment, o almenys 
cada any, faran aquella aportació que els dicti la caritat 
del seu cor.3

§2. L’Associació participa també a la solidaritat econò-
mica per mitjà de donacions enviades al Rector Major. 
Amb aquestes donacions i amb l’aportació dels bene-
factors sosté les necessitats mundials de l’Associació, les 
iniciatives missioneres, i altres projectes lligats a la mis-
sió salesiana.

3  RDB VI,3.
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§3. L’Associació, per mitjà del Consell mundial, elabo-
ra un projecte anual de solidaritat sobre la base de les 
exigències d’animació per al desenvolupament de tota 
l’Associació.

Art. 9.  Lligams particulars amb la Societat de Sant 
Francesc de Sales i amb l’Institut de les Filles 
de Maria Auxiliadora

§1. Les relacions amb els Salesians de Don Bosco i amb 
les Filles de Maria Auxiliadora es desenvolupen en un 
clima de mútua confiança.4 L’animació dels Centres 
constituïts en les obres salesianes implica particular-
ment els Delegats i les Delegades, la Comunitat religi-
osa provincial i local, en la tasca de contribuir, de di-
verses maneres. a la formació dels associats, per tal que 
promoguin i donin testimoniatge del carisma salesià, 
sobretot en l’àmbit laïcal.

§2. Els Inspectors i les Inspectores, amb la col·laboració 
dels Directors i de les Directores, garanteixen la unitat 
en la comunió i en la missió. Es comprometen a pro-
moure el creixement espiritual dels Centres i impliquen 
les comunitats religioses en el testimoniatge dels valors 
de la santedat i en el servei generós de l’animació.

4  Cf. Conveni entre els Salesians de Don Bosco i les Filles de Maria 
Auxiliadora en vistes a l’animació dels Salesians Cooperadors. Roma, 
el 16 d’agost del 1986.
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Art. 10.  Lligams amb els grups de la Família  
Salesiana

§1. Els Salesians Cooperadors, tot reconeixent l’espiri-
tualitat i la missió comunes que els uneix als altres grups 
de la Família Salesiana,5 són solidaris i treballen en col-
laboració els reptes pastorals de la missió salesiana.

El lligam amb els grups de la Família Salesiana s’expres-
sa de forma particular amb la corresponsabilitat apos-
tòlica; que requereix, en alguns casos, el compromís 
comú de perseguir objectius comuns, a compartir les 
preocupacions educatives, a fer conèixer el Sistema Pre-
ventiu.

Tots els Salesians Cooperadors són responsables, en pri-
mera persona, de l’animació i promoció de l’herència 
espiritual rebuda.

§2. Per realitzar concretament la comunió amb els 
grups de la Família Salesiana, els Salesians Cooperadors 
són cridats a participar activament en trobades, jorna-
des de formació, d’actualització, moments d’animació 
i d’amistat i familiaritat, jornades de pregària, recessos 
i exercicis espirituals.

§3 Es mantenen particularment oberts a la col·laboració 
amb les associacions salesianes laïcals, tot respectant les 
seves diverses identitats.

5  Cf. Carta d’Identitat, 43-46.
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Capítol III

L’ESPERIT SALESIÀ 
DELS SALESIANS COOPERADORS 

I DE LES SALESIANES COOPERADORES

Art. 11. Estil d’acció

§1. Don Bosco ha estat un home pràctic i emprenedor, 
treballador incansable i creatiu, animat per una inin-
terrompuda i profunda vida interior. Els Salesians Co-
operadors, fidels al seu esperit, atents a la realitat tenen 
el sentit del concret. Discerneixen els signes dels temps 
i, amb esperit d’iniciativa, s’esforcen per donar respos-
ta adequada, amb esperit d’iniciativa, a les principals 
necessitats juvenils que apareixen en la zona i en la so-
cietat civil. Es mostren disposats a verificar i readaptar 
constantment la pròpia acció.

§2. Realitzen la seva acció amb una actitud de contem-
plació que els empeny a cercar i reconèixer el misteri 
de la presència de Déu en la vida quotidiana, i el rostre 
del Crist en els germans. Per això, sostinguts per l’Es-
perit, afronten amb serenor les dificultats de la vida, les 
joies i els dolors, i accepten la creu que acompanya el 
treball apostòlic.
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Art. 12. La vida espiritual

§1. Els Salesians Cooperadors nodreixen la seva vida 
interior per mitjà del diàleg quotidià amb el Senyor, la 
participació en els sagraments, i la Lectio Divina.

§2. Celebren les festes de la tradició salesiana.

§3. Participen, en la mesura del possible, als exercicis 
espirituals, als recessos, i en altres iniciatives proposades 
per l’Associació.6

§4. Valoren el guiatge espiritual de l’acompanyament, 
exercit especialment per salesians, religiosos, religioses, 
o laics.

§5. L’Associació resta oberta a tots. En la seva progra-
mació facilitarà la participació dels propis membres i 
dels simpatitzants del carisma salesià.

6  Cf. RDB VIII.
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Capítol IV

PERTINENÇA I FORMACIÓ 
DELS SALESIANS COOPERADORS 

I DE LES SALESIANES COOPERADORES

Art. 13 Ingrés en l’Associació

§1. La persona que desitja ingressar en l’Associació ma-
dura la pròpia decisió de forma lliure i responsable, per 
mitjà d’alguns passos fonamentals: la trobada amb un 
grup de Salesians Cooperadors d’un Centre local amb 
qui comparteix el camí formatiu i la participació a les 
iniciatives que aquest promou; la compartició de l’es-
perit i de la missió, sostinguda per un progressiu conei-
xement mutu, i pel creixement i la verificació de les 
motivacions personals.

§2. La persona que desitja entrar en l’associació és aco-
llida pels responsables del Centre local. Acorda amb els 
responsables —Responsable de formació, Delegat o 
Delegada— un programa adequat al procés de discer-
niment i inicia, com a aspirant, el camí de la formació.

§3. L’aspirant, havent completat el procés de formació, 
presenta al Consell local la sol·licitud escrita d’entrada 
en l’Associació.

§4. El Consell local transmet la sol·licitud de l’aspirant 
al Consell provincial, acompanyada de la pròpia valo-
ració referent al coneixement del carisma de Don Bos-
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co i dels continguts del Projecte de Vida Apostòlica. El 
Consell provincial sobre la base d’aquesta valoració pro-
cedeix a l’aprovació de la sol·licitud.

§5. L’entrada en l’Associació es realitza per mitjà de 
l’emissió de la Promesa apostòlica personal. La Prome-
sa apostòlica constitueix un compromís espiritual i ecle-
sial que l’aspirant assumeix com a elecció lliure i cons-
cient. Per mitjà de l’emissió de la Promesa, l’aspirant 
expressa el desig de respondre al do del Senyor i la cri-
da a viure la pròpia vocació segons el carisma salesià.

§6. La promesa és emesa en el Centre local, segons les 
modalitats indicades per la mateixa persona, i d’acord 
als diferents contextos.

§7. En situacions particulars, on no hi ha un Centre 
canònicament erigit, el Delegat o la Delegada mundi-
al, d’acord amb el Rector Major, donarà indicacions 
per al camí formatiu.

Aquesta disposició val també per aquelles persones que 
per dificultats de residència, de lloc o de temps, no po-
den inserir-se en un Centre local.

§8. La Promesa apostòlica pot rebre-la el Rector Major, 
el Coordinador mundial, el Coordinador provincial, el 
Coordinador local, o un altre membre de l’Associació 
delegat expressament pel Coordinador provincial.

Art. 14. El sentit de pertinença

§1. Per a incrementar el sentit de pertinença a l’Asso-
ciació i nodrir constantment la pròpia vocació, el Con-
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sell de cada Centre local es compromet a oferir anual-
ment als Salesians Cooperadors la possibilitat de renovar 
la Promesa apostòlica, preferentment en ocasió d’una 
festa salesiana.

§2. La manca de renovació de la Promesa per un perí-
ode de tres anys, sense un motiu justificat, tot acom-
panyat per un allunyament de la vida associativa, obli-
ga al Consell local a verificar la situació d’allunyament 
de la vida del Centre.

§3. El Consell local té la responsabilitat fraterna de 
contactar i acompanyar el Salesià Cooperador o la Sa-
lesiana Cooperadora que s’han allunyat, tot invitant-los 
a un procés de discerniment sobre la pròpia situació de 
pertinença al Centre i a l’Associació.

§4. Els Salesians Cooperadors que estan particularment 
compromesos en altres realitats apostòliques o de vo-
luntariat, hi aporten el testimoniatge del carisma espe-
cífic, estenen l’obra de l’Associació, i enriqueixen el 
Centre amb la compartició de la seva experiència.

Art. 15. Iniciatives de formació inicial

§1. Els procés de la formació acompanya els associats 
tot al llarg de la seva vida perquè el Senyor crida sempre 
per mitjà d’una contínua evolució de les situacions per-
sonals i ambientals.

§2. Per acompanyar el procés de discerniment de l’As-
pirant, l’Associació promou recorreguts formatius es-
tructurats i flexibles, siguin comunitaris, siguin perso-
nals. Aquests recorreguts inclouen l’estudi i l’anàlisi 
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d’algunes temàtiques d’àmbit humà, cristià, eclesial, i 
salesià, amb referència a: la Paraula de Déu, els docu-
ments de l’Església, la vida i l’obra de Don Bosco, el 
Sistema Preventiu de Don Bosco, el Projecte de Vida 
Apostòlica de l’Associació, els documents del Rector Ma-
jor, els documents de l’Associació, l’espiritualitat i la 
santedat salesiana, la història i el desenvolupament de 
la Família Salesiana, la vida i les obres dels sants, beats 
i venerables de la Família Salesiana.

§3. Forma part integrant de la formació inicial un com-
promís apostòlic i, ordinàriament, la participació en la 
vida del Centre.

Art. 16. Iniciatives de formació permanent

§1. Conscients de l’exigència de la formació permanent, 
que qualifica el servei que estem cridats a donar, els 
Salesians Cooperadors:7

—  desenvolupen els propis dots humans, per realitzar 
sempre millor les responsabilitats familiars, profes-
sionals i civils;

—  maduren la pròpia fe i caritat, tot creixent en la unió 
amb Déu, perquè la seva vida esdevingui més evan-
gèlica i més salesiana;

7  Cf. Carta d’Identitat, 38-42.
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—  dediquen temps a la reflexió i a l’estudi, per apro-
fundir la Sagrada Escriptura, la doctrina de l’Esglé-
sia, el coneixement de Don Bosco, i els documents 
salesians.

§2. Són iniciatives particularment significatives:

—  les reunions periòdiques, ordinàriament mensuals, 
desenvolupades segons les exigències de vida i 
d’apostolat dels membres del Centre; i altres formes 
de trobada, que poden ser obertes a la zona i a la 
societat civil;

—  els moments intensos de pregària i de discerniment;

—  els contactes amb els grups de la Família Salesiana, 
a tots els nivells;

—  l’aprofundiment dels documents del Rector Major, 
dels subsidis de la Família Salesiana, preferentment 
el Butlletí Salesià.

§3. Tenen relleu formatiu les trobades i les iniciatives 
de programació i de revisió que l’Associació promou a 
diferents nivells. També les propostes sobre temàtiques 
específiques proposades pels altres grups de la Família 
Salesiana. La participació en aquestes iniciatives són 
convenientment preparades, i dels seus fruits en parti-
cipen tots els membres del Centre.

§4. L’Associació es compromet a usar els variats mitjans 
de comunicació social i les noves tecnologies per col-
laborar al diàleg cultural, per afavorir el desenvolupa-
ment de la capacitat crítica i per elaborar i difondre 
subsidis formatius accessibles a tots en diverses maneres.
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Art. 17. La formació al servei de la responsabilitat

§1. El servei d’animació i de responsabilitat dins de 
l’Associació és un servei d’apostolat, per mitjà del qual 
l’Associació creix i madura en la comunió, en la vida 
espiritual i en la missió salesiana. A tots els Salesians 
Cooperadors els pot ser demanat d’oferir, durant un 
temps determinat, les pròpies energies i capacitats per 
a un servei d’animació i de responsabilitat.

§2. Els Salesians Cooperadors acullen amb disponibi-
litat el temps de servei de responsabilitat que els és de-
manat, el viuen amb discerniment i aprofundeixen la 
seva formació específica, necessària per qualificar el seu 
compromís, segons els programes establerts per l’Asso-
ciació.

En finalitzar el seu servei de responsabilitat donen tes-
timoniatge de la seva pertinença amb actituds de sen-
zillesa i disponibilitat dins de l’Associació.

§3. Els Salesians Cooperadors que exerceixen una fun-
ció de responsabilitat en l’àmbit de la política de partits 
són convidats a suspendre temporalment el servei de 
Coordinador, en qualsevol nivell, per tal d’evitar inter-
ferències.
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Capítol V

ORGANITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 18.  Els Centres locals i la seva coordinació  
en l’àmbit provincial

§1. Els Centres locals, ordinàriament, agrupen un nom-
bre mínim de sis associats que viuen i treballen en una 
determinada zona. S’organitzen en àmbit provincial, 
tant bon punt sigui possible, amb un nombre adequat 
d’un mínim de tres Centres locals.

§2. L’erecció d’un Centre local requereix tres passos: el 
consentiment del Consell provincial; el consentiment 
formal escrit de l’Inspector o l’Inspectora, o del Bisbe 
diocesà —si el Centre és erigit fora d’una casa salesia-
na—, fet per mitjà d’un acte jurídic canònic; l’acte col-
legiat del Consell provincial amb la deliberació del de-
cret d’erecció amb la firma del Coordinador provincial.

§3. En cas que la constitució d’un Centre local no pu-
gui dependre d’un Consell provincial, la farà el Consell 
mundial, previ consentiment de l’Inspector o de la Ins-
pectora; particularment en els següents casos: quan 
manqui el número mínim de Centres; quan es formi 
un grup de persones interessades en el carisma salesià i 
en l’Associació, que freqüenten una obra salesiana, o 
vinculats a una zona.
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§4. Els Centres locals poden articular-se en grups d’in-
terès i de compromís específic, seguits sempre i animats 
pel Consell local.

És convenient que un membre d’aquests grups formi 
part del Consell. Altrament, cal que un membre del 
Consell local dialogui amb el grup en qüestió per tal 
de mantenir el vincle amb el Centre.

§5. Els Salesians Cooperadors residents en una zona 
on no hi ha Centre local, resten lligats amb el Centre 
més proper, que manté contacte amb ells i n’afavoreix 
la participació a les activitats. 

§6. L’Associació resta oberta a la possibilitat de consti-
tuir Centres de Salesians Cooperadors allà on ho re-
quereixi la missió salesiana.

§7. Els Salesians Cooperadors implicats dins d’una ma-
teixa realitat apostòlica i educativa salesiana poden do-
nar lloc al naixement d’un Centre de Salesians Coope-
radors, que té com a referència la realitat específica 
d’aquella obra.

Aquests Centres es comprometen a proposar als laics 
que col·laboren en aquella obra salesiana un camí 
d’apropament a l’Associació.

§8. Els Salesians Cooperadors que per trasllat perden 
la possibilitat de participar en la vida d’un nou Centre 
local poden restar lligats al seu Centre d’origen. El Con-
sell local assumeix la responsabilitat de mantenir-se en 
contacte amb ells, per mitjà de les modernes tecnolo-
gies de la comunicació.
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§9. En l’Inspector hom reconeix, en àmbit provincial i 
en el seu territori de referència, al representant del Rector 
Major pel que fa referència al servei d’animació, de gui-
atge carismàtic i de promoció de la Família Salesiana.

§10. En els Centres erigits en les obres de les Filles de 
Maria Auxiliadora, el Rector Major, amb el consenti-
ment de la Superiora General de les Filles de Maria 
Auxiliadora, delega en la Inspectora corresponent el 
servei d’animació, guiatge i promoció de l’Associació 
de Salesians Cooperadors.

§11. Quan es decideixi de suprimir una obra dels Sa-
lesians de Don Bosco o de les Filles de Maria Auxilia-
dora, en la qual hi hagi erigit un Centre local de l’As-
sociació, aquest Centre farà el possible per garantir la 
continuïtat de la presència salesiana en la zona, tot tre-
ballant d’acord amb l’Església local.

L’Inspector i la Inspectora acordaran amb els responsa-
bles del Centre local les solucions a eventuals problemes 
logístics i organitzatius, derivats de la supressió de 
l’obra. Faran el possible per assegurar-ne la necessària 
animació espiritual amb el nomenament d’un nou De-
legat o Delegada, i, si és possible, l’erecció canònica 
d’un nou Centre.

§12. Quan els Centres locals són erigits en obres de 
Salesians de Don Bosco i de Filles de Maria Auxiliado-
ra veïnes entre elles, resulta oportú d’establir relacions 
d’entesa i de col·laboració, propis dels qui reconeixen 
de tenir en comú la mateixa missió i el mateix esperit, 
tot respectant l’autonomia de cada Centre.
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Art. 19. El Consell local

§1. L’Associació és regida col·legialment en àmbit local 
per un Consell local. El Consell està constituït per 
membres elegits pels Salesians Cooperadors del Centre 
local en nombre convenient —ordinàriament, de tres 
a set—, i pel Delegat o la Delegada designats per l’Ins-
pector o Inspectora. El Delegat o Delegada és membre 
de ple dret, amb veu i amb vot, com els altres membres 
del Consell.

Si el Centre és erigit en una obra directament depenent 
de la Superiora General de les FMA, el nomenament 
de la Delegada és competència de la Superiora General.

§2. Els Consellers són elegits per tres anys i poden ser 
reelegits només per a un segon trienni consecutiu. Aca-
bat el segon mandat, poden ser novament reelegits des-
prés d’un interval de tres anys. Per a un tercer trienni 
consecutiu cal demanar dispensa al Rector Major, a 
norma dels cànons 180-183 del Codi de Dret Canònic.

Els Consellers elegits, després de la seva acceptació pú-
blica de l’encàrrec de Conseller, es reuneixen per esta-
blir-ne les funcions. El repartiment de les funcions pot 
fer-se amb votació secreta o pública.

Dins d’un termini raonable, a partir de la data d’elec-
ció, s’efectuarà el traspàs de responsabilitats entre el 
Coordinador cessant i el Coordinador entrant.

§3. Si el Salesià Cooperador elegit per l’Assemblea del 
Centre local renúncia a l’encàrrec, el substitueix el pri-
mer dels Salesians Cooperadors no elegits. 
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Art. 20. Direcció col·legiada

§1. Per a la validesa d’un acte col·legiat, a norma del 
cànon 119 del Codi de Dret Canònic, calen com a con-
dicions prèvies: la convocatòria de tots els membres del 
Consell i la presència de la majoria absoluta dels mem-
bres del Consell. Referent a la votació, el còmput de la 
majoria absoluta es fa sobre el nombre dels membres 
realment presents en l’acte col·legiat, és a dir, la meitat 
més un de tots els presents.

§2. Per a l’elecció col·legiada del Coordinador, segons el 
mateix cànon 119, es procedeix de la següent manera:

1)  Cal la majoria absoluta dels vots per a la primera i 
la segona votació.

2)  Si resulten ineficaces les dues primeres votacions, 
resten com a elegibles per a la tercera votació només 
els dos candidats que hagin obtingut la majoria re-
lativa dels vots en la segona votació. En cas d’empat 
de vots, és sempre preferit el de major edat.

3)  A la tercera votació, resulta elegit aquell dels dos 
candidats que ha obtingut la majoria simple de vots. 
En cas d’empat, resulta elegit el de major edat.

4)  La tercera votació resulta sempre definitiva, i ja no 
es procedeix a cap més votació.

§3. Per a altres votacions col·legiades, es procedeix de 
la següent manera:

1)  Cal la majoria absoluta per a la primera votació.

2)  Si resulta ineficaç la primera votació, es procedeix 
a una segona votació també per majoria absoluta.
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3)  Si resulta també ineficaç la segona votació, la qüestió 
proposada a deliberació no resulta aprovada; si s’obté 
empat de vots, aleshores el Coordinador, que presideix 
el Consell a norma de l’article 22§1 d’aquest Regla-
ment, pot fer ús públic del vot de qualitat per tal de 
dirimir l’empat i decidir definitivament la qüestió.

§3 La llista de candidats per a l’elecció de Consellers 
conté els noms proposats pels Consells o Congressos 
del nivell corresponent.

Art. 21.  Competències del Consell local en el seu 
servei apostòlic

§1 Per assegurar el funcionament de l’Associació en 
vistes a les seves finalitats apostòliques i missioneres, les 
competències del Consell local són:

—  projectar, promoure i coordinar les iniciatives for-
matives i apostòliques dels membres;

—  mantenir els lligams d’unió i de comunió amb el 
Consell provincial, o amb el Consell mundial de 
l’Associació allà on no existeix Consell provincial;

—  consolidar els lligams carismàtics i de comunió amb 
la Congregació Salesiana, amb l’Institut de les Filles 
de Maria Auxiliadora, i amb els altres grups de la 
Família Salesiana; 

—  decidir la convocatòria d’assemblees;

—  proveir a l’administració dels béns de l’Associació;
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—  aprovar el pressupost econòmic i el balanç final, i 
presentar-los a la resta d’associats;

—  acompanyar els aspirants en la seva inserció en el 
Centre i qualificar el seu camí formatiu, d’acord 
amb les línees formatives de l’Associació adoptades 
pel Consell provincial;

—  promocionar, per al bé de l’Associació, les compe-
tències professionals i les riqueses espirituals de tots 
els Salesians Cooperadors, tot valorant les diferèn-
cies i adreçant-les constructivament vers el bé de la 
unitat;

—  animar iniciatives que afavoreixin la fidelitat vocaci-
onal dels associats i una participació activa en la vida 
del Centre, tot tenint en compte dels diversos grups 
que el composen i afavorint camins diferenciats;

—  difondre i fer conèixer l’espiritualitat de don Bosco, 
amb els Tallers de Mama Margarida, les Llars Don 
Bosco, o d’altres iniciatives similars;

—  proposar la vocació del Salesià Cooperador, i pro-
gramar diverses iniciatives d’acollida d’aspirants;

—  adoptar altres iniciatives que afavoreixin el bon fun-
cionament del Centre, dins del marc normatiu del 
Projecte de Vida Apostòlica.

§2 Cada Consell local elegeix entre els seus membres 
laics:

— un Coordinador,
— un Administrador,
— un Secretari.
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Cada Consell designa a més entre els seus membres, un 
Responsable de la formació que es coordina amb el 
Delegat o la Delegada, que són garants del carisma. En 
cas que manqui la designació d’aquest Responsable, el 
Coordinador, d’acord amb el Delegat o la Delegada, 
pot demanar a un altre Salesià Cooperador del Centre 
la prestació d’aquest servei.

Art. 22.  Competències i funcions dels membres del 
Consell local

Són diverses les competències confiades als Consellers que 
assumeixen responsabilitats de govern a l’intern del Con-
sell. El primer acte de constitució és l’elecció del Coordi-
nador i la designació de les persones per als serveis d’ad-
ministració, de secretaria, i la responsabilitat formativa.

§1 Pertoca al Coordinador local:

—  convocar les reunions, presidir-les, coordinar-ne els 
treballs, i tenir cura de l’execució de les deliberacions;

—  informar el Centre local sobre les activitats de pro-
gramació i d’avaluació, establertes amb el Consell 
provincial;

—  representar l’Associació i mantenir relacions oficials, 
en nom del Consell, amb els organismes eclesials i 
laïcals, i amb els altres grups de la Família Salesiana;

—  participar a la Consulta local de la Família Salesiana;

—  prendre les decisions en cas d’urgència, dins de 
l’àmbit de les competències del Consell, i retre’n 
posteriorment comptes al Consell;
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—  presentar al Consell provincial la petició d’acepta-
ció de formar part de l’Associació de l’aspirant, amb 
el corresponent informe;8

—  preparar l’informe d’avaluació al final de cada tri-
enni, convocar les eleccions per a la renovació del 
Consell i atendre el traspàs entre el Consell cessant 
i l’entrant;

—  establir amb els Consellers elegits, dins del termini 
més breu possible després de l’elecció, la data per 
a la comunicació al Centre local de les funcions 
assumides.

§2 Pertoca a l’Administrador local:

—  tutelar els béns pertanyents a l’Associació;

—  estimular la solidaritat econòmica missionera dels 
associats;

—  promoure iniciatives de finançament de les activi-
tats programades;

—  suggerir possibilitats de fonts de sosteniment i 
d’ajut econòmic, també de fora de l’Associació;

—  sensibilitzar els associats en accions solidàries envers 
les realitats associatives més precàries;

—  recollir les contribucions destinades al Rector Ma-
jor per a situacions d’emergència en l’àmbit de la 
missió salesiana;

8  Cf. ASE.
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—  promoure iniciatives de recerca de fonts de solida-
ritat per al sosteniment dels Consells provincial i 
mundial;

—  tenir al dia els llibres de comptabilitat;
—  presentar el pressupost i el balanç al Consell local;
—  retre comptes del balanç econòmic anual al Consell 

provincial. 

§3. Pertoca al Secretari:

—  redactar l’acta de les sessions del Consell;
—  acompanyar al Coordinador en la gestió dels actes 

jurídics civils i eclesials;
—  tenir cura de l’actualització i de la conservació de 

la documentació continguda a l’arxiu del Consell;
—  comunicar cada trienni l’actualització de les dades 

al Consell provincial.

§4. Pertoca al Responsable de formació, d’entesa amb 
el Consell provincial:

—  elaborar el programa formatiu dels aspirants;
—  preparar el programa anual de formació permanent;
—  tenir cura i seguir tots els aspectes específics de la 

formació, d’acord amb el Delegat o la Delegada.

Art. 23. Delegats i Delegades

§1. Els Inspectors i les Inspectores, per mitjà dels De-
legats i les Delegades, animen els Centres constituïts 
en les seves obres o lligats a les seves Inspectories.

REG COOP CATALAN (LIBRO).indd   92 06/12/14   08:23



93

REGLAMENT Projecte de Vida Apostòlica

§2. Cada Consell local té designat el seu Delegat o la 
seva Delegada. Cada Consell provincial i el Consell 
mundial tenen un Delegat i una Delegada. Ells són els 
animadors espirituals,9 guies educatius i pastorals, res-
ponsables sobre tot de la formació salesiana apostòlica. 
Segons l’Estatut art. 26§1 formen part de ple dret del 
Consell respectiu.

§3. Els Delegats i les Delegades dels nivells local i pro-
vincial són nomenats pel propi Inspector i Inspectora, 
havent sentit el parer dels membres dels respectius Con-
sells, tot tenint en compte, dins del possible, les neces-
sitats dels Centres.

§4. Si un Centre local no és erigit en una obra salesiana 
dels Salesians de Don Bosco o de les Filles de Maria Au-
xiliadora, l’Inspector pot nomenar com a Delegat local 
un Salesià Cooperador o una Salesiana Cooperadora,10 
o un altre membre de la Família Salesiana, convenient-
ment preparats.

§5. Un mateix Delegat o Delegada, on sigui necessari 
i oportú, pot exercir la seva responsabilitat en diversos 
Centres locals.

§6. Els Delegats i les Delegades provincials animen els 
Delegats i les Delegades dels Centres locals per afavorir-ne 
l’assumpció de responsabilitats, en vistes a la tasca d’ani-
mació espiritual dels Salesians Cooperadors i de corres-
ponsabilitat en la seva formació salesiana apostòlica.

9  Cf. CIC 317.2.
10  Cf. RDB V,5.
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§7. Els Delegats i les Delegades provincials, d’acord 
amb el Delegat i la Delegada regional i mundial pro-
mouen, si convé, activitats de renovació i de formació 
de tots els Delegats i Delegades de la Província, obertes 
a la participació dels responsables de l’Associació, sobre 
la dimensió carismàtica salesiana, amb referència explí-
cita a la seva tasca d’animació.

Art. 24.  Organització de les Províncies  
i dels Consells provincials

§1. Els Centres locals d’un determinat territori, esta-
blert pel Rector Major amb el Consell mundial, cons-
titueixen una Província.

§2. En àmbit provincial, l’Associació és regida col-
legialment per un Consell provincial.

§3. El Consell provincial està constituït pels membres 
elegits pels Consellers dels Centres locals durant el Con-
grés provincial. Està format per un nombre convenient 
de consellers –ordinàriament, de quatre a dotze–, a més 
del Delegat provincial dels Salesians de Don Bosco i de 
la Delegada provincial de les Filles de Maria Auxilia-
dora, amb veu activa i amb dret a vot.

§4. Cada Consell provincial elegeix d’entre els seus 
membres laics:

— un Coordinador, 
— un Administrador,
— un Secretari,
— un Responsable de formació,
— altres Consellers, animadors de grups específics.
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§5. Els Consellers provincials són elegits per tres anys 
i poden ser reelegits només per a un segon trienni con-
secutiu. Acabat el segon mandat, poden ser novament 
reelegits després d’un interval de tres anys.

Els Consellers elegits es reuneixen per establir-ne les 
funcions associatives. El repartiment de les funcions 
pot fer-se amb votació secreta o pública.

Art. 25.  Competències del Consell provincial  
en el seu servei apostòlic

Per assegurar el funcionament de l’Associació en vistes a 
la seva finalitat apostòlica, en comunió amb el Consell 
mundial, les competències del Consell provincial són:

§1. —  Promoure les línees bàsiques de l’Associació i 
coordinar les iniciatives formatives i apostò-
liques;

—  sostenir els Centres locals, impulsant els com-
promisos dels seus Consells;

—  programar amb els Consells locals les dues 
trobades formatives anuals, segons les orien-
tacions de l’Associació.

§2. —  Emetre el certificat d’ingrés a l’Associació, a 
proposta del Consell local;

—  emetre l’acte col·legiat d’una expulsió.

§3. —  Afavorir els lligams d’unió i de comunió amb 
els Consells locals i el Consell mundial;
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—  consolidar els lligams carismàtics amb la So-
cietat de Sant Francesc de Sales, l’Institut de 
les Filles de Maria Auxiliadora i amb els altres 
grups de la Família Salesiana;

—  donar el parer per al nomenament del propi 
Delegat i Delegada provincial.

§4. —  Promoure la renovació de la Promesa com un 
moment celebratiu qualificat en el camí de la 
fidelitat vocacional;

—  promocionar els Exercicis Espirituals, mo-
ment fort d’espiritualitat, dins del qual es re-
nova la Promesa;

—  promoure i animar iniciatives que afavoreixin 
la fidelitat vocacional dels associats i una par-
ticipació activa en la vida de l’Associació.

§5. —  Rebre i examinar el balanç final de la gestió 
econòmica dels Centres locals;

—  aprovar el propi pressupost i enviar-lo als 
Consells locals;

—  aprovar el balanç final de la pròpia gestió eco-
nòmica i enviar-lo al Consell mundial;

—  promoure la participació dels Centres locals 
a les iniciatives de la Consulta regional;

—  proveir a l’administració dels béns de l’Asso-
ciació en la Província.
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Art. 26.  Competències i funcions dels membres  
del Consell provincial

Són diverses les competències confiades als Consellers 
que assumeixen responsabilitats de govern a l’intern del 
Consell.

§1. Pertoca al Coordinador provincial:

—  convocar les reunions del Consell, presidir-les, co-
ordinar-ne els treballs, i tenir cura de l’execució de 
les deliberacions; 

—  representar l’Associació i mantenir les relacions ofi-
cials, en nom del Consell, amb els organismes laï-
cals i eclesials i amb els altres grups de la Família 
Salesiana;

—  prendre les decisions en cas d’urgència, dins de 
l’àmbit de les competències del Consell provincial, 
i retre’n posteriorment comptes al Consell;

—  d’acord amb els responsables locals, acompanyar 
els Salesians Cooperadors impossibilitats de tenir 
contactes regulars amb el Centre local;

—  col·laborar amb el Conseller mundial de la Regió, 
tot promovent les iniciatives i informant-lo sobre 
la vida i les activitats de l’Associació;

—  participar activament en la Consulta provincial de 
la Família Salesiana;

—  preparar els informes d’avaluació al final de cada 
trienni, convocar les eleccions per a la renovació 
del Consell i atendre el traspàs entre el Consell ces-
sant i l’entrant.
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§2. Pertoca a l’Administrador provincial:

—  tutelar els béns pertanyents a l’Associació;

—  estimular la solidaritat econòmica missionera dels 
Centres locals;

—  cercar altres fonts de finançament i d’ajut econòmic;

—  promoure fonts de solidaritat subsidiària envers les 
realitats associatives més precàries;

—  tenir al dia els llibres de comptabilitat;

—  presentar el pressupost i el balanç econòmic al Con-
sell provincial;

—  retre comptes del balanç econòmic anual al Consell 
mundial. 

§3. Pertoca al Secretari:

—  acompanyar al Coordinador en la gestió dels actes 
jurídics civils i eclesials;

—  redactar l’acta de les sessions del Consell;

—  tenir cura de l’actualització i de la conservació de 
la documentació continguda a l’arxiu del Consell;

—  comunicar cada trienni l’actualització de les dades 
al Consell mundial.

§4. Pertoca al Responsable de formació:

—  elaborar el programa formatiu dels aspirants, acor-
dat amb els responsables locals de formació;

—  elaborar el programa anual de formació permanent 
d’àmbit provincial;
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—  tenir cura i seguir tots els aspectes específics de la 
formació provincial, d’acord amb el Delegat i la 
Delegada.

Art. 27.  Competències específiques del Consell 
provincial

§1. És competència del Consell provincial erigir i su-
primir els Centres locals per mitjà d’un decret signat 
pel Coordinador provincial, amb el consentiment de 
l’Inspector dels Salesians de Don Bosco o de la Inspec-
tora de les Filles de Maria Auxiliadora.

Per erigir un Centre local fora d’una obra dels Salesians 
de Don Bosco o de les Filles de Maria Auxiliadora cal 
el consentiment escrit del Bisbe diocesà.

§2. La fusió d’un Centre local erigit en una obra de les 
Filles de Maria Auxiliadora amb un altre erigit en una 
obra dels Salesians de Don Bosco, o a l’inrevés, es fa per 
un acte col·legiat del Consell provincial, havent sentit els 
respectius Consells locals, amb el consentiment de l’Ins-
pector i de la Inspectora competents, expressat amb un 
decret del Coordinador del Consell provincial.

El nou Centre local assumeix la situació econòmica dels 
dos Centres locals precedents, a no ser que el decret de 
fusió estableixi altres disposicions.

§3. El Consell provincial, per afrontar o aprofundir qües-
tions de particular interès pastoral i apostòlic útils per 
al desenvolupament dels objectius de la Província, pot 
convidar a participar a les seves sessions altres persones 
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externes al Consell, en funció de les seves competènci-
es personals, siguin o no membres de l’Associació o de 
la Família Salesiana.

§4. El Consell provincial defineix les modalitats de 
constitució de Centres de Salesians cooperadors on la 
missió salesiana ho demani.

Art. 28. El Congrés provincial

§1. El Congrés provincial és format per tots els mem-
bres dels Consells locals i els membres del Consell pro-
vincial, inclosos els Delegats i les Delegades.

§2. El Congrés provincial és convocat pel Coordinador 
provincial cada any per a la programació i l’avaluació.

§3. Cada tres anys, però, el Coordinador provincial 
convoca el Congrés per a la renovació del Consell pro-
vincial.

§4. Les competències del Congrés provincial són:

—  establir, a partir de les directrius del Consell mun-
dial, les indicacions concretes per al Consell pro-
vincial en l’àmbit de la formació i de la missió;

—  verificar l’evolució de la vida associativa en la Pro-
víncia;

—  elegir el Consell provincial, segons les modalitats 
establertes en el Reglament del Congrés.

§5. La modalitat de la seva organització es defineix en 
el Reglament del Congrés, redactat pel Consell provin-
cial, i aprovat pel Consell mundial.
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Art. 29. El Congrés regional

§1. El Congrés regional està constituït per tots els mem-
bres dels Consells provincials d’una Regió i pels membres 
de la Secretaria Executiva regional, si està constituïda.

§2. El Congrés regional és convocat pel Consell mun-
dial, amb mandat al Conseller mundial de la Regió.

§3. El Congrés regional pot ser electiu o d’estudi de 
qüestions referents al desenvolupament del carisma sa-
lesià i de l’Associació.

Té com a funcions:

—  redactar el Reglament del Congrés i sotmetre’l a 
l’aprovació del Consell muncial;

—  elegir el nou Conseller mundial de la regió, segons 
les modalitats aprovades pel Rector Major i tenint 
en compte que els membres religiosos votants no 
poden superar un terç del total de membres de l’as-
semblea amb dret a vot;

—  verificar periòdicament l’estat de l’Associació a la 
Regió i establir-ne les indicacions operatives.

Art. 30. El ministeri del Rector Major

§1. El Rector Major actualitza la referència a Don Bosco, 
a la comunió en la missió, i al mateix esperit. A ell se li re-
coneix el servei d’unitat com a successor de Don Bosco i 
de Pare comú, centre d’unitat de tota la Família Salesiana.11

11  Cf RDB V,3; Carta d’Identitat, 13.
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Dins de l’Associació a ell li correspon la tasca carismàti-
ca d’oferir les orientacions necessàries per garantir la fe-
cunditat del carisma, el desenvolupament de l’Associació 
i la maduració d’iniciatives formatives i apostòliques.

§2. En l’exercici del seu ministeri, efectuat personal-
ment o per mitjà del seu Vicari o un altre representant 
seu, el Rector Major se serveix ordinàriament del Con-
sell mundial dels Salesians Cooperadors, sobretot per 
animar el conjunt de l’Associació i coordinar-ne les 
iniciatives formatives i apostòliques.

Art. 31. El Consell mundial i les seves competències

§1. Per assolir els objectius essencials del Projecte de 
Vida Apostòlica i per a una més eficaç vitalitat i col-
laboració interna, el Rector Major se serveix d’un Con-
sell d’àmbit mundial.

§2. El Consell mundial col·labora amb el Rector Major i 
el seu Vicari per al govern i l’animació de l’Associació: 
proporciona les orientacions generals en ordre a les inici-
atives formatives, apostòliques, organitzatives i adminis-
tratives, confiades a l’animació dels Consellers mundials.

§3. El Consell mundial es compon de:

—  el Coordinador mundial;

—  l’Administrador mundial;

—  el Secretari mundial;

—  el Delegat mundial dels Salesians de Don Bosco;

—  la Delegada mundial, Filla de Maria Auxiliadora;
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—  els Consellers mundials de cada una de les Regions, 
elegits pels respectius Congressos regionals.

§4. Les funcions del Consell mundial són:

—  afavorir el lligam de totes les Regions amb el Rector 
Major;

—  conèixer la realitat de les diverses Regions i presen-
tar-la al Rector Major;

—  proporcionar al Rector Major informacions útils i 
oportunes per procedir a l’adopció de decisions i 
orientacions;

—  promoure l’aplicació pràctica de les decisions i de 
les orientacions del Rector Major per a l’Associació.

§5. Les competències específiques dels Consellers mun-
dials són definides pel Consell en la seva primera sessió, 
un cop anomenat el Coordinador mundial, segons s’in-
dica en el Projecte de Vida Apostòlica, per mitjà de 
l’adopció d’un Directori propi.

En aquest Directori es determina a més la modalitat de 
participació dels Consellers a les sessions del Consell 
mundial.

§6. El Consell mundial aprova els Directoris provinci-
als elaborats pels òrgans corresponents.

§7. El Consell mundial presenta al Rector Major, per 
a la seva aprovació, el Directori del Consell mundial i 
el Reglament del Congrés mundial. La modalitat d’elec-
ció del Conseller mundial segueix les indicacions del 
cànon 164 del Codi de Dret Canònic.
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§8. El Consell mundial garanteix l’animació en àmbit 
mundial per mitjà dels mitjans específics de comuni-
cació en les principals llengües de l’Associació.

§9. Les Regions en què ordinàriament s’articula l’As-
sociació són:

—  Amèrica llatina Sud,
—  Àfrica i Madagascar,
—  Àsia Est i Oceania,
—  Àsia Sud,
—  Brasil,
—  Europa Central Est,
—  Europa Central Oest, 
—  Ibèrica, 
—  Interamericana, 
—  Itàlia – Orient Mitjà – Malta, 
—  Pacífic – Carib Sud.

Art. 32. El funcionament del Consell mundial

§1. Per fer més àgil i funcional la seva acció, el Consell 
mundial se serveix d’una Secretaria Executiva mundial 
(SEM), de què formen part el Coordinador mundial, el 
Conseller Secretari mundial, el Conseller Administrador 
mundial, el Delegat mundial Salesià de Don Bosco i la 
Delegada mundial Filla de Maria Auxiliadora.

§2. Per al nomenament del Coordinador mundial, els 
Consellers mundials per a les Regions, el Delegat mun-
dial Salesià de Don Bosco, i la Delegada mundial Filla 
de Maria Auxiliadora, proposen al Rector Major una 
terna de noms escollits també fora del Consell.
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S’escullen per votació secreta l’Administrador mundial 
i el Secretari mundial, que poden ser escollits també 
fora del Consell. En el cas, però, de resultar elegits d’en-
tre els membres del Consell mundial, la vacant deixada 
per aquests, com a representants de les respectives Re-
gions, serà coberta pels candidats que els segueixen en 
nombre de vots obtinguts en l’elecció feta en el Congrés 
regional corresponent.

§3. Tots els membres electes del Consell mundial ho 
són per sis anys, i ordinàriament no seran reelegits per 
a un sexenni consecutiu.

§4. Les directives del Consell mundial esdevenen exe-
cutives després de l’aprovació del Rector Major.

§5. A les sessions del Consell mundial poden ser invi-
tats, sense dret a vot, els ex-Coordinadors mundials, els 
ex-Delegats i les ex-Delegades.

Art. 33. El Congrés mundial

§1. El Congrés mundial, expressió màxima de repre-
sentació de l’Associació, reuneix els Salesians Coopera-
dors de totes dels Regions en unitat i comunió amb el 
Rector Major, segons criteris de participació i modali-
tats organitzatives definides, vegada per vegada, en ba-
se a les finalitats específiques del Congrés.

§2. El Congrés mundial és endegat especialment per:

—  aprovar modificacions al Projecte de Vida Apostòlica;

—  afrontar temes d’interès específic en àmbit mundial;
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—  establir línies operatives sobre els temes proposats 
en l’odre del dia;

—  celebrar moments particularment importants de la 
vida i de la història de l’Associació i de l’Església.

§3. Participen de dret al Congrés mundial:

—  el Moderador Suprem, Rector Major de la Congre-
gació Salesiana de Don Bosco;

—  el Vicari del Rector Major, Conseller per a la Fa-
mília Salesiana;

—  La Mare General de les Filles de Maria Auxiliado-
ra, o una delegada seva;

—  els Consellers mundials:

—  el Coordinador mundial;

—  el Delegat mundial dels Salesians de Don Bosco;

—  la Delegada mundial de les Filles de Maria Auxili-
adora;

—  els Consellers mundials de la SEM;

—  els Consellers mundials representants de les 11 Re-
gions;

—  els Coordinadors provincials;

—  un o més representants, a més del Coordinador 
provincial, per cada Província, segons criteri expres-
sat en el Reglament del Congrés;

—  un Delegat dels Salesians de Don Bosco o Delega-
da de les Filles de Maria Auxiliadora per cada Pro-
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víncia; tenint en compte que els membres religiosos 
amb dret a vot no poden superar el terç del total 
de membres amb dret a vot a l’Assemblea.

§4. Pertoca al Rector Major, a proposta del Consell 
mundial, establir el tema, la seu i els participants dels 
Congressos mundials ordinaris i extraordinaris, tot con-
fiant la seva organització a la Secretaria Executiva mun-
dial (SEM).

El Coordinador mundial n’assumeix la coordinació 
operativa i tècnica.

Art. 34. La Consulta regional

§1. El Consell mundial, amb el consentiment del Rec-
tor Major, pot impulsar la constitució de les Consultes 
regionals, dins de l’àmbit de nacions o àrees geogràfi-
ques amb vàries províncies amb afinitats lingüístiques 
i culturals.

§2. La Consulta regional, com a òrgan de coordinació, 
té com a finalitat el servei per a una més eficaç corres-
ponsabilitat apostòlica entre els Consells provincials i 
el Consell mundial. Cada Consulta regional comparteix 
els reptes d’apostolat i de formació en benefici de tota 
la Regió.

§3. Formen part de la Consulta regional el Conseller 
mundial de la regió, que la presideix en nom del Con-
sell mundial; els Coordinadors provincials; el Delegat 
Salesià de Don Bosco i la Delegada Filla de Maria Au-
xiliadora. Poden formar-ne part altres Salesians Coo-
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peradors, en base a les necessitats d’animació, segons 
s’expressa en els Criteris d’animació i funcionament.

§4. El Delegat regional és anomenat pel Conseller Re-
gional dels Salesians de Don Bosco que correspongui; 
la Delegada regional és nomenada per la Mare General 
a proposta de la Conferència de les Inspectores corres-
ponent al lloc.

§5. Les modalitats de trobada, d’organització i de co-
ordinació de la Consulta regional i del Congrés regional 
són definits en el Criteris d’animació i funcionament 
elaborats pel Consell mundial.

Art. 35. Els Directoris

Per tal de fer flexible i adaptar a les realitats territorials 
de l’Associació els principis i les prescripcions d’aquest 
Reglament, els òrgans d’animació i govern que hi són 
previstos, per al desenvolupament del carisma salesià i 
l’Associació, poden establir Directoris específics que 
integrin i apliquin aspectes del Reglament que fan refe-
rència al govern i l’animació dels Centres.

Cada Directori —local o provincial— és sotmès al Con-
sell competent —local o provincial— que l’accepta per 
majoria absoluta dels membres amb dret a vot, i el pre-
senta al Consell immediatament superior per a la seva 
aprovació definitiva.

El mateix procés és aplicat per l’aprovació de les poste-
riors modificacions als diversos Directoris.
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Art. 36. L’administració dels béns de l’Associació

El Rector Major amb el Consell mundial administra 
els béns de l’Associació d’àmbit mundial.

Ell representa l’autoritat competent per concedir als 
Consells locals i provincials les llicències per als actes 
d’administració extraordinària i per a les alienacions, 
que no requereixen la intervenció de la Seu Apostòlica, 
restant ferm l’establert a l’article 39 de l’Estatut i el que 
s’especifica en l’ASE.

Art. 37. Disposicions finals

§1. Els Salesians Cooperadors respecten i apliquen el 
present Reglament.

§2. Qualsevol proposta de modificació haurà de:

—  oferir una motivació clara i detallada, que justifiqui 
la modificació;

—  definir els objectius concrets que persegueix;

— indicar els principis en què s’articula.

El procés de modificació és determinat pel Consell 
mundial sota la supervisió del Rector Major.

§3 El present Reglament podrà ser modificat a propos-
ta del Superior de l’Associació, del Consell mundial o 
dels Consells provincials. En qualsevol cas pertoca al 
Superior de l’Associació aprovar la iniciativa de modi-
ficació que serà oportunament publicada.
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INTRODUCCIÓ AL REGLAMENT  
DE DON BOSCO

Presentem, tot seguit, el text del Reglament escrit per-
sonalment per Don Bosco per als Cooperadors.

Conscientment es publica segons la seva versió original 
definitiva, amb la primitiva divisió en capítols i parà-
grafs, tal i com es troba en l’arxiu de la Congregació: 
133 - Coop., 2 (5).

A part del llenguatge que no és el d’avui i la diferència 
en les disposicions de l’Església sobre les indulgències, el 
Reglament —Don Bosco l’anomena Regla—, conserva 
tota la seva actualitat i, a un segle de distància, res no ha 
perdut de la seva frescor i claredat de llenguatge. A ell, 
doncs, s’hauran de referir sempre els Salesians, religiosos 
i cooperadors, com l’instrument que, millor que cap al-
tre, expressa el pensament genuí del Fundador.

També servirà com a testimoniatge de la fidelitat del 
Projecte de Vida Apostòlica al projecte de Don Bosco, 
renovat com a resposta als signes dels temps, a les in-
dicacions del Concili Vaticà II, dels Capítols Generals 
dels Salesians i del nou Codi de Dret Canònic.
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PER ALS COOPERADORS 

és a dir, una manera pràctica de col·laborar en els 
bons costums i en la societat civil.

AL LECTOR

Tot just començada l’Obra dels Oratoris, el 1841, de se-
guida alguns sacerdots i laics plens de pietat i zel varen 
venir per ajudar a conrear les messes que, ja llavors, es 
presentaven abundoses pel que fa al grup dels nois en pe-
rill. Aquests Col·laboradors i Cooperadors varen ser sempre 
els sostenidors de les Obres Pies que la Divina Providència 
ens posava a les mans. Cadascú procurava treballar i ade-
quar-se a la disciplina vigent i a les normes que es propo-
saven, però tots reclamaven sovint un Reglament que ser-
vís de base i de lligam per tal de conservar la uniformitat 
i l’esperit d’aquestes institucions populars. Esperem que 
aquest desig quedarà satisfet amb aquest opuscle. No con-
té les Regles per a Oratoris festius o per a cases d’educació, 
que s’especifiquen a part, si no un vincle amb el qual els 
Catòlics que ho desitgin puguin associar-se als Salesians i 
treballar amb normes comunes i estables per tal que es 
conservin estables i sense canvis la finalitat i la pràctica 
tradicional.

En aquest opuscle, doncs, hi trobareu: 1r. La súplica pre-
sentada al Sant Pare i el Decret amb el qual Sa Santedat 
es va dignar a concedir especials Indulgències als Coope-
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radors Salesians. 2n. Relació d’aquestes Indulgències. 3r. 
El Reglament per aquests Cooperadors.

Així, els qui vulguin exercitar la seva caritat en el treball 
per la salvació de les animes, a més a més del gran premi 
proclamat per Sant Agustí: «Has salvat una ànima: has 
predestinat la teva», asseguren també un gran tresor per 
les seves animes per mitjà de les santes Indulgències.

Que Déu, nostre Senyor, ric en gràcies i benediccions, ves-
si a desdir els seus favors celestials sobre tots aquells que 
aporten la seva col·laboració en guanyar animes per a Je-
sús Salvador, fer el bé a la joventut en perill, preparar bons 
cristians per a l ‘Església i honestos ciutadans per a la so-
cietat, i que, d’aquesta manera, tots puguin arribar a ser 
un dia joiosos habitants del cel. Que així sigui.

Torí, 12 de juliol del 1876.

Joan Bosco, prevere.
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I.  CAL QUE ELS CRISTIANS S’UNEIXIN PER 
FER EL BÉ

En tot moment s’ha vist necessària la unió dels bons per 
ajudar-se els uns als altres a fer el bé i allunyar el mal. Ai-
xí ho feien els Cristians de la primitiva Església, que, a la 
vista dels perills a què es veien exposats cada dia, sense 
defallir, units en un sol cor i una sola ànima, s’animaven 
els uns als altres a mantenir-se ferms en la fe i estaven 
disposats a superar els constants embats que els amena-
çaven. Aquest és, precisament, l’avís que ens va donar el 
Senyor quan digué: Les forces dèbils, quan resten unides, 
esdevenen fortes, i si un sol cordill es trenca amb facilitat, 
és força més difícil de trencar-ne tres de junts:1. Així ho 
acostumen a fer també el homes del món en els seus afers 
temporals i és que, per ventura, els fills de la llum hauran 
de ser menys prudents que els fills de les tenebres? De cap 
manera! Nosaltres, els cristians, ens hem d’unir en aquests 
temps difícils per promoure l’esperit de pregaria i de ca-
ritat amb tots els mitjans que ens ofereix la religió, per tal 
d’eliminar, o, si més no, de mitigar aquells mals que posen 
en perill els bons costums de la joventut que creix i que 
té a les mans els destins de la societat.

II.  LA CONGREGACIÓ SALESIANA, VINCLE 
D’UNIÓ

Aquesta Congregació, que ha estat definitivament apro-
vada per l’Església, pot servir de vincle segur i estable 

1  Ecl 4,12.
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per als Cooperadors Salesians. De fet, té com a fi pri-
oritari treballar en benefici de la joventut, en la qual es 
basa l’esdevenidor bo o trist de la societat. Amb aques-
ta proposta no pretenem de dir que aquest sigui l’únic 
mitjà per a donar resposta a aquesta necessitat, perquè 
n’hi ha d’altres mil que nosaltres recomanem vivament 
que es duguin a la pràctica.

Per part nostra en proposem un: l’obra dels Coopera-
dors Salesians i supliquem els bons catòlics que viuen 
en el segle, que vinguin a ajudar els socis d’aquesta 
Congregació. És cert que els seus membres han crescut 
de forma notable, però el seu nombre és molt lluny de 
poder donar resposta a les peticions que cada dia es fan 
des de diverses regions d’Itàlia, d’Europa, de la Xina, 
d’Austràlia, d’América i, assenyaladament, de la Repú-
blica Argentina. En tots aquests llocs es fan diàriament 
peticions de ministres sagrats que vagin a fer-se càrrec 
de la joventut en perill, que vagin a obrir Cases o Col-
legis, a iniciar o, si més no, sostenir missions que an-
helen la vinguda de treballadors evangèlics. I és per tal 
de sortir al pas de tantes necessitats que es busquen 
Cooperadors.

III.  FINALITAT DELS COOPERADORS  
SALESIANS

La finalitat fonamental dels Cooperadors Salesians és 
la de fer-se el bé a ells mateixos per mitjà d’un estil de 
vida tan semblant com sigui possible al que es té en la 
vida de comunitat. Perquè molts anirien de bon grat a 
un claustre, però uns per l’edat, d’altres per la salut o 
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la condició de vida, i molts altres per falta d’oportuni-
tat, no poden fer-ho de cap de les maneres. Aquests, 
fent-se Cooperadors Salesians, poden continuar en mig 
de les seves ocupacions ordinàries, en el sí de la seva 
pròpia família, i viure com si, de fet, fossin a la Con-
gregació. I és per això que el Sant Pare considera aques-
ta Associació com un Tercer Orde dels antics, amb la 
diferencia que aquells proposaven assolir la perfecció 
cristiana amb l’exercici de la pietat; i aquí es té com a 
fi principal la vida activa en l’exercici de la caritat vers 
el proïsme i, especialment, vers la joventut en perill.

IV. FORMES DE COOPERACIÓ

Als Cooperadors Salesians se’ls proposen les mateixes 
messes de la Congregació Salesiana, a la qual volen as-
sociar-se:

1.  Promoure novenes, tríduums, exercicis espirituals i 
catequesis, sobretot en aquells llocs on hi ha més 
mancada de mitjans materials i morals.

2. Com que en aquests temps es fa sentir greument 
l’escassetat de vocacions a l’Estat Eclesiàstic, els qui 
estiguin en condicions de fer-ho tindran cura espe-
cial dels jovenets i, fins i tot, dels adults que, dotats 
de les necessàries qualitats morals i d’aptitud pels 
estudis, donin indicis de ser-hi cridats, ajudant-los 
amb els seus consells, adreçant-los a aquelles escoles, 
Col·legis o Seminaris menors en què puguin ser 
formats i dirigits a aquest fi. L’Obra de Maria Au-
xiliadora té, precisament, aquesta finalitat.
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3.  Contraposar la bona premsa a la premsa antireligi-
osa: amb la difusió de bons llibres, de fulls, de fu-
lletons impresos de tot tipus, en aquells llocs i amb 
aquelles famílies que sembli prudent de fer-ho.

4.  Finalment, la caritat vers els nois en perill: reco-
llir-los, instruir-los en la fe, adreçar-los a les funcions 
sagrades, aconsellar-los en els perills, conduir-los on 
puguin ser instruïts en la religió, són altres tasques 
dels Cooperadors Salesians.

5.  Qui no fos en condicions de complir alguna d’aques-
tes obres per ell mateix, podria fer-les per mitjà d’al-
tres, per exemple animant un parent o un amic a 
dur-les a terme. Tot allò que es recomana per als 
nois en perill es proposa també per a les noies que 
es troben en situació semblant.

6.  Es pot cooperar amb la pregària o aportant recursos 
materials quan n’hi hagi necessitat a exemple dels 
primers cristians que portaven els seus béns als peus 
dels Apòstols a fi que els venguessin en favor de les 
vídues, dels orfes i per altres greus necessitats.

V.  CONSTITUCIÓ I GOVERN  
DE L’ASSOCIACIÓ

1.  Poden fer-se Cooperadors tots els qui hagin com-
plert els setze anys, sempre que tinguin la decidida 
voluntat de complir les regles que aquí es proposen.

2.  L’Associació es recomana humilment a la benevo-
lència i protecció del Sant Pare, dels Bisbes, dels 
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Rectors, dels quals dependrà absolutament en totes 
aquelles coses que es refereixen a la religió.

3.  El Superior de la Congregació Salesiana és també el 
Superior d’aquesta Associació.

4.  El Director de cada Casa de la Congregació té au-
torització per a inscriure els associats, remetent, des-
prés, al Superior, el nom, el cognom i l’adreça, el 
qual anotarà tot això en el registre comú.

5.  En els pobles i ciutats on no hi hagi cap d’aquestes 
Cases, i els associats arribin a deu, es nomenarà un 
Cap amb el nom de Decurió, que serà preferent-
ment un prevere o algun laic exemplar, i que estarà 
en relació amb el Superior o amb el Director de la 
casa més propera.

6.  Cada Cooperador, sempre que sigui el cas, pot ex-
posar al Superior aquelles coses que creu que s’han 
de tenir en compte.

7.  Cada tres mesos, i fins i tot més sovint, a través d’un 
butlletí o d’un fulletó imprès, s’informarà els socis 
de les coses propostes, les realitzades o les que estan 
en projecte. Al final de cada any es comunicaran als 
socis les obres que es preveu que s’hauran de pro-
moure preferentment durant el curs següent, i al 
mateix temps, s’informarà dels qui en l’any anterior 
hagin estat cridats a la vida eterna i se’ls encomana-
rà a les pregàries de tots.

8.  En el dia de Sant Francesc de Sales i en la festa de 
Maria Auxiliadora, cada Director i cada Decurió 
reunirà els seus Cooperadors per animar-se mútu-
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ament a la devoció envers aquests protectors celes-
tials, invocant la seva protecció a fi de perseverar en 
les obres iniciades segons la finalitat de 1’Associació.

VI.  OBLIGACIONS PARTICULARS

1.  Els membres de la Congregació Salesiana conside-
raran tots els Cooperadors com a autèntics germans 
en Jesucrist, i s’hi dirigiran sempre que la seva col-
laboració pugui ajudar a la major gloria de Déu i al 
benefici de les ànimes. Amb la mateixa llibertat, si 
s’escau, els Cooperadors s’adreçaran als membres de 
la Congregació Salesiana.

2.  Per tant, tots els socis, considerant que tots són fills 
del nostre Pare del cel i germans en Jesucrist, faran 
tot el que puguin per promoure i sostenir les obres 
de 1’Associació amb els seus propis mitjans mate-
rials o amb donatius de persones caritatives.

3.  Els Cooperadors no tenen cap obligació de tipus 
econòmic, però mensualment o, almenys, cada any, 
faran aquella aportació que els dicti la caritat del seu 
cor. Aquestes aportacions es lliuraran al Superior 
per tal de sostenir les obres promogudes per 1’As-
sociació.

4.  Cada any es faran, almenys, dues conferències: una 
en la festa de Maria Auxiliadora i l’altra en la de Sant 
Francesc de Sales. En cadascuna d’aquestes confe-
rències es farà una col·lecta com s’indica en el pre-
cedent paràgraf tercer. En els llocs en què els Coo-
peradors no poden constituir una Decúria o quan 
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algú no pot participar en la conferencia, es farà ar-
ribar al seu destí la pròpia ofrena pel mitjà més fàcil 
i segur.

VII. AVANTATGES

1.  El Sant Pare actualment regnant, Pius IX, amb Decret 
del 30 de juliol del 1875, fa extensives als benefactors 
d’aquesta Congregació i als Cooperadors Salesians 
tots els favors, les gràcies espirituals i totes les indul-
gències concedides als religiosos salesians, excepció 
feta dels que fan referència a la vida en comú.

2.  Participaran de totes les misses, oracions, novenes, 
tríduums, exercicis espirituals, prèdiques, catecismes 
i de totes les obres de caritat que els religiosos sale-
sians realitzin en el sagrat ministeri siguin on siguin 
d’arreu del món.

3.  Participaran també de la Missa i de les pregàries que 
diàriament es fan a l’església de Maria Auxiliadora 
de Torí, per tal d’invocar les benediccions del cel 
sobre els seus benefactors, les seves famílies i, espe-
cialment, sobre aquells que moralment o material-
ment fan algun benefici a la Congregació Salesiana.

4.  L’endemà de la festa de Sant Francesc de Sales, tots 
els sacerdots, Salesians i Cooperadors, celebraran la 
santa Missa pels germans difunts. Els que no són 
sacerdots procuraran rebre la santa Comunió i resar 
la tercera part del Rosari.
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5.  Quan un germà es posi malalt, faci’s saber, tan avi-
at com es pugui, al Superior, el qual ordenarà tot 
seguit que es pregui Déu per ell. El mateix es farà 
en cas de mort d’un Cooperador.

VIII.  PRÀCTIQUES RELIGIOSES

1.  Als Cooperadors no se’ls prescriu cap pràctica exte-
rior; però, per tal que la seva vida es pugui assemblar 
d’alguna manera a la dels qui viuen en una comuni-
tat religiosa, se’ls recomana la modèstia en el vestir, 
la frugalitat en el menjar, la senzillesa en el parament 
de la casa, la delicadesa en el parlar, l’exactitud en 
el compliment dels deures del propi estat, i la sol-
licitud perquè les persones que d’ells depenen guar-
din i santifiquin els dies festius.

2.  Se’ls aconsella que cada any facin, almenys, alguns 
dies d’exercicis espirituals. L’últim dia de cada més. 
o un altre que els vagi millor, faran l’Exercici de la 
Bona Mort, confessant-se i combregant, com si re-
alment fos l’últim de la vida. Tant en els exercicis 
espirituals com en el dia de l’Exercici de la Bona 
Mort, es guanya indulgència plenària.

3.  Cadascú recitarà cada dia un Parenostre i una Ave-
maria a Sant Francesc de Sales segons les intencions 
del Sant Pare. Els sacerdots i els qui reciten les Ho-
res Canòniques o l’Ofici de la Mare de Déu queden 
dispensats d’aquesta pregària: n’hi ha prou que ofe-
reixin, per les esmentades intencions, el res de l’Ofi-
ci Diví.
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4.  Han de procurar acostar-se, tan sovint com puguin, 
als sants Sagraments de la Confessió i de la Comu-
nió, posat que cadascú pot guanyar indulgencia ple-
nària cada vegada.

5.  Aquestes indulgències, plenàries i parcials, poden 
ser aplicades com a sufragi per les ànimes del Pur-
gatori, excepte la concedida in articulo mortis —és 
a dir, en el punt de morir—, que és exclusivament 
personal, i que només es pot guanyar quan 1’anima 
se separa del cos i va a l’eternitat.

Avís. Tot i que es recomana vivament 1’observació 
d’aquestes Regles pels molts avantatges que cadascú en 
pot obtenir, de tota manera, per tal d’eliminar qualse-
vol ansietat de consciència, es declara que la seva ob-
servació no obliga sota pena de culpa, ni mortal ni 
venial, si no és en aquelles coses ja manades o prohibi-
des pels preceptes de Déu i de la Santa Església.
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ANNEX AL REGLAMENT ORIGINAL 
DE DON BOSCO

Indulgències plenàries

Les Indulgències Plenàries que es concedeixen a l’Associació 
de Cooperadors Salesians, després de la revisió feta per la 
Santa Seu, amb decret de 31 de gener de 1968, son en els 
dies següents: 1. Dia de la inscripció. 2 Festa de Sant Fran-
cesc de Sales: 24 de gener. 3. Festa de Sant Joan Bosco: 31 
de gener. 4. Festa de Sant Josep: 19 de març. 5 Festa de Sant 
Domènec Sàvio: 6 de maig. 6. Festa de Santa Maria D. 
Mazzarello: 13 de maig. 7. Festa de Maria Auxiliadora: 24 
de maig. 8 Festa de Maria Immaculada: 8 de desembre.
Condicions per a assolir la Indulgència Plenària:
a)  Confessió, Comunió i pregària a favor de les inten-

cions del Summe Pontífex.
b)  Renovar, si més no privadament, la promesa d’ob-

servar fidelment el Reglament.
NOTA: Si la celebració de les festes indicades es traslla 
a altres dies, el Cooperadors poden assolir la Indulgèn-
cia el dia propi de la festa litúrgica, o bé el dia en què 
és traslladada la seva celebració.
Els Cooperadors i les Cooperadores poden certament 
assolir les altres Indulgències Plenàries concedides a tots 
els fidels cristians, tot complint la primera de les con-
dicions ja indicades, sense renovar la promesa d’obser-
vança del Reglament.
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Indulgències parcials

No han estat renovades les nombroses indulgències par-
cials concedides expressament en el passat a la Pia Unió; 
però si el Cooperador i la Cooperadores hi estan interes-
sats, poden assolir les que es fan extensives a tots els fidels 
cristians. Cal recordar que les Indulgències parcials no 
tenen cap determinació de dies, mesos o anys, a diferèn-
cia del passat. Quan es declara que una acció és annexa 
a la Indulgència parcial, cal entendre el que segueix:

«Els fidels que, si més no, amb cor contrit fan una acció 
que té adjunta una Indulgència parcial, aconsegueix, a 
més de la remissió de la pena temporal que aconsegueix 
amb la seva acció, una remissió igual de pena gràcies a 
la intervenció de l’església».

Més enllà de les Indulgències parcials annexes a les pràc-
tiques de pietat, mereixen atenció les tres amples con-
cessions que fan referència als actes de pietat, de caritat 
i de penitència.

1.  Es concedeix Indulgència parcial al fidel que, en el 
desenvolupament dels seus deures i en l’acceptació 
de les dificultats de la vida, eleva amb humilitat i 
confiança el seu esperit a Déu, tot afegint-hi una 
invocació pietosa, ni que sigui mentalment.

2.  Es concedeix Indulgència parcial al fidel que, amb 
esperit de fe i ànim misericordiós, es posa ell mateix 
i els seus béns al servei dels germans en necessitat.

3.  Es concedeix Indulgència parcial al fidel que, amb 
esperit de penitència, es priva voluntàriament i amb 
sacrifici de qualsevol cosa lícita.
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PRESÈNCIA AL MÓN  
DELS SALESIANS COOPERADORS

Els Salesians Cooperadors són 
presents en tot El Món.

Amb data de 1r de gener del 
2014, el nombre de Salesians 
Cooperadors era d’uns 30.000, 
en nacions agrupades en onze 
Regions, tal com segueix:

ÀFRICA

Regió ÀFRICA I MADAGASCAR:
Angola, Benín, Burundi, Camerun, Congo, Etiòpia, 
Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Moçambic, Namí-
bia, Nigèria, Ruanda, Sud-àfrica, Tanzània, Togo, 
Uganda, Zàmbia i Zimbabwe.

AMÈRICA

Regío AMÈRICA DEL SUD:
Argentina, Paraguai, Uruguai, i Xile.

Regió BRASIL:
Brasil.

Regió INTERAMÈRICA:
Antilles, Canadà, Centre Amèrica, Estats Units, Haití, 
i Mèxic.
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Regió PACÍFIC I CARIB DEL SUD:
Bolívia, Colòmbia, Equador, Perú, Veneçuela.

ÀSIA I OCEANIA

Regió ÀSIA DE L’EST I OCEANIA:
Austràlia, Corea del Sud, Filipines, Japó, Tailàndia, 
Timor de l’Est, Vietnam, i Xina.

Regió ÀSIA DEL SUD:
Índia i Sri Lanka.

EUROPA I L’ORIENT MITJÀ

Regió EUROPA CENTRAL DE L’EST:
Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Hongria, Polònia, Re-
pública Txeca, Rússia, i Ucraïna. 

Regió EUROPA CENTRAL DE L’OEST:
Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Gran Bretanya, 
Holanda, i Irlanda.

Regió IBÈRICA:
Espanya i Portugal.

Regió ITÀLIA, ORIENT MITJÀ I MALTA:
Egipte, Israel, Itàlia, Líban, Malta, Síria, i Turquia, 
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Principals abreviacions usades:
ASC: Associació de Salesians 
Cooperadors; cap: capítol; CL: 
Consell local; CM: Consell 
mundial; CP: Consell provinci-
al; DB: Don Bosco; DSE: Doc-
trina Social de l’Església; E: Es-
tatut; ES: Esperit Sant; FMA: 
Institut de les Filles de Maria 
Auxiliadora; FS: Família Salesi-
ana; Intro: Introducció; MG: 
Mare General de les Filles de 
Maria Auxiliadora; Proe: Proe-
mi; PVA: Projecte de Vida 
Apostòlica; R: Reglament; RM: 
Rector Major dels Salesians de 
Don Bosco; SDB: Salesians de 
Don Bosco o Congregació Sale-
siana o Societat de S. Francesc 
de Sales; SEM: Secretaria Exe-
cutiva mundial; SMM: Santa 
Maria D. Mazzarello; SP: Siste-
ma Preventiu; SSCC: Salesians 
Cooperadors; v.: veure, con-
frontar amb

Nota: les xifres corresponen als 
articles i als paràgrafs.

Acollit
pels responsables del CL – R 
13§2.

Acta d’ingrés
redactar l’acta d’ingrés en l’ASC 
– R 25§2.

Actitud
amb disponibilitat i actitud de 
servei amb estil salesià – R 1§1.

Activitats
activitats típiques – E 11.

Administrador / administració 
/ administrar

l’administració dels béns amb 
po bresa evangèlica – E 7; la SEM 
i l’administració ordinària – E 
38§2; administració dels béns de 
l’ASC – E 39; el RM concedeix 
les llicències extraordinàries – E 
39§2; provisió a l’administració 
dels béns de l’ASC – R 21§1; 
competències de l’administrador 
local – R 22; competències de 
l’administrador provincial – R 
25; administració dels béns de 
l’ASC – R 36.

Afecte
acompanyant-lo amb l’afecte i 
la pregària – R 6§2.

Alexandrina Maria da Costa
és venerada amb predilecció – E 
20§3.

Allunyats
el Consell local i els SSCC allu-
nyats – R 14§3.

Amics de Don Bosco
ofereixen la seva col·laboració com 
amics de Don Bosco – E 36§3.

ÍNDEX ANALÍTIC
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Amor / amabilitat
sentir Déu com Pare i amor – E 
2§2a; centrada en l’amor – E 7; 
l’ideal evangèlic de l’amor – E 
8§1; cooperadors de l’amor de 
Déu – E 8§3; es fonamenta en 
la raó, la religió i l’amabilitat – 
E 10§1; promouen el bé i edu-
quen a l’amor per la vida – E 
10§3; la seva relació amb els jo-
ves s’inspira en un amor madur 
i acollidor – E 10; v. E 15; en les 
seves relacions practiquen l’ama-
bilitat – E 18; nodreixen un amor 
filial – E 20§1; atrets per l’amor 
misericordiós – E 32§2; l’aten-
ció als joves i les famílies com a 
expressió d’amor – R 1§1.

Animador / animació / animar
per animar tota l’ASC – E 
24§2; es confia el propi govern i 
l’animació als CL, CP i CM – E 
35; impliquen les comunitats 
religioses en el testimoni dels 
valors de la santedat, i en el ser-
vei generós de l’animació – R 
9§2; el servei d’animació i la 
responsabilitat en l’ASC és un 
servei d’apostolat – R 17§1.

Apostòlic / apostolat
respondre a la vocació apostòli-
ca salesiana – E 2§1; posen en 
pràctica el compromís apostòlic 
– E 3§2 i 12§3; s’inspira en el 
projecte de DB – E 6 i 8; s’ali-
menta en el compromís de la cari-
tat apostòlica – E 13; guia de la 

seva vocació apostòlica – E 14§3; 
la caritat apostòlica i pastoral – 
E 15§1; model d’humanisme 
cristià, de dedicació apostòlica i 
d’amabilitat – E 15§1; impreg-
nada d’ardor apostòlic – E 19§1; 
reforcen la pròpia vida interior i 
apostòlica – E 19§3; la implica-
ció en els compromisos apostò-
lics comuns – E 23§1; testimonia 
la riquesa de l’herència espiritu-
al i apostòlica rebuda – E 23§2; 
per animar tota l’ASC i coordi-
nar les iniciatives apostòliques 
– E 24§2; el servei apostòlic dels 
Delegats – E 26; expressa en la 
vida de cada dia amb el testimo-
ni, l’apostolat i el servei – E 30§1; 
DB proposava la Promesa com 
a expressió apostòlica de la vo-
cació salesiana – E 32§1; col-
laborar, amb comunió de Famí-
lia, amb l’E local – E 32§2; els 
SSCC cridats a viure en l’E i en 
la societat la pròpia vocació apos-
tòlica – E 33; els SSCC poden 
expressar el propi treball apostò-
lic – R 5§1; potencien l’acció 
educativa i l’apostolat amb el 
sofriment i la pregària – R 7§2; 
els vincles amb els grups de la 
FS se expressa en la correspon-
sabilitat apostòlica – R 10§1; les 
dificultats de la vida, les alegries 
i els dolors que acompanyen el 
treball apostòlic – R 11§2; els 
SSCC que estan compromesos 
en altres realitats apostòliques o 
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de voluntariat – R 14§4; segons 
les exigències de vida i d’aposto-
lat – R 16§2; el servei d’anima-
ció i de responsabilitat dins l’ASC 
és un servei d’apostolat – R17§1; 
les iniciatives formatives i l’apos-
tolat – R 21§1.

Aportacions econòmiques
els SSCC sostenen l’ASC amb 
aportacions econòmiques – R 
8§1.

Aspirant
l’aspirant inicia el camí de for-
mació – R 13§2; l’aspirant i el 
CL – R 13§3; el CL transmet la 
sol·licitud de l’aspirant al CP – 
R 13§4; el procés de discerni-
ment de l’aspirant – R 15§2; 
acompanyar els aspirants i la 
seva formació – R 21§1.

Associar-se / associat
de manera fraterna i associada 
– E 6; presència adequada a la 
realitat de vida i de compromís 
de l’associat – E 28§2.

Autonomia
amb responsabilitat sentit de 
pertinença se sosté l’autonomia 
econòmica de l’ASC – E 22§2; 
amb respecte de la identitat i 
autonomia de cadascú – E 23§1; 
animen la pròpia autonomia or-
ganitzativa en comunió amb la 
FS – E 26§2; les Províncies s’or-
ganitzen en Regions, tot mante-

nint l’autonomia de govern – E 
37§5.

Baptisme / baptismal
viure la fe del propi baptisme – E 
Proe; la Promesa expressa els com-
promisos baptismals, segons el 
PVA – E 32§1; viuen la vocació 
baptismal, tot acollint el Sistema 
Preventiu de DB – R 1§1.

Benaurances
testimoniatge de les Benauran-
ces – E 7.

Béns espirituals
l’intercanvi de béns espirituals 
– R 6§1.

Bíblia / Sagrada Escriptura
la Sagrada Escriptura en la for-
mació – R 16§1.

Bisbes (pastors)
els SSCC bisbes – E 3; la col-
laboració amb els bisbes i els 
rectors – R 4.

Bon Pastor
la caritat del Bon Pastor – E 1; 
Maria, Auxiliadora i Mare del 
Bon Pastor – E 14§3.

Butlletí Salesià
el Butlletí Salesià en la formació 
– R 16§2.

Carisma salesià
hereus del carisma i de l’esperit 
salesià – E 23§3; l’assimilació del 
carisma salesià – E 27§2; al ser-
vei de la missió de l’E segons el 
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carisma salesià – E 30§1; la sol-
licitud educativa del carisma sa-
lesià – R 2§1; aporten la peculi-
aritat del carisma salesià – R 
3§2; les Obres de l’ASC i el ca-
risma salesià – R 5§1; els simpa-
titzants del carisma salesià – R 
12§5; el coneixement del caris-
ma salesià de DB – R 13§4; els 
SSCC testimonien en altres rea-
litats el carisma salesià – R 14§4.

Caritat
per a exercitar la caritat – E Proe; 
amarat de la caritat del Bon Pas-
tor – E 1; inspirant-se en la cari-
tat pastoral – E 7; impulsa a obrar 
amb caritat pastoral – E 13; l’ali-
ment de la caritat apostòlica – E 
19§2; decisió d’exclusió presa 
amb caritat pastoral – E 31§2; 
maduren la pròpia fe i caritat – 
R 16§1.

Castedat
segons la visió evangèlica de la 
castedat – E 7.

Catequesi
la catequesi i la formació – E 
11.

Catòlics
cristians catòlics que qualsevol 
condició – E 2§2.

Centre local
la responsabilitat del Centre lo-
cal – E 27§2 i R 5§2; govern i 
animació del Centre local – E 

35; l’àmbit local i el Centre – E 
36; els Centres locals s’organit-
zen en Províncies – E 37§1 i R 
18; un grup de SSCC d’un 
Centre local – R 13§1; l’acolli-
da en un Centre local – R 13§2; 
la formació de l’aspirant en el 
Centre local – R 13§3; la Pro-
mesa emesa en el Centre local 
– R 13§6; els Consells dels 
Centres locals – R 25§1.

Don Bosco / sant Joan Bosco
atrets per la personalitat de DB 
– E Proe; la intervenció maternal 
de Maria va suscitar DB – E 1; 
l’Esperit Sant va formar en DB 
un cor de pare i de mestre – E 1; 
comprometent-se en la missió 
juvenil i popular de DB – E 
2§2b; DB va concebre l’ASC - 
3§1; inspirant-se en la caritat 
pastoral de DB – E 3§3; el Pro-
jecte de vida apostòlica de DB – 
E 6; els SSCC com DB – E 9§1 
i 20§1; DB ha viscut i ha trans-
mès – E 13; l’experiència caris-
màtica de DB – E 14§1; el lema 
Da mihi animas de DB – E 
15§1; per intercessió de DB – E 
20§2; vincles característics de 
l’esperit de DB – E 21; els SSCC 
fidels a les indicacions de DB – E 
23§1; el successor de DB – E 
24§1; la tasca confiada per DB 
de sostenir i incrementar l’ASC 
– E 25; fidelitat creativa a DB – 
E 26§1; DB proposava la Pro-
mesa com a expressió apostòlica 
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de la vocació – E 32§1; DB, ho-
me pràctic i emprenedor – R 
11§1; el coneixement de DB i la 
formació – R 16§1; difondre 
l’espiritualitat de DB – R 21§1.

Església
aprovat per l’Església – E Proe; 
els SSCC: una vocació dins l’Es-
glésia – E 4; l’ASC en l’Església 
– E 5; treballen per al bé de l’Es-
glésia – E 6; nucli fonamental de 
la societat i de l’Església – E 8§3; 
l’activitat missionera de l’Església 
– E 8§5; presència cristiana i sa-
lesiana en l’Església – E 9§4; la 
missió de l’ASC dins de l’Esglé-
sia – E 12§1; do del Senyor a 
l’Església – E 14§1; recorren a les 
fonts espirituals ofertes per l’Es-
glésia – E 19§1; comunió amb 
les estructures pastorals de l’Es-
glésia – E 23§2; al servei de la 
missió de l’Església – E 30§1; 
m’has cridat a formar part de 
l’Església – E 32§2; viure en la 
societat i en l’Església la pròpia 
vocació – E 33; cridats per l’Es-
glésia a un ministeri – R 1§1; 
aprofundir la DSE – R 16§1.

Església local
en comunió amb les iniciatives 
apostòliques de l’Església local 
– E 32§2.

Estatut
la força vinculant de l’Estatut – 
E 40§1; la relació entre Estatut i 
Reglament – E 40§1; la modifi-

cació de l’Estatut – E 40§2; el 
Reglament completa l’Estatut – 
R Intro.

Estil salesià
amb disponibilitat i actitud de 
servei segons l’estil salesià – R 
1§1.

Civil
en l’àmbit civil – R 4.

Clergat secular
v. Diaca, Rector, Prevere.

Col·laborar / col·laborador / 
col·laboració

DB va pensar en organitzar els 
col·laboradors de la seva obra – 
E Proe; en col·laboració amb les 
altres forces eclesials – E 4 Don 
Bosco va pensar en organitzar els 
col·laboradors de la seva obra1; 
en esperit de col·laboració i de 
cooperació – E 12§2; comunió 
i col·laboració – v. E cap IV; col-
laboració amb les iniciatives d’al-
tres organitzacions – E 30§1; 
col·laboració amb les iniciatives 
de l’Església local – E 32§2; ofe-
rint la pròpia col·laboració als 
Bisbes i als rectors – R4.

Compromís, comprometre’s
el compromís de respondre a la 
vocació apostòlica salesiana – E 
2§1; els SSCC laics exerceixen el 
compromís apostòlic – E 3§2; el 
compromís apostòlic – v. E cap 
II; el compromís a evangelitzar la 
cultura – E 7; el propi compro-
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mís i la implicació d’altres perso-
nes – E 12§1; el propi compro-
mís apostòlic – E 12§2; el 
compromís de la caritat apostòli-
ca – E 13; el compromís a guia la 
cultura pels valors de l’humanis-
me cristià – E 16§1; es compro-
meten amb fidelitat creativa a 
Don Bosco – E 26§1; el com-
promís de ser SSCC exigeix una 
elecció personal – E 27§1; viure 
els compromisos baptismals a la 
llum del PVA – E 27§3; el com-
promís professional – E 28§2; 
promesa de compromís apostò-
lic – E 32§2; es compromet en el 
camí de la santedat – E 41; el 
compromís apostòlic dels SSCC 
– v. R cap I; coherent amb els 
compromisos assumits en la pro-
mesa – R 6§4; la formació espe-
cífica necessària per qualificar el 
propi compromís – R 17§2; la 
valoració del compromís dels 
Consellers locals – R 25§1.

Comunicació social
atents a la Comunicació social 
per promoure camins educatius 
– E 8§4; compromís en la Co-
municació social – E 11; l’evo-
lució dels medis de Comunica-
ció social – R 2§3; l’ASC es 
compromet a usar els medis de 
Comunicació social – R 16§4.

Comunió
viu una especial relació de co-
munió – E 5; senten viva la co-

munió – E 6; la comunió de 
béns – E 10§3; experiència 
pràctica de comunió eclesial – E 
14§2; comunió i col·laboració 
– v. E cap IV; viuen la comunió 
– E 21; tenen cura de la comu-
nió i la col·laboració – E 23§1; 
la pertinença a l’ASC alimenta 
l’experiència de fe i de comunió 
eclesial – E 28§1; col·laboren en 
les iniciatives del Centre local – 
E 32§2; la missió i la comunió 
segons el PVA – E 33; l’obertura 
a la universalitat de la comunió 
– E 34; la identitat, l’esperit, la 
missió, la comunió – E 40§1; 
en comunió amb els SSCC i els 
benefactors difunts – R 6§3; 
l’esperit de servei i els principis 
de la comunió – R 7§1; Inspec-
tors, Inspectores, Directors i 
Directores, garanteixen la co-
munió – R 9§2; tenir cura dels 
lligams de comunió amb el CP i 
el CM – R 21§1; els lligams ca-
rismàtics i de comunió amb els 
SDB, les FMA, i la resta de la 
FS – R 21§1.

Comunitat salesiana
comunitat salesiana SDB, FMA, 
provincial i local – E 25.

Confiar / confiança
els SSCC confien en la fidelitat 
de Déu Pare – E Proe; adminis-
tració dels béns confiats – E 7; 
es confien per al propi govern 
als CL, CP, CM – E 35.
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Congregació Salesiana / Socie-
tat de Sant Francesc de Sales / 
Salesians de Don Bosco

DB va fundar els SDB – E 1.

relacions de comunió amb els 
SDB – E 5; el RM dels SDB – E 
24§1; el vincle entre l’ASC i els 
SDB – E 25; autonomia i co-
munió envers els SDB – E 
26§2; el Centre local s’erigeix 
preferentment en una obra 
SDB o FMA – E 36§1; lligams 
carismàtics entre l’ASC, els 
SDB i les FMA – E 37§2; am-
bients animats pels SDB, les 
FMA o altres grups de la FS – R 
4; les relacions amb els SDB i 
les FMA – R 9§1; els lligams 
carismàtics i de comunió amb 
els SDB, les FMA, i la resta de la 
FS – R 21§1.

Congrés mundial
el Congrés mundial i la modifi-
cació de l’Estatut – E 40§2; el 
Congrés mundial – R 33.

Congrés provincial
el Congrés provincial i l’elecció 
dels membres del Consell pro-
vincial – E 37§3; la convocatò-
ria i l’organització del Congrés 
provincial – R 25§5; el Congrés 
provincial – R 28.

Congrés regional
el Congrés regional i l’elecció 
del respectiu Conseller mundial 

– E 38§1; el Congrés regional 
– R 29.

Consellers
les tasques específiques dels 
consellers – E 36§2; el Consell 
provincial elegeix el Coordina-
dor provincial – E 37§4; el 
Consell provincial estableix les 
tasques dels consellers – E 
37§4; l’elecció dels Consellers 
mundials en els Congressos re-
gionals – E 38§1; l’elecció de 
l’Administrador mundial i del 
Secretari mundial – E 38§1.

Consell local
els membres de dret i amb veu 
activa del CL – E 26§1; la res-
ponsabilitat dels CL – E 26§2; 
el CL i la sortida de l’Associació 
– E 31§2; els tres nivells de go-
vern: local, provincial i mundial 
– E 34 i 35; el CL elegit en 
l’àmbit del Centre local – E 
36§2; el Delegat o la Delegada 
és membre actiu del CL – E 
36§2; els membres dels CL ele-
geixen el Consell provincial – E 
37§3; el RM i el CL – E 39§2; 
el CL transmet al CP la sol-
licitud de l’aspirant – R 13§4; el 
CL i els SSCC allunyats – R 
14§3; el CL – R 19; les compe-
tències internes del CL – R 22.

Consell mundial
el RM i el CM – E 24§2, 37§5; 
els tres nivells de govern: local, 
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provincial i mundial – E 34 i 
35; el CM i l’erecció de les no-
ves províncies – E 37§1; l’àmbit 
mundial – E38; el CM i la mo-
dificació de l’Estatut – E 40§2; 
el CM i el Pla anual de solidari-
tat econòmica de l’ASC – R 
8§3; el CM i la seva responsabi-
litat on no hi ha Consell provin-
cial – R 21§1; el CM i les seves 
funcions – R 31; el funciona-
ment del CM – R 32; el procés 
de modificació del Reglament i 
el CM – R37.

Consell provincial
els membres de dret i amb veu 
activa del CP – E 26§1; la res-
ponsabilitat del CP – E 26§2; el 
CP i la sortida de l’Associació – 
E 31§2; els tres nivells de go-
vern: local, provincial i mundial 
– E 34 i 35; l’àmbit provincial 
– E 37; els CP i l’administració 
dels béns – E 39§2; els CP i la 
modificació de l’Estatut – E 
40§2; el CP i la sol·licitud de 
l’aspirant – R 13§4; els candi-
dats elegits en el CP – R20§3; 
allà on no existeix CP – R 21§1; 
l’organització de les Províncies i 
del CP – R 24; les competències 
del CP en vistes al seu servei 
apostòlic – R 25; les competèn-
cies dels membres del CP – R 
26; les competències específi-
ques del CP – R 27; el CP i la 
modificació del Reglament – R 
37§3.

Consulta de la Família Salesiana
la participació a la Consulta sa-
lesiana – E 23§2.

Consulta regional
la Consulta Regional – E 34

Convocatòria
la convocatòria del CL – R 
20§1; la convocatòria d’assem-
blees – R 21§1.

Coordinador
el RM actua per mitjà del Coor-
dinador mundial – E 24§2; el 
Coordinador representa l’ASC en 
el seu nivell – E 35; el Coordina-
dor local és elegit entre els mem-
bres del CL – E 36§2; el Coordi-
nador provincial és elegit entre els 
membres del CP – E 37§4; el 
Coordinador mundial és anome-
nat pel RM – E 38§1; les funci-
ons del Coordinador local – R 
22§1; les funcions del Coordina-
dor provincial – R 26§1.

Cor
l’Esperit Sant va formar en sant 
Joan Bosco un cor de mestre i 
de pare – E 1.

Corresponsabilitat
v. Responsabilitat

Cultura / cultural
l’evangelització de la cultura – E 
7; el diàleg entre les cultures – E 
8§5; la inserció cultural – E 
12§2; el treball en l’àmbit de la 
cultura – R 2§2; el treball en les 
estructures culturals – R 4.
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“Da mihi animas”
l’expressió “Da mihi animas, 
coetera tolle” en DB – E 15§1; 
els qui treballen en l’esperit del 
“Da mihi animas, coetera tolle” 
– E 41.

Delegats / Delegades
el servei apostòlic dels Delegats 
i de les Delegades – E 26; la for-
mació i l’acció dels Delegats i de 
les Delegades – E 29§2; cada 
Centre local té un Delegat o 
una Delegada – E 36§1; el De-
legat o la Delegada i el CL – E 
36§2; el CP i el Delegat i la De-
legada – E 37§4; el Delegat i la 
Delegada regionals – E 37§5; el 
Delegat i la Delegada mundial 
– E 38§1; els Delegats i les De-
legades – R 23.

Déu, Pare, Senyor
els SSCC confien en la fidelitat 
de Déu – E Proe; les SSCC sen-
ten Déu com a Pare – E 2§2; la 
vocació de SSCC, un camí de 
Déu vers la santedat – E 7; el 
SSCC, enviat per Déu – E 8§1; 
la misericòrdia de Déu – E 
15§1 i 19§2, i R 11,2; la passió 
per Déu i pel proïsme – E 17; 
Déu Pare, Jesucrist i l’Esperit 
Sant en la promesa del SSCC – 
E 32; Déu ens acompanya amb 
l’abundor de la seva gràcia – E 
41; la vida del SSCC, expressió 
de l’amor de Déu – R 1§1; el 

SSCC continua l’obra creadora 
de Déu – R 2§1; el diàleg amb 
Déu Pare - 12§1; Déu crida 
sempre - 15§1.

Diaca
el SSCC diaca – E 3§3.

Diàleg
els SSCC afavoreixen un ambi-
ent familiar amb diàleg cons-
tant – E 10§2; el diàleg cons-
tant amb el Senyor – R 12§1.

Diòcesi
els SSCC s’insereixen en les par-
ròquies i en les diòcesis – R 1§1.

Directors / Directores
els Directors i les Directores ga-
ranteixen la unitat en la missió 
– R 9§2.

Directori
el Directori complementa el 
Reglament i l’Estatut – E 40§1; 
el Directori conté disposicions 
particulars per adaptar el PVA 
– E 40§1; el Directori – R 35.

Direcció col·legiada
Direcció col·legiada – R 20.

Direcció / acompanyament / guia 
espiritual

els Delegats ofereixen un servei 
de guia espiritual – E 26§3; la 
direcció espiritual com acompa-
nyament per part dels salesians 
– R 12§4.
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Disponibilitat
la disponibilitat i l’actitud de ser-
vei en l’estil salesià – R 1; la dis-
ponibilitat al servei de cada cir-
cumstància – R 2 §1; assumeixen 
amb disponibilitat el servei de 
responsabilitat – R 17§2.

Do
la vocació salesiana és un do de 
l’Esperit Sant – E 2§1; l’esperit 
salesià com a do del Senyor – E 
14§1; l’amor apostòlic és un do 
de Déu – E 15§2.

Doctrina Social de l’Església
els SSCC posen en pràctica la 
DSE – E 8§4; les SSCC són fi-
dels a l’Evangeli i a la DSE – R 
2§1.

Drets humans
la promoció dels Drets humans 
– R 2§2 i R 4.

Educar / educació / educador / 
educatiu

els SSCC es comprometen per 
l’educació – E 8§5; el servei 
d’educació cristiana – E 9; l’ex-
periència espiritual i educativa – 
E 10§1; promoció de l’educació 
a l’amor – E 10§3; els SSCC, 
convençuts del valor educatiu – 
e 10§4; actituds que afavorei-
xen l’educació – E 17; la res-
ponsabilitat educativa – E 22§1; 
la coherència de vida i la corres-
ponsabilitat educativa – R 2§1; 
l’educació de la joventut – R 4; la 

pregària dels SSCC malalts per 
l’acció educativa – R 7,2.

Entrada 
l’entrada oficial en l’ASC exi-
geix l’acceptació del PVA – R 
6§5; l’entrada en l’ASC – R 13.

Escola, escolar
la col·laboració en Centres edu-
catius i escolars – E 11.

Escriptura
Cf. Paraula de Déu

Esperit, espiritualitat salesiana, 
espiritual

els SSCC viuen l’esperit salesià 
en les situacions ordinàries – E 
3§2; animats per l’Esperit – E 
8§2; experiència espiritual i edu-
cativa – E 10§1; l’esperit salesià 
dels SSCC – v. E cap III; esperit 
original de vida i d’acció – E 13; 
el SSCC acull l’esperit com un 
do del Senyor – E 14§1; el lliura-
ment diari a Maria és una caracte-
rística de l’espiritualitat salesiana 
– E 14§3; el cor de l’espiritualitat 
és la caritat apostòlica – E 15§1; 
tot vivint l’espiritualitat salesia-
na, fa una experiència de comu-
nió eclesial – E 15§2; amb mo-
ments d’espiritualitat – E 19§3; 
un ajut mutu, espiritual i forma-
tiu – E 23§1; testimonia la ri-
quesa de l’herència espiritual i 
apostòlica – E 23§2; un vincle 
estable i segut amb l’espiritualitat 
salesiana – E 26§1; donen testi-
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moni de l’Esperit – E 32§2; la 
pròpia identitat, espiritualitat, 
missió i comunió – E 40§1; ex-
pressa l’esperit i el carisma salesià 
– R 5§1; l’ASC, es esperit de fa-
mília, resta oberta a preveres i 
religiosos de la FS – E 6§5; reco-
neixen l’esperit i la missió comu-
na de la FS – R 10§1; la comuni-
cació de l’esperit i de la missió 
– R 13§1; difonen i fan conèixer 
l’espiritualitat de DB – R 21§1.

Esperit Sant
amb l’impuls de l’Esperit Sant 
– E Pro; l’Esperit, amb la inter-
venció maternal de Maria – E 1; 
l’Esperit va formar en DB – E 1; 
viure en intimitat amb l’Esperit 
– E 2§2a; una vida segons l’Es-
perit – E 7; guiat per l’Esperit – 
E 13; Crist i la força de l’Esperit 
– E 15§1; invoquen l’Esperit – 
E 19§1; decisió madurada sota 
l’acció de l’Esperit i acompa-
nyada pels responsables – E 
27§1; dóna’m, Pare, la força del 
teu Esperit – E 32§2.

Eucaristia / celebració eucarística
l’Eucaristia és aliment de la cari-
tat apostòlica – E 19§2; la pre-
gària pels SSCC difunts en la 
celebració eucarística – R 6§3.

Evangeli, evangèlic
una manera específica de viure 
l’Evangeli – E 2§1; la pobresa 
evangèlica – E 7; realitzar l’ideal 

evangèlic – E 8§1; és una típica 
experiència evangèlica – E 13; 
els SSCC opten per compartir 
el recorregut evangèlic – E 41; 
són fidels a l’Evangeli i als ense-
nyaments de la DSE – R 2§1; 
obren en conformitat a les exi-
gències evangèliques de llibertat 
i justícia – R 2§4; promoure 
una cultura sociopolítica inspi-
rada en l’Evangeli – R 3§2.

Evangelitzar / evangelitzador
el compromís d’evangelitzar – E 
7; el compromís educatiu i 
evangelitzador – E 9§1; la cor-
responsabilitat educativa i evan-
gelitzadora – E 22§1.

Exercicis Espirituals / recessos
els SSCC participen en els Exer-
cicis Espiritual i en els recessos 
– R 12§3; els Exercicis Espiritu-
als són un moment fort d’espiri-
tualitat – R 25§4.

Expulsió / exclusió
la decisió d’excloure de l’ASC 
un dels seus membres – E 31§2; 
l’expulsió, un acte col·legiada – 
E 25§2.

Família / familiar
defensa el valor de la família com 
a nucli fonamental – E 8§3; afa-
voreixen un ambient de família 
– E 10§2; l’animació de grups 
juvenils i familiars – E 11; for-
ma específica d’expressar l’amor 
de Déu és tenir cura dels joves i 
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les famílies – R 1§1; participar 
en els plans pastorals, especial-
ment juvenils, familiars i voca-
cionals – R 1§2; la incidència 
en la formació dels joves, les fa-
mílies i les classes populars – R 
2§3; el servei a la joventut i a les 
famílies – R 3§2; la fidelitat al 
Magisteri de l’Església en refe-
rència a les famílies – R 6§4; la 
resolució de les responsabilitats 
familiars – R 16§1.

Família Salesiana
els SSCC en la FS i en el món 
– v. E cap I; la tercera branca de 
la FS – E 1; l’ASC és un dels 
grups de la FS – E 5; la pregària 
i la FS – E 19§1; Maria Auxilia-
dora i la FS – E 20§1; comunió 
i col·laboració amb els altres 
grups de la FS – E 23§1; la fide-
litat sostinguda per la solidaritat 
i l’afecte de l’ASC i de la FS – E 
30§1 i §2; col·laboració de la FS 
amb l’Església local – E 32§2; 
els ambients animats per la FS 
– R 4; l’ASC oberta als religio-
sos i religioses de la FS – R 6§5; 
espiritualitat i missió comuna 
amb la FS – R 10§1; la corres-
ponsabilitat apostòlica expressa 
el vincle amb la FS – R 10,1; 
aprofundim els documents del 
RM i els subsidis de la FS – R 
16§2; lligams carismàtics amb 
la FS – R 21§1.

Fe
viure la fe del baptisme – E Pro; 
cridats a viure la vida de fe – E 
2§2; els SSCC viuen la pròpia 
fe – E 6; eduquen els joves a la 
fe i els sagraments – E 9§3; l’ex-
periència de fe – E 10§3; enfor-
teixen la pròpia fe amb els sagra-
ments – E 19§2; conèixer-se, 
créixer en la unitat, intercanvi-
ar-se experiències de fe – E 21; 
la pertinença a l’ASC alimenta 
l’experiència de fe – E 28§1; la 
compartició en la fe de les ale-
gries i dels dolors – R 2§1; el 
difícil camí existencial i de fe – 
R 6§4; maduren la pròpia fe i 
caritat – R 16§1.

Fidelitat
els SSCC confien en la fidelitat 
de Déu Pare que els ha cridat – 
E Pro; la fidelitat als Pastors – E 
4§1; garanteix la fidelitat al pro-
jecte del fundador – E 24§1; fi-
delitat als compromisos assu-
mits – E 30; ser testimoni fidel 
– E 32§2; l’ASC fidel a la vo-
luntat del Fundador – E 34; són 
fidels a l’Evangeli i als ensenya-
ments de la DSE – R 2§1; con-
tinuen amb fidelitat la missió – 
R 6§3; fidelitat al Magisteri de 
l’Església – R 6§4; els SSCC 
són fidels al seu esperit – R 
11§1; iniciatives que afavorei-
xen la fidelitat vocacional – R 
21§1 i 25§4.
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Filles de Maria Auxiliadora (FMA)
santa Maria D. Mazzarello va 
fundar les FMA – E 1; les FMA 
i els altres grups de la FS – E 5; 
els vincles carismàtics especials 
amb les FMA – E 25; les comu-
nitats salesianes SDB o FMA – 
E 25; autonomia organitzativa i 
comunió amb els SDB i les 
FMA – E 26§2; el Centre s’eri-
geix preferentment en una obra 
SDB o FMA – E 36§1; lligams 
carismàtics amb els SDB i les 
FMA – E 37§2; els ambients 
animats pels SDB i les FMA – 
R 9§1; lligams carismàtics de 
comunió amb els SDB i les 
FMA – R 21§1.

Formació, formatiu
la catequesi i la formació cristia-
na – E 11; animar tota l’ASC i 
coordinar les iniciatives forma-
tives – E 24§2; accepta un pro-
cés formatiu – E 27§1; es garan-
teix una formació institucional i 
personalitzada – E 27§1; res-
ponsabilitat i iniciativa per la 
formació – E 29; tenen cura de 
la formació – R 2§2; la incidèn-
cia que tenen en la formació 
dels joves – R 2§3; compartei-
xen el camí formatiu – R 13§1; 
els aspirants inicien el camí for-
matiu i el completen – R 13§2 i 
§3; iniciatives de formació ini-
cial – R 15; iniciatives de for-
mació permanent – R 16; asso-
leixen la formació necessària per 

al compromís – R 17§2; les 
iniciatives formatives i apostòli-
ques R 21§1; competències del 
responsable local de formació – 
R 22§4; coordinar les iniciatives 
formatives i apostòliques – R 
25§1; competències del respon-
sable provincial de formació – R 
26§4.

Francesc de Sales, sant
escollit com a patró – E 15§1; 
venerat amb predilecció – E 
20§3.

Fratern, germans / germanes
de forma fraterna i associada – 
E 6; construir un món més fra-
tern – E 7; creuen en el valor de 
la fraternitat – E 17; germans i 
germanes en Don Bosco – E 21; 
les relacions amb els germans 
SDB i les germanes FMA – R 
9§1; el rostre del Crist en els 
germans – R 11§2.

Fundador
el RM garanteix la fidelitat al 
projecte del Fundador – E 
24§1; l’ASC resta fidel a la vo-
luntat del Fundador – E 34.

Honestedat, honestos
formar honestos ciutadans i 
bons cristians – E 9§1; com 
bons cristians i honestos ciuta-
dans – e 17; testimoniar el Crist 
amb honestedat – R 2§1.
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Jesucrist
Jesucrist ressuscitat – E 9§3; el 
cor de Jesucrist – E 13; l’amor 
salvífic de Jesucrist – E 15§1.

els SSCC són fidels deixebles de 
Jesucrist en l’Església catòlica – 
E 32§2; els SSCC donen testi-
moni de Jesucrist amb honeste-
dat – R 2§1; els SSCC aporten 
el testimoni d’una vida arrelada 
en Jesucrist – R 7§2; els SSCC 
veuen el rostre de Jesucrist en els 
germans – R 11§2.

Joia, joiós, alegria
font de joia, pau i perdó – E 7; 
viuen una vida matrimonial o 
celibatària íntegra i alegre – E 7; 
afavoreixen l’educació a les ale-
gries quotidianes – E 17; parti-
cipen amb alegria a la vida de 
família de l’ASC – E 21; la 
compartició en la fe de les ale-
gries i dels dolors – R 2§1; joies 
i penes acompanyen la tasca 
apostòlica – R 11§2.

Joves, juvenil, jovent, joventut
participem en la missió de salva-
ció del jovent – S Pro; contribu-
ir a la salvació del jovent – E 1 i 
2§2b; la missió juvenil i popular 
– E 2§2b i E 6; privilegia el 
compromís pels joves – E 3§3; 
atenció privilegiada als joves – E 
8§2; comparteixen amb els jo-
ves – E 9§2; eduquen els joves a 
trobar-se amb el Crist – E 9§3; 

ajuden els joves a madurar – E 
9§4; miren cada jove amb opti-
misme realista – E 10§4; la sal-
vació pròpia dels joves – E 
14§3; fer present entre els joves 
la misericòrdia del Pare – E 
15§1; un do de Déu que els 
uneix a ell i als joves – E 15§2; a 
l’escola dels joves – E 16§1; DB 
és pare i mestre de la joventut – 
E 20§2; la FS viu al servei dels 
joves i la seva promoció – E 
32§2; els SSCC es comprome-
ten a treballar en la promoció i 
la salvació dels joves – E 32§2; 
en l’esperit de da mihi animas 
fent el bé al jovent – E 41; te-
nint cura particularment del jo-
vent – R 1§1 i §2; la incidència 
que tenen en la formació del 
jovent – R 2§3; el servei a la jo-
ventut i a la família – R 3§2; 
presten atenció a l’educació del 
jovent – R 4; els joves són porta-
dors de dinamisme – R 7§2; 
respostes adequades a les neces-
sitats dels joves – R 11§1.

Josep, sant
s’adrecen a sant Josep amb afec-
te – 20§2.

Justícia, just
la justícia per construir un món 
més fratern – E 7; els valors de 
la veritat, de la llibertat, de la 
justícia – E 9§2; les exigències 
evangèliques de llibertat i de 
justícia – R 2§4; promouen la 
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solidaritat, la justícia i la pau R 
3§2.

Intercultural
l’ASC es compromet a afavorir el 
diàleg intercultural – R 3§4; els 
ambients interculturals – R 4.

Interreligiós
l’ASC es compromet a afavorir 
el diàleg interreligiós – R 3§4.

Inspector, inspectora
els religiosos nomenats pels ins-
pectors i inspectores – E 35 i E 
37§4; els inspectors i inspecto-
res designen un Delegat i una 
Delegada regional – E 37§5; els 
inspectors i inspectores garan-
teixen la unitat en la comunió i 
la missió – R 9§2.

Inspectoria
les províncies de l’ASC i les ins-
pectories dels SDB i FMA – E 
37§2.

Laic, laïcal
tot vivint la condició laïcal – E 
Pro; oberts als laics i al clergat 
secular – E 3§1.

Lectio Divina
participen en els sagraments i en 
la Lectio Divina – R 12§1.

Llars Don Bosco
els Tallers Mamà Margarida i 
Llars Don Bosco – R 21§1.

Llibertat, lliure
la llibertat, en obediència al pla 
de Déu – E 7; els valors de la 
veritat i la llibertat – E 9§2; exi-
geix una elecció personal lliure i 
gradual – E 27§1; amb les exi-
gències evangèliques de llibertat 
i de justícia – R 2§4.

Magisteri de l’Església
els SSCC promouen l’adhesió al 
Magisteri de l’Església – R 1§2; 
segueixen les indicacions del 
Magisteri – R 3§2; amb fidelitat 
al Magisteri i a les seves orienta-
cions pastorals – R 6§4.

Mamà Margarida
veneren amb predilecció Mamà 
Margarida – E 20§3; preguen 
pels difunts en la memòria de 
Mamà Margarida – R 6§3; els 
Tallers de Mamà Margarida – R 
21§1.

Maria D. Mazzarello, santa
DB va fundar els SDB i, amb 
santa Maria D. Mazzarello, les 
FMA – E 1; veneren amb predi-
lecció santa Maria D. Mazzare-
llo – E 20§3.

Maria
el SSCC es confia Maria Imma-
culada – E 14§1; s’inspira en la 
sol·licitud maternal de Maria – 
E 15§2; alimenten un amor fili-
al per Maria – E 20§1; Maria, 
Mare de l’Església, m’acompa-
nyi i em guiï – E 32§2.

REG COOP CATALAN (LIBRO).indd   143 06/12/14   08:23



144

Projecte de Vida Apostòlica ÍNDEX ANALÍTIC

Matrimoni, matrimonial
una vida matrimonial i celibatà-
ria íntegra – E 7; els SSCC ca-
sats viuen en el matrimoni la 
seva missió – E 8§3.

Maduració, madur, madurar
una major maduració humana 
– E 9§1; una elecció madurada 
sota l’acció de l’Esperit Sant – E 
27§1; madurar la pròpia elecció 
lliurement – R 13§1; madurar 
la pròpia fe i caritat – R 16§1.

Mètode educatiu de la bondat
Cf. Sistema preventiu.

Ministeri
el RM exerceix el seu ministeri 
per mitjà del seu Vicari – E 
24§2; cridats per l’Església a un 
ministeri – R 1§1.

Missioner
sosté l’activitat missionera – E 
8§5; el treball missioner – E 11.

Missió
a cooperar a la seva missió de 
salvació dels joves – E Pro; par-
ticipar a la missió de l’Església 
– E 2§1; comprometent-se en la 
mateixa missió – E 2§2b y E 6; 
col·laboren activament en la 
missió – E 4§1; participen a la 
missió de l’ASC – E 12§1; cor-
responsables en la missió – E 
22; la missió salesiana promou i 
testimonia – E 23§2; es posa 
amb disponibilitat a servei de la 
missió de l’Església – E 30§1; 

l’instrument per viure la missió 
i la comunió – E 33; l’obertura 
a la universalitat de la comunió 
i de la missió – E 34; l’Estatut 
defineix la identitat i la missió 
dels SSCC – E 40§1; la cohe-
rència de vida i la missió educa-
tiva – R 2§1; continuen amb 
fidelitat la missió – R 6§3; els 
joves contribueixen a la missió 
comuna – R 7§2; Inspectors 
SDB i FMA i Directors SDB i 
FMA garanteixen la unitat de la 
missió – R 9§2; l’espiritualitat i 
la missió ens uneixen a la FS – R 
10§1; la compartició de l’espe-
rit i de la missió – R 13§1.

Modificació, modificar
la proposta de modificació de 
l’Estatut – E 40§2; la proposta 
de modificació del Reglament 
– R 37.

Món
els SSCC en l’Església i en el món 
– v. E cap I; el projecte de DB en 
l’Església i en el món – E 5; els 
SSCC en el món – E 6; la presèn-
cia salesiana en el món – E 16.

Obres associatives
els SSCC promouen obres asso-
ciatives – R 4.

Organització
l’organització de l’ASC – v. E 
cap VI; l’eficàcia organitzativa 
– E 34; l’estructura i l’organitza-
ció – E 40§1; l’organització de 
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l’ASC – v. R cap V; l’organitza-
ció de les Províncies i dels Con-
sells provincials – R 24.

Pau
constructors de pau en el món 
– E 7; obradors de pau i de dià-
leg – E 18; promoure la justícia 
i la pau – R 3§2.

Pare, Déu Pare
Cf. Déu.

Paraula de Déu (Bíblia)
pregària arrelada en la paraula 
de Déu – E 19§1.

Parròquia
els SSCC s’insereixen en la par-
ròquia i a la diòcesi – R 1§1.

Participació, participar
la participació activa en la vida 
de l’ASC - 28§2; la participació 
dels propis membres i simpatit-
zants – R 12§5; compartir el 
camí formatiu i la participació 
en les iniciatives – R 13§1.

Pastoral
mou a obrar amb caritat pasto-
ral – E 7; lligam amb les estruc-
tures pastorals de l’Església – E 
23§2; amb fidelitat al Magisteri 
de l’Església i les seves orientaci-
ons pastorals – R 6§4.

Pertinença, sentit de
amb responsabilitat i sentit de 
pertinença – E 22§2; el sentit 
de pertinença inicia amb la Pro-

mesa apostòlica – E 27§3; el 
sentit de pertinença dins l’ASC 
alimenta l’experiència de fe i de 
comunió eclesial – E 28§1; el 
sentit de pertinença necessita de 
signes concrets – E 28§2; per 
fer créixer el sentit de pertinen-
ça – R 6§1; el sentit de perti-
nença i la corresponsabilitat 
abasta l’economia – R 8§1; per 
incrementar el sentit de perti-
nença dins l’ASC – R 14§1.

Política, polítics
inserció en estructures políti-
ques – E 12§3; els ambients de 
la cultura, de l’economia i de la 
política – R 2§2; els ambients 
socioeconòmics i polítics – R 4.

Popular
la missió juvenil i popular – E 6.

Pobles en procés de desenvolu-
pament

la solidaritat amb els pobles en 
procés de desenvolupament – R 
3§2.

Poble de Déu
l’Esperit Sant, animador del po-
ble de Déu – E 2§2a.

Pobresa, pobres
sobretot els pobres – E Pro; la 
pobresa evangèlica – E 7; els 
més pobres – E 8§2.

Pregària, pregar
estil de pregària – E 19; el co-
neixement de la seva vida és 
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font de pregària – E 20§3; 
acompanyament amb l’afecte i 
la pregària – R 6§2; pregària 
pels SSCC difunts – R 6§3; els 
SSCC ancians ofereixen el sofri-
ment i la pregària – R 7§2; mo-
ments intensos de pregària i de 
discerniment – R 16§2.

Pressupost econòmic, balanç 
econòmic

el Consell mundial elabora un 
pressupost econòmic anual de 
solidaritat – R 8§3; aprovació 
del pressupost econòmic pro-
vincial – R 25§5.

Professionalitat, professional
la coherència de vida, la missió 
educativa i la professionalitat – 
R 2§1; les responsabilitats fami-
liars, personals i civils – R 16§1.

Projecte, Projecte de Vida Apos-
tòlica

va definir clarament el seu pro-
jecte – E Pro; corresponsables 
de la vitalitat del projecte – E 5; 
inspirant-se al projecte apostòlic 
– E 6; madurar un projecte de 
vida – E 9§4; intercanviar expe-
riències de fe i elaborar projectes 
apostòlics – E 21; el RM garan-
teix la fidelitat al projecte del 
Fundador – E 24§1; fer conèi-
xer i promoure el seu projecte – 
E 25; ha de respondre als con-
tinguts fonamentals del PVA 
– E 27§1; els compromisos bap-

tismals a la llum del PVA – E 
27§3; els deures fonamentals, 
expressats al PVA – E 31§2; ex-
pressa la voluntat de viure el 
baptisme segons el PVA – E 
32§1; prometo de viure el pro-
jecte de l’ASC – E 32§2; viure 
la missió i la comunió segons 
aquest PVA – E 33; els Directo-
ris adapten el PVA – E 40§1; els 
SSCC viuen el camí evangèlic 
traçat en aquest PVA – E 41; el 
present Reglament completa el 
PVA – R 6§5; coneixement del 
carisma de DB i dels continguts 
del PVA – R 13§4.

Promesa apostòlica
la pertinença a l’ACS comença 
amb la promesa apostòlica – E 
27§3; amb la promesa apostòlica 
el SSCC respon a una vocació 
que dura tota la vida – E 30§1; 
els compromisos assumits amb 
la promesa apostòlica han de ser 
renovats – E 30§2; significat i 
fórmula de la promesa apostòlica 
– E 32; DB proposava la prome-
sa apostòlica com expressió de la 
vocació salesiana – E 32§1; co-
herent amb les compromisos as-
sumits amb la promesa apostòli-
ca – R 6§4; l’ingrés en l’ASC es 
realitza amb l’emissió de la pro-
mesa apostòlica – R 13§5; la 
promesa apostòlica és emesa or-
dinàriament en el Centre local – 
R 13§6; la promesa apostòlica 
pot ser rebuda – R 13§8; la pos-
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sibilitat de renovar la promesa 
apostòlica – R 14§1; promoure 
la renovació de la promesa apos-
tòlica – R 25§4.

Província, provincial
els Centres locals s’organitzen en 
províncies – E 37; les províncies 
es relacionen amb les inspectori-
es SDB i FMA – E 37§2; cada 
província té un Consell elegit 
pels Consells locals – E 37§3; les 
províncies s’organitzen en regi-
ons – E 37§5; organització de les 
províncies – R 24.

Rectors, preveres, diaques, reli-
giosos i religioses

els SSCC bisbes, preveres o dia-
ques diocesans – E 3§3; les rela-
cions amb els rectors – R 1§2; 
oferint la col·laboració als bisbes 
i rectors – R 4; l’ASC es mostra 
oberta als preveres, diaques, i 
religiosos de la FS – R 6§5.

Regió
les províncies s’organitzen en 
regions – E 37§5.

Reglament
el Projecte de vida amb el Regla-
ment – E Pro; la promesa apos-
tòlica segons el Reglament – E 
30§2; el reglament del Congrés 
– E 37§3; altres normes incloses 
en el Reglament i en els Direc-
toris – E 40§1; el present Regla-
ment completa el PVA – R In-

tro; els SSCC respecten i apliquen 
el present Reglament – R 37§1; 
la modificació del Reglament – 
R 37§3.

Responsabilitat, corresponsabi-
litat, responsable

eduquen a la responsabilitat – E 
10§3; corresponsables en la 
missió – E 22; sota l’acció de 
l’ES i acompanyats pels respon-
sables – E 27§1; itinerari for-
matiu adaptat pels responsables 
– E 27§1; maduresa reconegu-
da pels responsables del Centre 
local – E 27§2; el sentit de per-
tinença i de corresponsabilitat 
implica l’aspecte econòmic – R 
8§1; corresponsabilitat apostò-
lica amb els altres grups de la FS 
– R 10§1; la persona és acollida 
pels responsables del Centre lo-
cal – R 13§2; les responsabili-
tats familiars – R 16§1; el servei 
d’animació i de responsabilitat 
en l’ASC – R 17§1; disponibili-
tat per a l’animació i la respon-
sabilitat – R 17§2.

Rector Major, Moderador Su-
prem, Superior de l’Associació

sota l’autoritat del RM – E 4§1; 
el ministeri del RM – E 24; 
l’autoritat del RM i el Consell 
mundial – E 35 i 37§5; el Coor-
dinador mundial és anomenat 
pel RM – E 38§1; el Delegat 
mundial és anomenat pel RM 
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– E 38§1; les directives del 
Consell mundial són aprovades 
pel RM – E 38§4; el RM amb 
el consell mundial administra – 
E 39§2; el RM i la proposta de 
modificació de l’Estatut – E 
40§2; la solidaritat i les donaci-
ons enviades al RM – R 8§2; 
l’aprofundiment dels docu-
ments del RM – R 16§2; el mi-
nisteri del RM – R 30; el procés 
de modificació del Reglament i 
el RM – R 37§2 i §3.

Reconeixement civil
l’ASC podrà endegar el procés 
per al reconeixement civil “sense 
ànim de lucre” – R 5§2.

Reunions
cadascú està obligat a participar 
en les reunions de programació 
– E 22§1; les reunions periòdi-
ques – R 16§2.

Sagraments
trobar la fe en els sagraments – 
E 9§3; participar en els sagra-
ments i en la Lectio Divina – R 
12§1.

Salvació
cooperar en la missió de salvació 
... per la salvació de les ànimes 
– E Pro; per a contribuir a la 
salvació – E 1; la promoció i la 
salvació dels joves – E 32§2.

Santedat, santificació
un autèntic camí de santificació 
– E Pro; un camí segur vers la 

santedat – E 7; es comprometen 
responsablement en aquest ca-
mí que mena a la santedat – E 
41; el testimoni dels valors de la 
santedat – R 9§2.

Secular
viu la seva fe en la pròpia realitat 
secular – E 6; consciència del 
valor i l’autonomia de les reali-
tats seculars – E 7.

Seu Apostòlica, Santa Seu
l’ASC és aprovada per la Santa 
Seu – E 4§1; que no requerei-
xen la intervenció de la Santa 
Seu – E 39§2; la modificació 
haurà de ser aprovada per la 
Santa Seu – E 40§2.

Secretari
pertoca al Secretari – R 22§3.

Secretaria Executiva mundial
el RM, el Consell mundial i la 
SEM – E 24§2; la composició 
de la SEM – E 38§2; la SEM i 
els actes d’administració ordinà-
ria – E 38§2.

Servei, servir
orientats al servei de les perso-
nes – E 7; el servei d’educació 
cristiana – E 9; mou a la dona-
ció i al servei – E 13; es compro-
met a exercir-los amb fidelitat i 
esperit de servei – E 22§1; el 
servei apostòlic dels Delegats i 
les Delegades – E 26; el testi-
moni, l’apostolat i les diverses 
formes de servei – E 30§1; es 
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posa al servei de la missió de 
l’Església, segons el carisma sa-
lesià – E 30§1; amb disponibili-
tat i actitud de servei, segons 
l’estil salesià – R 1§1; la dispo-
nibilitat al servei al proïsme en 
qualsevol circumstància – R 
2§1; el servei a la joventut i a la 
família – R 3§2; exercitats en 
esperit de servei – R 7§1; en el 
servei generós de l’animació – R 
9§2; el servei d’animació i de 
responsabilitat dins de l’ASC – 
R 17§1; acullen amb disponibi-
litat el temps de servei que els és 
demanat – R 17§2.

Sindicals
en les estructures culturals, sin-
dicals, sociopolítiques... – R 
2§4.

Sistema Preventiu
la bondat pròpia del SP – E 
8§3; adopten el SP – E 10§1; 
s’inspiren en el SP – E 18; viuen 
la pròpia vocació baptismal aco-
llint el SP – R 1§1.

Societat, social
la porció més delicada i preciosa 
de la societat – E 1; per al bé de 
l’Església i de la societat – E 6; 
evangelitzar la cultura i la vida 
social – E 7; la família, nucli fo-
namental de la societat – E 8§3; 
dins l’Església i la societat – E 
9§4; responsable en la comuni-
tat eclesial i en la societat civil – 
E 13; per la persona i la societat 

– E 14§1; es compromet a di-
fondre en la societat – E 16§2; 
la Promesa com a expressió de la 
vocació salesiana en la societat 
– E 32§1; els SSCC, cridats a 
viure en l’Església i en la societat 
– E 33; oberta a la zona i a la 
societat – R 16§2.

Socioeconòmic
inserits en els àmbits civils, cul-
turals, interculturals, socioeco-
nòmics i polítics – R 4.

Sociopolític
s’insereixen en les estructures 
culturals, sindicals, i sociopolíti-
ques – R 2§4; per promoure 
una cultura sociopolítica inspi-
rada en l’Evangeli – R 3§2.

Solidaritat econòmica
solidaritat econòmica – R 8.

Solidaritat, solidari
eduquen a l’amor per la vida, a 
la responsabilitat i a la solidari-
tat – E 10§3; els SSCC se sen-
ten íntimament solidaris – E 
16§1 i §2; una cultura cristiana 
i ètica d’acollida i de solidaritat 
– E 16§2; la seva fidelitat és sos-
tinguda per l’afecte i la solidari-
tat – E 30§1; relacions planteja-
des amb estima i solidaritat – R 
1§2; promouen la solidaritat 
amb els pobles en procés de des-
envolupament – R 3§2; mani-
festen solidaritat als SSCC ma-
lalts o en dificultat – R 6§2.
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Summe Pontífex
els SSCC manifesten una filial 
devoció al Summe Pontífex – E 
4§2.

Tallers Mamà Margarida
els Tallers Mamà Margarida i 
Llars Don Bosco – R 21§1.

Temprança
la invitació de DB: Treball i 
Temprança – E 13.

Testimoni, testimoniatge, testi-
moniar

testimoniatge de les benauran-
ces – E 7; els sosté en el seu tes-
timoniatge quotidià – E 15§2; 
la vida ordinària amb el testi-
moniatge i l’apostolat – E 30§1; 
donar testimoniatge de l’esperit 
salesià – E 32§2; perquè pugui 
ser testimoni fidel – E 32§2; 
agraïts pel seu testimoniatge de 
vida – R 6§3; aporten el testi-
moniatge d’una vida arrelada en 
Crist – R 7§2; impliquen les 
comunitats religioses en el testi-
moniatge de la santedat – R 
9§2; testimonien el propi caris-
ma específic – R 14§4.

Treball, treballar
realitzen l’ideal de treballar amb 
ell – E Pro; treballar per al bé de 
l’Església – E 6; treball missio-
ner – E 11; modalitats i estruc-
tures en què treballar – E 12; la 
invitació de DB: Treball i Tem-
prança – E 13; agrupa els SSCC 

que treballen en un mateix ter-
ritori – E 36§1; tots els qui tre-
ballen en l’esperit del da mihi 
animas – E 41; els SSCC poden 
expressar el propi treball apostò-
lic – R 5§1; les alegries i les pe-
nes que acompanyen el treball 
apostòlic – R 11§2.

Unitat
els inspectors i els directors ga-
ranteixen la unitat en la comu-
nió – R 9§2.

Valor
l’ASC aporta a la FS els valors 
específics de la seva condició se-
cular – E 5; el valor de l’autono-
mia – E 7; viure amb autenticitat 
els valors – E 9§2; compartei-
xen els valors de la pròpia cultu-
ra – E 16§1; defensar els valors 
humans i cristians – R 3§2; im-
pliquen les comunitats religio-
ses en el testimoniatge de la 
santedat – R 9§2.

Vincle
l’ASC manté amb els SDB un 
vincle estable i segur – E 25.

Vocació, vocacional
els SSCC: una vocació específi-
ca en l’Església – E 2; una voca-
ció: dues maneres de viure-la – 
E 3; donen signes d’una vocació 
específica – E 8§2; guia de la 
pròpia vocació apostòlica – E 
14§3; la vocació apostòlica co-
muna – E 21; el sosteniment de 
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la pròpia vocació apostòlica – E 
28§1; amb la Promesa el SSCC 
respon a una vocació que dura 
tota la vida – E 30§1; DB pro-
posava la Promesa com a ex-
pressió apostòlica de la vocació 
salesiana – E 32§1; els SSCC 
cridats a viure en la societat i en 
l’Església la pròpia vocació 
apostòlica – E 33; viuen la prò-
pia vocació baptismal acollint el 

SP – R 1§1; proposar la vocació 
del SSCC – R 21§1.

Voluntari, voluntariat
l’ASC i el voluntariat social – R 
3§3; altres realitats apostòliques 
o de voluntariat – R 14§4.

Votació
les votacions i la seva validesa – 
R 20.
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