
21.01.00 Pere Mestres Savall, va néixer a Barcelona el 30.06.28 i va 
morir a als 71 anys el 11.11.99, el dia de Sant Martí. “Un bon home, 
sense vicis, és preocupà sempre de la seva família, esposa Mercè, fills 
Asu, Sergi, Pere i néts Aitor, Marc, Sergi i Edgar. En definitiva, bona 
persona. Va morir a casa seva acompanyat de la seva esposa i fills. 
 
“EL CLOT ARA”  
 
La nostra revista ha pogut i podrà comptar des d’ara de l’arxiu, 
sobretot fotogràfic, del Sr. Joan Vintró. Li ho agraïm, com ho farem 
amb tothom que ens pugui fer aportacions en aquest sentit. Recordem 
a tots els que vulguin fer la col·lecció de la revista que tenim 
exemplars de tots els números i que els lliurarem; només cal que ens 
ho facin avinent. 
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DIFERENCIES  
CULTURALS   
 
 

 En un món global on tant depenem uns dels altres, la 
manca d’unitat dels cristians es fa massa palesa. Començant 
per les coses materials elementals, mengem plàtans de 
Canàries, taronges de València, dàtils de Tunísia, kiwis 
d’Austràlia, cafè del Brasil, cacau de Colòmbia... Comptem 
amb les xifres àrabs, escrivim amb l’alfabet llatí. Els Jocs 
Olímpics ens vingueren de Grècia. Fórem colonitzats per 
Roma, però també nacions d’Europa colonitzaren Amèrica. 
Les invasions i la immigració dels àrabs fa que gent del país 
porti sang àrab. La diàspora jueva s’instal·là a casa nostra. 
Crist fou jueu i el cristianisme té arrels jueves. Si això és 
així, ¿quins arguments ens falten, des del punt de vista 
general, per no ser solidaris els uns dels altres i, des d’un 
punt de vista cristià, per no esperar i veure factible, la unitat 
de tots els cristians? Si tots el bisbes són successors dels 
apòstols sense determinar en concret de quins, en un món 
plural i diferent pel solatge de la història, ¿no podrem trobar 
fórmules teològiques i canòniques vàlides que ens vagin 
portant a la unitat dels cristians? 

 
HORARI DE LES MISSES 

 
DIARI          
                    A les   8,00 h. del matí i a les 8,00 de la tarda. 
 
DISABTES I VIGILIES 
 
                    A les 8,00 h del matí a les 7,00 i 8,00 de la tarda. 
 
DIUMENGES I FESTIUS 
 
                    A les 10,00  i  11,30 del matí 
                    A les 13,00 del migdia. 
                    A les 20,30 de la tarda. 
 
                                                   Les misses en negreta són en castellà 



 
 
 
REUNIO DE PARES DE NENS DE LA PRIMERA COMUNIÓ  
 
Dimecres vinent, dia 26, a 2/4 de 9 del vespre a la parròquia. 
 
COR  LITÚRGIC DE LA PARROQUIA  
 
El David Hernández ha començat ja els assaigs del Cor Litúrgic. El 
pròxim és el dijous, dia 27 a les 21 hores. Fins al present s’han fet les 
proves de veu a 14 (dades del dia 16.01.00). Les edats del components 
són compreses entre els 10 i els 25 anys. Està oberta la inscripció. 
 
CENTENARI DE L’ESCOLA TECNICA PROFESSIONAL DEL 
CLOT 
 
Dissabte dia 29, al recinte de la Sagrada Família a les 20,10 h. 
Eucaristia a la Cripta (el rector de Sant Martí hi concelebrarà); 11,30 
parlaments a l’esplanada davant de la façana del naixement. A les 12 
h. actuació de l’Esbart Sant Martí, Castellers de Barcelona, Nens i 
Nenes de l’Escola del Clot. 
 
CASA DE CUENCA 
 
El pròxim diumenge dia 30, a les 11,30 se celebrarà la missa  
tradicional de la Casa de Cuenca. En el pròxim número en tornarem a 
parlar. 
 
OBRES: VITRALLS EN PERILL  
 
Ja en vàrem parlar al principi. Encara que els vitralls de la capella del 
Santíssim estan molt deteriorats, i amés ara no poden emprar-se per 
ventilar el temple, sobretot a l’estiu, el vitrall del mig amenaça una 
certa ruïna i suposa un cert perill. Si haguéssim de qualificar el perill 
que es pogués desmuntar i caure, podríem calcular que no sobrepassa 

el 10%, però no hi ha dubte, tal i com diuen els tècnics, que algun 
perill té, ja que està desconjuntat i a més està fet d’alabastre, que com 
és sabut, té una gran densitat i pesa molt. Els vitralls es componen de 
diverses rajoles, unes de 38x35 i altres de 50x35 i el seu gruix es de 2 
cm. Em diuen els tècnics que, segurament, al desmuntar els vitralls, 
algunes d’aquestes rajoles d’alabastre se’ns quedaran a les mans i ja 
no podran servir. L’idea actual és substituir els tres, primer el del mig, 
per un sistema més funcional i senzill. 
 

INTENCIONS DE LES MISSES 
 
Diumenge dia 23 a les 11,30 h. en suf. de Teresa Honorato Encinas; 
Joan Bardají, Juana 2 An. Martí Carrera 
Dilluns dia 24,  a les 20 h. Teresa; Fun Gabriel Mendoza Mari. 
Dimarts dia 25, a les 20 h. Teresa Dionisio Machin i Macaria 
Machin. 
Dimecres dia 26 a les 20 h. Montserrat Aragall Torrens 5An. (Era de 
la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de la parròquia, morí el 
26.01.95 als 69 anys. Encarrega la missa el seu espòs Dionis 
Domingo Tomás). 
Dijous dia 27, a les 19 h. fun. Antonio Martos (el celebrarà el P. 
Lluís Armengol S.J.) a les 20 h. Teresa, Fun. Joana Romeu Ris 
(celebrarà la missa concelebrada Mn. Jaume Serrano i Vidal) 
Divendres dia 28, a les 20 h. Teresa; fun. Germán Iglesias Soengas. 
Dissabte dia 29, a les 20 h. Teresa, Rosa Mazarico, Rafael-Agustina. 
La senyora Joana Romeu que morí el 22 de desembre proppassat, als 
68 anys, fou responsable a la nostra parròquia i a l’arxiprestat de 
catequesi familiar, i secretaria del Consell Pastoral.  
7 del vespre, Teresa H.. 
 
FUNERALS CELEBRATS LA SETMANA PASSADA  
 
(No publicades al darrer Full) 21.01.00 Manuela García Nieto, 
nascuda a Macoteras (Salamanca) el 1923, batejada a la Parròquia de 
Nuestra Senyora del Castillo. Va morir el 15.01.00. “Era molt 
religiosa, venia a missa molts dies a la setmana. Era extravertida i 
tenia molts amics i amigues”. 

AGENDA I VIDA PARROQUIAL  


