ASSEMBLEA
PARROQUIAL
Curs 2021-2022

30 de gener de 2022

PREGÀRIA INICIAL
Senyor,
Tu ens crides a viure units i a construir comunitat.
Et demanem:
-No creure´ns superiors als altres.
-Reconèixer que tots tenen valors i qualitats.
-Saber escoltar als altres i apreciar les seves opinions.
-Acceptar que els altres també poden tenir raó.
-Oblidar les renyines i enuigs que sorgeixen entre
nosaltres.
-Tractar a tots per igual sense discriminar a ningú.
-Conviure amb els altres evitant exclusivismes.
-Aportar gustosament la nostra col·laboració per fer
tasques comunes.

PRESENTACIÓ
❖ L´Assemblea Parroquial, juntament amb el Consell
Pastoral Parroquial, són dues de les fórmules de
sinodalidat (de fer camí junts a la parròquia,
clergues i laics i laiques).

❖ L´aparició de la pandèmia ha condicionat moltes
de les activitats de la parròquia.
❖ Canvis en el Consell Pastoral Parroquial i
plantejament d´aquesta Assemblea.

FUNCIONAMENT DE L´ASSEMBLEA

1. Explicació per part del rector d’assumptes generals.
2. Exposició de la situació econòmica.
3. Intervenció dels representants de cadascun dels
grups i activitats.
4. Precs i preguntes.

LA FUSIÓ DE LA PARRÒQUIA DE SANT JAUME AMB LA DEL PI
1. Raons del bisbat per a fer la fusió.
2. Conseqüències d´aquesta fusió.
3. Com queda el culte a Sant Jaume.

LES COMUNITATS PASTORALS
1. Primer plantejament del bisbat.
2. Proposta original.
3. Proposta final.

EL SÍNODE DE BISBES SOBRE LA SINODALITAT

1. Convocatòria de Sínode de bisbes del Papa Francesc:
“Per una església sinodal: comunió, parti”.cipació i missió
2. Reunió del dissabte 22 de gener.
3. Creació a nivell arxiprestal d’un grup de treball.

4. Possibilitat de treballar-ho a la nostra parròquia.

L´EIX DEL DISCERNIMENT DEL PLA PASTORAL DIOCESÀ
1. Pla pastoral diocesà “Sortim”.
Eix del discerniment (a la llum de la Paraula de Déu i
inspirats per l´Esperit Sant, anar descobrint què ens
demana Déu a nosaltres).
2. Xerrades sobre la Bíblia un dilluns al mes, a partir de
finals del mes de març, de 20 a 21h
3. A partir d’aquestes xerrades: ens animem a
organitzar un grup de “lectio divina”, d’estudi
d’Evangeli o de revisió de vida a partir de la paraula de
Déu,... ?

EL COLUMBARI
1. Un columbari és un espai habilitat per a contenir-hi
les cendres de les persones estimades que han mort.
A Santa Maria del Pi, fent cas d´uns suggeriments que
ens va fer el bisbat, se n´està construint un.
2. Motius que justifiquen un columbari.
3. Localització i cabuda.
4. Funcionament.

ECONOMIA PARROQUIAL
Els ingressos de la parròquia provenen de 5 fonts
diferents:
-

Aportacions de la feligresia (col·lectes)
Venda de cera
Deixes, herències, donatius
Despatx parroquial
Lloguer d´immobles
Explotació turística (visites al Museu) i botiga
Cessió d´espais per a concerts
Contribució dels mossens residents al Pi

EXERCICI 2021
INGRESSOS
Col·lectes, cera i caixetes
Donatius domiciliats
Herències i donatius especials
Fundació Ferrer Eguizábal
Despatx parroquial
Lloguer Casa de la Sang
Lloguer locals parroquials
Entrades Museu (agost a desembre)
Conveni concerts Poema
Concerts extraordinaris
Contribució mossèns

34.908,70
4.240,00
104.115,35
12.000,00
2.570,00
51.091,44
240,00
11.899,67
23.232,00
17.343,31
11.900,00

TOTAL INGRESSOS 273.540,47
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EXERCICI 2021
DESPESES

Productes neteja
Despesa extra Covid
Manteniment
Material d'oficina i informàtica
Músics
Culte
Compra de cera
Compres Museu
Subministraments
Telefonia i Internet
Nòmines i Seguretat Social
IRPF
Tributs (IVA i altres)
Gestoria i administració de finques
Assegurances
Comissions bancaries
Retorn préstecs
Col·lectes manades
Substitucions mossèns
Altres

128,73
227,50
8.366,29
4.656,50
1.210,00
679,98
8.141,83
336,30
15.244,08
4.031,27
86.891,01
6.839,09
26.381,75
8.184,45
438,00
113,20
30.534,39
2.859,85
175,00
1.180,87

TOTAL DESPESES 206.620,09
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TOTAL DESPESES
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RESULTAT

66.920,38

CATEQUESI
1. Catequesi primera comunió.
2. Catequesi confirmació.

COMISSIÓ DE LITÚRGIA
1. Membres de la comissió.
2. Funcionament.
3. Altres activitats.

CONSELL PASTORAL
PARROQUIAL

El Consell Pastoral Parroquial el formen, junt amb
el rector, un grup de persones, representants dels
diferents grups o serveis que la Parròquia té en
funcionament. Es reuneix periòdicament, més o
menys cada dos mesos o quan algun fet particular
ho demana.
Aquest consell programa les línies generals
d´actuació de la Parròquia i en fa el seguiment.

Els membres del Consell Pastoral Parroquial actual son els
següents:
- Lluís Ramis, rector
- Cristina Guardiola, representant el Despatx Parroquial
- Eloi Palmeiro, representant la Colla de Geganters
- Eva Guardiola, representant el Plat del Pobre
- Guim Puigventós, representant l´Arxiconfraria de la Sang
- Jordi Sacasas, representant l´Arxiu Parroquial
- Manel Grau, gerent
- Maria Rodríguez, representant l´Esplai
- Nil Rider, representant el grup de Campaners

DESPATX PARROQUIAL
El despatx parroquial és l´indret d´acollida de la parròquia on es fan les
gestions administratives relacionades amb els sagraments.

Des del despatx parroquial, amb
l´assessorament i consell arxivístic de Jordi
Sacasas, portem el tema dels certificats, tant
per a comunions, confirmacions, casaments,
nul·litats, etc.
Conjuntament amb el suport i guia de Mn. Lluís,
atenem els batejos i els casaments, a nivell
encàrrec, seguiment, assessorament, muntatge
i acompanyament fins el dia de la celebració.
Durant els anys 2019, 2020 i 2021 hem atès:
- 65 certificats
- 18 bateigs
- 5 casaments
- 2 renovacions de vots

ARXIU PARROQUIAL DE SANTA MARIA
DEL PI (APSMP)
La nostra Basílica posseeix un dels arxius històrics
eclesials més importants de la Ciutat, juntament
amb el de la Parròquia dels Sants Just i Pastor. Tots
dos representen els únics arxius parroquials
conservats a Barcelona.
Però el que és més important i pel que tenim la
responsabilitat de cuidar-lo i divulgar-lo és perquè
representa la memòria de la nostra comunitat
cristiana del Pi. És la veu d’aquells germans nostres
que ens han precedit i que sense l’arxiu restarien
muts i ignorats i, en el futur, també custodiarà la
nostra veu.

El fons conservat d’uns 400 m/l. no només inclou
l’habitual en una parròquia: el sagramental, sinó
que conté la informació de gestió que la Feligresia,
la Rectoria i la Reverenda Comunitat de Preveres
va generar al llarg de la seva història des del segle
XII fins a l’actualitat.
Inclou també altres fons: confraries, fundacions,
fons personals, un fons gràfic amb fotografies i
gravats i un important fons musical des del segle
XV fins al XIX que ha generat interès fins i tot a
nivell internacional.

EL RETAULE DE SANT JOSEP ORIOL
Des que l’any 1997, per iniciativa de la feligresia, fins les tristes
interrupcions dels anys 2020 i 2021, vint-i-tres edicions del Retaule de
Sant Josep Oriol, es van representar dins la nostra església.
Aquest any ens hem proposat de reprendre’l, no sense una certa recança.
Tenim menys mitjans tècnics, humans i econòmics.
No podrem fer el Retaule que ens havíem proposat, però el tirem
endavant, adaptat a les circumstàncies i comptant amb l’ajut
de tots vosaltres.

COMPTANT AMB L’AJUT DE TOTS VOSALTRES
- Ens cal gent a vestuari
- Ens calen actors
- Ens cal personal d’organització
- Ens cal molta difusió
- Ens cal que ens ajudeu comprant i venent números de la
rifa de cinc espatlles de jabugo per ajudar en les despeses
Data: dissabte, 19 de març, dia de Sant Josep

ARXICONFRARIA DE LA
PURÍSSIMA SANG
L’any 2019, amb el vist i plau de Mn. Lluís, es va
desencallar la renovació de l’Arxiconfraria de la
Puríssima Sang que és al Pi des de l’any 1547 i que
estava en precari des de feia molts anys.
Fundada per una dona, na Isabel de Josa i Cardona,
seguidora de Sant Ignasi, s’havia encarregat
tradicionalment d’acompanyar els reus de mort en
les seves darreres hores. Però no ho feia pel fet de
ser reus de mort si no per que aquests eren els
darrers entre els marginats. Una obra de
misericòrdia amb els que eren apartats de la
societat i oblidats de tothom.

Avui aquest propòsit de l’Arxiconfraria no ha
canviat. No hi ha reus de mort gràcies a Déu però si
que hi ha oblidats per la societat que moren sols i
sense cap acolliment cristià.
El 14 de setembre de 2021, diada de la Santa Creu,
a la missa, seguint el ritual del segle XVI, van ser
investits 22 nous confrares, els primers en més de
40 anys.
S’ha tornat a la vida una venerable institució
Barcelonina que, a més de la seva funció social,
també te un significat patrimonial, cultural i
pastoral.

Els actes de la Setmana Santa i el culte del Sant Crist
de la Sang i de la Mare de Déu dels Dolors ha rebut
un impuls important amb aquesta renovació.
Enguany tenim el propòsit de recuperar el Via Crucis
del Dijous Sant a la nit pel carrer, que si Déu vol
podrem tirar endavant. D’aquesta manera tornem a
la vida una tradició que es remunta a l’any 1601 i
que es va perdre als anys 70 del segle XX.

PLAT DELS POBRES VERGONYANTS
DE SANTA MARIA DEL PI
El 8 d´octubre de 2021 es van renovar els càrrecs
de la Junta, quedant de la següent manera:

President: Josep Lluís Esteras
Vice-president: Manel Grau
Secretari: Albert Cortés
Comptable: Eva Guardiola
Tresorer: Joan Martí
Vocal: Enrica Casademont
Vocal: Mn. Lluís Ramis
Vocal: Marta Ballester
Vocal: Josep Maria Coll

En el darrer exercici, i malgrat les dificultats econòmiques a
conseqüència de la pandèmia, la Fundació ha ajudat a un
total de 12 persones beneficiàries per valor de 28.480,52€

AMIGUES I AMICS DEL CAMPANAR DE
SANTA MARIA DEL PI:
ELS CAMPANERS DEL PI
Les nostres tasques a la parròquia són:
- Fer, i vetllar, el manteniment de les campanes i el
campanar.
- Tocar els dominicals i les solemnitats
- Promoure el coneixement campaner a Barcelona i a
l’Arxidiòcesi de Barcelona.
I fora de la parròquia:
- Toquem a la Basílica de la Mercè, per les festes
- Promovem el toc de les campanes a les parròquies de la
Barcelona Vella per Corpus.

A banda, enguany tenim una bona notícia.
Al llarg de 2021 es van fer les jornades de
campanologia amb gran èxit de participació,
posant el Pi i els campaners al centre del
coneixement de les campanes a Barcelona i a
Catalunya.

Al llarg del 2022, podrem alliberar la Maria, la
darrera campana litúrgica que ens queda
mecanitzada, perquè hem aconseguit la cessió
d’unes campanes de rellotge amb molta història!

ESPLAI DEL PI
L´Esplai de Santa Maria del Pi existeix des de 1.973.
Actualment hi ha 15 monitors i uns 40 nens/es que estan
distribuïts per edats en 4 grups:
-Pinyons - Branques
-Pinyes
- Troncs
El darrer any quasi tots han canviat de grup i s´han apuntat pocs nens
en el grup més petit, per això van junts pinyons i pinyes. També molts
dels antics monitors ho han deixat i per això és un any de transició.
Es reuneixen els dissabtes de 16h30´a 17h30´.
Cada trimestre fan una excursió de grup i una de tot l´esplai. Colònies
de l´1 al 10 de juliol, aquests dos darrers cursos també s´han fet malgrat
la pandèmia.
Aquest any tenen com a centre d´interès la literatura.
La majoria dels nens no són del barri.

GEGANTS DEL PI
L’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, som una entitat
sense ànim de lucre, encarregada de la custòdia, el
manteniment, difusió, la dinamització i la transmissió del
patrimoni que conformen les diferents figures festives
de la Basílica de Santa Maria del Pi.
Les figures festives en l’actualitat són:

Gegants grans del Pi (originals i còpies)
Gegants petits del Pi (originals i còpies)
Lleó de Barcelona
Mulassa de Barcelona
Gegants infantils del Pi
Gegantó Perot lo Lladre
Capgrossos del Pi

ACTIVITATS FESTIVES PRINCIPALS
-Festes de Santa Eulàlia.
-Festes de Sant Josep Oriol.
-Corpus.
-Festes de la Mercè.
Altres activitats i projectes.
-Seguici de les Basíliques Barcelona Antiga.
-Fed. d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de
Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos.
-Cicle festiu i imatgeria festiva de Ciutat Vella.

FESTES DE SANT JOSEP ORIOL
La festa major del barri del Pi també coneguda per
festa de Sant Josep Oriol, se celebra cada any pels
volts del 23 de març a les places i carrers que
envolten la basílica de Santa Maria del Pi.
És una festa breu però ben intensa, farcida
d’activitats de cultura popular, diverses i per a totes
les edats.
Implicació de diverses entitats, comerciants i veïns
del barri.

-Al voltant de 80 associats i associades.
-Cultura popular i tradicional, vessant festiva.
-Participació i integració.
-Arrelament al territori.
-Treball en xarxa.
-Ambaixadors de la Basílica de Santa Maria del Pi.
-Referent de la cultura popular del país.

JUNTA DIRECTIVA
President: Josep Lluís Esteras i Gimeno
Vicepresident: Nicolás Alonso Crozet
Secretària: Laura Anton Sala
Tresorer: Josep Lluís Badal i Vizacaigana
Vocal: Joana Olivés Ventalló
Vocal: Roger Herrera Sol
Vocal: Dani Mosquera Barbarà
Vocal: Sergi Mosquera Barbarà

PRECS I PREGUNTES

MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA ASSISTÈNCIA
LA PARRÒQUIA LA FEM TOTS,
CAMINANT JUNTS.

