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L’Associació dels Salesians Cooperadors, fundada per Sant Joan
Bosco en 1876, constitueix la tercera branca de la Família Salesiana. Des dels
seus orígens, s’ha situat al costat de la Societat de Sant Francesc de Sales i de
les Filles de Maria Auxiliadora per a compartir el seu carisma apostòlic,
contribuint, així, a la salvació de la joventut, la porció més delicada i preciosa
de la societat humana.
Els Salesians Cooperadors, compartint la vocació comuna a la
santedat segons l’ideal de vida espiritual i apostòlica promogut per Sant Joan
Bosco, col·laboren activament en la difusió dels valors humans i cristians
segons el model pedagògic i al carisma del Fundador.
Per tant, acollint la petició del Rector Major de la Societat de Sant
Francesc de Sales, Reverend P. Pascual Chávez Villanueva, presentada després
de les decisions del Congrés Mundial celebrat a Roma del 9 al 12 de novembre
2006, aquesta Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats
de Vida Apostòlica, amb el present decret aprova ad experimentum per sis
anys, el nou text de l’Estatut d’aquesta Associació, segons el text transmès.
Sense que consti gens en contrari.
Donat des del Vaticà, el 15 de març 2007
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Presentació

Heus aquí, benvolguts Salesians Cooperadors, el Projecte de Vida Apostòlica, renovat i
aprovat ad experimentum. És la vostra targeta d’identitat en l’Església, en la Família
Salesiana i en la societat.
Us l’ofereixo com un «llibre de vida» que ha d’acompanyar-vos sempre. Conté l’Estatut,
renovat, i el Reglament de l’Associació dels Salesians Cooperadors.
El treball de revisió del text que l’Associació ha realitzat al llarg de sis anys, ha volgut
garantir 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
desafiaments del món. No s’ha volgut, doncs, un canvi del pensament original del
Fundador, sinó una reactualització fidel i plena del seu carisma espiritual i apostòlic.
Amb data 15 de març de 2007, la Seu Apostòlica ha aprovat el present Estatut declarant,
una vegada més, amb autoritat l’autenticitat evangèlica traçada pel fundador.
Ara, en aquest 8 d’abril de 2007, solemnitat de la Pasqua de Resurrecció del Senyor, origen
i cimal de la nostra vida cristiana i de la nostra missió en el món, jo, en qualitat de Rector
Major, Successor de Do Bosco, promulgo oficialment aquest renovat Projecte de Vida
Apostòlica.
Us convido a acollir-lo amb la gratitud i esperança pròpia 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 personal de cada Cooperador i Cooperadora, com en la de tota l’Associació.
Això comporta conèixer-ne els continguts i interioritzar-ne els valors.
L’Estatut descriu les riqueses espirituals de la vostra identitat carismàtica; defineix el vostre
projecte apostòlic; traça la senda de la vostra santificació i us convida a donar testimoniatge
d’ella com el més preciós dels dons.
Conté, així mateix, el concernent a l’estructura de l’Associació, però no és pròpiament un
text de normes jurídiques, ni un simple tractat doctrinal. L’Estatut defineix el tarannà propi
del projecte evangèlic d’una Associació de fidels laics, harmonitzant inspiració evangèlica i
concreció d’estructures, segons l’esperit característic de Don Bosco.
L’Estatut està íntimament vinculat al Fundador, que ha volgut transmetre-us el seu esperit.
En ell podeu trobar Don Bosco. El vostre amor a ell passa per l’assumpció vital del projecte
evangèlic de vida que ell us ofereix. Ell és el vostre model i la clau de lectura del text.
Complement necessari de l’Estatut és el Reglament, aprovat per mi, el qual tradueix de
manera operativa i normativa les grans inspiracions evangèliques i les opcions de vida del
mateix Estatut. És la seva ‘aplicació pràctica, fins al punt que un coneixement vital de
l’Estatut no serà complet sense un estudi adequat del Reglament. És veritat que es tracta de
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dos textos de naturalesa diferent, però això no pot suposar una discriminació important, sinó
una necessària integració. El primer (l’Estatut) representa la vostra targeta d’identitat i
comprèn el projecte del Fundador, les normes relatives a l’animació i al govern de
l’Associació, aprovades per l’autoritat competent de l’Església, que només poden canviar-se
amb el seu consentiment, i altres elements espirituals i jurídics degudament harmonitzats. El
segon (el Reglament) conté les aplicacions concretes i pràctiques d’interès universal de
l’Estatut, vàlides i practicables en tota l’Associació. Així com algunes normes s’han
formulat en atenció a determinades condicions històriques, canviants per si mateixos, el
Reglament resulta, per la seva pròpia naturalesa, més fàcilment modificable.
L’important ara és el coneixement i la interiorització d’aquest «llibre de vida» que ha de
convertir-se en objecte d’estudi, d’assimilació, d’oració i de vida.
Al mateix temps que us ho lliuro, us confio a tots A Maria Auxiliadora. Ella us prendrà de la
mà i serà per a vosaltres Mare i Mestra.

P. Pascual Chávez Villanueva,
Rector Major
Roma, 8 d’abril de 2007
Solemnitat de la Pasqua de Resurrecció del Senyor.
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Estatut
4

Proemi
Són diversos els camins oferts als cristians per viure la fe del seu Baptisme. Alguns, sota
l’impuls de l’Esperit 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 Francesc
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, sobretot 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. Avui els Salesians Cooperadors i les Salesianes
Cooperadores estan estesos i treballen en àmbit mundial.
El present text en descriu el Projecte de Vida Apostòlica. Ofereix un autèntic camí de
santificació, segons les exigències de l’Església i del món d’avui. Per a realitzar-lo els
Salesians Cooperadors i les Salesianes Cooperadores confien en la fidelitat de Déu Pare, que
els ha cridat.
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Capítol I
El Salesià Cooperador i la Salesiana Cooperadora
en l’Església i en el món
Art. 1. El Fundador, un home enviat per Déu
Per a contribuir a la salvació de la joventut, la porció més delicada i la més preciosa de la
societat humana, l’Esperit Sant, amb la intervenció maternal de Maria, va suscitar 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 Auxiliadora (1872), i va estendre
l’energia apostòlica del carisma 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 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 inspirar 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, tot
assumint un mode específic de viure l’Evangeli i participar 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 una mena específica de 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 animador 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
comprometent-se en la mateixa missió juvenil i popular de Don Bosco.
Art. 3 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 societat, de forma adaptada a la seva
condició i a les seves possibilitats concretes.
Art. 4 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 situacions ordinàries de vida i de treball, amb sensibilitat i característiques
laïcals, tot difonent els valors en el propi ambient.
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§3 El Salesià Cooperador bisbe, prevere o diaca diocesà posa en pràctica el propi ministeri
tot inspirant-se en Don Bosco, model eminent de vida sacerdotal. En els seus compromisos
pastorals privilegia els joves i els ambients populars.
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, és portadora de la comuna vocació
salesiana, corresponsable de la vitalitat del projecte de Don Bosco en l’Església i en el món.
L’Associació aporta a la Família Salesiana els valors específics 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.
Art. 6 L’Associació en l’Església
§1 En l’Església, l’Associació dels Salesians Cooperadors ha estat aprovada per la Seu
Apostòlica 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 esperit de fidelitat als
Pastors i en col·laboració amb les altres forces eclesials.
§2 Els Salesians Cooperadors manifesten una filial devoció al Summe Pontífex.
§3 L’Associació dels Salesians Cooperadors frueix de personalitat jurídica eclesiàstica
pública, i té la seva seu central a Roma.

Capítol II
Compromís apostòlic del Salesià Cooperador
i de la Salesiana Cooperadora
Art. 7 Testimoniatge de les Benaurances
L’estil de vida personal del Salesià Cooperador, plantejat segons l’estil de les Benaurances,
el compromet a evangelitzar la cultura i la vida social.
Per això ell viu i testimonia:
– la primaciade l’esperit, la fecunditat del sofriment i la no-violència como a llevat de pau i
de perdó;
– la llibertat en obediència al pla de Déu, tot prenent consciència del valor i l’autonomia de
les realitats seculars, i comprometent-se a orientar-les fonamentalment envers el servei a les
persones;
– 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 castedat, que tendeix a la delicadesa, i a una
vida matrimonial o celibatària íntegra i joiosa, centrada en l’amor.
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Art. 8 Compromís apostòlic
§1 Els Salesians Cooperadors realitzen el seu apostolat primerament a través dels
compromisos quotidians. Segueixen Jesucrist, l’Home perfecte, enviat del Pare a servir els
homes en el món. Per això es comprometen a actuar, en les situacions ordinàries de la vida,
l’ideal evangèlic de l’amor a Déu i al proïsme.
§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 d ela família com a nucli fonamental de la societat i de
l’Església i es comprometen a construir-la com a església domèstica. Els Salesians
Cooperadors casats viuen en el matrimoni la seva missió d’esposos i de pares i mares:
cooperadors de l’amor creador de Déu, i primers i principals educadors dels fills, segons la
pedagogia de la bondat pròpia del Sistema Preventiu salesià.
§4 Posen en pràctica la Doctrina Social de l’Església i es mantenen atents als medis de
comunicació social per afavorir-ne un ús educatiu correcte.
§5 Sostenen l’activitat missionera de l’Església i es comprometen a educar a la universalitat
com a obertura al diàleg entre les cultures.
Art. 9 Servei d’educació cristiana
§1 Els Salesians Cooperadors porten arreu el compromís d’educar i d’evangelitzar, com feia
Don Bosco, per tal de formar honestos ciutadans, bons cristians, i un dia feliços habitants
del cel, 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 justícia, 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 projectes de vida capaços de portar-los a
testimoniar la seva presència cristiana i salesiana en l’Església i en la societat.
Art. 10 Pedagogia de la bondat
En el seu compromís educatiu, els Salesians Cooperadors:
§1 adopten el Sistema Preventiu de Don Bosco que “es recolza sobre la raó, la religió, i
l’amor”, cerquen la persuasió i no la imposició, la prevenció més que no pas el càstig, per
mitjà d’un diàleg constant;
§2 creen un ambient familiar en què la presencia animadora, l’acompanyament personal, i
l’experiència de grup ajuden a percebre la presència de Déu;
§3 promouen el bé i eduquen a l’amor per la vida, a la responsabilitat, a la solidaritat, a la
compartició, i a la comunió;
§4 invoquen els recursos interiors de la persona i creuen 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.
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Art. 11 Activitats típiques
Els Salesians Cooperadors es mostren oberts a moltes formes d’apostolat. Entre elles
privilegien, a més del propi treball i la pròpia professionalitat,
– 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 interreligiós;
– el compromís de caritat en el servei sociopolític;
– el desenvolupament de l’Associació.
Art. 12 Modalitats i estructures en què treballar
§1 Els Salesians Cooperadors sostenen el propi apostolat amb la pregària, amb la implicació
d’altres persones, i amb mitjans materials.
§2 Bona part de l’activitat dels Salesians Cooperadors es desenvolupa, en esperit de
col·laboració i de cooperació, en aquelles estructures en les quals, la seva condició secular
els ofereix una millor possibilitat d’inserció significativa: civils, culturals, socioeconòmiqes,
polítiques, eclesials, salesianes.
§3 Els Salesians Cooperadors, a més, poden dur a terme el seu compromís apostòlic en
obres autònomament gestionades per l’Associació, i en iniciatives que responguin a les
urgències de la zona.

Capítol III
El Salesià Cooperador i la Salesiana Cooperadora
en comunió i col·laboració
Art. 13 Germans i germanes en Don Bosco
La vocació comuna i la pertinença a la mateixa Associació fan dels Salesians Cooperadors
germans i germanes espirituals. “Units en un sol cor i una sola ànima” 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 a conèixer-se, créixer plegats,
intercanviar experiències i elaborar projectes apostòlics.
Art. 14 Corresponsables de la missió
§1 El Salesià Cooperador se sent responsable de la missió i la duu a terme segons les seves
pròpies competències i possibilitats. Cadascú se sent obligat a participar amb esperit
d’iniciativa a les reunions de programació, actuació i avaluació de les diferents activitats, a
l’elecció dels responsables i, si és cridat a fer-se càrrec de responsabilitats, es compromet a
dur-les a terme amb fidelitat i esperit de servei.
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§2 Amb responsabilitat i sentit de pertinença, cada Salesià Cooperador sosté l’autonomia
econòmica de l’Associació per tal que pugui desenvolupar la seva missió.
Art. 15 Participació a la vida de la Família Salesiana
Els Salesians Cooperadors tenen cura de la comunió fraterna i la col·laboració am,b els
altres grups de la Família Salesiana per mitjà del mutu coneixement i la informació
recíproca, la mútua ajuda espiritual i formativa, i la implicació en els compromisos
apostòlics comuns.
Per mitjà de les Consultes de la Família Salesiana i altres organismes, en els diversos
nivells, afavoreixen la recerca comuna d’iniciatives perquè la missió salesiana ofereixi un
servei més ric a l’Església i a la societat.
Art. 16 Ministeri del Rector Major
§1 El Rector Major de la Societat de Sant Francesc de Sales és el successor de Don Bosco.
Per explícita voluntat 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
promou el creixement.
§2 En el seu ministeri, exercit també per mitjà del seu Vicari o un altre representant seu, se
serveix ordinàriament del Consell mundial, sobretot per a animar el conjunt de l’Associació
i coordinar les seves iniciatives formatives 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. 17 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 Societat de Sant Francesc de Sales un
“vincle d’unió estable i segur”, 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, contribuir a la formació dels seus membres, i de fer conèixer i
promoure el seu Projecte de Vida Apostòlica.
Art. 18 Lligams amb els altres grups de la Família Salesiana
Els Salesians Cooperadors se senten propers a tots els grups que composen la Família
Salesiana. Es mostren oberts i promouen qualsevol forma de col·laboració, particularment
amb els grups laïcals, tot respectant la identitat i l’autonomia de cadascun.
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Capítol IV
L’esperit salesià
del Salesià Cooperador i de la Salesiana Cooperadora
Art. 19 Herència valuosa
Guiat per l’Esperit Sant, Don Bosco ha viscut i ha transmès als membres de la seva Família
un estil original de vida i d’acció: l’esperit salesià.
L’esperit salesià constitueix una experiència típicament evangèlica, que té la seva font en el
cor mateix de Crist.. Aquest esperit anima en l’Església i en el món la presència i l’acció de
tots els qui el viuen. S’alimenta en el compromís apostòlic i en la pregària. Amara tota la
vida, convertint-la en testimoniatge d’amor.
L’esperit salesià reclama una exigent metodologia ascètica embellida pel somriure d’un
rostre joiós que s’inspira en el lema de Don Bosco: “treball i temprança”.
Art. 20 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, viscuda amb particular intensitat pels primers cooperadors entre
els joves de l’Oratori de Valdocco, i es compromet a viure en el seguiment del Crist.
§2 Descobreix en la Verge Maria, Immaculada i Auxiliadora, l’aspecte més profund de la
seva vocació: ser un veritable “cooperador de Déu” en la realització del seu designi de
salvació.
S’adreça a Maria, Auxiliadora i Mare del Bon Pastor, i li demana la força necessària per a
comprometre’s concretament en la salvació del jovent.
§3 Promou una experiència pràctica de comunió eclesial.
Art. 21 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
Salesians, escollint com a patró Sant Francesc de Sales, model 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 ajuda en el seu
testimoniatge quotidià.
Art. 22 Presència salesiana en el món
§1 Els Salesians Cooperadors se senten íntimament solidaris amb el món en què viuen i on
són cridats a ser-ne llum i llevat. Creuen en els recursos interiors de la persona.
Comparteixen els valors de la pròpia 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”, posant-se a l’escolta sobre tot del jovent.
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§ Davant els múltiples reptes i dificultats en les quals són cridats a treballar, assumeixen una
actitud constructiva. Es comprometen a construir i a difondre en la societat una cultura
cristiana de la solidaritat i de l’acollida.
Art. 23 Estil d’acció
Els Salesians Cooperadors santifiquen la seva existència en la vida de cada dia i arrelen la
seva acció en la unió amb Déu. Viuen com a “bons cristians i honestos ciutadans”. Es
mostren disponibles, altruistes, generosos i creuen en el valor de la gratuïtat.
Art. 24 Estil de relació
Els Salesians Cooperadors en les seves relacions practiquen l’amabilitat volguda per Don
Bosco. Són oberts, cordials i alegres, disposats a donar el primer pas i a acollir sempre els
altres amb bondat, respecte i paciència. Tendeixen a suscitar relacions de confiança i
d’amistat per a crear un clima de família fet sempre de simplicitat i d’afecte. Son
constructors de pau i cerquen en el diàleg la claredat i l’acord.
Art. 25 Estil de pregària
§1 Els Salesians Cooperadors estan convençuts que sense la unió amb Jesucrist no poden
fer res. Invoquen cada dia l’Esperit que els il·lumina i els dóna força. La seva pregària 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 Cooperadors recorren a les fonts espirituals
ofertes per l’Església, 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 apostòlica. 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.
Art. 26 En comunió amb Maria i amb els nostres sants
1 Els Salesians cooperadors, com Don Bosco, nodreixen un amor filial per Maria
Auxiliadora, Mare de l’Església i de la humanitat. Ella ha cooperat a la missió del Salvador i
continua a fer-ho també avui com a Mare i Auxiliadora del Poble de Déu. És la guia
especial de la Família Salesiana. Don Bosco li ha confiat els Salesians Cooperadors perquè
en rebin protecció i inspiració 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 jovent 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 Família Salesiana.
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Capítol V
Pertinença i formació
del Salesià Cooperador i de la Salesiana Cooperadora
Art. 27 Ingrés en l’Associació
§1 El compromís d’esdevenir Salesià Cooperador exigeix una elecció lliure, gradual,
motivada, madurada sota l’acció de l’Esperit Sant, i acompanyada pels responsables.
L’aspirant, que desitja entrar a formar part de l’Associació, accepta un programa adequat de
preparació.
§2 Quan l’aspirant ha assolit una suficient maduresa en el carisma salesià, reconeguda pels
responsables del Centre, presenta la seva sol·licitud d’admissió. Cal, però, que hagi assolit la
majoria d’edat.
§3 La pertinença a l’Associació comença amb la Promesa personal amb la qual s’expressa
la voluntat 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 constitueix
una privilegiada experiència de fe i de comunió eclesial. Representa, a més, un element vital
per al sosteniment de la pròpia vocació apostòlica.
§2 Reconeixen que aquesta pertinença necessita de signes concrets de presència i de
participació activa a la vida de l’Associació.
Art. 29 Responsabilitat i iniciatives per a la formació
§1 Els Salesians Cooperadors són els primers responsables de la pròpia formació humana,
cristiana. Salesiana i professional.
§2 L’Associació promou i sosté la formació personal per mitjà de l’acció de Salesians
Cooperadors qualificats, Delegats i Delegades, i altres membres de la Família Salesiana.
Art. 30 Fidelitat als compromisos assumits
§1 Ser Salesià Cooperador és una vocació que dura tota la vida. Amb un profund sentit de
pertinença, els Salesians Cooperadors saben expressar en la vida de cada dia tant el
testimoniatge, com l’apostolat i les diverses formes de servei. Són cridats per Déu a viure el
carisma salesià en l’Associació, tot mantenint l’obertura i la disponibilitat al compromís en
iniciatives promogudes per altres realitats i organismes eclesials, religiosos i civils.
§2 Per a consolidar el valor de la pertinença a l’Associació –i per mitjà d’aquesta a la
Família Salesiana– els compromisos associatius assumits amb la Promesa són confirmats
segons les modalitats més oportunes 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 en la pròpia pertinença a l’Associació presentarà al Consell local una
declaració escrita, que motivi i expliciti la pròpia decisió. 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 Consell provincial, prèvia sol·licitud motivada del Consell local, en esperit de
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caritat i de claredat, després d’haver verificat l’existència d’un estil de vida no coherent amb
els deures fonamentals expressats en aquest Estatut i en el Reglament, i comunicada per
escrit a l’interessat.
Art. 32 Significat i fórmula de la Promesa
§1 El sentit i la finalitat de la Promesa és el d’expressar la voluntat de viure l’opció
baptismal segons el Projecte de Vida Apostòlica. Don Bosco mateix proposava la Promesa
com a expressió apostòlica de la vocació salesiana en el món.
§2 La fórmula de la Promesa és:
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, després d’una seriosa preparació,
esforçar-me per viure el Projecte evangèlic
de l’Associació de Salesians Cooperadors,*

PROMETO

[en la renovació es diu: * Per això, RENOVO LA PROMESA d’esforçar-me per viure el
Projecte evangèlic de l’Associació de Salesians Cooperadors,*]
i, per tant, em comprometo
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 iniciatives apostòliques de l’Església local.
Dóna’m, Pare, la força del teu Esperit,
perquè sàpiga ser fidel a aquest propòsit de vida.
Que Maria Auxiliadora, Mare de l’Església, m’assisteixi i em guiï.
Amén.
Nota.– Aquesta fórmula pot ser adaptada segons les diverses situacions, sempre que es
respectin els presents continguts.
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Capítol VI
Organització de l’Associació
dels Salesians cooperadors i de les Salesianes Cooperadores
Art. 33 Raons de l’organització
Els Salesians Cooperadors cridats a viure la seva vocació s’adonen de la necessitat de tenir
una adequada estructura organitzativa. S’organitzen en una Associació entesa com a
instrument que els ajuda a viure en esperit d’unitat, segons la invitació de Don Bosco, el
propi 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 nivells 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.
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 que inclouen
també la presència de membres religiosos nomenats pels Inspectors Salesians i les
Inspectores Salesianes. La representació legal de l’Associació 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 Cooperadors que treballen en una determinada zona. El Centre és erigit
preferentment en una obra dels Salesians de Don Bosco o de les Filles de Maria
Auxiliadora.
§2 Els Centres locals són dirigits col·legialment per un Consell local que elegeix entre els
seus membres un Coordinador local. Cada Centre té un delegat o una delegada nomenats pel
respectiu Inspector o Inspectora.
§3 Homes i dones de bona voluntat, també d’altres confessions, religions o cultures, atrets
simpatitzants del carisma salesià, poden compartir les iniciatives del Centre local i oferir-los
la seva col·laboració com a am ics 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 als vincles especials que lliguen l’Associació amb els Salesians de Don
Bosco i amb les Filles de Maria Auxiliadora, les Províncies es relacionen amb les realitats
de les respectives inspectories.
§3 Cada Província té un Consell provincial elegit pels membres dels Consells locals segons
les modalitats previstes en el Reglament.
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§4 El Consell provincial s’organitza col·legialment, tot elegint entre els seus membres un
Coordinador provincial. Cada Consell provincial té un delegat i una delegada nomenats pel
respectiu Inspector i Inspectora.
§4 Per a animar l’Associació, les Províncies, tot respectant la seva autonomia de govern,
s’organitzen en Regions afins per llengua, cultura, o territori, per decisió del Rector Major
d’acord amb el Consell mundial. Les regions elegeixen el Conseller mundial que les
representa. Els Inspectors i les Inspectores interessats, de comú acord, nomenen un Delegat
regional i una Delegada regional.
Art. 38 Àmbit mundial
§1 El consell mundial està compost pels Consellers mundials elegits per les Regions i per la
Secretaria Executiva Mundial (SEM). Aquesta Secretaria està formada pel Coordinador
mundial, nomenat directament pel Rector Major, per l’Administrador mundial i pel secretari
mundial, elegits aquests –en escrutini secret–, a l’interior del Consell mundial, pels
Consellers i pel Delegat mundial dels Salesians de Don Bosco, nomenat pel Rector Major, i
per la Delegada mundial de les Filles de Maria Auxiliadora, nomenada per la Mare General
de les Filles de Maria Auxiliadora.
§2 Els membres del Consell mundial resten en el càrrec durant sis anys.
§3 Les disposicions del Consell mundial esdevenen executives només després de
l’aprovació del Rector Major.
Art. 39 Administració dels béns de l’Associació
§1 L’Associació dels Salesians Cooperadors, com a persona jurídica pública eclesiàstica,
frueix de la capacitat d’adquirir, posseir, administrar, i alienar béns temporals, a norma del
dret. Els béns posseïts per l’Associació com a tal són béns eclesiàstics.
§2 El Rector Major amb el Consell mundial administra els béns de l’Associació en àmbit
mundial i és l’autoritat competent per a concedir als Consells provincials i locals les
llicències per a executar els actes extraordinaris d’administració i per a les alienacions,
sempre que no requereixin la intervenció de la Seu Apostòlica.
§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 a 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 Reglament a nivell mundial, i en els Directoris en els diversos nivells.
– L’Estatut defineix la identitat vocacional del Salesià Cooperador, l’esperit, la missió i els
principis de l’estructura organitzativa de l’Associació.
– El Reglament conté les determinacions pràctiques que especifiquen i regulen l’acció, la
metodologia, 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’Associació per a adaptar l’Estatut i el
Reglament en el funcionament concret en les diverses realitats territorials o activitats
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específiques. Són aprovats pel respectiu Consell i ratificats pel Consell de nivell
immediatament superior, els quals hauran de garantir la conformitat dels Directoris amb les
disposicions 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. En qualsevol cas correspon al Superior de l’Associació
aprovar la proposta de modificació, que serà oportunament publicada.
La proposta de modificació haurà d’incloure una presentació clara i detallada de les
motivacions que poden justificar la modificació, els objectius concrets que persegueix, i els
principis sobre els que s’articula.
El procés de modificació serà definit pel Consell mundial sota la supervisió 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.

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.
Els Senyor acompanya amb l’abundor de la seva gràcia tots aquells que treballen en
l’esperit del “da mihi animas”, obrant el bé al jovent i a les classes populars.

Roma, 8 de desembre de 2006.

***
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Reglament

Introducció
El present Reglament completa el Projecte de Vida Apostòlica definit en l’Estatut de
l’Associació. Ofereix indicacions i estableix normes per a fer operatius els principis
expressats en l’Estatut.

Capítol I
Compromís apostòlic del Salesià Cooperador
i de la Salesiana Cooperadora
Art. 1 Els Salesians Cooperadors en l’Església
§1 Els Salesians Cooperadors s’insereixen en l’Església local tot oferint el seu servei en les
parròquies i en la diòcesi. Cridats per l’Església a un ministeri, l’exerciten com a
disponibilitat i amb actitud de servei amb estil salesià.
§2 Els Salesians Cooperadors promouen l’adhesió al Magisteri de l’Església. Les relacions
amb els rectors, amb els preveres, amb els religiosos i amb altres laics, es plantegen amb
estima, solidaritat i participació activa en els plans pastorals, de forma particular als plans
juvenils, familiars i vocacionals.
Art. 2 Els Salesians Cooperadors en la realitat sociocultural
§1 En tots els àmbits de vida, els Salesians Cooperadors són fidels a l’Evangeli i als
ensenyaments de la Doctrina 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 actualitzada, la compartició de les
alegries, dels dolors, dels ideals, la disponibilitat al servei al 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 injustícia, l’opressió, la marginació, i la violència,
i actuen coratjosament per a eliminar-ne les causes.
§3 Presten atenció i valoren la dimensió ètica de la cultura. Es mantenen constantment
actualitzats en l’evolució dels medis de comunicació social, sobre tot per la seva incidència
en la formació dels joves i de les classes populars.
§4 S’insereixen, segons les pròpies capacitats i possibilitats, en les estructures culturals,
sindicals, i sociopolítiques, per a assolir i desenvolupar el bé comú. Treballen, d’acord amb
les exigències evangèliques de llibertat i de justícia, a favor del respecte dels drets humans i,
conseqüentment, per a guarir i renovar les mentalitats i els costums, les lleis i les estructures
dels ambients on s’insereixen.
Art. 3 L’Associació en les realitats civils i eclesials
§1 La Associació es mostra atenta als requeriments provinents de la societat civil a favor de
la promoció integral de la persona i dels seus drets fonamentals.
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§2 L’Associació intervé coratjosament, segons les indicacions del Magisteri de l’Església,
per a promoure una cultura sociopolítica inspirada en l’Evangeli i per a defensar els valors
humans i cristians. Il·lumina i estimula els associats a assumir responsablement els propis
compromisos en la societat.
Els Salesians Cooperadors es fan presents en associacions, moviments 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.
§3 L’Associació segueix amb particular atenció la realitat del voluntariat social. Dóna
suport a les propostes formatives i participa en iniciatives d’organismes d’inspiració
cristiana.
Art. 4 Estructures en què treballar
Els Salesians Cooperadors promouen l’endegament i el funcionament d’obres associatives,
tot mostrant-se actius en els àmbits on es troben inserits; de forma particular:
– en els àmbits civils, culturals, socioeconòmics i polítics: posant esment en l’educació de la
joventut i en la vida de les famílies;
– en els àmbits eclesials: oferint responsablement la pròpia col·laboració als bisbes i als
rectors, especialment en les comunitats parroquials;
– 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 religioses i moviments eclesials.
Art. 5 Obres directament gestionades per l’Associació o per membres de l’Associació
§1 Els Salesians Cooperadors poden expressar el seu compromís apostòlic en obres
gestionades directament per l’Associació o per membres de l’Associació. Aquestes 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 estarà sempre directament relacionada amb l’Associació
local que ha promogut l’obra, o amb els membres que n’han assumit la gestió, sense
càrregues per als nivells superiors de la pròpia Associació. En aquelles realitats que es
consideri oportú, es podrà endegar el procés per al reconeixement civil, en vistes a un millor
desenvolupament de la mateixa obra en el camp civil.
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Capítol II
El Salesià Cooperador i la Salesiana Cooperadora
en comunió i col·laboració
Art. 6 Esperit de família
§1 Per a acréixer 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 difunts i agraïts pel seu testimoni de vida,
preguen per ells i en continuen amb fidelitat la missió.
§4 En fidelitat al Magisteri de l’Església i a les seves orientacions pastorals sobre la família
i amb esperit de caritat cristiana, l’Associació manifesta la seva atenció envers els associats
que pateixen les conseqüències de situacions de separació i / o de divorci. L’Associació els
acompanya en el seu difícil camí de vida i de fe que recorren.
Aquesta actitud serà corresposta amb el compromís de viure la pròpia condició amb
confiança en la infinita misericòrdia del Pare, i conservant un tenor de vida coherent amb els
deures fonamentals assumits amb la Promesa.
§5 En esperit de família, l’Associació es mostra oberta als religiosos de la Família Salesiana
que per motius vàlids han deixat el propi Institut, i continuen sentint-se lligats a l’esperit de
Don Bosco. Per a ells l’entrada oficial en l’Associació requereix un camí formatiu adequat
amb la seva nova realitat.
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 comunió, corresponsabilitat i comunió.
§2 En la diversitat de situacions i de compromisos, els Salesians Cooperadors porten a
l’Associació la seva vàlida contribució. Tots són cridats a participar, en la varietat de
maneres, a la vida de l’Associació:
– els joves, portadors de dinamisme, contribueixen a la missió comuna amb la seva
sensibilitat i capacitat creativa;
– els adults, amb la seva experiència i la seva llarga fidelitat, aporten el testimoniatge d’una
vida arrelada en el Crist i viscuda en les realitats temporals: família, compromís en l’àmbit
del propi treball i de la cultura, exercici de les responsabilitats socials, econòmiques i
polítiques;
– els qui es troben impossibilitats per a desenvolupar una activitat potencien l’acció
educativa i l’apostolat de tots amb l’oferiment del seu dolor i de la seva pregària;
– els membres del clergat diocesà, com a Salesians Cooperadors, ofereixen el servei del
propi ministeri.
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Art. 8 Solidaritat econòmica
§1 El sentit de pertinença i de corresponsabilitat implica 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 Cooperadors la sostenen amb contribucions anuals.
§2 Viuen la solidaritat també per mitjà de donacions enviades al Rector Major per a
sostenir, segons les pròpies possibilitats, les necessitats mundials de l’Associació, iniciatives
missioneres, i altres projectes lligats a la missió salesiana.
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. L’animació dels Centres constituïts en les
obres salesianes implica els Delegats i les Delegades, la Comunitat religiosa provincial i
local, en la tasca de contribuir 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 promoure 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.
Art. 10 Lligams amb els grups de la Família Salesiana
§1 Els Salesians Cooperadors, tot reconeixent l’espiritualitat i la missió comunes que els
uneixen amb els altres grups de la Família Salesiana, es mostren solidaris en afrontar els
reptes pastorals de la missió salesiana en el món.
§2 Per a realitzar concretament la comunió amb els grups de la Família Salesiana, els
Salesians Cooperadors se senten cridats a promoure i compartir trobades, celebracions,
jornades de formació i d’actualització, moments d’animació, d’amistat i de familiaritat,
jornades de pregària, recessos i exercicis espirituals.
§3 Es mostren particularment oberts a la col·laboració amb les associacions salesianes
laïcals, tot respectant les seves diversitats.

22

Capítol III
L’esperit salesià
del Salesià Cooperador i de la Salesiana Cooperadora
Art. 11 Estil d’acció
§1 Don Bosco ha estat un home pràctic i emprenedor, treballador incansable i creatiu,
animat per una ininterrompuda i profunda vida interior. Els Salesians Cooperadors, fidels al
seu esperit, atents a la realitat tenen el sentit del concret. Discerneixen els signes dels temps
i s’esforcen per donar resposta adequada, amb esperit d’iniciativa, a les principals
necessitats juvenils que apareixen en la zona i en la societat civil. Es mostren disposats a
verificar i readaptar constantment la pròpia acció.
§2 Acompanyen la seva acció amb una actitud de contemplació 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, afronten amb serenor les dificultats de la vida, les joies i els dolors, i
accepten la creu que acompanya el treball apostòlic.
Art. 12 La vida espiritual
§1 Els Salesians Cooperadors alimenten la seva vida interior per mitjà de la participació en
els sagraments, el diàleg quotidià amb el Senyor, i la lectio divina.
§2 Celebren les festes de la tradició salesiana.
§3 Participen als exercicis espirituals anuals i als recessos, proposats per l’Associació.
§4 Valoren la direcció espiritual com acompanyament exercit, en particular, per part dels
salesians (religiosos, religioses, i laics).

Capítol IV
Pertinença i formació
del Salesià Cooperador i de la Salesiana Cooperadora
Art. 13 Entrada en l’Associació
§1 L’aspirant, havent completat el procés de formació, presenta al Consell local la
sol·licitud escrita d’entrada en l’Associació.
§2 El Consell local transmet la sol·licitud de l’aspirant, acompanyada de la pròpia valoració,
al Consell provincial, que, sobre la base d’aquesta valoració, procedeix a l’aprovació
definitiva.
§3 L’entrada en l’Associació es realitza per mitjà de la Promesa personal, acollida, a norma
de l’Associació, pel Coordinador provincial o per un altre associat en qui delegui.
Art. 14 El sentit de pertinença
§1 Per a fer créixer el sentit de pertinença a l’Associació i alimentar constantment la pròpia
vocació, el Consell local de cada Centre es compromet a oferir als Salesians Cooperadors
anualment la possibilitat de renovar la Promesa, preferentment en ocasió d’una festa
salesiana.
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§2 La manca de renovació de la Promesa durant un període de tres anys, sense una
motivació vàlida, acompanyada d’un allunyament de la vida associativa, implicarà al
Consell local a verificar la situació de distanciament de la vida del Centre.
§3 El Consell local té la responsabilitat fraterna de contactar i acompanyar els Salesians
Cooperadors que s’han allunyat, tot invitant-los a un procés de discerniment sobre la pròpia
situació de pertinença a l’Associació.
§4 Els Salesians Cooperadors que estan particularment compromesos en altres realitats
apostòliques o de voluntariat hi aporten el seu carisma específic, 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’un contínua evolució de les situacions personals i
ambientals.
§2 Per a acompanyar el procés de discerniment de l’Aspirant, l’Associació promou
recorreguts formatius estructurats i flexibles, siguin comunitaris, siguin personals. Aquests
recorreguts inclouen l’estudi i l’anàlisi d’algunes temàtiques referides a l’àmbit humà,
cristià, eclesial, i salesià: paraula de Déu, documents de l’Església, vida i obra de Don
Bosco, Sistema Preventiu de Don Bosco, Projecte de Vida Apostòlica de l’Associació,
documents del Rector Major, documents de l’Associació, espiritualitat i santedat salesiana,
història i desenvolupament de la Família Salesiana.
§3 Forma part integrant de la formació inicial un compromís apostòlic salesià i la
participació en la vida del Centre.
Art. 16 Iniciatives de formació permanent
§1 Conscients de l’exigència de la formació permanent, els Salesians Cooperadors:
– desenvolupen els propis dots humans, per a realitzar sempre millor les responsabilitats
familiars, professionals i civils;
– maduren la pròpia fe i caritat, tot creixent en la unió amb Déu, perquè la seva vida
esdevingui més evangèlica i més salesiana;
– dediquen temps a la reflexió i a l’estudi, per aprofundir la Sagrada Escriptura, la doctrina
de l’Església, el coneixement de Don Bosco, i els documents salesians;
– es qualifiquen per a l’apostolat i per al servei a què són cridats.
§2 Són iniciatives particularment significatives:
– les reunions periòdiques, si més no 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 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 nivell local, provincial i mundial; a més d’aquelles altres sobre
temàtiques específiques, promogudes per, o amb, altres grups de la Família Salesiana.
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La participació en aquestes iniciatives, promogudes pels nivells superiors de l’Associació,
per part dels responsables i / o representants dels Centres locals són convenientment
preparades, i dels seus fruits en participen tots els membres del Centre.
§4 L’Associació es compromet a usar els múltiples mitjans de comunicació social i les
noves tecnologies per a col·laborar al diàleg cultural, per afavorir el desenvolupament de la
capacitat crítica i per elaborar programes formatius accessibles en diverses maneres.
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 disponibilitat el temps de servei de
responsabilitat que els és demanat, el viuen amb discerniment i aprofundeixen la seva
formació específica, necessària per a qualificar el seu compromís, segons els programes
establerts per l’Associació.
En finalitzar el seu servei de responsabilitat donen testimoniatge de la seva pertinença amb
actituds de senzillesa i disponibilitat dins de l’Associació.

Capítol V
Organització de l’Associació
Art. 18 Els centres locals i la seva coordinació provincial
§1 Els Centres locals ordinàriament estan formats per un nombre 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 Els Centres locals poden articular-se en grups d’interès i de compromís específic, seguits
sempre i animats pel Consell local. És convenient que un membre d’aquests grups de
centres formi part del Consell.
§3 Els associats residents en una zona on no hi ha Centre local, resten lligats a aquell més
proper, que manté contacte amb ells i n’afavoreix la participació a les activitats.
§4 L’Associació és oberta a la possibilitat de constituir Centres de Salesians Cooperadors
allà on ho requereixi la missió salesiana, amb modalitats definides pel Consell provincial.
§5 Els associats implicats dins d’una realitat apostòlica i educativa salesiana poden donar
lloc al naixement d’un Centre de Salesians Cooperadors relacionats amb 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.
§6 Els Salesians Cooperadors en situació extraordinària que no tenen l’oportunitat de fer-se
presents en un Centre local estaran en directa dependència del Consell provincial, segons
modalitats definides pel mateix Consell, que podrà fer ús, per a tal fi, de les modernes
tecnologies de la comunicació social.
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§7 En àmbit provincial, i en el territori corresponent, es reconeix en l’Inspector aquell qui
representa el Rector Major en el servei d’animació, de guiatge carismàtic, i de promoció de
la Família Salesiana.
§8 En els Centres erigits en les obres de les Filles de Maria Auxiliadora, el Rector Major,
amb el consentiment de la Superiora General de les Filles de Maria Auxiliadora, delega en
la Inspectora corresponent el servei d’animació, guiatge i promoció.
§9 Quan es decideixi de suprimir una obra salesiana dels Salesians de Don Bosco o de les
Filles de Maria Auxiliadora en la qual hi hagi un Centre local de l’Associació, aquest Centre
es comprometrà a garantir la continuïtat de la presència salesiana en la zona, tot treballant
d’acord amb l’Església local i amb el consentiment del Bisbe diocesà.
L’Inspector i la Inspectora acordaran amb els responsables del Centre local les solucions a
eventuals problemes logístics i organitzatius, derivats de la supressió de l’obra, i es
comprometran a assegurar-ne la necessària animació espiritual amb el nomenament d’un
Delegat o una Delegada local.
§10 Quan els Centres locals són erigits en obres de Salesians de Don Bosco i de Filles de
Maria Auxiliadora veïns 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.
Art. 19 El Consell local
§1 L’Associació és regida col·legialment en àmbit local per un Consell.
§2 El Consell local està constituït per membres elegits pels Salesians Cooperadors del
Centre local. Està format per un nombre convenient de consellers –ordinàriament entre tres i
set, sense superar en número a un terç dels membres del Centre–, i pel Delegat dels
Salesians de Don Bosco, o per la Delegada de les Filles de Maria Auxiliadora, amb veu
activa.
§3 Els consellers són elegits per tres anys i poden ser reelegits només per a un segon trienni
consecutiu.
Art. 20 Competències i tasques del Consell local
§1 Per a assegurar el funcionament de l’Associació en vistes a les seves finalitats
apostòliques, en comunió amb el Consell provincial, les principals competències del Consell
local són:
– projectar, promoure i coordinar les iniciatives formatives i apostòliques dels membres;
– mantenir els lligams d’unió 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;
– acompanyar els aspirants en la seva inserció en el Centre i qualificar el seu camí, d’entesa
amb el Consell provincial;
– fer fructificar, per al bé de l’Associació, les competències professionals i les riqueses
espirituals de tots els associats, tot valorant les diferències i dirigint-les constructivament
vers el do de la unitat;
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– animar iniciatives que afavoreixin la fidelitat vocacional dels associats i una seva
participació activa en la vida del Centre.
La renovació periòdica de la Promesa serà un moment celebratiu qualificat en aquest camí
de fidelitat.
§2 Cada Consell local elegeix entre els seus membres:
– un Coordinador que té la facultat d’elegir un Vicecoordinador entre els consellers;
– un Administrador;
– un Secretari.
Cada Consell designa un responsable de la formació entre els membres del Centre. En cas
que manqui la institució d’aquest responsable, el Coordinador n’assumeix les funcions.
§3 És igualment competència del Consell local:
– promoure la vocació del Salesià Cooperador, tot projectant i realitzant oportunes
iniciatives per a acollir els aspirants;
– determinar els àmbits de coordinació inherents a la formació i a la missió de l’Associació;
– difondre i fer conèixer l’espiritualitat de Don Bosco;
– expressar el parer i transmetre’l al Consell provincial, en referència a l’acceptació de
l’aspirant;
– verificar col·legialment les iniciatives realitzades pels propis membres;
– adoptar iniciatives per a afavorir un òptim funcionament del Centre, tot respectant les
disposicions del Projecte de Vida Apostòlica de l’Associació.
Art. 21 Competències i tasques internes al Consell local
Són diverses les competències confiades als Conselles que assumeixen responsabilitats de
govern a l’intern del Consell.
§1 Pertoca al Coordinador local:
– convocar les reunions, presidir-les, coordinar-ne els treballs, tenir cura de l’execució de
les decisions adoptades;
– informar els organismes superior sobre la vida i les activitats de l’Associació;
– representar l’Associació i mantenir relacions oficials, en nom del Consell, amb els
organismes laïcals i eclesials, i amb els altres grups de la Família Salesiana;
– participar a la Consulta local i provincial 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;
– convocar les eleccions per a la renovació del Consell, preparar les relacions d’avaluació al
final de cada trienni, i atendre el traspàs entre el consell cessant i l’entrant;
– sostenir i desenvolupar en el Centre els programes i les iniciatives propostes pel Consell
provincial;
– presentar al Consell provincial les sol·licituds d’admissió a l’Associació, acompanyades
de la valoració del Consell local i d’altres informacions necessàries.
§2 Pertoca a l’Administrador local:
– tutelar els béns pertanyents a l’Associació;
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– estimular la solidaritat econòmica dels associats;
– promoure iniciatives de finançament de les activitats programades;
– suggerir possibilitats de fonts de sosteniment i d’ajut econòmic;
– promoure fons de solidaritat subsidiària envers les realitats associatives més precàries;
– 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;
– tenir cura de l’actualització i de la conservació de la documentació continguda a l’arxiu
del Consell;
– comunicar periòdicament l’actualització de les dades al Consell provincial;
– avalar el Coordinador en els actes jurídics civils i eclesials, i en les comunicacions
internes de l’Associació.
§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.
Art. 23 Els Delegats i les Delegades
§1 Els Inspectors i les Inspectores, per mitjà dels Delegats i les Delegades, animen els
Centres constituïts en les seves obres o lligats a les seves Inspectories.
§2 Cada Consell local té el seu Delegat o la seva Delegada local. Cada Consell provincial i
el Consell mundial tenen el seu Delegat i la seva Delegada provincial. Ells són els
animadors espirituals, responsables sobre tot de la formació salesiana apostòlica. Formen
part del Consell respectiu, a norma del present Reglament.
§3 Els Delegats i les Delegades dels nivells local i provincial són nomenats pel propi
Inspector i Inspectora, sentit el parer dels membres dels respectius Consells, tot tenint en
compte dins del possible les necessitats dels Centre.
§4 Si un Centre local no és erigit en una obra salesiana dels Salesians de Don Bosco o de les
Filles de Maria Auxiliadora, l’Inspector per nomenar com a Delegat local un Salesià
Cooperador o una Salesiana Cooperadora, o un altre membre de la Família Salesiana
convenientment preparats.
§5 Un Delegat o una Delegada, on sigui necessari o oportú, poden exercir la seva
responsabilitat en diversos Centres locals.
Art. 23 Competències específiques dels Delegats i de les Delegades
§1 Els Delegats i les Delegades estimulen la responsabilitat dels Consells i en promouen
l’autonomia organitzativa en la comunió carismàtica amb la Societat de Sant Francesc de
Sales i amb l’Institut de les Filles de Maria Auxiliadora.
§2 Els Delegats i les Delegades ofereixen un servei de guiatge espiritual, educatiu i pastoral
per a sostenir un apostolat sempre més eficaç dels Salesians Cooperadors envers el jovent.
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§3 Els Delegats i les Delegades provincials animen els Delegats i les Delegades dels Centres
locals per afavorir-ne l’assumpció de les responsabilitats de la pròpia tasca d’animació
espiritual dels Salesians Cooperadors i de responsabilitat en la seva formació salesiana.
§4 Els Delegats i les Delegades provincials, d’acord amb el Delegat i la Delegada regional i
mundial, promouen activitats d’actualització i de formació de tots els Delegats i les
Delegades de la Província, obertes a la participació dels responsables de l’Associació, sobre
la dimensió carismàtica salesiana, i especialment sobre la seva tasca d’animació espiritual.
Art. 24 Organització dels Consells provincials
§1 Els Centres locals d’un determinat territori establert pel Rector Major amb el Consell
mundial, constitueixen 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. Està format per un nombre convenient de consellers –de quatre a dotze–, a més del
Delegat provincial dels Salesians de Don Bosco i de la Delegada provincial de les Filles de
Maria Auxiliadora, amb veu activa.
§4 Cada Consell provincial elegeix entre els seus membres laics:
– un Coordinador que té la facultat d’elegir un Vice-coordinador d’entre els altres
consellers;
– un Administrador;
– un Secretari;
– un Responsable de formació.
Els consellers provincials són elegits per tres anys i poden ser reelegits només per a un
segon trienni consecutiu.
Art. 25 Competències i tasques del Consell provincial
§1 Per assegurar el funcionament de l’Associació en vistes a la seva finalitat apostòlica, en
comunió amb el Consell mundial, les principals competències del Consell provincial són:
– projectar, promoure i organitzar les iniciatives formatives i apostòliques dels membres;
– promoure la col·laboració entre els Centres locals, anant-los a trobar i sostenint el treball
dels mateixos Consells locals;
– establir amb els Consells locals els itineraris de formació inicial i permanent, segons les
orientacions de l’Associació;
– acceptar l’Aspirant, havent escoltat la proposta i el parer del Consell local, i demanar-ne el
certificat corresponent a la Secretaria Executiva Mundial;
– emetre l’acte col·legial d’un cessament;
– mantenir els lligams d’unió amb la Congregació Salesiana, amb l’Institut de les Filles de
Maria Auxiliadora, i amb els altres grups de la Família Salesiana;
– donar el parer en vistes al nomenament del Delegat o la Delegada provincial;
– promoure moments forts d’espiritualitat i d’exercicis espirituals;
– rebre i examinar els balanços de la gestió econòmica dels Centres locals;
– aprovar els pressupostos i balanços de la pròpia gestió econòmica;
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– convocar i organitzar el Congrés provincial;
– participar en les iniciatives de la Consulta regional;
– proveir a l’administració dels béns de l’Associació;
Art. 26 Competències i tasques dels membres del Consell provincial
Són diverses les competències confiades als Conselles que assumeixen responsabilitats de
govern a l’intern del Consell.
§1 Pertoca al Coordinador provincial:
– representar l’Associació i mantenir les relacions oficials, en nom del Consell, amb els
organismes laïcals 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;
– convocar les reunions, presidir-les, coordinar els treballs, tenir cura de l’execució de les
deliberacions;
– convocar les eleccions per a la renovació del Consell, preparar les relacions d’avaluació al
final de cada trienni, i atendre el traspàs entre el consell cessant i l’entrant;
– 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 informantlo sobre la vida i les activitats de l’Associació;
– participar activament en la Consulta provincial de la Família Salesiana;
§2 Pertoca a l’Administrador provincial:
– tutelar els béns pertanyents a l’Associació;
– estimular la solidaritat econòmica dels associats;
– suggerir possibilitats de fonts de sosteniment i d’ajut econòmic;
– promoure fons de solidaritat subsidiària envers les realitats associatives més precàries;
– tenir al dia els llibres de comptabilitat;
– presentar el pressupost i el balanç econòmic al Consell provincial;
– retre comptes del balanç econòmic anual al Consell mundial.
§3 Pertoca al Secretari provincial
– redactar l’acta de les sessions;
– tenir cura de l’actualització i de la conservació de la documentació continguda a l’arxiu
del Consell;
– comunicar periòdicament l’actualització de les dades al Consell mundial;
– avalar el Coordinador en els actes jurídics civils i eclesials, i en les comunicacions
internes de l’Associació.
§4 Pertoca al responsable de formació:
– elaborar el pla formatiu per als aspirants, d’acord amb els responsables locals de la
formació;
– preparar el programa anual de formació permanent en àmbit provincial;
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– tenir cura i seguir tots els aspectes específics de la formació en la Província.
Art. 27 Competències específiques del Consell provincial
§1 És competència del Consell provincial erigir, fusionar i suprimir els Centres locals per
mitjà d’un decret signat pel Coordinador provincial, amb l’acord de l’Inspector dels
Salesians de Don Bosco o de la Inspectora de les Filles de Maria Auxiliadora. Per a 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·legial del Consell provincial, havent sentit els respectius Consells locals, amb el
consentiment de l’Inspector i de la Inspectora competents, expressat amb un decret del
Coordinador provincial.
El nou Centre local assumeix la situació econòmica dels dos Centres locals precedents, a no
ser que el decret de fusió estableixi diversament.
§3 El Consell provincial defineix les modalitats de constitució de Centres de Salesians
cooperadors on la missió salesiana ho demani.
§4 El Congrés provincial és format pels membres del Consell provincial i dels Consells dels
centres locals. Les seves competències principals són:
– establir orientacions i indicacions concretes per al Consell provincial en els camps de la
formació, de la missió, i de l’organització en àmbit provincial;
– verificar la marxa de l’Associació en la Província;
– elegir el Consell provincial.
El Congrés provincial és convocat pel Coordinador provincial almenys cada tres anys, en
ocasió de la renovació del Consell provincial.
Art. 28 La Consulta regional
§1 Les nacions amb vàries Províncies que tenen afinitats lingüístiques, culturals, o
geogràfiques, constitueixen, d’acord amb el Rector Major, una Consulta regional.
§2 Les Consultes regionals, com a òrgans de coordinació i d’animació, tenen com a finalitat
el servei per a una més eficaç col·laboració en la comunió entre els Consells provincials i el
Consell mundial. Cada Consulta representa un lloc d’intercanvi i de comunicació per a
compartir plans de formació i d’apostolat en benefici de tota la Regió.
§3 Formen part de la Consulta regional el Conseller mundial de la regió que la presideix, els
Coordinadors provincials, el Delegat Salesià de Don Bosco i la Delegada Filla de Maria
Auxiliadora i altres responsables –formació, administració, secretaria–, segons s’estableixi
en el Directori de la pròpia Consulta.
§4 El Delegat i la Delegada de la consulta són designats pels Inspectors i les Inspectores
corresponents.
§5 Les modalitats de trobada, d’organització i de coordinació de la Consulta regional i del
Congrés regional són definits en el Directori.
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Art. 29 El Congrés regional
§1 El Congrés regional està constituït per tots els membres dels Consells provincials d’una
Regió i pels membres de la Consulta regional.
§2 El Congrés regional és convocat pel Conseller mundial de la Regió.
§3 Són tasques del Congrés regional:
– redactar el Reglament per al funcionament del Congrés regional;
– 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 amb dret a vot;
– establir els criteris de participació i les modalitats de elecció dels responsables de la
Consulta regional;
– elegir els responsables de la Consulta regional, no necessàriament entre els membres del
Congrés;
– verificar periòdicament l’estat de l’Associació a la regió i establir les indicacions
operatives.
Art. 30 El ministeri del Rector Major
En l’exercici del seu ministeri, efectuat personalment o per mitjà del seu Vicari, o un altre
representant seu, el Rector Major se serveix ordinàriament del Consell mundial dels
Salesians Cooperadors, sobretot per a animar el conjunt de l’Associació i coordinar-ne les
iniciatives formatives i apostòliques.
Art. 31 El Consell mundial
§1 Per a 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 Consell 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: procura les orientacions generals en ordre a les iniciatives
vocacional, formatives, apostòliques, organitzatives i administratives, 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, que representa l’Institut de les Filles de
Maria Auxiliadora per als Salesians Cooperadors en les seves obres;
– els Conselles mundials de cada una de les Regions, elegits pels respectius Consells
regionals.
§4 Les Competències del Consell mundial són:
– afavorir el lligam de totes les Regions amb el Rector Major;
– conèixer la realitat de les diverses Regions i presentar-les al Rector Major;
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– proporcionar al Rector Major informacions útils i oportunes per a procedir a l’adopció de
decisions i orientacions;
– orientar i promoure l’aplicació pràctica de les decisions i de les orientacions del Rector
Major per l’Associació.
§5 Les competències específiques dels Consellers mundials són definides pel Consell en la
seva primera sessió, en funció del nomenament del Coordinador, en el respecte i en els
límits del que determina el Projecte de Vida Apostòlica, per mitjà de l’adopció d’un
Director propi.
§6 El Consell mundial aprova els Directoris regionals i provincials dels corresponents
òrgans.
§7 El Consell mundial presenta al Rector Major, per a cada Regió, les modalitats d’elecció
del propi Conseller mundial. Aquestes modalitats contemplaran també la possibilitat
d’elecció per correu.
§8 El Consell mundial garanteix l’animació en àmbit mundial per mitjà dels mitjans
específics de comunicació en les principals llengües de l’Associació.
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 mundial 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.
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’entre els membres del
Consell mundial, la vacant deixada per aquests, com a representants de les Regions, serà
coberta pels candidats que els segueixen en 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 executives després de l’aprovació del
Rector Major.
5§ A les sessions del Consell mundial poden ser invitats, sense dret a vot, els Coordinadors
mundials, els Delegats i les Delegades emèrits.
Art. 33 El Congrés mundial
1§ El Congrés mundial, expressió màxima de representació de l’Associació, reuneix els
Salesians Cooperadors de totes dels Regions en unitat i comunió amb el Rector Major,
segons criteris de participació i modalitats organitzatives definides, vegada per vegada, en
base a les finalitats específiques del Congrés.
El Congrés mundial és endegat preferentment per a:
– aprovar modificacions al Projecte de Vida Apostòlica;
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– afrontar temes d’interès específic en àmbit mundial;
– 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.
2§ Pertoca al Rector Major, a proposta del Consell mundial, establir el tema, la seu i els
participants dels Congressos mundials ordinaris i extraordinaris, tot confiant la seva
organització a la Secretaria Executiva Mundial (SEM)
Art. 34 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 a 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.
Art. 35 Disposicions finals
1§ Els Salesians Cooperadors respecten i apliquen el present Reglament.
2§ Per tal de fer flexible i adaptar a les realitats territorials de l’Associació els principis i les
prescripcions que s’hi contenen, les estructures d’animació i govern previstos pel present
Reglament poden establir Directoris específics que integrin i / o apliquin aspectes del
Reglament que fan referència al govern i l’animació dels Centres.
Cada Directori és posat sota la valoració del Consell competent –local o provincial– que
l’accepta per majoria absoluta dels membres amb dret a vot, i el presenta al Consell
immediatament superior per a la seva aprovació definitiva.
En el cas de les Consultes regionals, els Directoris seran elaborats pel Congrés regional i
presentats al Consell mundial per a la seva aprovació definitiva.
El mateix procés s’aplica per l’aprovació de les modificacions als diversos Directoris.
3§ El present Reglament podrà ser modificat a proposta 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 modificació que serà oportunament publicada.
4§ La proposta de modificació haurà de:
– oferir la presentació clara i detallada dels motius que poden justificar 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. La proposta de modificació haurà de ser aprovada successivament per la majoria
absoluta dels participants al congrés mundial i pel Superior de l’Associació.
***
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