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DISCIPULOS DE JESÚS 
 

Jesús vino al mundo y vivió entre nosotros 

unos 33 años, dándonos  ejemplo de amor y 

servicio a Dios  y a los hermanos.  El nos dijo 

de una manera solemne: un nuevo 

mandamiento os doy que os améis los unos a 

los otros como Yo os he amado (Jn13, 34) 

 ¿Cómo hacerlo? bien lo sabemos, 

manteniendo nuestro contacto con Él de forma 

permanente, escucharle y seguirle … Adorar a 

Dios no es seguir un rito, es una convicción 

total de vida. 

Jesús nos enseñó el camino, solo necesitamos 

seguirlo. El HIJO de Dios, es grande porque es 

humilde, sencillo, pero... ¿Cómo copiar su 

mirada, cómo escucharle ? El nos invita a 

cambiar nuestras ambiciones más íntimas, a 

destruir nuestra ceguera espiritual, a modificar  

nuestra sensibilidad. El nos dice que nos 

hagamos como niños, casi  no  entendemos  

que esta grandeza de Jesús es su SENCILLEZ. 

Seguir a Jesús significa confiarse totalmente a 

EL, ir hacia lo nuevo. No nos ofrece 

seguridad, ni honor, sólo renuncias … tal vez 

el fracaso de la Cruz. 

A veces hasta somos capaces de 

preguntárnoslo, ¿nuestra vida sigue, realmente 

las enseñanzas de Jesús, o nos ocurre como a 

sus primeros discípulos, que hablaban de El 

con entusiasmo, pero no acababan de 

comprender?  siempre guardaban un rescoldo 

de amor propio. 

Jesús, lentamente, con sencillez, trataba con 

afecto de ayudar a todos a  que se amen 

entrañablemente… y veladamente, les habla de  

lo que será su pasión, para evitar  una 

desesperación final en los discípulos. En 

realidad quiso decirles,  decirnos, lo que es  ser 

cristiano, es decir seguidor de Jesús y  ¿eso es 

lo que eran realmente  los discípulos de Jesús?. 

.. Y les pregunta veladamente ¿sois mis 

seguidores? 

 En el evangelio de Marcos (Mc 9,33-37) 

encontramos la respuesta a su y nuestra 

actitud. Los discípulos, dicen amarlo, dicen 

comprender sus enseñanzas, dicen querer 

seguirlo, pero mientras Jesús sube a Jerusalén 

para entregarse por nosotros ellos discuten 

cuál de ellos será el primero en el Reino de los 

cielos… Jesús pregunta simplemente de que 

estaban hablando entre ellos  y eso   les turba, 

¿Cómo decirle que solo les  mueve la 

ambición de poder?  

Jesús les habla suavemente,  con bondad y 

comprensión. No, no está mal desear ser el 

primero, pero debemos saber que para ser el 

primero hay que ser el último, el servidor de 

todos y lo plantea de una manera deseable. 

Seremos los primeros, si renunciamos a 

nuestras aspiraciones más humanas, debemos 

olvidarnos de nosotros mismos, pensar solo en 

su amor, imitarle en su manera de hacer, ser 

valientes. Estar a la altura de su  AMOR 

En definitiva, todo aquel que se denomine 

cristiano, y  no tenga presente los ejemplos 

aplicables del Maestro para poder seguirlos,  

se dará cuenta de que su vida cristiana difiere 

en gran manera de la propuesta bíblica que en 

su día pronunciara el fundador del 

Cristianismo: «Porque ejemplo os he dado, 

para que como yo he hecho, vosotros 

también hagáis» (Juan 13:15). 
 

CM 
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Cafè entorn de la Bíblia 

Dissabte 9 de Febrer a les 17 h. a 

Sant Eugeni 
 

Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de febrer de  

2019: 

 Universal: Per l'acollida generosa de les 

víctimes de tracta de persones, de la 

prostitució forçada i de la violència. 

Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a divendres a 
les 19,20 hores, i exposició del Santíssim cada 
primer divendres de mes i cada dijous no festiu (ni 
vigílies) del curs escolar a les 19’30 hores. Església 
oberta cada dia feiner de 10 a 13 h. (excepte 
dilluns)  i de 18 a 20’30 h. 
A Sant Eugeni: Es resa el rosari cada dia a les 19 
hores (rosari meditat). Exposició del Santíssim 
cada dilluns no festiu tot el dia (de 10’30 a 19’45 
h.) amb torns de vetlla. Capella del Santíssim 
oberta per a l’oració i visita espiritual cada dia 
laborable de 9’30 a 20’30 hores. 
 

Vida Creixent 
 

AVÍS : els grups de Vida Creixent  de Sant Eugeni I 
papa y Ntra. Sra. del Pilar,  han decidit fer dues 
trobades conjuntes  durant tot el curs,  que seran 
una pel desembre i l’altra pel mes de juny.   
La resta de mesos cada grup es trobarà a la seva 
parròquia com era costum 
 

 DIMARTS, DIA 12 DE FEBRER   A LES 17.00 
H. A SANT EUGENI 

 DIMECRES, DIA 13 DE FEBRER A LES 17.30 
H AL PILAR 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Música, col·leccionisme 
i vida 

 

Un dels defectes més grans que tenen uns 
quants crítics és presumir de discos 
minoritaris, exòtics... segurament pensen 
que marquen coneixement i un alt nivell 
musical. 
Està molt bé la recerca, la curiositat. Però els 
catàlegs nacionals i internacionals de música 
ja són d'un bon nivell. 
Resumint, la recerca contínua és una de les 
possibilitats, però no és imprescindible, jo la 
considero més aleatòria: no per escoltar més 
quantitat s'adquireix més substància. 
Una altra llei antinatura són les "Playlists" 
(compondre provisionalment una selecció de 
peces, dins d'unes músiques concretes. El 
col·leccionisme oficial no és mai sinònim de 
més felicitat o satisfacció (acostumen a ser 
obsessions i manies). I quanta música i vida 
poden encreuar-se, sovint enganxades a 
amors, viatges, vacances especials... 
moments i experiències que ens han quedat 
al cap, i que, si s'usen de tant en tant, ens fan 
revifar... sembla que ens traiem anys de 
sobre i tornéssim a començar a viure, amb 
poques tristeses i gens d'amargor. 
Però qui valora la música de debò no nega la 
màgia d'aquestes barreges,però cal posar-s'hi 
les piles! Cal saber tant com es pugui 
d'aquella peça o obra, que sembla una 
diversió, però que acaba sent una feina, més 
que no altra cosa. Bon 2019!! 
 

Víctor García Toldrà 

 
 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN,  
POSCOMUNIÓN  Y CONFIRMACIÓN 

TODOS LOS SÁBADOS A LAS 19.00 H. A 
CONTINUACIÓN MISA PARTICIPADA 

AL PILAR TOTS ELS DILLUNS  
DE 18 A 19 HORES 
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CORAL ESTEL 
Complint amb el nostre costum del mes de 

febrer ens plau informar-vos  amb un senzill 

resum de les activitats de la Coral Estel durant 

tot el darrer any 2018. 

En aquest any que hem deixat la nostra entitat 

ha participat en set concerts i en tres misses. 

Un breu detall d’aquetes actuacions és el 

següent. El concerts varen ser els següents: el 

dia 13 de gener junt amb la coral Cantaires 

d’Avinyó cantàrem el Concert de Nadal 

corresponent a l’any passat a la capella del 

Magnificat.  El dia 25 de gener a la Residència 

per a gent gran del Parc del Clot del grup 

Arrels, on encara hi residia el nostre antic 

company Joan Anton (a.c.s.), que ens va 

deixar el 7 de novembre prop passat.  El dia 22 

de mars també a la Capella del Magnificat 

vàrem celebrar un concert de Polifonia 

Religiosa amb motiu de la proximitat de la 

Setmana Santa .  El 7 de juny ens van convidar 

a cantar un concert de primavera a la 

Residència de les Monges Franciscanes de La 

Natividad de la Virgen Maria, i el 28 del 

mateix juny vàrem fer a la capella del 

santíssim el concert final del curs 2017-2018.   

Ja en el últim trimestre, el dia 27 d’octubre 

celebràrem la XVIII Tardor Coral a la cripta 

de la nostra parròquia junt amb amics de la 

Coral  Sant Jeroni del Montbau i amb 

l’agrupació de la Coral Quatrevents del Poble 

Sec que ens van visitar per primera vegada, 

encara que havíem mantingut amb ells una 

llarga relació des fa molt de temps.  Finalment 

el 20 del darrer desembre vàrem complir amb 

els nostres amics feligresos cantant el Concert 

de Nadal d’enguany. 

Las tres Eucaristies corresponen al dia 31 de 

maig en memòria de la ex-cantaire Ramona 

Montràs, el dia 12 d’octubre , festa de la nostra 

patrona Mare de Déu del Pilar, a la missa 

major dedicada las feligresos  de la nostra  

parròquia,  i finalment la participació amb el 

Cant de la Sibil·la i “Missa del pollet” de la 

vigília de Nadal a la cripta de l’església del 

Pilar. 

A més hem de ressenyar que durant aquest 

mes de gener ja hem participat en una missa a 

la memòria del Joan Anton Chaves, el dia 17, i 

el següent dijous 24 hem tornat a fer un altre 

Concert de Nadal sol·licitat a la Residencia de 

les mateixes Monges franciscanes que ens 

havien invitat el mes de juny. A continuació 

tornarem als assajos d’un  nou programa pel 

proper concert de Quaresma que encara no té 

data assignada. Recordem que acceptem 

incorporacions noves per a totes les tessitures 

de veus, els actuals membres de la Coral ens 

anem fent grans, i totes les aportacions de 

cantaires joves i grans són benvingudes. 

 
ESPACIO DE REFLEXION  

 

Venid vosotros, benditos de mi Padre, a recibir el 

reino preparado para vosotros desde la creación 

del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 

comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 

forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me 

vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 

vivisteis a verme. Señor  contestaron cuando fue 

eso…  Cuando lo hicisteis con uno de estos 

humildes hermanos míos… (Mt 25,35) 
 

Señor, haz que realmente  te vea en mis hermanos, 

con los que me cruzo en el camino  todos los días, 

y te demuestre en ellos mi amor 
 

 Febrero de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTISMES 
 

Acollida: dilluns 11 de febrer a les 20h 

a Sant Eugeni. 

 

Baptisme comunitari: dissabte 16 de 

febrer a les 18h. a Sant Eugeni 

 

A la parròquia del Pilar segons 

demanda i disponibilitat. 

NOU COLUMBARI  
A LA PARRÒQUIA DEL PILAR 

 

A la capella del Magnificat s'ha construït 

un nou columbari dedicat a la Mare de 

Déu del Pilar. Un espai on les cendres 

dels nostres éssers estimats poden 

descansar al costat del sagrament de 

l?Eucaristia. Serà beneït i inaugurat pel 

nostre vicari episcopal, Mn. Enric 

Termes, el proper dissabte dia 23 de 

febrer després de la missa de 19h.  
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CLUB DE LECTURA 
 

Propera reunió 

21 de Febrer – 19.45 hores 
 

 
 

La reunión del mes de Febrero tiene un carácter 
especial. Los comentarios y opiniones se centrarán 

en el contenido de un manuscrito que está sin 
publicar.  Es una primicia que tenemos en nuestras 
manos con mucha antelación antes de que el libro 

sea editado.  
 

UNA ACTIVITAT CULTURAL, 

INTERESSANT  I  GRATÜITA DE LA 

PARRÒQUIA DEL PILAR. 
 

SI TE GUSTA LA LECTURA, SI QUIERES COMPARTIR 
OPINIONES CON OTRAS PERSONAS. 

SI QUIERES AMPLIAR TU CIRCULO DE AMISTADES. 
¡¡ VEN AL CLUB DE LECTURA ¡¡ ¡¡ TE ESPERAMOS ¡¡ 

 

CINE FORUM PARRÒQUIA 

DEL PILAR 
 

“Dios mío, ¿pero qué te 

hemos hecho?” 
 

Dimecres, 20 de febrer (19:00 h.) 

 
 

Una de les millors comèdies franceses 
dels darrers anys. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLvJ2_243gAhUlgM4BHUdbAOMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.es/Dios-M%C3%ADo-%C2%BFPero-Hemos-Hecho/dp/B00SFXR3K4&psig=AOvVaw145HD8jblEmLLSGi6FT4yu&ust=1548670007783945
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Dante, o la poesia  

que construeix un nou món 
 
Vaig llegir al cultural de La Vanguardia un 

article de Jorge Carrión, sobre una nova 

traducció al castellà de la “Divina Comèdia” 

de Dante Alighieri, mentre a Itàlia preparen la 

celebració del 700 aniversari de la seva mort 

(1265-1321) i he recordat una conferència a la 

que vaig assistir, sobre el mateix tema, de la 

Doctora Laura Borràs, professora a la UB de 

“Literatura Comparada” i de la vaig prendre 

apunts. Entre l’article, els apunts i la memòria 

veurem com surt un senzill article per el 

VEUS.  

 

A la “Comèdia”  de Dante,  Boccacio li donà 

el nom de “Divina Comèdia”, és un dels texos 

més importants de la història de la literatura i 

dels pocs que resisteixen el pas del temps, no 

deixa d’estar mai de moda. La podem situar 

entre l’antiguitat i la modernitat, el realisme i 

la idealització,  és un viatge és a dir una via al 

coneixement, al desconegut.  També ens situa 

entre la mitologia cristiana de l’edat mitjana  

on predominava el teocentrisme i uns recursos 

que ja tendeixen al futur Renaixement  època 

que canvia cap el antropocentrisme, i la 

reivindicació de la llengua romànica com a 

literària en un temps en que el llatí era la 

llengua culta. 

 

Hi ha qui diu que Dante va experimentar i 

innovar, encara que ell era profundament 

conservador, creu que el pas del temps 

transforma la cultura i que les llengües són 

inestables i variables com les arts i la 

literatura. Aquest progressisme al va dur a la 

defensa del pensador laic enfrontat al 

dominant, el clergue. Enllaça: fantasia, 

filosofia, teologia, escatologia i xafarderia, el 

bestiari i la geometria celestial. 

 

“La Comèdia”, poema narratiu, va més enllà i 

recerca també el seu suposat amor per Beatriu. 

És un llibre que canvia d’estructura i 

d’intenció i això ho assoleix dels seus 20 anys 

d’exili, on es va esmerçar en escriure la seva 

obra mestra i la coneixença del món. Potser el 

seu destí era viure sempre a Florència i l’exili 

li va fer conèixer diverses, llengües i cultures i 

el tornà un home més cosmopolita. No se sap 

exactament en quant temps va ésser escrit però 

es creu que entre 1304 i 1321 i està dividit ens 

tres espais, l’Infern, el Purgatori i el Paradís. 

 

Aquí plantejaré una mica la visita a seu  

“l’Infern”.  Dante acompanyat  pel poeta romà  

Virgili, que com a  pagà era a l’infern, ens 

ensenya un Infern, estructurat en forma de con 

invertit de nou cercles, com si fos una ciutat 

amb escales. Virgili li va ensenyant el diversos 

personatges que es van trobant,  com Ulises, el 

viatger, que ha fet igual que ell un viatge 

d’aprofundiment de l’ànima humana  vers el 

coneixement. Viatge al desconegut per 

posteriorment poder-lo explicar. 

 

Les ànimes van a l’altre món en funció del seu 

comportament en vida. Dante en escriure la 

seva obra tenia 35 anys, mitja vida, i un dia 

que s’adorm i somia té l’excusa per construir 

la seva al·legoria. Viu en el món medieval, que 

té la necessitat de visualitzar l’invisible per 

mitjà de les imatges. Per tant quan s’arriba a la 

porta de l’Infern, s’abandona tota esperança. 

Quan més avall, els pecats comesos són més 

importants, i veiem que no passen pel mateix 

raser del cristianisme,  va descendint pel con 

invertit i Virgili li va mostrant a cada cercle 

tota mena d’habitants pecadors.   Ens sorprèn 

que en un dels cercles més propers a la porta 

d’entrada hi trobem personatges amb pecats 

carnals, de luxúria, com la història de Paolo i 

Francesca, amants adúlters, i al fons en una 

planúria gelada el palau de Llucifer on es 

troben els considerats pitjors pecadors que són 

els que han comès traïció a qui els ajudava o 

protegia. 

 

Després passa pel Purgatori i puja al Paradís. 

El seu gran poema és la descripció d’un món 

possible, un món on el centre no és Déu, sinó 

el mateix Dant, concepte ja renaixentista, amb 

la seva obra tan personal i perdurable que 

abans de morir ens va voler deixar, com si en 

ella hi poguéssim veure la seva pròpia 

autobiografia i el nou futur per a la humanitat. 

                                                                                                                           

Montse Carreras 
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LA IMAGINACIÓ 
 

Al llegir, el lector retorna al món de la 
imatge de la mà de les paraules. No són 
imatges donades, com poder ser les 
il·lustracions o del medi audiovisual; són les 
imatges que el lector imagina suggerides 
pels textos i que el lector  les recrea en la 
seva ment.   
Així dons enriqueix la imaginació amb la 
lectura .Llegir es imaginar, i la imaginació es 
la base de qualsevol avenç artístic, científic o 
tècnic. 
La imaginació abunda en les històries de la 
literatura infantil, es mostra a través de 
PERSONATGES FANTÀSTICS. 
La imaginació també ens permet burlar i 
jugar amb el temps. Un temps que no és ni 
passat, ni present ni futur esdevé TEMPS 
IMAGINARI. 
Els llocs dels contes sovint tenen el privilegi 
de no trobar-se enlloc. Són també LLOCS 
IMAGINARIS. No són de fàcil accés, només 
per aquell que té la capacitat d'imaginar.  
Aquestes primeres percepcions, fins arribar 
a la imaginació, la fan els nens acotxats 
primer per la veu de les cançons i contes que 
els adults, familiars o mestres els 
transmeten, fins que són capaços, davant les 
pàgines d'un llibre, de comprendre i gaudir 
de la lectura tots sols. Aquesta 
independència lectora els fa més lliures i els 
dóna l'accés al coneixement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SACRAMENTO UNCION DE LOS 
ENFERMOS DIA 11 DE FEBRERO A LAS 

20 H.  PARA RECIBIRLO APUNTARSE EN 
LA SACRISTÍA Y DESPACHO 

PARROQUIAL DE SANT EUGENI 
 

PARROQUIA DE SANT EUGENI 
CHARLA JUEVES 7 DE FEBRERO  

DE 19.00 A 20.30 H. 
A CARGO DE LA PSICÓLOGA  

FRANCISCA ROJAS 
 

TEMA:  
SISTEMAS FAMILIARES EN LA PRÁCTICA 

“Pesos y mochilas” individuales y 
familiares 
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La litúrgia va marcant 
 

Ens preparem per a la Quaresma de 
2019, finides les celebracions del 
Nadal i de l'Any Nou. 
 
El naixement de Jesús fou com 
pujar al primer esglaó de la seva 
estada terrenal, per al seu final 
arribar al cim del Mont Calvari,  
i  la humanitat redimir. 
 
En el món que estem vivint el 
materialisme ens ofega en tota 
circumstància. Cada fantàstic 
descobriment ens revolta la ment. 
 
Per això cal esforçar-nos per cada 
cop ser més exigents en els nostres 
raonaments interiors. preguem per a 
què sapiguem retrobar sempre el 
camí de Déu. 
 
Que en el temps quaresmal, que 
s'acosta, Déu refermi la nostra fe 
cristiana, per tal de poder arribar al 
temps pasqual, i entonem l'al·leluia 
plens de veritable goig. 
 

Francisco Baldrich 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

FEBRER DE 2019 
Dll Dm Dmc Djs Dvs Dss DMG 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

 
 

 
     

1 dvs St. Cecili 

2 dss 
Presentació del Senyor 
(candelera) 

3 DMG IV  Durant l'any 

4 dll St. Gilbert 

5 dm Sta. Àgueda 

6 dmc St. Pau Miki 

7 djs St. Ricard, rei d'Anglaterra 

8 dvs Sta. Elisenda 

9 dss Sta. Apol·lònia 

10 DMG V  Durant l'any 

11 dll Mare de Déu de Lourdes 

12 dm Sta. Eulàlia 

13 dmc Sta. Engràcia 

14 djs Sts. Ciril i Metodi 

15 dvs St. Faustí 

16 dss St. Onèsim 

17 DMG VI  Durant l'any 

18 dll St. Simó 

19 dm St. Gabí 

20 dmc St. Nemesi 

21 djs St. Claudi 

22 dvs Càtedra de St. Pere 

23 dss St. Policarp 

24 DMG VII  Durant l'any 

25 dll St. Cesari 

26 dm St. Nèstor 

27 dmc Sta. Honorina 

28 djs St. Hilari 
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Web de l'agrupació parroquial 
http://parroquiapilarsanteugeni.com 
 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 20 hores (Castellà: dilluns, dimecres i 
divendres; Català: dimarts i dijous) 
Vigílies de festiu: 20 hores (bilingüe) 
Festius:  11 h (Català),  13 h (Castellà)  i  20 h 
(castellà). 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: 18’30 a 20’30 hores. 
Capella del Santíssim de 9’30 a 20’30 h.  
Exposició del Santíssim tots els dilluns (no festius) de 
9 a 20 h. amb torns de vetlla.  
A les 19 h. rosari meditat  i vespres. 
 

HORARI DE DESPATX 
Dimarts, dimecres i dijous de 18 a 19’45 h. (dimecres 
només per a sol·licituds de partides) 
Secretaria: Sra. Maruja Ávila. 

 

EUCARISTIES 
Feiners: 19  hores (Català) 
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català) 
Festius: Capella del Magníficat: 10 h (Català) i  
12 hores (Castellà) (aquest mes la missa amb la 

confraria de la Valvanera, serà el 24 de febrer) 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de 
18 a 20’30 hores. 
Exposició del Santíssim el primer divendres de 
cada mes, en acabar la missa i tots els dijous 
(ambdós excepte festius ni vigílies de festiu) del 
curs escolar, de 19’30 a 20'30 h. 
 

HORARI DE DESPATX 
Només sol·licituds de sagraments i disposició de 
locals;  expedients i partides es fan a Sant Eugeni 
Dilluns i Dimecres de 18 a 19 h.  Sra. Anna Pérez 

 

SERVEIS COMUNS 

PASTORAL DE LA SALUT 

Salus (sagraments) tel. 93 202 06 96 
Tel. Esperança: 93 414 48 48 
St. Eugeni: P. Fermín Martínez  
El Pilar: Amèlia Inglés 
 

AMICS DEL GOIGS :  
El dimecres  no festius a St. Eugeni de 18 a 20 h.  
Tf. 93 321 64 51      Sr. Joan Torrell 
amicsdelsgoigs@gmail.com 
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/  
 

CATEQUESI COMUNIÓ  
Dilluns de 18 a 19 hores al Pilar 
Dissabtes de 19 a 20 h. a St. Eugeni 
Missa d’infants: dissabte a les 20 h. a St. Eugeni 
Coordinadora: Sra. Rosa Pifarré 

COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS -O.A. 
Dissabte de 19 a 21 hores al Pilar 
tel. 619.85.79.15 
 
CÀRITAS 
Dimarts  de 16 a 18 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Núria Español (aliments al Pilar) 

- Lourdes Servent (aliments a St. Eugeni) 

Menjador EMMAÚS 
Menjador de dilluns a divendres de 13 a 16 hores, i 
despatx d’ Emmaús de 11 a 12 hores,  a Sant 
Eugeni. 
- Sra. Lourdes Servent 

 
PARRÒQUIA DE 
SANT EUGENI I, PAPA 
C/ Comte Borrell, 307 
08029-Barcelona  
Tel. 93 321 44 32 

 

 
E-mails parroquials: 
mdpilar35@arqbcn.org 
santeugeni80@arqbcn.org 

 

 
PARRÒQUIA DE 
NOSTRA SRA. DEL PILAR 
C/ Casanova, 175 
08036-Barcelona 
Tel. 93 430 95 88 

 
 

 

mailto:amicsdelsgois@gmail.com
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/

