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ESTAT D'ALARMA PEL COVID-19 
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Tot té el seu moment  (Coh 3, 1-8) 

 
Al bell mig d'aquest confinament que ens ha tocat viure per culpa de l'aparició les darreres 
setmanes a Catalunya (i arreu del món) del virus CoVid-19, baixava a comprar alguns queviures 
quan a la porta de la parròquia vaig trobar-me el nostre veí i amic, el periodista Rafel Jorba.... I 
justament va advertir-me que la Bíblia, concretament el llibre de Cohêlet (Eclesiastès) ja ens 
anunciava que "tot té el seu moment, i que cada temps comporta una actitud"... I recitava aquest 
versets referits: 
 

1 Tot té el seu moment, 
sota el cel hi ha un temps 
per a cada cosa. 
2 Hi ha un temps d'infantar 
i un temps de morir, 
un temps de plantar 
i un temps de collir. 
3 Un temps de matar 
i un temps de guarir, 
un temps d'enrunar 
i un temps de construir. 
4 Un temps de plorar 
i un temps de riure, 
un temps de plànyer-se 
i un temps de dansar. 
5 Un temps de tirar pedres 
i un temps d'aplegar-ne, 
un temps d'abraçar 
i un temps d'estar-se'n. 
6 Un temps de cercar 
i un temps de perdre, 
un temps de guardar 
i un temps de llençar. 
7 Un temps d'esquinçar 
i un temps de cosir, 
un temps de callar 
i un temps de parlar. 
8 Hi ha un temps d'estimar 
i un temps d'odiar, 
hi ha un temps de guerra 
i un temps de pau... 

 
 

 
 
Es curiós com un text bíblic, datat com a mínim al segle VIè abans de Crist (i molt probablement 
anterior, fins i tot), ja ens parlava de què a la vida sempre hi ha un temps per a cada cosa.... Qui 
ens havia de dir que la distància salvés vides? Que trencar els nostres costums socials i gregaris, 
ens fos beneficiós? 
Portem ja molts dies sense poder reunir-nos en comunitat de fidels. I encara preveiem que 
aquesta circumstància s'allargui per unes setmanes més. Per primera vegada, des de temps de la 
guerra civil espanyola, no podrem celebrar comunitàriament la Setmana Santa! Una realitat certa 
i desconcertant... 
Però ens unim en la pregària, els uns amb els altres davant del Senyor! Preguem pels que han 
mort, pels que pateixen, per la soledat d'uns i la lluita interminable i esgotadora de tants altres!!! 
Vivim, sens dubte, temps històrics.... Omplim-los de sentit! No deixem de tenir esperança! No 
deixem de pregar! No deixem d'estimar en la distància!!! 
En aquests moments de dubte i patiment, la nostra fe ens acompanya i ens dona forces davant la 
incertesa... No defallim....! Si Déu és amb nosaltres, qui tindrem en contra? (Rm  8,31) 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, per al mes d' Abril de  
2020: 
Oració Universal: per a què totes les persones 
afectades per les addiccions siguin ajudades i 
acompanyades. 
 
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 litúrgiques) del curs escolar a les 19’30 
hores (acaba el dijous dia 25 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. 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Thriller" (Michael Jackson) 
 

Era i serà una figura musical controvertida. 
Se sap que tenia un pare molt dominant, 
exigent i dèspota. Ell era el més jove dels 
germans, amb alguns dels quals havien 
format un grup: els "Jackson five" o "The 
Jacksons". Amb bona acollida de les seves 
cançons. 
Individualment ell va donar un salt de 
qualitat amb "Off the wall" (1979). Però 
l'autèntic salt mediàtic mundial va venir amb 
el seu àlbum "Thriller" (1982), que va sortir 
en un moment en el qual molts grups i/o 
estrelles musicals s'ensorraven o perdien 
força. 
A més, recordo molt bé aquí que revistes 
musicals dels anys 70 no eren viables 
empresarialment, i plegaven i en surtien 
unes altres... Noves revistes i noves 
músiques! Va ser un moment de transició, de 
canvi, amb un públic confús i despistat. 
Michael Jackson va ser un bon intèrpret 
vocal melòdic, coreògraf i ballarí magnífic: 
les seves passes enrere, quan ballava, eren 
espectaculars. Se les anomenava 
"Moonwack" amb les que ell va ser subjecte 
actiu i passiu de potser el millor videoclip 
musical de la història: el de la 
cançó"Thriller" (filmat per Jon Landis).  
Després de Thriller va haver molta 
expectació, però Jackson va caure en declivi 
creatiu. Es van comentar episodis personals 
tèrbols, i va administrar pèssimament la seva 
salut. 
Sense dubte M. Jackson va marcar una 
dècada i una època. Per això molts el 
defensen tot i que molts d'altres no. Provoca 
encara avui divisió d'opinions!  
 
 

Víctor García Toldrà 
 

  

Tancat fins a la fi del CoVid-19 

Tancat fins a la fi del CoVid-19 

Recordem a tos els 
parroquians de la 

Mare de Déu del Pilar 
i de Sant Eugeni que 
mentre duri l'estat 
d'alerta pel virus 

Covid-19, totes les 
activitats parroquials 
queden suspeses, i 

que els temples 
queden tancats per a 

l'ús públic, on els 
mossens celebrarem 

les eucaristies "en 
absència del poble 

fidel" 
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Primavera 
 

1975:     Llorens del Penedès, Portal Nou 
 

Plovia, no a bots i barrals, Era un xim-xim 
melangiós, gris, alegre, com pluja jove però 
pesada per la seva monotonia grisa, caminava 
a pas de passeig mentre s’atansava a la plaça 
un ressò que sonava cada cop més fort, 
omplint la plaça. A l’entrada vaig entendre-ho. 
Era a l’Església. Cantaven unes veus joves que 
repicaven a cada estrofa “cal que neixin flors a 
cada instant” De debò serà així?.  
La primavera de la natura neix riallera amb les 
flors per vestit. Elles ens donen el seu perfum 
olorós. Ens susciten la vitalitat de la creixença. 
Es desvetllen del somni de l’ensopiment, ens 
encoratgen en la veritat i eficàcia dels propis 
dons com flors distintes en flaire, colors, 
formes i mena, però fornint el vestit 
primaveral. Ens endinsen en la llum que torna 
lluents  els seus joiells. Aquesta és la 
primavera – cal que neixin flors a cada instant. 
Valorem l’ara del dia com les flors a les mans, 
que demà esdevenen  músties. Així arriba la 
primavera. Només aquest deler de flors, de 
colors, de llum, de vida. Ja és renovador en 
termes humans que perden l’encís de la 
natura però guanyen profunditat personal.  
La primavera és l’etapa de la il·lusió, la joia, 
l’esperança abocament  el demà tanmateix de 
l’acció i la revolució. A la nostra primavera 
començada amb els ulls  aclucats o potser 
enlluernats per tantes 
coses, cal que neixin flors a cada, instant, i 
han de néixer al teu jardí. 

 
Avui la primavera em provoca aquests records:  

- La primavera de Praga (Txèquia) 1968 
- La revolució dels clavells ( Portugal) 1974 i 
- La revolució de la rosa groga amb la 

Resiliència 2020, que és la 
lluita aferrissada i pacífica per vèncer el pecat, el 
mal i la mort, el Covid 19. 
 
           Escolteu, llegiu, o canteu: cal que neixin 
flors a cada instant del cantautor Lluis Llach: 

 

“Fe no és esperar, 
fe no és somniar. 
Fe és penosa lluita per l'avui i pel demà. 
Fe és un cop de falç, 
fe és donar la mà. 
La fe no és viure d'un record passat. 
 
No esperem el blat 
sense haver sembrat, 
no esperem que l'arbre doni fruits sense 
podar-lo; 
l'hem de treballar, 
l'hem d'anar a regar, 
encara que l'ossada ens faci mal. 
 
No somnien passats 
que el vent s'ha emportat. 
Una flor d'avui es marceix just a l'endemà. 
Cal que neixin flors a cada instant. 
 
Fe no és esperar... 
 
Enterrem la nit, 
enterrem la por. 
Apartem els núvols que ens amaguen la 
claror. 
Hem de veure-hi clar, 
el camí és llarg 
i ja no tenim temps d'equivocar-nos. 
 
Cal anar endavant 
sense perdre el pas. 
Cal regar la terra amb la suor del dur treball. 
Cal que neixin flors a cada instant.” 
 

Mn. Pere Boixaderas 
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SOCIETAT, ANÀLISI I INTEGRACIÓ 

 

    UNA DE PSIQUIÀTRES 

Dues persones, o fins i tot un país sencer, o el 

món, pensen l'una de l'altra coses que no són 

veritat (ja sigui una part o totalment)... Això és 

bastant inevitable, doncs els prejudicis estan 

en el tarannà humà. Sembla inevitable, sí... 

però és molt millorable gairebé sempre! 

Les psiquiatries i els psiquiatres no tenen cap 

color: blanc-negre, bonic-lleig... doncs no hi 

ha virtut moral en judicar i valorar actituds i 

comportaments aliens: bàsicament es tracta de 

reduir dolors i patiments (sobretot, i massa 

sovint, amb fàrmacs!). 

Ells parteixen d'una premissa que no sempre es 

compleix, ni de bon tros: "cada humà té una 

funció productiva i social". I jo dic: 

1- Som tots, productius? 

2- A qui li ha tocat ser passiu, quins barems de 

productivitat cal aplicar-l'hi? 

A més, de vegades, fan minvar normes de 

moral o d'ètica: "Ara mateix no s'usen o s'usen 

poc", et diuen... Fins i tot socialment van 

trobar una paraula per això... "moralina". 

Per a mi, un home o una dona valen per allò 

que els ha mogut. És la finalitat, la intenció 

final, allò que cal tenir en compte! 

Però podem parlar també dels medis emprats: 

el cristianisme i l'existencialisme reuneixen 

molta més riquesa, fons, continguts, virtuts... 

És a dir, ben usats, són clarament més 

alliberadors que la medicina psiquiàtrica, i les 

medicines de les farmacèutiques! 
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Des del FAR DE CONTES  us volem fer arribar 
una gran felicitació a tots aquests nois i noies que 
es porten tan bé aquests dies de confinament i 
que saben passar les estones fent moltes 
activitats a casa. Us volem recordar unes quantes. 
 
Hi ha  unes webs farcides de contes i són un bon 
recurs per llegir aquests dies que no podem anar a 
comprar llibres si no és on-line, i això als que ens 
agrada anar "de llibreries" no ens satisfà. 
 
Tornarem si Déu vol a acompanyar els fills o els 
nets a les nostres llibreries preferides i escollirem 
els llibres i els contes que més ens agradin, però, 
mentre, us suggerim: 
 
Les webs: 
 

 Una ma de contes : 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-

contes/  

 Tot  contes: http://www.totcontes.net/ 

 Contes per canviar el món: 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat/infantil/div

ulgacio/contes/index.html 

 Au, Llegim!: 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/lectures/in

dex.html 

 Cavall fort: https://cavallfort.cat/ 

 
Cal passar-ho tan bé com es pugui. 
 
CONFIEM I REINVENTEM-NOS!!! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
http://www.totcontes.net/
http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat/infantil/divulgacio/contes/index.html
http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat/infantil/divulgacio/contes/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/lectures/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/lectures/index.html
https://cavallfort.cat/
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"Coronavirus: la iglesia cerrada ":  
 

Queridos amigos parroquianos: el día 13 de marzo viernes, se decidió cerrar la parroquia del 
Pilar a todos los efectos; catequesis, reuniones, misas, etc...  
Como aún no teníamos noticia de ello, las personas que asistimos al rosario, nos congregamos a 
las 18'30 h, para poder rezarlo antes de misa, ya que después estaba programado el Via Crucis. 
Así nos quedamos a las puertas, aguardando a que abrieran, pero a las 19h aún no habían 
abierto. Ana, la secretaria, nos comunicó por teléfono que la parroquia se había cerrado a 
mediodía, y que permanecería cerrada hasta nuevo aviso. Mientras, fue llegando más gente que 
venían a misa de 19h. 
Total, que quedamos un pequeño grupo que amistosamente nos pusimos a charlar. Y estuvimos 
así hasta las 20h. Algunos nos conocíamos de vista, pero nunca nos habíamos preguntado por 
nuestros nombres. Nos lo pasamos muy bien charlando, y así estrechamos nuestros lazos 
parroquiales. Ahora somos "parroquianos en el exilio".  
Dios quiera que pronto nos podamos volver a reunir, pasada la epidemia, y podamos dar juntos 
gracias a Dios. 
¡Cuídense! 
 

Margarita Mestres 
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HERMANDAD DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA PEANA EN 

BARCELONA 

 

Es el mes de Mayo el mes de las flores y el 

mes dedicado a la flor más hermosa, MARÍA, 

madre del Señor. Es este el mes en el que la 

hermandad celebra su fiesta patronal en 

Barcelona,  con el fin de honrarla, venerarla y 

demostrarle nuestro amor como borjanos e  

hijos suyos que  somos. 

 

El día 17 de Mayo, tercer domingo, a las 12 

horas, tendrá lugar, si las circunstancias lo 

permiten, la celebración de la Santa misa en la 

Cripta de la Parroquia del Pilar, que será 

oficiada por nuestro Consiliario Mossèn Ángel 

Jesús Navarro. La imagen de la Virgen estará 

al lado del altar mayor y al finalizar la 

eucaristía veneraremos su imagen y le 

cantaremos el himno. A esta misa  están 

convocados todos nuestros socios,  y a ella 

también  asisten  cofrades de Valvanera  así 

como fieles  de la parroquia que se unen a 

nosotros para asistir a la misa del domingo. 

 

El día 3 de este mismo mes, se celebra en la 

ciudad de Borja  la gran fiesta de nuestra 

Patrona la Virgen de la Peana. La junta y 

algunos de sus socios viajamos hasta allí, 

como cada año, para estar presentes en todos 

los actos que  se celebran en su honor. En 

representación de la Hermandad, asistiremos a 

la misa solemne y ofrenda de flores haciéndole 

entrega de un ramo en nombre de todos los 

socios. Por la tarde en el  Rosario de Cristal, 

portando el estandarte, acompañaremos a la 

Virgen en su recorrido por las calles de la 

ciudad. En Borja al igual que en Barcelona 

pediremos a ELLA por todos nosotros, en 

especial por los que forman el equipo de esta 

gran Parroquia, sacerdotes, colaboradores,  y 

todos los fieles. 

 

Han pasado más de sesenta años desde que la 

hermandad se fundó. Han sido años de 

perseverancia y empeño para seguir 

manteniendo el fin para la que se creó, que no 

es otro sino el de mantener vivo  el amor que a 

nuestra Virgen profesamos como madre y 

patrona.  Así se lo manifestamos cada año en 

esta celebración.  

 

Fue en Mayo del 2013, que la imagen de la 

Virgen quedó entronizada en la Cripta de la 

Parroquia del Pilar.  Desde ese día y después 

de muchos años se vio cumplido el  mayor 

deseo de los asociados;  el de ver a nuestra 

Patrona junto a la Virgen del Pilar y a la de 

Valvanera. Como  aragoneses, riojanos y 

borjanos, asistimos juntos a los diferentes  

actos religiosos que se celebran en las fechas 

señaladas  de cada festividad, actos que 

vivimos con gran fe y devoción.  Nuestro 

hermanamiento entre  la Cofradía de 

Valvanera y  de la Peana, ha supuesto un 

mayor conocimiento de ambas, dándonos la 

ocasión de ayudarnos  y colaborar cuando el 

caso lo requiere.  Anguiano en la  Rioja, donde 

se encuentra el monasterio de Valvanera y 

Borja en  Aragón,  se sitúan muy cerca 

territorialmente pero los riojanos y borjanos de 

las colonias residentes en Barcelona apenas 

nos conocíamos. Este hermanamiento nos ha 

permitido no solo conocernos personalmente, 

sino el de conocer también las ciudades de 

nuestros orígenes y sus Patronas, la Virgen de 

la Peana  y la de Valvanera, en donde se  les  

profesa  gran devoción y amor.  Cuando 

salimos de nuestra tierra para trabajar en 

Cataluña nos las llevamos en el corazón y 

después de fundar nuestras asociaciones aquí  

tenemos  sus imágenes, en la cripta de la 

Parroquia del Pilar, en donde por siempre 

estarán con nosotros para  honrarlas  e 

implorar su ayuda.   

                                                                                    

LA JUNTA 
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Sant Gaudenci és molt venerat a la parròquia de Sant Joan d'Horta (Barcelona), on fins i tot es 
conserva hores d'ara un vot de poble des del setembre de 1731. En aquella ocasió va ser motivat 
pel do de la pluja que feia moltíssima falta. També era conegut, però, pel seu poder sanador 
contra pestes i tota mena de plagues. Mn. Josep Prat, l'actual rector de Sant Joan d'Horta, va estar 
malalt i ingressat a causa de l'actual Covid-19... Però ha recobrat la salut, gràcies a Déu... Potser 
Sant Gaudenci hi va posar de la seva part.... Encomanem-nos-hi!
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Reflexionem 
 
Des de ja fa temps estem molt sovint 
informats dels inesperats successos 
ocorreguts en diversos i apartats punts de 
la terra. Amb dades molt negatives per 
terra, mar i aire. 
La humanitat des de fa un parell de segles 
hem viscut descobriments inesperats que 
han permès millorar la seva qualitat de 
vida d'una part afortunada d'aquesta 
humanitat. Però no s'ha tingut en compte 
que allò bo per a uns humans estava 
perjudicant les forces de la resta del món, i 
encara d'una bona part d'aquesta mateixa 
humanitat... i això sempre comporta 
conseqüències! 
Tempestes espectaculars destrossen i 
neguen grans extensions de boscos i 
plantacions, i s'ofeguen i exterminen gran 
quantitats d'animals i espècies, també per 
culpa directa o indirecta de l'acció 
humana. Desapareixen platges i conreus, 
vida animal i vegetal... i vides humanes. 
Desgràcies i malalties surten arreu...  
Com a cristians haurien d'incloure en els 
nostres precs, que Déu vulgui il·luminar i 
guiar les ments dels homes, per tal que 
puguem trobar remei per a nosaltres i per 
al nostre món!!! 
 

                                     Francisco Baldrich  
(text lliurat al gener de 2020) 

 
 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

ABRIL DE 2020 
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 dmc St. Hug 

2  djs St. Francesc de Paula 

3 dvs Santa Maria al peu de la Creu 

4 dss St. Plató 

5 DMG DIUMENGE DE PASSIÓ 

6 dll Dilluns Sant 

7 dm Dimarts Sant 

8 dmc Dimecres Sant 

9 djs Dijous Sant 

10 dvs DIVENDRES SANT 

11 dss Dissabte Sant 

12 DMG PASQUA DE RESURRECCIÓ 

13 dll Dilluns octava Pasqua 

14 dm Dimarts de Pasqua 

15 dmc Dimecres de Pasqua 

16 djs Dijous de Pasqua 

17 dvs Divendres de Pasqua 

18 dss Mare de Déu de l'Alegria 

19 DMG II de PASQUA 

20 dll St. Sulpici 

21 dm St. Anselm 

22 dmc St. Gai 

23 djs Sant Jordi, Patró Catalunya 

24 dvs St. Fidel de Sigmaringen 

25 dss St. Marc evangelista 

26 DMG III de PASQUA 

27 dll 
MD de Montserrat, Patrona 
Catalunya 

28 dm St. Pere Chanel 

29 dmc Sta. Caterina de Sena 

30 djs St. Pius V 
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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) (diumenge 29 de març, a les 12h, 

tindrem missa amb la confraria de la Valvanera) 
 

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 
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