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CATEQUESIS DE LA AGRUPACIÓN 

PARROQUIAL: CURSO 2019-2020 

 

INCSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE  
 
INSCRIPCIONES PARROQUIA DEL PILAR : 

 LOS DIAS 16 AL 20 DE 18.00 A 19.00H. 
EN EL DESPACHO PARROQUIAL. 

 
INSCRIPCIONES SANT EUGENI 

 A PARTIR DEL 9 DE SEPTI8EMBRE LOS 
DIAS DE DESPACHO : MARTES, 
MIERCOLES Y VIERNES. HORARIO DE 
18.00 A 19.45H. EN EL DESPACHO 
PARROQUIAL. 

 
EL CURSO EMPEZARÁ EN EL MES DE 
OCTUBRE: 

 EN SANT EUGENI EL DIA 5 A LAS 19.00 
H. 

 EN EL PILAR EL DIA 7 DE OCTUBRE A 
LAS 19.00 H. 

 
RECORDAMOS A LOS PADRES Y/O MADRES 
QUE HAN DE MATRICULAR A TODOS LOS 
NIÑOS, TANTO DE PRIMERO COMO DE 
SEGUNDO CURSO DE CATEQUESIS 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de setembre de  

2019: 

 Universal: Perquè els polítics, els científics 

i els economistes treballin junts per a la 

protecció dels mars i els oceans. 

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 (acaba el 
dijous dia 27 de juny). 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. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOVA REALITAT 
 

Els qui vulguin tirar endavant, "fer 
carrera", amb la música hauran de 
difondre a la perfecció els seus 
productes, ben acabats. 
I a més, per la part humana i 
professional, estar ben preparats i oberts 
a la nova realitat que vivim. Qui aprèn 
ràpidament no pot desaprofitar res! La 
qual cosa, irònicament, no és totalment 
llunyana, doncs a l'edat mitjana ja ho 
feien joglars i trobadors.  
Qui no vulgui perdre compàs, 
legítimament, haurà d'adjuntar 
tecnologies, difusió, dret, economia,... 
Als primers anys del nou segle això no 
era tan tangible; ara, sí. I tot just està en 
moviment! 
Sembla que el passat musical recent pot 
guanyar-li terreny al passat musical més 
antic i remot. I que, per suposat, no s'ha 
de perdre mai! 
Rosalia i Sílvia Pérez Cruz són exemples 
d'identitats actuals sòlides: difusió, 
empatia...  
I el tema continuarà! 
 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

BAPTISMES 
 

 A St. Eugeni, propera celebració 

comunitària el dissabte 21 de 

setembre a les 18h. I preparació el 

dilluns anterior, 16 de setembre a les 

20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
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Després de les vacances, que confiem que 
han  estat per a tothom un descans i un 
recuperar forces,  EL FAR DE CONTES 
reprèn el nou curs amb la vocació de sempre: 
la d'apassionar els infants i joves en la lectura 
i l'estima als llibres.  

Des del local que tenim gràcies a Mn. Nino, 
en el 2on pis de la Parròquia de Sant Eugeni, 
posem a la vostra disposició la col·lecció 
particular de  més de tres mil llibres il·lustrats 
de literatura infantil i juvenil per a que en 
podeu gaudir sempre que vulgueu.  

 La tasca del FAR DE CONTES és presentar 
llibres i narrar contes a les escoles, junt amb 
activitats d'animació a la lectura, com tallers 
relacionats amb el conte que expliquem. 

També fem tallers temàtics sobre un tema 
concret que l'escola proposi a través del 
Centre de Recursos Pedagògics del que 
formem part. Organitzem tallers i préstec a la 
Biblioteca de l'escola de llibres relacionats 
amb el tema. 

Per nosaltres és un voluntariat, i per les 
escoles que visitem és a més un projecte 
solidari, ja que el pagament de l'activitat es fa 
en aliments per al Supermercat solidari DISA. 
Així engresquem tot l'equip de mestres i pares 
que, des del Consell Escolar, participen en 
una acció tan satisfactòria com és ajudar als 
que ho necessiten .  

Aquest curs preparem un concurs obert a 
tots els nens i nenes de les escoles que 
visitem i també de la Parròquia. 

EL LLIBRE QUE MÉS M'AGRADA  serà un 
concurs trimestral. Més endavant us direm les 
bases i dates. 

 

VIDA CREIXENT 
 

Vida Creixent sent el goig de formar part 

d'aquesta comunitat parroquial on ens sentim 

com en una gran família en la que es va 

dibuixant i transmetent allò que és més 

important: Viure, Creure i Celebrar.  

El nostre ADN és l'Eucaristia a la que només 

podem accedir per la fe. Celebrem, doncs, la 

nostra fe en el Crist ressuscitat, i la compartim 

amb la comunitat parroquial i amb el món. 

Jesús està sempre amb nosaltres per donar-nos 

aquest Amor i Pau que ens són tan necessaris. 

Amèlia Inglés 

 

Les properes reunions dels grups de Vida 

Creixent seran: 

 A Sant Eugeni el dimarts 17 de setembre a les 

17h. 

 Al Pilar el dimecres 18 de setembre a les 

17'30h.  
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Societat, anàlisi i integració 
 
ENS CAL SUPERAR INDIVIDUALISMES ACTIUS I 
PASSIUS 
 
No divaguem, habitem l'Esquerra de l'Eixample. 
Aquest ha esdevingut molt diferent 
sociològicament, respecte, per exemple, als anys 90. 
El que som, a on estem i allò que ens envolta, és 
complex d'analitzar, per causes diverses. Així, doncs, 
millor intentar trobar solucions. A la parròquia, la 
reunió de feligresos, l'escoltar lectures, desxifrar-les, 
interpretar-les, ... ens dona espai mental per situar-
nos al barri, ara mateix, i tal com és ara. També per 
entendre el que no ens agrada, i intentar  millorar-
lo.  
 
Però és important assenyalar que no tots els 
habitants del nostre barri tenen aquest marge 
mental i material, amb temps de reflexió per, per 
exemple, refusar solucions dolentes respecte a 
realitats com la indigència, les drogues, o casos de 
solitud extrema; o exclusió per manca de salut 
mental (amb molts diferents matisos) i en el que es 
treu tota importància a la persona afectada i a les 
seves opinions i parers (vulgarment, "el ninguneo"), 
o sotmetre'ls a mofes, etc...  o també arraconar-los 
com a persones "no desitjades" i negar-los la veu i el 
vot... Així m'entorno a la cruesa de les terrasses, 
doncs la companyia d'un cafè, o refresc, em fa 
adonar-me de moltes coses.... no desitjades! 
 
Així observo la capacitat d'engany i seducció 
individual que fan els indigents que passen per 
aquests carrers, on hem de ser víctimes els individus 
de bona fe, despistats,... tot i que és veritat que no 
tots són iguals... Aquest problema no té curació ni 
solució sense prevenció, perquè la resposta ha de 
ser organitzada i planificada: repartir i compartir. 
 
Karl Marx (el cito, no pas per portar la contrària a la 
religió, sinó perquè ni era frívol ni idiota) deia: "cal 
no confondre l'interès immediat amb l'interès real". 
 
Així, doncs, "El lazarillo de Tormes" pot ser una bona 
lectura, però no reflecteix una base sòlida real. Cal 
planificació per no haver d'aturar, cosa sempre 
desagradable, als "artistes de la improvisació" (final 
de la pel·lícula? Màquines escurabutxaques?). 
Sense més comentaris! 

Víctor García Toldrà 

CORAL ESTEL 
Desitgem a tots els lectors d’aquestes notes 

informatives que hagin gaudit dels dos mesos de 

rigorós estiu juliol i agost de la millor manera 

possible, encara que les notícies de successos 

lamentables i poc desitjables han abundat en 

gran quantitat en els mitjans de comunicació. 

 

Ara al setembre a tots els cantaires de la Coral  

Estel ens esperen un repte important. Hem de 

preparar tres cantades en les que estem 

convidats. La primera és l’actuació conjunta de 

totes les corals del barri de l´Esquerra de 

l’Eixample en la seva Festa Major que s’escau a 

la primera setmana d’octubre. Els concerts es 

reparteixen entre dues esglésies del barri, una 

d’elles acostuma a ser Sant Eugeni Papa. 

 

A continuació el dia 12 és la festa de la nostra 

patrona La Mare de Déu del Pilar, en castellà La  

Virgen del Pilar, i com cada any és costum que 

ens convidin  a acompanyar amb els nostres 

cantar a la Missa Major de la parròquia a les 10 

h. del matí, anterior a la missa dedicada a tots els 

residents i feligresos aragonesos amb 

participació de les entitats regionals.  

 

Finalment el 27 d’octubre hem previst celebrar 

al XIX Tardor Coral fent una trobada de tres 

corals, que tenim previst convidar, i que cantem 

conjuntament a la cripta de la nostra parròquia. 

 

Donarem detalls més concrets en el proper 

butlletí Veus del mes d ‘octubre. Ens agradaria 

molt poder gaudir de la seva presència. Estan 

tots vostès convidats. Ens esmerçarem per fer 

uns concerts que siguin del grat de tothom. 

 

 Moltes Gràcies !! 
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ÉS  FESTA  MAJOR!!! 
 

Doncs mireu, sí a Castellterçol escara és Festa 

Major. Va començar el divendres 23 i acabà 

dimarts 27 d’agost. I pensareu, què  té de 

particular aquesta festa Major que no tingui 

cap altra? 

La festa és en honor de Sant Fruitós i Sant 

Víctor, els patrons del poble i sempre és el 

darrer cap de setmana d’agost. I té, com totes: 

repic de campanes, una missa molt bonica, la 

fira per la canalla, els gegants i la seva 

cercavila, els diables,  les sardanes i música 

sorollosa per als joves. 

 

Però té una característica especial: a la sortida 

de Missa del diumenge, a la plaça Vella, la de 

l'Ajuntament s’hi balla “La Dansa de 

Castellterçol”, molt antiga, del segle 17 o 18. 

Llavors Castellterçol era un poble petit però 

ric, ja que treballaven la llana per a la filatura 

posterior i això feia que el poble gaudís d’una 

bona economia. Junt amb molts pous de gel 

que es portaven a BCN, per a finalitats 

mèdiques. 

 

Actualment la música és la mateixa, però 

arranjada pel mestre Frederic Mompou, i sis 

parelles la ballen. Anys i anys ha, que un xicot 

li demanés ballar la dansa era com dir-li si és 

volia casar amb ell i això tenia un encant 

afegit. Actualment  hi ha anys que tenen feina 

per trobar les parelles que la vulguin ballar. 

Van vestits com a primers del segle XX, les 

noies amb mantellines blanques  i  vestits  a la 

moda d’aquells anys i els nois amb capa de 

vellut i capell de copa. La toca una cobla, mai 

una orquestra, i és molt cerimonial, lenta, però 

la música és preciosa. Recordo el mestre 

Mompou poc abans de morir que hi va assistir 

i estava  molt emocionat . En un dels seus 

enregistraments, “Cançons i danses”, la podeu 

trobar. 

 

Presideixen la cerimònia les autoritats locals i 

sempre conviden alguna de fora, però 

important. Jo he vist amb els quasi 50 anys que 

hi anem a passar l’estiu, venir a presidir-la 

quasi tots els Presidents de la Generalitat o 

alguns dels Consellers. Penseu que 

Castellterçol és on va néixer i també hi va 

morir l’inspirador i primer President de la 

Mancomunitat de Catalunya, que tant va fer 

per la llengua i la cultura del nostre país 

(escoles, biblioteques  etc.), llàstima que va 

morir als 47 anys. 

 

La plaça sempre està pleníssima i venen cotxes 

i autocars d’altres llocs per veure-la, només es 

balla aquest dia i a la una del migdia, i temps 

enrere donava pas a una ballada d’altres peces. 

També el dilluns es balla el “Ball del Ciri”, 

que hi ha altres pobles que el tenen, entre ells 

Moià. Tres parelles són les encarregades dels 

altars dels patrons i dura la seva tasca un any, i 

seguint una melodia molt maca i un ritual 

antic, les noies duen a una mà un ciri guarnit 

de flors i a l’altra una almorratxa plena de 

colònia amb que van esquitxant tota la canalla 

que estan esverats, cridant que en volen. Les 

noies passen el ciri a les altres tres parelles i 

els nois porten una petita botella de colònia 

que llencen amb  força sobre la teulada de 

l’Ajuntament entre els aplaudiments del 

públic. Les flors es donen a la parella que 

durant l’any següent es cuidarà dels altars dels 

sants patrons. 

 

Us ben asseguro que tant la Dansa com el Ball 

del Ciri, tenen aquell regust de cosa antiga, 

però que encara agrada.  Després de tants anys 

de veure-ho, jo encara m’emociono. 

Castellterçol us hi espera ens els propers 

anys!!!   

                                                                                                          

Montse Carreras 
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Setembre 
 
El calendari litúrgic assenyala el dia 5 de 
setembre, la memòria de Santa Teresa 
de Calcuta. No tinguem oblit de les seves 
excepcionals virtuts en favor dels 
abandonats en els indrets de l'immens 
Indostan. 
Fou monja i priora, i en els seus convents 
tot racó s'aprofitava per donar el màxim 
ajut als seus estimats acollits. Per tot el 
món fou reconeguda i estimada la seva 
tasca, fins i tot fora de l'àmbit cristià, i se li 
concedí a Noruega el Premi Nobel de la 
Pau.  
Després d'un rigorós procés canònic, 
l'Església la proclamà "santa". Aprofitem 
la seva intercessió davant Déu en favor de 
tants migrants que malden per arribar a 
Europa fugint de guerres i misèries. Que 
els cristians prenguem consciència i 
afavorim el seu socors! 
 
Recordem, tanmateix, que el dia 24 
celebrarem la Mare de Déu de la Mercè, 
patrona de la ciutat de Barcelona: 
- Mare de Déu de la Mercè, Patrona de 
Barcelona, protegiu nostra ciutat!!! 
 

Francisco Baldrich 
 

 

 

 
 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

SETEMBRE 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 29 

30       

 
 

 
     

1 DMG XXII durant l'any 

2 dll St. Antolí 

3 dm St. Gregori Magne 

4 dmc Moisès, patriarca 

5 djs Sta. Teresa de Calcuta 

6 dvs Mare de Déu de Guadalupe 

7 dss Santa Regina 

8 DMG 
XXIII durant l'any  / Nativitat 
de Santa Maria 

9 dll St. Pere Claver 

10 dm St. Nicolau de Tolentino 

11 dmc Beat  Bonaventura Gran 

12 djs Dolç Nom de Maria 

13 dvs St. Joan Crisòstom 

14 dss Exaltació de la Santa Creu 

15 DMG XXIV durant l'any 

16 dll Sts. Corneli i Cebrià 

17 dm St. Robert Bel·larmino 

18 dmc St. Josep de Cupertino 

19 djs Sta. Maria de Cervelló 

20 dvs St. Andreu Kim i companys 

21 dss St. Mateu 

22 DMG XXV durant l'any 

23 dll Santa Tecla 

24 dm Mare de Déu de la Mercè 

25 dmc St. Dalmau Moner 

26 djs Sts. Cosme i Damià 

27 dvs St. Vicenç de Paül 

28 dss St. Wenceslau 

29 DMG 
XXVI durant l'any / Arcàngels 
Rafel, Miquel i Gabriel 

30 dll St. Jeroni 
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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) (no hi haurà missa amb la 

confraria de la Valvanera fins al mes de novembre) 
 

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  (comença a l'octubre) 
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 h. al Pilar  tel. 619.85.79.15 
 

CÀRITAS 
Dilluns a divendres  de 17 a 20 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Acollida de dilluns a divendres de 17 a 19h 
- Cafè amb pastes 1r dimarts de cada mes (usuaris 
del rober) 
- orientació laboral els dijous a les 17h 
- tallers de conversa en català els dimecres de 
17'30 a 18'30h 
 

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/

