Salutació de mossèn Lluís Ramis
a la comunitat de Santa Maria del Pi
Lluís Ramis, rector
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Benvolguts feligresos i feligreses de la parròquia de
Santa Maria del Pi,
encara no ens coneixem però convé que comencem
a fer-ho ja que he estat nomenat rector de la vostra
parròquia pel nostre arquebisbe.
El meu nomenament es farà efectiu el dia de linici
del ministeri encomanat, cosa que succeirà el diumenge
13 doctubre en la missa de les 12:00h. No puc venir
abans perquè el qui serà rector de la meva actual
parròquia, Sant Ramon Nonat, no podrà fer-sen càrrec
fins precisament aquesta data, i no puc deixar sola a la
comunitat de Sant Ramon.
Em dic Lluís i els meus cognoms són Ramis i Juan,
tinc 61 anys i sóc natural de Barcelona, de lesquerra de
lEixample. Sóc el segon de quatre germans i en acabar
el COU vaig optar per fer la carrera de medicina, estu
diant a la Facultat de Barcelona; en acabar els estudis
em vaig especialitzar en aparell respiratori (pneumologia)
a lHospital Clínic.

El bon pastor, a les Catacumbes de Priscil·la

Després duns anys dexercir la medicina no acabava de trobar-me
satisfet del tot amb el que feia i em vaig plantejar altres possibilitats per
a la meva vida; un dia, a la sortida duna església vaig veure un fulletó
informatiu sobre unes trobades en el seminari per a les persones que
sestiguessin plantejant aquesta vocació. Jo ja hi havia pensat en aquesta
possibilitat i vaig veure que aquesta podria ser una bona oportunitat per
a fer el primer discerniment seriós.
El setembre de 1998 vaig deixar lexercici de la medicina per entrar
al seminari. Juntament amb els estudis de filosofia i de teologia he estat
quatre anys a la parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant Vicenç dels
Horts com a seminarista els caps de setmana, per anar participant i
aprenent del món de la pastoral. Després vaig estar dos anys a la parròquia
de Santa Maria de Vilanova i la Geltrú i fou estant allà, que vaig ser
ordenat diaca.
Amb motiu de la divisió de larxidiòcesi de Barcelona lany 2004, em
van enviar a la parròquia de la Verge de la Pau de Barcelona i al cap de
poc em van ordenar prevere i vaig passar a ser vicari durant quasi sis
anys. Després em van nomenar rector de la parròquia de Sant Ramon
Nonat, càrrec que comporta ser ladministrador parroquial de Sant Albert
Magne de lHospitalet. He estat nou anys en aquestes dues parròquies
i ara em disposo al nou repte de ser rector de les parròquies de Santa
Maria del Pi i de Sant Jaume. Sé que la realitat del meu nou destí és
diferent de la realitat dels llocs on he estat fins ara, però és que cada
parròquia, cada comunitat cristiana, és una realitat diferent.
Durant el temps que falta per a iniciar el ministeri de rector entre
vosaltres he destar amb un peu aquí i amb laltre allà. Ja he conegut
lesglésia i les dependències, he participat en el meu primer consell
pastoral de Santa Maria del Pi i he acordat una trobada amb les catequistes
per a veurens; en el moment en què ja estigui aquí podré treballar per
a la parròquia a ple rendiment.
Mn. Gaietà, el vostre anterior rector, seguirà vivint a la rectoria.
Estarà com a adscrit ajudant-me en el que pugui; té encara pendent una
segona operació de còrnia. Va fer el seu comiat com a rector en el darrer
número daquest full.
Espero que entre tots puguem fer una
molt bona tasca pastoral i donar a conèixer
Jesucrist i el Regne de Déu a quantes més
persones millor. Compto amb vosaltres, de
la mateixa manera que jo estic a la vostra
disposició; la comunitat, amb lajuda de Déu
la fem entre tots.
I per avui ja nhi ha prou. Em podeu dir
Lluís, Mossèn Lluís o Mossèn, com vulgueu,
però jo prefereixo Lluís.

Els Campaners de Santa Maria del Pi a les festes de la Mercè
Lassociació dAmigues i Amics del Cam
panar del Pi, malgrat la seva joventut, fundada
el 2017, ha tingut una participació en les festes
de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona
molt destacable.
Començant pel repic de campanes, el di
vendres 20 de setembre des del nostre campa
nar, anunciant amb el volteig alegre a totes les
barcelonines i barcelonins linici de les festes.
El conjunt de campanes històriques ha estat
tocat per la colla de campaners de forma tra
dicional i recuperant la tradició de fer seure les
campanes a la catalana. També han estat les
primeres festes majors amb llibertat de les pe
tites esquelles Josepa (1695) i Vicenta (1710).
Per primer cop han pogut tocar juntes ma
nualment després de moltes dècades de no poder-ho fer. Això fou degut a una
mecanització dels anys 90 que les va condemnar a la quietud i al martell
electromecànic de les hores, amb el perill de perdre-les per sempre.
El nostre campanar també ha lluït les empal·liades, recuperant la tradició
de guarnir per festes amb llargues teles amb els colors del Pi, grocs i verds, i els
colors de la creu de Sant Jordi, blancs i vermells. Shan pogut veure voleiar des
dels quatre punts cardinals de la torre durant aquestes festes.
La nostra entitat ha estat també convidada el dia 24 per la basílica de la
Mercè per fer els tocs de missa, de consagració i de final juntament amb els
nostres padrins, els campaners de Cervera. El toc ha estat solemne i també ha
acompanyat la sortida del seguici popular i les autoritats. Ha estat un honor
per a la nostra entitat representar la parròquia del Pi en un acte tan important
com aquest. La plaça de la Mercè és va omplir amb el so de les campanes,
regalant als ciutadans assistents la recuperació dunes veus de bronze silenciades
durant molt de temps.
Finalment, el mateix dia 24 per la nit, vam participar en lúltim acte de
cultura popular de les festes de la Mercè, el Toc a Plegar. En aquest cas es va
recuperar una tradició del segle XVII anomenada les galejades. Els capgrossos
Macers i els Gegants de la Ciutat van ser saludats amb una galejada trabucaire
i el toc greu de la campana Antònia mentre feien el seu últim pas pel carrer del
Pi per acomiadar la Mercè. Els campaners vam acompanyar amb el so de la
campana i el tro del trabuc el pas dels gegants pels voltants de la nostra basílica
esperant la propera participació en la Festa Major del 2020.
Jordi Ferrer
President de lAssociació dAmigues i Amics
del Campanar de Santa Maria del Pi
Podeu seguir per les xarxes les nostres activitats i tocs:
Twiter: @CampanersPi; Facebook: @CampanersDelPi; Instagram: campanesdelpi
Si hi esteu interessats contacteu amb nosaltres a campanespi@gmail.com
Si voleu fer una aportació o donatiu: ES84 1491 0001 2230 0010 6209

Retaule de la capella de Sant Miquel

Tal dia farà ... 567
. ... anys,
que els Tenders Revenedors celebren Sant Miquel al Pi
Aquest diumenge celebrem els Sants Miquel, Gabriel i Rafael. És una data
molt celebrada al Pi, ja que els Tenders Revenedors celebren la seva festa en
honor al seu patró, Sant Miquel Arcàngel. El gremi shavia fundat al segle XV
i, inicialment, es va instal·lar a lesglésia de Sant Antoni Abat, però lany 1452,
amb laprovació reial, es va traslladar a una de les capelles laterals de l'església
del Pi. Així doncs, enguany fa 567 anys que els Tenders Revenedors celebren
la seva festa a la parròquia.
Si us demaneu que és un tender revenedor, com el seu nom indica, és qui
regenta una tenda i revén productes que ha produït algú altre. Un comerciant
al detall doncs, que inicialment manejava productes alimentaris com arrossos,
fideus, mels, olis, civades, formatges, tonyina salada, sardines, anxoves, així com,
llegums, figues, panses i dàtils entre daltres. El segle XIX el gremi va desaparèixer,
com tots els altres, i va reconvertir-se al seu torn en Associació de Socors Mutus
entre Tenders Revenedors, de la qual els descendents
dels agremiats encara en formen part.
Al Pi ha estat sempre una de les entitats més
vinculades i de les que més patrimoni ha deixat.
Al poc temps dinstal·lar-se a la parròquia van en
carregar a Jaume Huguet un gran retaule dedicat
a Sant Miquel, una de les seves millors obres, que
actualment es conserva al Museu dArt de Catalunya.
El retaule es va beneir, junt amb la capella el 1456.
Més endavant van substituir-lo per un retaule barroc,
i aquest, al seu torn pel magnífic retaule de línies
neoclàssiques que encara avui es pot veure a la
segona capella entrant al temple per la dreta. També
van encarregar lany 1816 a Damià Campeny la
factura del seu misteri processional per a la Setmana
Santa, la Deposició de Nostre Senyor Jesucrist al
Sepulcre, que també podeu veure a la capella lateral
anterior al pas de la sagristia.
Albert Cortés
Si voleu estar informats de totes les activitats que es fan a Santa Maria del Pi,
subscriviu-vos al nostre butlletí electrònic a www.basilicadelpi.cat

Horari
de misses

On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
SAGRISTIA I DESPATX qualsevol hora.
Plaça del Pi, 7
Per les gestions administraDISSABTES
18:30 a la Capella de la Sang LOCALS PARROQUIALS tives relacionades amb els
sagraments, lhorari establert
20:00 a la Capella de la Sang Cardenal Casañas, 16
és el següent:
DIUMENGES
08002, Barcelona
dimarts de 10:00 a 11:00
12:00 a la Capella de la Sang Tel. 93 318 47 43
(atenció telefònica) i dijous
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.cat
de 18:00 a 20:00.
de la Sang
www.basilicadelpi.cat
despatx.santamariadelpi@gmail.com
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

