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CATEQUESIS DE LA AGRUPACIÓN 

PARROQUIAL: CURSO 2020-2021 

 

INCSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE  
 
INSCRIPCIONES PARROQUIA DEL PILAR : 

 LOS DIAS 14 AL 17 DE 18.00 A 19.00H. 
EN EL DESPACHO PARROQUIAL. 

 
INSCRIPCIONES SANT EUGENI 

 A PARTIR DEL 1 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 19 DE 
OCTUBRE (horarios por confirmar) 

 EN EL PILAR EL DIA 19 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  

2020: 

 Universal: Perquè els recursos del planeta 
no siguin saquejats, sinó que es 
comparteixin de manera justa i 
respectuosa. 

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. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dos mítics: Deep Purple i 
Led Zeppelin 

 

Seré clar: tos els rànquings de grups 
importants i cabdals a la història del rock 
posen per damunt a Led Zeppelin. Però 
Deep Purple també tenia molts 
partidaris. Jo soc un d'ells. 
Crec que els Deep Purpple tenien una 
formació musical integral més rica i més 
completa. Especialment l'organista Jon 
Lord i el guitarrista Ritchie Blackmore. 
Tenien una base de música clàssica molt 
sòlida. A més, aportacions de la música 
de Jazz que es fan molt explícites al tema 
"Lazy" ("mandrós").  
El recorregut de Deep Purple ha estat 
llarg i extens, afegint-hi, a més a més, 
continuacions i escissions en grups que 
seguien la mateixa línia musical,però 
menys creatius que els Deep Purple, com 
els àlbums "Machine head" i "Made in 
Japan". 
Es podria objectar que els Led Zeppelin 
eren més variats: però jo crec que el 
carisma visual del cantant Robert Plant i 
del guitarrista i compositor, Jimmy Page, 
els feien sumar més partidaris, tant a 
Anglaterra com als Estats Units. Els Led 
Zeppelin realment feien embogir! Però a 
mi, la coherència en l'estructura de les 
cançons sempre m'ha convençut més... 
Honestament! 
 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

 

BAPTISMES 
 

 A St. Eugeni, propera celebració 

comunitària el dissabte 19 de 

setembre a les 18h. I preparació el 

dilluns anterior, 14 de setembre a les 

20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
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LES ORENETES 

Les orenetes son ocells que arriben a casa nostra 
cada inici de primavera. Tenim la sort que a la casa 
del poble hi han fet  un niu sota el balcó,i les 
podem observar  fàcilment. 
 Les orenetes viuen en parella. Quan estan 
aturades en algun cable és fàcil descobrir el 
mascle de la femella perquè aquest té la cua més 
llarga i en forma de forca . 
Construeixen el niu fent boletes de fang relligades 
amb brins d'herba .No paren de fer vols per 
aconseguir l'aigua  i el fang necessari . Estan 
gairebé una setmana  amb tot  aquest  procés . El 
niu queda fet sempre en un lloc com pot ser sota 
balconades ...llocs on protegir-se de la pluja  
Els nius son esfèrics i amb una obertura petitona a 
la part superior   
Els ous son arrodonits i petits i els   incuben dues 
setmanes tant el mascle com la femella 
Es molt curiós veure  com els pollets en filera 
treuen el cap del niu reclamant l' aliment i els 
pares son els que els hi porten tots els insectes 
que poden caçar. 
A la part de la casa que dona al balcó podem 
assegurar que no hi ha mosquits, ja se'n cuiden les 
orenetes de fer un bon àpat amb ells . 
Les orenetes com altres espècies insectívores 
quan comença a escassejar  l'aliment a finals 
d'estiu , marxen cap a Àfrica . 
Es reuneixen milers d'orenetes per la seva 
migració 
A la primavera tornaran i si els nius han 
sobreviscut a l'hivern com és el nostre cas 
l'ocuparà la mateixa parella . 

En la cultura popular i rural és molt rica en 
referències a les orenetes .Es consideren un 
símbol de la resurrecció de la vida ja que la se a 
arribada anuncia l'entrada del bon temps i es 
considera que porta bona sort a la casa on hi fan 
niu. 

 

ADÉU ORENETES  

Adéu, orenetes 
torneu  l'any que ve. 
La branca florida  
traurà el cirerer. 
Rovell a les teules ; 
silenci del niu. 
Sou fora vosaltres  
és fora l'estiu.                         Tomás Garcés 

DITES POPULARS  

⋎ Oreneta arribada, hivernada acabada. 

⋎ Per Sant Josep, cada oreneta en son 
indret. 

⋎ En la casa d'orenetes , molta sort i 
amoretes. 

⋎ Per Sant Macià, l'oreneta se'n va. 

CONTES  

☛ En Pau i l'oreneta. 

☛ El príncep feliç. 

☛ Les orenetes i el rei Jaume . 

☛ El conte del talp i l'oreneta 

☛ L'oreneta viatgera. 

☛ Un bosc ple d'amor. 
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Societat, anàlisi i integració 
 
DORMIM A L'ESTIU? DEDIQUEM AQUEST TEMPS 
PRECIÓS ALA REFLEXIÓ? 
 

És veritat que tenim més temps lliure. És un bon 
moment per plantejar-nos els canvis des de 
zero! 
Potser que en tornar de vacances molts quedin 
presoners, o capficats en les seves feines. i així 
es perdin les ganes i la bona predisposició. Tots 
són urgències! 
Jo crec que és temps d'iniciatives: voluntariats... 
I en aquest sentit s'ha de valorar el temps de 
compromís per a créixer, i per a millorar... Quan 
pensem que tot està igual, ens equivoquem. 
Mai dos moments són iguals, fins i tot quan ho 
semblen. 
Que això ens alerti, positivament, dels canvis no 
desitjats, forçats.  Aquests, dissortadament, que 
tots patim, i que marquen un "punt i a part" a 
les nostres vides. De vegades, no per gust, 
podem estar influïts o determinats per 
circumstàncies o imprevistos. 
Val més anticipar-se i treballar amb goig a 
temps, oi? Quan ens pot semblar que acabem 
un cicle, doncs encara ens queda la feina feta. 
No és poca cosa! 
Corregir i augmentar el rellotge de l'estiu pot 
marcar canvis per a millor.... Aprofitem-ho! 
 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

NI GRUMOLLS DE SAL NI PILOT 

DE PREGÀRIES 

 
    A meitat de juliol vaig arribar a la parròquia de 

Santa Eulàlia de Provençana - l’Hospitalet, després 

de la mort sobtada de Mn. Jordi Jané i Jané a la 

Torrassa, a la Parròquia de la Mare de Déu dels 

Desemparats, on va anar Mn. Valentí Balaguer, fill 

de la barriada, a qui jo vaig substituir a la parròquia 

de Santa Eulàlia, on  hi ha diferents barris. Tocant a 

la Gran Via, a la part de marina, hi havia el famós 

barri de la Bomba, de barraques, amb una que feia de 

capella. Al costat de mar i tocant hi havia Bidones 

Valero, amb una capella on celebrava missa tots els 

diumenges  

Mn. Molas. Més avall hi trobàvem el barri de Can Pi, 

vulgarment de “can pixa”. Allí hi havia moltes 

famílies que treballaven tocant el “piano” (així deien 

de les noies que triaven escombraries dels camions i 

dels carros), al costat de porcs, gallines, pollastres, 

conills… i algunes rates. De part de muntanya, hi 

havia (o encara hi és) l’escola nacional “Calvo 

Sotelo” (vulgarment “calvo-sin-pelo”) on Joan 

Gaspar, expresident del Barça, va fer el seus ‘pinitos’ 

de catequesi, amb els partits de futbol al pati: 

‘victòria’ assegurada. D’aquí sortia cap a la carretera 

de Santa Eulàlia el carrer 26 de gener, ara Castelao, 

travessant el carrer Aprestadora. 

    Seguint per la Gran Via cap a Castelldefels, hi 

havia un petit barri voltat de corrals, amb les 

fàbriques Pepsi Cola i la Tèxtil Trias, amb un petit 

campament de gitanos transhumants. Amb ells vaig 

viure aquesta experiència. 

    Un dia els passà pel cap anar a veure el ‘cura’ per 

si podien ‘cristianar un xurumbel’, i si podien 

arreplegar roba i menjar. La criatura tenia tres o 

quatre anys i corria com un dimoni. Els anava a fer el 

ritus de la sal quan una comadre es va avançar i em 

va etzibar: “Padre, échele mucha sal, que sea muy 

resalao”. El ‘xurumbel’ fa fer una ganyota del mal 

gust i la gent va riure discretament. Això em va fer 

pensar en unes paraules de Mateu 5, 13: “Vosaltres 

sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què 

la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per 

llançar-la fora i que la gent la trepitgi”. En veritat, la 

sal és un element important per cuinar bé. Per tal que 

sigui eficaç en els menjars i que doni una salabror 

gustosa ha de ser ben fosa en el plat, sigui líquid o 

sòlid. Si està en el saler o en grumolls al costat del 

plat, no serveix de res. La fe si no dóna gust i sentit a 

la vida humana i a totes les activitats sense que es 

vegi, no val res.                                                                                

 

Mn. Pere Boixaderas, prevere 
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Raffaello Zansio 
 

Els que llegiu els meus escrits al Veus, segur 

que heu descobert que tinc una debilitat per la 

pintura i els seus artistes. I aquest any com que 

recordem el 500 aniversari de la mort, el 6 

d’abril de 1520, al 37 anys del pintor del 

Renaixement  Raffaello Zansio, doncs el 

tindrem present en aquest Veus.  

Raffaello Sanzio, més conegut com “Rafael” 

és un dels pintors més importants del 

Renaixement italià, junt amb altres grans 

artistes: Leonardo da Vinci o Miquel Àngel.  

Va néixer a Urbino el 1483. El seu pare fou un 

pintor (Giovanni Santi) poc conegut que morí 

quan ell era petit. En quedar orfe, va passar per 

diversos tallers per anar-se formant com a 

aprenent i va destacar ràpidament, pel seu 

domini del dibuix i la pintura. Podia dibuixar 

el rostre i la posició del cos humà amb molt de 

realisme. Però també dominava el color, les 

ombres i els petits detalls com el cabell o els 

plecs de la pell o de la roba. 

Per continuar formant-se es traslladà a 

Florència el 1504. Allí va rebre la influència 

de la tècnica i l’estil d’altres  pintors de renom 

com Leonardo da Vinci. Va fer encàrrecs de 

personatges de la noblesa, retaules per a 

esglésies i frescs a les parets dels palaus dels 

rics comerciants de la ciutat.  

En aquesta estada, les seves obres vas assolir 

reconeixement i la fama del seu art arribà quan 

el van reclamar al Vaticà, on va treballar pels 

papes Juli II i Lleó X. El seu moment més 

important en la seva carrera fou a Roma on 

guanyar la “Glòria eterna”.  

Només tenia 25 anys quan va rebre l’encàrrec 

per decorar les estances Vaticanes, és a dir els 

apartaments privats on vivia el Papa. Allí va 

mostrar el seu art en pintures de les més 

conegudes com el fresc de L’Escola d’Atenes, 

on estan representats filòsofs i pensadors dels 

més important de la Grècia clàssica. Alguns 

com Plató o Aristòtil i alguns d’altres 

personatges, tenen la fisonomia de destacats 

artistes del Renaixement. 

Va ser un famós pintor de Madones, pintures 

esplèndides on es representa a Maria, com a 

una gran dama d’aquella època, acompanyada 

de Jesús, quan era un nen petit i en algunes 

amb sant Joan. Cal remarcar que la roba de la 

Verge Maria és una preciositat, fidel a la moda 

del moment i el seu rostre té una gran serenor.                           

Les estampes de la meva Primera Comunió, 

eren reproduccions de les seves Madones, i no 

les he oblidat. 

No solament va pintar les estances Vaticanes 

sinó retrats dels seus mecenes: els papes, 

pintures de temes mitològics i religiosos i 

d’altres murals als palaus vaticans, i també 

realitzà estudis arquitectònics. 

Mentre treballava al Vaticà va coincidir amb 

Miquel Àngel, el qual entre 1508 i 1512 va 

pintar la volta de la Capella Sixtina. Se sap que 

no tenien massa bona relació, ja que a més ser 

rivals com a pintors, tenien  caràcters molt 

diferents: Miquel Àngel era un geni amb un 

caràcter molt difícil, recordem les  renyines 

que tenia amb el papa Juli II, mentre Rafael 

era mol apreciat a la cort papal pel seu bon fer. 

Mentre treballava al Vaticà, dirigia un taller de 

pintura a Roma, on rebia encàrrecs de les 

famílies més poderoses del que avui en dia és 

Itàlia. Rafael ideava i feia esbossos i els seus 

aprenents i mestres plasmaven el seu estil i 

també acabaven algunes de les seves obres 

personals. 

Rafael morí el dia dels seu 37è aniversari, va 

néixer un divendres Sant i morí un divendres 

Sant de 1520. Rebé un gran funeral al Vaticà i 

va ser enterrat al Panteó de Roma, honor 

reservat a reis i il·lustres artistes. 

En una data tan senyalada varis museus 

d’Europa: El Prado, el Louvre, o la Galeria 

dels Uffizi, han cedit obres per organitzar 

l’exposició “Rafael 1520-1483”, i n’han reunit 

més d’un centenar. Però la pandèmia del 

coronavirus ha fet tancar tots els museus a 

Itàlia i  s’ha posposat l’exposició d’homenatge 

a Rafael, a la ciutat de Roma, on ella va 

treballar i es va fer famós. 

                                                                                                                              

Montse Carreras 
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MANTENIM  LA  FE, 

DAVANT  LA  COVID-19 

 
Hem estat tractant en els tres darrers VEUS 
publicats, sobre els efectes del Covid19, a nivell 

social i la seva repercussió espiritual. 
Aquest mes de setembre, tradicionalment de 

tornada de vacances, malauradament no ho 

podem expressar amb gaire alegria. Aquest any 

moltes famílies no han pogut gaudir de 
vacances per motius de salut, ja que la 

pandèmia segueix impactant a molta gent, a més 
de les mesures de protecció recomanades per les 
autoritats. Altres persones, no han pogut fer uns 
dies de vacances, ja que la seva situació 

econòmica, provocada per la crisi de la 

pandèmia, no els permet aquest "luxe". 

Estem vivint uns moments difícils, sense tenir clar 

quan arribarà la normalitat. Investigadors i 
professionals mèdics estan fent una carrera 

d'investigació per aconseguir la vacuna i eliminar 

el virus agressiu.  

Per què no fem nosaltres un esforç pregant Déu 

que ens il·lumini i ens ajudi amb força interior? 

Desgraciadament molts pensen en Déu sols 
quan estan en situació de perill o greu. Això vol 
dir que molta gent, que habitualment es declara 
agnòstica, en el fons no ho són, i recorren a 

Déu demanant-li auxili quan la situació és molt 
greu. 

Hem de dir de molts agnòstics declarats, que la 
seva vida també és de bé, però sense la força 

interior espiritual del creient en Déu.   
 

Francisco Baldrich 
 

 

 

 
 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

SETEMBRE 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 dm Beat Josep Samsó 

2 dmc St. Antolí 

3 djs St. Gregori Magne 

4 dvs Moisès, patriarca 

5 dss Sta. Teresa de Calcuta 

6 DMG XXIII durant l'any   

7 dll Santa Regina 

8 dm Nativitat de Santa Maria 

9 dmc St. Pere Claver 

10 djs St. Nicolau de Tolentino 

11 dvs Beat  Bonaventura Gran 

12 dss Dolç Nom de Maria 

13 DMG XXIV durant l'any  

14 dll Exaltació de la Santa Creu 

15 dm Mare de Déu dels Dolors 

16 dmc Sts. Corneli i Cebrià 

17 djs St. Robert Bel·larmino 

18 dvs St. Josep de Cupertino 

19 dss Sta. Maria de Cervelló 

20 DMG XXV durant l'any  

21 dll St. Mateu 

22 dm St. Maurici 

23 dmc Santa Tecla 

24 djs Mare de Déu de la Mercè 

25 dvs St. Dalmau Moner 

26 dss Sts. Cosme i Damià 

27 DMG XXVI durant l'any  

28 dll St. Wenceslau 

29 dm 
 Arcàngels Rafel, Miquel i 
Gabriel 

30 dmc 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 a nou avís) 
 

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  
(aquests serveis poden tenir restriccions causades per la normativa anti Covid-19) 

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/

