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Estimats germans i germanes: Feliç Pasqua! 
 

Jesús, el Crucificat, ha ressuscitat. Es presenta davant 
d'aquells que ploren per ell, tancats a casa seva, plens de por 
i angoixa. Es posa al mig d'ells i els diu: «La pau sigui amb 
vosaltres!» (Jn 20,19). Els mostra les nafres de les mans i dels 
peus, i la ferida del costat. No és un fantasma, és Ell, el mateix 
Jesús que va morir a la creu i va estar al sepulcre. Davant les 
mirades incrèdules dels deixebles, Ell repeteix: «¡La pau 
estigui amb vosaltres!» (v. 21). 
 
També les nostres mirades són incrèdules en aquesta Pasqua 
de guerra. Hem vist massa sang, massa violència. També els 
nostres cors es van omplir de por i angoixa, mentrestant els 
nostres germans i germanes van haver d'amagar-se per 
defensar-se de les bombes. Ens costa de creure que Jesús 
veritablement hagi ressuscitat, que veritablement hagi vençut 
la mort. Serà potser una il·lusió, un fruit de la nostra 
imaginació? 
 
No, no és cap il·lusió. Avui més que mai ressona l'anunci 
pasqual tan estimat per a l'Orient cristià: «Crist ha 
ressuscitat! ¡Verdaderament ha ressuscitat!». Avui més que 
mai no tenim necessitat d'Ell, al final d'una Quaresma que 
sembla no voler acabar. Hem passat dos anys de pandèmia, 
que han deixat marques profundes. Semblava que havia 
arribat el moment de sortir junts del túnel, agafats de la mà, 
reunint forces i recursos. I en canvi, estem demostrant que 
encara no tenim l'esperit de Jesús, tenim encara en nosaltres 
l'esperit de Caín, que mira Abel no com un germà, sinó com 
un rival, i pensa com eliminar-lo. Necessitem el Crucificat 
Ressuscitat per creure en la victòria de l'amor, per esperar a 
la reconciliació. Avui més que mai ho necessitem a Ell, perquè 
posant-se enmig nostre torni a dir: «La pau estigui amb 
vosaltres!». 
 
Només Ell ho pot fer. Només Ell avui té el dret d'anunciar-nos 
la pau. Només Jesús, perquè porta les ferides, les nostres 
ferides. Aquestes ferides seves són doblement nostres: les 
nostres perquè nosaltres les causem a Ell, amb els nostres 
pecats, amb la nostra duresa de cor, amb l'odi fratricida; i les 
nostres perquè Ell les porta per nosaltres, no les ha esborrat 
del seu Cos gloriós, les ha volgut conservar per sempre. Són 
un segell indeleble del seu amor per nosaltres, una 
intercessió perenne perquè el Pare celestial les vegi i tingui 
misericòrdia de nosaltres i del món sencer. Les ferides al Cos 
de Jesús ressuscitat són el signe de la lluita que Ell va 
combatre i va vèncer per nosaltres amb les armes de l'amor, 
perquè nosaltres poguéssim tenir pau, estar en pau, viure en 
pau... 
 
Germans i germanes, deixem entrar la pau de Crist a les 
nostres vides, a les nostres cases i als nostres països! 
 

Que hi hagi pau a la martiritzada Ucraïna, tan durament 
provada per la violència i la destrucció de la guerra cruel i 
insensata a què ha estat arrossegada. Que un nou clarejar 
d'esperança despunti aviat sobre aquesta terrible nit de 
sofriment i de mort. Que s'esculli la pau. Que es deixin de fer 
demostracions de força mentre la gent pateix. Si us plau, si us 
plau, no ens acostumem a la guerra, comprometem-nos tots 
a demanar la pau amb veu potent, des dels balcons i als 
carrers. Pau! Que els responsables de les nacions escoltin el 
crit de pau de la gent, que escoltin aquesta inquietant 
pregunta que es van fer els científics fa gairebé seixanta anys: 
«Posarem fi a la raça humana; o haurà de renunciar la 
humanitat a la guerra?» (Manifiest Russell-Einstein, 9 juliol 
1955). 
 
Porto al cor les nombroses víctimes ucraïneses, els milions de 
refugiats i desplaçats interns, les famílies dividides, els 
ancians que s'han quedat sols, les vides destrossades i les 
ciutats arrasades. Tinc davant dels meus ulls la mirada dels 
nens que es van quedar orfes i fugen de la guerra. Mirant-los 
no podem deixar de percebre el seu crit de dolor, juntament 
amb el de molts altres nens que pateixen a tot el món: els 
que moren de gana o per falta d'atenció mèdica, els que són 
víctimes d'abusos i violència, i aquells als que se'ls ha negat el 
dret a néixer. 
 
Enmig del dolor de la guerra no falten també signes 
esperançadors, com les portes obertes de tantes famílies i 
comunitats que acullen migrants i refugiats a tot Europa. Que 
aquests nombrosos actes de caritat siguin una benedicció per 
a les nostres societats, sovint degradades per tant egoisme i 
individualisme, i ajudin a fer-les acollidores per a tothom. 
 
Que el conflicte a Europa ens faci també més sol·lícits davant 
d'altres situacions de tensió, patiment i dolor que afecten 
massa regions del món i que no podem ni hem d'oblidar... 
 
Davant dels signes persistents de la guerra, com en les moltes 
i doloroses derrotes de la vida, Crist, vencedor del pecat, de 
la por i de la mort, ens exhorta a no rendir-nos davant del mal 
i la violència. Germans i germanes, deixem-nos vèncer per la 
pau de Crist! La pau és possible, la pau és necessària, la pau 
és la principal responsabilitat de tothom! 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Maig 2022: 
 

Per la fe dels joves 
Preguem perquè els joves, cridats a una vida 
plena, descobreixin en Maria l'estil de l'escolta, la 
profunditat del discerniment, la valentia de la fe i 
la dedicació al servei. 
 

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. 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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MISSATGES SOBRE  
CONCERTS VARIATS 

 
Rock en directe? Bruce Springsteen o bé, 
“U2”, potser? Els assistents cercàvem 
música que ens parlés directament a 
nosaltres, estic segur. Veterans amb ofici, 
per exemple els ”Metallica”?  Vivim amb 
masses…”filtres” entre nosaltres… de 
manera que la “fórmula”, l' “equació”, 
sembla bastant fàcil: més sinceritat i 
honestedat i menys mentides 
encadenades, contínues, i compulsives… 
els actors i actrius, al teatre i al cine!, no a 
la política! 
 
Els concerts de música clàssica o de jazz 
refinat inclouen més tècnica i més serietat, 
però hi ha gent que se senten cridats no 
només pel refinament, sinó per l’elitisme… 
Tot plegat, som en una lluita, difícil però 
directa, per trobar allò més genuí, amb 
més puresa… 
 
Sense perdre el fil amb les nostres vides, 
ni amb noticies importants del món ! 
 
Figures musicals mediàtiques no són 
només "com sona allò aquella nit”, sinó 
quantes coses ens suggereixen. 
 

 

Víctor García Toldrà 
 
 
 
 

 

CATEQUESI 
 

 Tots els dilluns a les 18h al Pilar, i 

dissabtes a les 19h en St. Eugeni 

 Missa d'Infants cada dissabte a les 

20h en Sant Eugeni. 

 

BAUTIZOS 
 En Sant Eugeni: PRÓXIMA FECHA DE 

BAUTIZOS, EL SÁBADO 21 DE MAYO  A LAS 
18.00 H. Y acogida el martes 16 de mayo a 
las 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 

AVISOS 
☛ Café con la Biblia:  sábado día 14 de 

mayo a las 18 h., en Sant Eugeni 
 
☛ PRIMERAS COMUNIONES (St. Eugeni): 

DIA 7 DE MAYO A LAS 20.00H. EN LA MISA 
DE CATEQUESIS los NIÑOS/NIÑAS QUE LA 
RECIBIRÁN: 

o SARA AMO DÍAZ 
o VICTOR DEL POZO SEGARRA 
o LAIA GARCIA SKROKA 
o DWAYNE GENESIS BAUTISTA ABE 
o JORDI GARCIA BOZA 
o MARTÍ QUER SALVADOR 
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LLOCS   FANTÀSTICS  
 
En aquest món que ens ha tocat viure, 
darrerament, ple de  drames que ens 
commouen: tempestes, erupció de volcans, 
pandèmia, guerra,... Potser la 
fantasia és l'espai que ens queda per 
refugiar-nos, ja que en la fantasia hi caben 
els somnis i, a vegades, els malsons. 
 
Fixem-nos  en aquells llibres de contes, 
còmics i novel·les en les que els autors 
juguen amb el món  real i el fantàstic, i 
creen  un lloc de pas per comunicar els dos 
mons. 
  
Atrevim-nos a trobar i creuar les portes de 
tot allò desconegut per nosaltres, on 
trobarem aventures inimaginables en el món 
real. 
 
Són importants les trames d'aquests tipus de 
llibres, però també ho és la descripció de tot 
allò que trobem en els escenaris  fantàstics. 
 
Júles Verne, Roald Dahl, Michael Ende, 
Gianni  Rodari, Saint Exupéry, Cornèlia 
Funke. i molts i molts més que han escrit i 
actualment encara escriuen.... 
 

 

       

Activitats parroquials 
 

Amigos Parroquianos: 

Acabamos de pasar las Pascuas, en que muchos actos se 

han celebrado conjuntamente con la Parroquia de Sant 

Eugeni en donde Mosén Nino, los diáconos y la Sra. 

Maruja nos han recibido muy bien. 

La Sra. Maruja atendiendo a todo, como siempre, y 

multiplicándose para atender a todo. ¡Bien Maruja, 

Gracias! 

Ya nos habíamos juntado para el cumpleaños de mosén 

Nino. Os voy a explicar un poco… 

Se celebró en el patio porticado del colegio, en donde nos 

reunimos junto con los de la Parroquia de Sant Eugeni. 

Desde allí oíamos a mosén Jesús y a mosén Nino que 

subían por la acera hasta el patio. Cuando entraron se oyó 

un sonoro “¡Feliz Cumpleaños, Mosén Nino!” que le dejó 

perplejo al no saber nada del asunto. 

Estaba allí Amelia Inglés a la que saludé y retraje que no 

nos obsequiara con sus bonitas palabras escritas en 

“Veus” sobre “Vida Creixent”. 

También quería rendir mi pequeño homenaje a Matilde 

que nos ha regalado con su voz y su música en muchas 

misas a través de los años en nuestra Parroquia del Pilar. 

No quiero confundirla con otra Matilde, fiel parroquiana, 

que viene a misa cada tarde y se queda al Rosario, junto 

con Xon, Modesta, Octavi y Carmen. Somos los “fijos” 

del Rosario. 

¡Ojalá fuéramos muchos más!... 
 

Margarita Portabella 
 

 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Dia 26 de maig, a les 19'45h  
Parròquia del Pilar 
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80è aniversari de l’Orfeó Laudate    
 
Hola, novament.  
 
El concert del 80è aniversari de l’Orfeó Laudate ja 
s’acosta. Recordeu, serà el 18 de juny a l’església 
de Sant Eugeni I Papa. Com us havíem anunciat, 
serà un programa de música barroca, més 
exactament d’obres de compositors catalans de 
l’època del Barroc; en concret, de Joan Barter, 
Joan Cererols i Francesc Valls. Quan pensem en 
música barroca ens venen al cap els noms dels 
grans compositors alemanys, sobretot, els de 
Telemann i Bach. En canvi, la música del Barroc 
català, és, en general, injustament poc coneguda i 
l’Orfeó Laudate, en el seu concert de 80è 
aniversari, vol contribuir a la seva difusió. Tots 
aquells a qui us agrada la música polifònica 
gaudireu amb el programa que hem preparat.  
Avui us direm alguna cosa sobre els compositors; 
més endavant, ho farem sobre les obres que 
interpretarem. 

Joan Barter va néixer a Mequinensa  cap al 1650. 
Es va formar a la Seu de Lleida, on va arribar a ser 
Mestre de Capella (1668) fins al 1682, quan 
aconseguí ser nomenat Mestre de Capella a la 
Catedral de Barcelona. Probablement, aquí va 
tenir, entre els seus alumnes, el gran compositor 
Francesc Valls. Jubilat el 1696, morí el 1706. 
Possiblement, va compondre la Missa que 
presentem en el nostre programa durant la seva 
època com a Mestre de Capella a la Seu de Lleida. 

Joan Cererols va néixer a Martorell el 1618. 
Primer, escolà al monestir de Montserrat, hi entrà 
com a monjo el 1636. Va ser mestre de música de 
l’escolania i Mestre de Capella durant més de 30 
anys. Hàbil instrumentista i home de gran cultura, 

es distingí, sobretot, en la composició coral. És el 
compositor més apreciat de l’Escola de 
Montserrat. Va morir al monestir el 1680. 

Francesc Valls. Nascut a Barcelona el 1665, 
guanyà, el 1688, el seu nomenament com a 
Mestre de Capella de l’església parroquial de 
Mataró i, el mateix any, va ser nomenat Mestre de 
Capella de la catedral de Girona, on va romandre 
fins al 1696. Després de passar uns mesos com a 
Mestre de Capella de Santa Maria del Mar, el 
desembre de 1696 va passar a ser mestre 
coadjutor a la catedral de Barcelona -per 
problemes de salut de Joan Barter- i, titular, el 
1709. Entre 1706 i 1726 va compondre la majoria 
de les seves 636 obres. Es jubilà el 1741, morint 
uns anys després, el 1747. Coneixedor dels nous 
corrents musicals a França, Itàlia i Alemanya, és 
considerat un compositor clau en la música 
catalana de l’època.  

 

  
BAPTISMES MES ABRIL 2022: 

 
 Juana Liceroy Arias 

 Luca López-Plandolit Marchetti 

EXÈQUIES MES ABRIL 2022: 

 
† Jordi Torrens Castellls 
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Al·leluia !!! 
Al·leluia !!! Al·leluia !!!, el Senyor ha 
ressuscitat, tal com ell havia dit, al tercer 
dia de la seva crucificació i mort. 
Embolcallat en un llençol blanc i nou i a 
corre cuita, perquè s’acostava l’hora de 
l’inici del dissabte jueu, el depositaren en 
una tomba nova cedida per Josep 
d’Arimatea. 
 
Només les dones, entre elles Maria 
Magdalena a trenc d’alba anaren al 
sepulcre a complir el ritual de netejar amb 
ungüents i perfumar el cos de Jesús. 
Sorpreses i desconsolades descobreixen 
que la pedra que el tancava estava oberta i 
el  cos de Crist no hi era. Els apòstols no hi 
anaren, tots amagats per por dels que 
havien matat al seu Mestre. Elles corren a 
dir-ho als apòstols que d’entrada no se les 
cregueren. Per què havien de creure unes 
dones? si les dones no tenien gaire valor 
pel poble jueu, només esposes i mares per 
complir el manament de Déu al Paradís: 
“Creixeu i multipliqueu-vos”. Però Jesús sí 
confiava amb les dones, moltes eren 
deixebles i amigues que el seguien i 
escoltaven les seves paraules. Ell els donà 
la dignitat que les dones mereixem. 
 
En trobar-se amb els apòstols els 
digueren: “S’han endut el Senyor fora del 
sepulcre i no sabem on l’han posat” i Pere 
va córrer a veure si els que deien les dones 
era veritat o fantasia, i es trobà amb la 
veritat: el Senyor no hi era i tampoc sabia 
on l’havien posat. 
 
Aquestes paraules de Maria Magdalena i 
les altres dones podrien expressar 
l’experiència en que vivim molts cristians. 
Què n’hem fet del Jesús ressuscitat? Qui 
se l’ha endut ? o bé on l’hem posat?. És el 
Crist en qui creiem ple de vida o és el Crist 
que poc a poc anem perdent dins els 
nostres cors. I Jesús ens pregunta: “Per 
què ploreu? A qui busqueu? 
 
La nostra fe és tan trista... Per què? No 
hem d’estar plens d’alegria i més en un dia 
com avui, en que el Senyor ens ha donat la 

proba del seu amor amb el seu sacrifici i la 
seva resurrecció. Pot ser que els cristians 
dels nostres temps no sabem el que 
busquem o no sabem on hem de buscar, o 
busquem en llocs equivocats aquesta 
alegria perduda de la que en tenim 
enyorança.  
 
Pasqua és el dia cabdal de la nostra fe, de 
la nostra esperança en una humanitat 
acompanyada per la bondat del Senyor, 
que ens ha marcat el camí que ens mena a 
la Glòria del Pare etern. En som 
conscients? 
 
Som a Pasqua i l’Amor de Déu es present 
sobre la nostra existència, sobre la 
humanitat sencera i sobre tota la terra. És 
viva i actual amb el seu missatge únic i 
etern de vida, esperança i claror, aquella 
que ha d’esvair dels nostres cors la foscor i 
omplir-los de vida i llum. 
 
“Que la terra també s’ompli d’alegria, 
il·luminada i radiant de la claror que ve 
de la  llum del regne etern; perquè avui la 
foscor ja s’ha esvaït” (Del anunci de 
Pasqua). 
 
Bona Pasqua de Resurrecció a tots 
vosaltres!!!                                                       
   

 Montse Carreras 
 

 

  
 

 

 
La propera reunió dels grups de Vida 
Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 10 de maig 

a les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 11 de maig a les 

17'30h.  

 Dissabte 21 de maig:  

PASQUA DEL MALALT.   

Es donarà la Santa Unció en la missa de 19h. 

a la parròquia del Pilar. 
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Ucraïna II   
Voldria escriure sobre un altre tema 

però no puc centrar-me en cap més que 
no sigui la guerra fratricida de Ucraïna. 

Suposo que jo com tots vosaltres 
pensàvem que el problema duraria poc, 
i que a la vista dels efectes tan 

desastrosos de la contesa es trobarien 
unes condicions dignes i raonables per 

parar aquest desgavell i negociar una 
pau digna per a les dues parts i cessar 
aquest continu creixement de morts,  

ferits, i destrosses de habitacles, pobles 
i ciutats. 

Però sembla que per part dels 
responsables no hi ha un veritable 
interès en tenir en compte aquestes 

desgràcies que van augmentant dia a 
dia a ritme vertiginós. Perquè el que 

compta són els fets i aquest són cada 
vegada més  horrorosos.  Les 
imperioses pregàries no semblen prou 

efectives perquè els esperits que les 
formulem no estem prou pacífics ni 

preparats, al menys a mi m’ho sembla, i 
ara us faig una proposta, que penso que 
ens pot ajudar.  Abans de pregar 

escolteu, si cal més d’una vegada, l’obra 
instrumental per a violí (o cello) i piano 

“Spìegel im Spiegel” del compositor 
estonià Arvo Pärt i segur que us 

trobareu amb un millor estat d’ànim, per 
pregar per la pau i per la bondat  i 
germanor entre tots els homes.  Si no la 

coneixeu, escolteu-la  i després 
pregueu. Tant de bo aconseguim que els 

responsables corresponents ens facin 
cas i acabi d’una vegada aquesta 
situació tan tràgica. Ho desitjo de tot 

cor.   
 

Antoni Garcia Pascual 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

MAIG DE 2022 
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 31      

       

1 DMG III de Pasqua 

2  dll St. Atanasi 

3 dm Sts. Felip i Jaume, apòstols 

4 dmc St. Pelegrí 

5 djs St. Àngel de Sicília 

6 dvs St. Pere Nolasc 

7 dss MD dels Desemparats 

8 DMG IV de Pasqua (Bon Pastor) 

9 dll Sta. Casilda 

10 dm St. Joan d'Àvila 

11 dmc St. Anastasi 

12 djs St. Pancraç 

13 dvs MD de Fàtima 

14 dss St. Maties, apòstol 

15 DMG Vè Pasqua 

16 dll Sta. Gemma Galgani 

17 dm St. Pasqual Bailon 

18 dmc St. Joan I, papa 

19 djs St. Francesc Coll 

20 dvs St. Bernardí de Siena 

21 dss St. Cristòfor Magallanes 

22 DMG VIè de Pasqua (del Malalt) 

23 dll Sta. Rita de Càsia 

24 dm Maria Auxiliadora 

25 dmc St. Beda el Venerable 

26 djs St. Felip Neri 

27 dvs Beat Josep Tous 

28 dss Nra. Sra. del Sagrat Cor 

29 DMG ASCENSIÓ DEL SENYOR 

30 dll Beat Pere Tarrés 

31 dm Visitació de Santa Maria 
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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) 
Domingo 29 de mayo: Misa con la Cofradía de 
Valvanera, a las 12h en la Cripta. 
 

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 podrien tenir restriccions causades per la normativa anti Covid-19) 

PASTORAL DE LA SALUT 

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

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 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 
- Orientació laboral els dijous a les 17h 
 

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  
Nuevo Tel. 935026473 

 

 

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/

