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INTRODUCCIÓ

Caritat heroica del Dr. Català Albosa

per J. M. Martí Bonet 

El nostre bon amic el canonge Mn. Francesc Raventós va tenir la gentilesa de 
donar-me l’esborrany del llibre que tens en les teves mans, oh apreciat lector! És un 
estudi fet amb molta cura i amb gran encert. És una criatura seva que traspua el seu 
mateix tarannà de sempre: “Ésser un bon capellà de Barcelona”, que estima moltís-
sim la nostra diòcesi i les seves institucions que coronen el nostre bisbat. Òbviament 
que una d’elles és la “Residència sacerdotal Sant Josep Oriol”, objecte de la present 
investigació. Tot llegint aquest esplèndid llibre, hom palpa el tret que és el caracte-
rístic del mateix bisbat barceloní, peculiar també del nostre clergat: “abocar-se ver 
els altres”, o, amb més precisió: “la caritat cristiana que comença amb els mateixos 
germans sacerdots diocesans”. Aprofitant, doncs, que aquest estudi se l’ha fet seu 
l’Arxiu Diocesà, crec que se’m pot permetre, com a director del mateix, presentar 
unes reflexions i notes històriques sobre l’esclat de caritat que es produí l’any 1885 
i que precisament tingué com a gran protagonista el bisbe de Barcelona Dr. Català 
Albosa amb motiu de la terrible pesta que esclafà despietadament la nostra ciutat. 
Aquest bisbe –com explica Mn. Raventós–, juntament amb els prelats Dr. Montse-
rrat i Dr. Morgades, poden considerar-se els fundadors de l’esmentada Residència 
sacerdotal Sant Josep Oriol; i, abans, amb les respectives denominacions: “Casa-
asil” i “Seminari Major per a sacerdots”.

Sovint ens preguntem: «Quins són els trets fonamentals de la història de la nos-
tra diòcesi de Barcelona?» O, amb altres paraules: ¿La nostra comunitat cristiana 
de Barcelona, dins el marc històric, es podria definir? Quines són les constants, 
gràcies a les quals ens podem acostar a una definició fefaent? Doncs bé, després de 
l’estudi panoràmic i general que hem realitzat amb motiu de l ‘encàrrec que se’ns ha 
fet per a la “Biblioteca de Autores Cristianos” (BAC), o sigui, la confecció d’un am-
pli volum dedicat a la diòcesi de Barcelona, òbviament podem dir que en la llarga 
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història d’aquesta, la nostra Església, hi ha uns trets constants, unes característiques 
històriques que es repeteixen i que ens permeten establir els paràmetres d’una pos-
sible definició. Bona ocasió és ara la presentació del llibre de Mn. Francesc Raven-
tós La Residència sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona. Història.

Quines són, doncs, aquestes característiques religioses de la nostra diòcesi de 
Barcelona? N’hi ha algunes d’òbvies. Per exemple, del fet que Barcelona sigui el 
cap i casal de Catalunya es pot deduir la seva influència, àdhuc eclesial i cristiana, 
envers tot el Principat i, més encara, per tota la conca mediterrània durant molts 
segles. Doncs si bé és cert que Tàrraco gaudeix de la preeminència com a seu me-
tropolitana de la província, ja en temps dels visigots i després en l’època medieval, 
Barcelona -àdhuc la seva Església- pesa molt. Recordem, per exemple, el bisbe Sant 
Pacià. La seva influència és molt important, sempre però agermanada amb Tarra-
gona i amb totes les altres diòcesis de Catalunya. Serà aquesta una característica 
del que podríem denominar tret distintiu o nota dominant històrica, gracies a la 
qual podem definir què és Barcelona? Doncs hem de dir que no. Hi ha un altre tret 
que ens enorgulleix moltíssim. Gosarem presentar-lo com l’element vertebrador i 
característic de la nostra diòcesi i la seva història eclesiàstica. Creiem, després de la 
llarga reflexió, que és el següent: una inclinació, diríem, connatural vers la caritat, 
regal del bon Déu; inclinació forta, enardida i entusiasta vers la beneficència, vers 
la solidaritat i vers la caritat que es concreta en la creació i generós funcionament 
d’hospitals, la Pia Almoina..., fundacions –com l’esmentada Residència Sacerdotal 
de Sant Josep Oriol–, o iniciatives de caritat subtil i eficaç, així com de personatges 
cabdals que pregonen fins a quin punt es pot exercir la caritat, com és el mateix sant 
Pere Nolasc i sant Josep Oriol, que assistien els nostres hospitals. Aquesta caracte-
rística de la història de la nostra diòcesi és sorprenent i és admirable.

Precisament dins d’aquesta característica caritativa d’assistència als necessitats, 
suara exposada, hi ha també la fundació de l’orde de la Mercè. Fixeu-vos-hi: d’una 
banda, els mercedaris, amb el seu emblema i escut (quatre barres i la creu de la 
Catedral), fan present per tot el món el bon nom de la ciutat. De l’altra, d’aquesta 
ciutat i de la Catedral els bons mercedaris reben generosament, com si participessin 
en una cursa atlètica, el testimoni de la caritat heroica. Per això estem tan orgullo-
sos de la nostra Mare de Déu de la Mercè, dels nostres mercedaris i mercedàries i 
de la nostra Catedral on, en el seu altar major, la família mercedària rebé, gràcies a 
sant Pere Nolasc, el seu origen. Estem orgullosos de la vinculació que existia entre 
aquests primers mercedaris i els canonges. Ambdós grups es trobaven cada dia per 
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pregar en un únic cor i resar harmoniosament i compassada els salms de David i les 
lamentacions de Jeremies, o sigui, la pregària de la litúrgia de les hores. Ambdós 
grups formaven la denominada família canonical.

Així es manifesta gloriosa la història de la nostra diòcesi en la fundació dels 
mercedaris i mercedàries a l’altar major de la catedral l’any 1218, com molts segles 
després en la fundació de la nostra Residència sacerdotal Sant Josep Oriol. Podríem 
exposar altres testimonis de la presència caritativa a la nostra diòcesi de Barcelona, 
però ens plau fixar-nos en els temps d’un gran pontificat: el del bisbe Català Albosa. 

L’any 1885 fou desastrós per la calamitat del còlera, que es va estendre per tot 
Barcelona. Ben cert és que en aquestes circumstàncies sembla que Déu se’ns allun-
yés. Tanmateix, cada cop Ell es fa més present, gràcies a la caritat i com a efecte 
de l’oració i sentida pregària de qui l’implora. Bé podríem recordar aquella petita 
poesia de Verdaguer en la qual es refereix a les pestes, guerres i terratrèmols. Diu:

«Per què el Déu de la pau permet el mal?
Per què lo dolç sempre té prop lo fel ?
Per què Déu dexa tremolar la terra?

–Perquè alcem més sovint los ulls al cel»

Aquestes terribles calamitats ens fan aixecar els ulls al cel! Per això és bo re-
cordar-les en el vessant de la resposta dels qui heroicament practicaren la caritat 
sublim, el gran tresor dels cristians. Jutgem si no aquest episodi protagonitzat per 
l’església de Barcelona amb el seu gran protagonista, el Dr. Català. D’ell en farem 
primer una petita síntesi biogràfica.

*  *  *

Jaume Català i Albosa va néixer a Arenys de Mar (el Maresme) el 1835. Va 
estudiar als seminaris de Girona i Barcelona i es va ordenar als vint-i-un anys. Va 
ser nomenat professor del Seminari de Girona. Va ser beneficiat del seu poble natal 
i posteriorment l’arquebisbe de Tarragona Costa i Borràs el va nomenar familiar 
seu (secretari particular). Després va ocupar el càrrec de director espiritual de les 
religioses ursulines de Madrid. També va ser capellà d’honor del rei Alfons XII, 
fiscal de la capella reial i del vicariat general castrense i abreviador de la nunciatura 
apostòlica a Espanya i del Tribunal Suprem de La Rota. El 1878 el van presentar per 
al bisbat de Canàries i el 1879, per al de Cadis, càrrec que va ocupar fins el 1883. En 
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el període del seu pontificat de Cadis el papa el va enviar a Gibraltar per intentar la 
pacificació religiosa d’aquella colònia anglesa. Poc després a la mitra de Cadis, li va 
ser agregada l’administració apostòlica de Ceuta.

En el mateix any 1883 va ser nomenat bisbe de Barcelona, seu que estava vacant 
per la defunció del bisbe anterior, Urquinaona. En aquesta diòcesi, Català i Albosa 
va captar ben aviat les simpaties dels feligresos gràcies a les seves iniciatives, la seva 
bondat i el seu zel. Entre les obres que va portar a terme cal destacar el gran impuls 
que va donar a les obres de la façana principal i al cimbori de la catedral de Barce-
lona, gràcies al mecenatge del banquer barceloní Manuel Girona i a la col·laboració 
del canonge penitenciari Morgades. Durant el seu pontificat també es van construir 
les esglésies de Santa Madrona i de Sant Àngel Custodi; així mateix, es va iniciar 
l’edifici de l’actual seminari conciliar.

Gràcies a la seva gestió també es va dur a terme la coronació de la basílica de 
Nostra Senyora de la Mercè (1883). Va organitzar, a més, dues peregrinacions a 
Roma, un sínode diocesà i va reorganitzar la comissió de la Croada per a Espanya 
i Possessions d’Ultramar.

A Barcelona, Català i Albosa va aconseguir una gran popularitat en defensar els 
obrers i en presidir una manifestació popular en la qual es demanava l’indult per a 
un caporal condemnat a mort. Finalment, cal assenyalar l’heroisme amb el qual es 
va comportar durant la pesta del 1885, tal com exposarem immediatament. Va aju-
dar Jacint Verdaguer en la llastimosa controvèrsia suscitada durant els últims anys 
del seu pontificat. Finalment, va proposar al papa que, seguint una utòpica iniciati-
va de Tomàs Boada, es traslladés a viure amb la cort pontifícia a Barcelona. Aquesta 
iniciativa volia pal·liar l’estat de captivitat que va autoproclamar el mateix papa 
després de la victòria de la unificació italiana i de la posterior confiscació dels Estats 
Pontificis. Català i Albosa va morir el 1899 i la seva sepultura va ser instal·lada a la 
cripta del cor de la catedral de Barcelona. S’espera que sigui traslladada definitiva-
ment a la capella del Roser de la mateixa catedral.1

*  *  *

1  MARQUÈS, J.M.:  DHEC, vol. l , pàg. 488 ; MARTÍ  BONET, J .M ., LANDER,  A.: Isabel Ventosa i les Dar-
deres, anys 1835-1900, pàg. 133-170, Barcelona, 1997.
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El denominat còlera asiàtic va ser una epidèmia que desgraciadament va afectar 
la població d’Europa durant molts períodes del segle XIX. Com se sap, aquesta 
malaltia aguda infecciosa la causava el bacteri Vibrio cholerae, que procedia del 
delta del riu Ganges. El còlera va arribar a la península Ibèrica l’any 1833 a través 
de Portugal: de Porto va passar a Vigo, i d’Algarve a Extremadura i a Andalusia. 
Poc després (a. 1834) el port de Barcelona es va convertir en el nucli de la infecció 
mediterrània. Va tornar a rebrotar a Barcelona una altra vegada el mes de juliol de 
1854 i va durar fins al novembre de 1856. En aquest període, el còlera va produir 
236.774 morts i 829.189 malalts (o afectats) a Espanya.

El Dr. Català i Albosa, juntament amb nombrosos sacerdots, religioses i reli-
giosos de la diòcesi, va ajudar exemplarment els malalts del còlera a la ciutat de 
Barcelona; però quan l’epidèmia va tenir lloc l’any 1884, llavors s’hi va lliurar de 
manera totalment heroica. Aquesta epidèmia va afectar especialment la part orien-
tal d’Espanya i hi van morir 120.254 persones i 340.000 en van resultar afectades. 
A Barcelona va tenir el seu punt àlgid durant els mesos de juliol i agost de 1885. Hi 
van morir centenars de persones.

D’aquests períodes tan malaurats en tenim nombrosos documents i testimonis.2 
Precisament, una de les subsèries arxivístiques que més ens va cridar l’atenció quan 
ens vam fer càrrec de l’Arxiu Diocesà de Barcelona (farà ja quaranta-cinc anys) va 
ser l’anomenat «còlera en el segle XIX». Són diversos lligalls que van ser qualificats 
dins d’una sèrie arxivística a la qual algú va posar l’epígraf: «Miscel·lània-còlera». 
No obstant això, el lloc adequat hauria de ser dins de l’epistolari dels bisbes, com a 
cartes rebudes  i enviades.

La lectura concreta, en el nostre cas en el pontificat de Català i Albosa, d’algunes 
de les dues-centes cartes del període del còlera del període 1884- 1885 és esglaiado-
ra. L’interès augmenta de carta a carta. S’hi observa l’admirable resposta caritativa, i 
fins i tot heroica, de molts sacerdots, religiosos i religioses encapçalats pel Sr. Bisbe 
de Barcelona, monsenyor Jaume Català i Albosa, el qual també va ser afectat pel 
còlera el mes de setembre de 1885. Cal observar que, ja en anteriors epidèmies, 

2  Una de les subsèries de l’Arxiu Diocesà de Barcelona té com a epígraf «El còlera en el segle XIX». Forma 
part de la sèrie denominada Episcopologio ja que són, en gran part, cartes rebudes i enviades durant els perío-
des de l’epidèmia i integrades a les comunes dels bisbes, especialment durant el pontificat de Català i Albosa. 
N’hem comptabilitzat més de dues-centes, gràcies a les quals  se’ns ofereix nombrosa informació del còlera 
en les poblacions de la diòcesi.
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l’Església va saber impulsar la seva acció caritativa a favor dels malalts de còlera, 
però en aquest període hi ha uns testimonis bellíssims. Difícilment podem com-
prendre, actualment, la situació de pànic que es vivia a tota la ciutat i els pobles 
afectats per aquesta terrible plaga. Evidentment que la gent desitjava fugir del con-
tagi i els qui podien sortien dels llocs afectats; però la majoria havia de romandre a 
casa seva, i tancar les portes i finestres per por que hi penetrés la fatal maledicció. 
Pel cap d’aquella gent discorrien pensaments terribles, intents frustrats i innume-
rables falsedats, tot plegat fruit del pànic i d’una ignorància sense control possible.3

Des del bisbat es van publicar diverses circulars en les quals s’intentava ajudar 
els sacerdots en la difícil i heroica tasca d’assistir els malalts del còlera. Per exemple, 
en una d’aquestes circulars es deia: «1/ Durant l’existència del còlera en aquesta 
capital, les campanes de les parròquies no tocaran a causa de les morts que s’hagin 
produït, ni pels funerals que se celebrin pels difunts; 2/ els cadàvers no seran acom-
panyats al temple en processó pels carrers, sinó que si escau la comunitat o el cler-
gat de l’Església sortirà a rebre’ls a la porta del temple, els acomiadarà als carrers; 
3/ se suspendran també els viàtics solemnes. Només el sacerdot durà l’Eucaristia 
sota l’ombrel·la recitant els salms del ritual, precedit de l’eclesiàstic o de l’escola 
que dugui la llanterna i sense tocar la campaneta quan s’administri en hores en 
què no transiti gent pels carrers.» I en una altra circular es diu: «les defuncions 
causades per l’epidèmia colèrica tenen tendència  a generalitzar-se en tots els barris 
de la ciutat i això fa estendre l’alarma i el pànic, el qual augmenta en les persones 
meticuloses en sonar la campaneta quan es duu el viàtic als malalts, la qual cosa 
ha provocat que diversos veïns hagin acudit a queixar-se a l’autoritat civil local i 
aquesta a nosaltres. Per això hem cregut convenient, per a major tranquil·litat del 

3  És molt fàcil, avui dia, jutjar aquella circumstància davant dels avenços de la ciència mèdica, però els qui patien 
aquella malaltia veien que era irresistible: estaven com condemnats a una pena horrible. És cert que ja l ‘any 1884 
el científic Jaume Ferran va descobrir una vacuna contra el còlera i se sabia que l’home era, i és, l’única font de 
contagi i transmissió, ja sigui directa o per l’aigua de la beguda, llet o algun altre aliment contaminat. No obstant 
això, l’ànim de tota la gent del segle XIX, afectada per la malaltia, fins i tot dels coneixedors d’aquests avenços, 
era de perplexitat i angoixa totals. Teòricament algunes persones (no gaires) sabien que els vibrions colèrics eren 
eliminats sobretot pels excrements dels malalts, però la gent no feia gaire cas de la higiene que calia aplicar.

Observem pels testimoniatges documentals que hem estudiat que el temps de la incubació del còlera anava 
des d’uns tres dies fins a, en alguns casos, només poques hores. La malaltia començava amb una diarrea que 
sobtadament anava acompanyada de vòmits violents. Se’ns parla de les deposicions amb un aspecte de color 
d’aigua d ‘arròs. Els malalts o sospitosos de tenir aquesta malaltia eren sotmesos a un aïllament rigorós; 
d’aquí també les mesures que deien necessàries, com ara pintar les habitacions amb calç; cremar els estris 
que consideraven contaminats, enterrar les víctimes del còlera en cementiris ad hoc, vigilar els parents que 
havien conviscut amb els infectats, i fins i tot aïllar-los...
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veïnat d’aquesta ciutat, manar que no es toqui la campaneta quan es dugui el viàtic 
als malalts, durant les actuals circumstàncies i, a fi que hi hagi un senyal que avisi 
els transeünts del pas del viàtic, que es duguin dues destrals enceses a més del fanal 
o la llanterna.»

Davant de les necessitats tan urgents d’auxiliar els infectats, el bisbe Català i 
Albosa va dirigir un ofici a totes les comunitats religioses el dia 11 de setembre de 
1884 en el qual demanava que explicitessin la seva disposició caritativa en el cas que 
es declarés el còlera a la ciutat de Barcelona. La resposta no es va fer esperar, 23 
comunitats van respondre exemplarment a la invitació del bisbe.4

*  *  *

El 5 de setembre de 1884, el bisbe de Barcelona demanà als sacerdots diocesans, 
en una circular, la seva disponibilitat davant el perill del còlera «a fi que en el des-
graciat cas que el còlera envaís aquesta ciutat o diòcesi, no hi falti el servei espiri-
tual». El bisbe Català sol·licita que a través del rector els sacerdots diguessin si esta-
ven disposats a exercir el sagrat ministeri amb els colèrics i que concretessin el lloc o 
la institució on volien estar servint davant dels possibles casos de còlera i aconseguir 
així la palma del martiri de la caritat. El bisbe «mentre li quedin recursos» donarà 

4  ADB: Epistolari, J. Català: Còlera, núm. 4 . Entre aquestes comunitats destaquen : les Germanes Terciàries 
Carmelites, les Serves de Maria,  Casa de la Caritat, les Germanes de l ‘Esperança, les Darderes, la Casa de la 
Maternitat, les  Escolàpies,  la  Companyia  de Santa Teresa de Jesús, les Carmelites de la Caritat, l’institut de la 
Immaculada Concepció, les Germanes de Sant Felip Neri, les Germanes de l a Caritat de Sant Vicenç de Paül, 
les Germanes Terciàries de Sant Francesc d’Assis, les Germanes Terceres de la Mercè. (Veg. ADB, Epsitolari J. 
Català: Còlera, núm. 4.1-4.3). De les Darderes tenim una carta en la qual la seva superiora, Mare Isabel Ventosa, 
respon al bisbe Català i Albosa: «En compliment del que vostra Il·lustríssima se serveix prevenir-me en ofici de 
l’11 d’aquest any (setembre de 1 884) rebut ahir; haig d’exposar que aquesta comunitat consta actualment de 
vint-i-nou senyores; però deduïdes quatre que tots els dies matí i tarda han de servir les malaltes impedides de 
l’Hospital General de la Santa Creu; després, les indispensables per als oficis de casa nostra; i finalment, les anci-
anes i malaltes habituals. Només puc comptar avui amb quinze senyores hàbils per a infermeres fora d’aquí. Fa ja 
dos mesos, accedint gustoses a una demanda dels senyors de la Junta  Directiva  del Patronat  d’Obrers, ens vam  
oferir a servir-los en  la mesura del nostre personal  en el desgraciat cas de ser atacats per la pesta i complirem 
la promesa, si mereix l’aprovació de vostra Il·lustríssima.  En cas contrari , o si vostra Il·lustríssima prefereix do-
nar-nos una altra destinació , tingui la dignitat d’indicar-nos-la, i hi acudirem amb la millor voluntat i promptitud 
si no  hi ha altre mèrit, on la vostra Il·lustríssima ens consideri menys inútils, sigui a hospitals o a domicilis dintre 
o fora d’aquesta ciutat. Déu guardi a vostra Il·lustríssima. La vostra servidora,  Barcelona, 15 de setembre de 1884 
Isabel Ventosa Superiora (rúbrica) Excm. i  ll·lm. Senyor Bisbe de Barcelona».

És admirable la resposta de les Darderes; fins al punt que serà el mateix bisbe qui dirà que elles van ser les 
primeres.  Ell mateix afirma en una pastoral: «[ ...] declarem que els honors d’aquesta campanya de caritat 
pertanyen  d’una manera més notable a l’antic Institut, de tradició barcelonina, conegut amb el popular 
títol de les Darderes, les quals van entrar en exercici des que es van notar els primers casos de còlera en la 
població i han tingut al seu càrrec, juntament amb els Germans de la Santa Creu, l’ Hospital de la Vinyeta».
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un duro diari als sacerdots que es lliurin a oficis extraordinaris d’ajudants dels rec-
tors, d’hospitals o altres juntes benefiques. Demanà, a més, que els rectors contestin 
immediatament i així es puguin confeccionar les llistes oportunes.5 Contesten els 
rectors de les parròquies següents: Santa Anna,  Concepció, Sant Francesc,  Sant 
Pere, Sant Cugat del Rec, Santa Maria del Mar, Sant Miquel del Port, Sant Miquel 
Arcàngel, Sant Just i Sant Pastor, Santa Maria del Pi, Sant Jaume, Sant Josep, Sant 
Agustí, Sant Pau, Santa Madrona, Hostafrancs, Ntra. Sra. del Carme, Sant Antoni 
i Sants Àngels i Ntra. Sra. de Betlem. De totes aquestes respostes, n’hi ha algunes 
d’exemplars. Per exemple, el rector de Santa Maria  del Mar,  mossèn  Juan Tomàs,  
afirma que hi ha, a més del rector i de vicaris, deu beneficiats que s’ofereixen per 
al servei de la mateixa parròquia mentre la seva salut o la de la seva família els ho 
permeti, i quatre beneficiats que s’ofereixen «a la  disposició  del prelat,  renunciant  
al  duro  diari».6   El  rector  de  Sant  Francesc  de  Paula comunica al bisbe que dos 
sacerdots s’ofereixen gratis omnino a assistir els malalts de còlera.7

5  ADB, Epistolari J. Català: Còlera, núm. 5: «A fi que en el desgraciat cas que Déu no ho permeti, que el còlera 
envaís aquesta ciutat o diòcesi, no falti el servei espiritual als fidels, qualsevols que siguin les necessitats. Suplico 
a la vostra Il·lustríssima que reservadament cridin els senyors Sacerdots beneficiats adscrits, residents o que sota 
qualsevol  títol canònic, o sense ell, celebren el sant Ofici de la Missa a l’Església parroquial o en oratoris públics 
o privats pertanyents a l a seva respectiva demarcació parroquial i els convidin que diguin voluntàriament si estan 
disposats a exercir el sagrat ministeri, si fos necessari.

»No dubtem que tots els vostres estimats sacerdots empesos per la fe se sacrificarien, en cas de necessitat, pel 
compliment del sagrat ministeri; però n’hi ha de tremp valerós, que no tenen por de l’epidèmia ni de les seves 
circumstàncies; no falten tampoc els qui posseïts de sentiment pietós, i els caritatius, se senten inclinats a afron-
tar tota mena de perills;  d’altres que, deslliurats d’obligacions de família, tenen  menys horror  a l’epidèmia i a 
les seves conseqüències; i tampoc falten, afortunadament, i gairebé diríem els qui més, qui posseïts d’esperit de 
caritat cristiana tan enaltida pels llibres sagrats i tan bellament practicada pel clergat catòlic  des dels primers  
dies de l ‘Església,  encara  que  temin el perill, estan disposats a complir el seu ministeri per arribar a l a palma 
del martiri de la caritat.

Per tot això esperem que la vostra Reverència ens transmetrà, per conducte de la nostra secretaria de 
cambra, els oferiments que espontàniament i per escrit sota signatura dels interessats vulguin fer els senyors 
sacerdots, procurant que en el mateix oferiment indiquin quina és la seva voluntat, és a dir, si prefereixen 
servir en hospitals o dedicar-se a servir d’ajuda als rectors i els seus tinents o formar part de les juntes 
parroquials de beneficència per visitar els malalts atacats pel mal, o finalment, el ministeri que prefereixin.

»Amb aquests oferiments a la vista formarem llistes de sacerdots amatents a servir preferentment en tal cosa o 
en tal altra, i quan sigui necessari , ens serà fàcil la designació de persones.

»Hem d’advertir que tenint molt present el non alligabis os bovi trituranti mentre ens quedin recursos, si 
no podem donar assignació del govern o subministrades per altres corporacions, ens donarem un duro diari 
a cadascun dels qui nomenem per a oficis extraordinaris, d’ajudants de rectors o encarregats del servei en 
Hospitals, i  més tard procurarem premiar aquests serveis de la manera i forma que ens sigui factible. 
Finalment, supliquem a la vostra Reverència que, com més aviat millor, comuniqui el resultat del que 
hem ordenat. Déu guardi a la vostra Reverència [...] 5 de setembre de 1884 Jayme Bisbe de Barcelona.»

6  ADB: Epistolari J. Català: Còlera, núm. 6.1

7  ADB: Epistolari J. Català: Còlera, núm. 6.2
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El mossèn Ildefons Gatell, cèlebre escriptor i sociòleg, rector de Santa Anna, 
afirma: «En virtut del que disposa vostra Il·lustríssima en circular del 5 d’aquest 
any, i que ha acomplert, tinc l’honor d’adjuntar-vos en el full els oferiments fets i 
signats per cadascun dels reverends sacerdots que pertanyen a aquesta parròquia, 
fent-vos observar que no hi són inclosos ni el Rev. D. Joan Parera, que per la seva 
molt avançada edat i les xacres lamenta no poder prestar actualment el servei que 
ha prestat en altres ocasions; ni el Rev. D. Melcior Prat, sacerdot octogenari que fa 
alguns dies es troba fins i tot impossibilitat de celebrar [. ..] Crec inútil afegir que 
tant el sotasignat rector com els reverends vicaris estan completament disposats a 
complir amb el seu deure i a secundar el seu zel oferint-se a la vostra Il·lma. o a les 
corporacions de beneficència o sanitat que funcionessin dintre del districte parro-
quial sota la vostra aprovació».8

El rector de Sant Antoni Abat i Ntra. Senyora dels Àngels indiquen que set 
sacerdots (a més dels rectors i vicaris) s’ofereixen al bisbe en cas de còlera. Entre 
aquests set sacerdots hi figura el cèlebre Dr. Josep Torras i Bages de Valldonzella 
(uns anys després serà bisbe de Vic), el qual afirma que s’ofereix «per a tot el que 
sigui compatible amb el càrrec de confessor d’aquest monestir. Em poso a les ordres 
del meu prelat diocesà per a l’exercici del sant ministeri». Té quaranta anys. També 
Joan Guiteras, catedràtic de dret canònic del seminari i exdoctoral a las Palmas de 
Gran Canaria, de 54 anys, es posa a la disposició del prelat.9

El rector de Sant Miquel del Port (Barceloneta) afirma que «en aquesta pa-
rròquia no resideixen més sacerdots que el rector i els senyors vicaris, els quals com-
plirem amb el nostre deure, si vingués el còlera a visitar-nos. Només faré observar 
a la vostra Il·lma. que en aquest desgraciat cas, com que probablement aquest barri 
marítim seria dels primers i més fortament atacats, no seríem nosaltres suficients 
per atendre les seves necessitats espirituals, sinó que necessitem  vuit sacerdots».10

El rector d’Hostafrancs, mossèn Vicenç Maria Triadó, comunica al bisbe que 
«en aquesta parròquia només hi viuen el rector i el vicari, i aquests estem disposats 
a tots els sacrificis en el desgraciat cas que l’envaís una calamitat qualsevol. Cada 
vegada que hi va haver còlera a Barcelona va fer estralls a Hostafrancs, dipòsit de 

8  ADB: Epistolari J. Català: Còlera, núm. 6.7.

9  ADB: Epistolari J. Català: Còlera, núm. 6.1O. 1O

10  ADB: Epistolari J. Català: Còlera, núm. 5.15. 1 1
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totes les immundícies de Barcelona i habitació de gairebé tots els captaires. Es va 
donar el cas que en una nit es van treure trenta cadàvers d’un carreró i l’ecònom va 
morir en una de les epidèmies. I com que només dos sacerdots no estan en relació 
amb les 18.000 ànimes de què consta la parròquia sembla que es tingui a mà alguns 
sacerdots per ajudar en cas necessari...».11

Molt explícita és la contesta del rector de Santa Madrona. Diu que ell «i els dos 
vicaris estarem sempre a les ordres del bisbe i treballarem tan bé com sigui possible, 
sense abandonar mai els llocs que el bisbe ens assenyali, hi hagi o no pesta o còlera 
a la parròquia, fora d’ella, en hospitals, carrers, places i per tot arreu, en tots els 
temps i en totes les circumstàncies».12

La resposta (exceptuant la de les parròquies de Ntra. Senyora del Pi13 i de Sant 
Josep) va ser molt positiva. Estadísticament, hem comprovat que més del seixanta per 
cent dels sacerdots es van oferir al bisbe en cas de còlera. Tenim en aquesta interessant 
subsèrie un elenc de tots els sacerdots que es van oferir: un total de 117,14 sense comp-
tar els 60 entre rectors, ecònoms, coadjutors i passioners, els quals ex oficio havien 
d’atendre les necessitats ordinàries i extraordinàries de les parròquies. O sigui, gai-
rebé 200 sacerdots només de la ciutat de Barcelona, nombre molt significatiu. A tots 
aquests sacerdots se’ls assignava la possibilitat de la «palma del martiri de la caritat».

Desconeixem l’oferiment dels canonges i beneficiats de la Catedral de Barcelo-
na. No obstant això, hi ha una carta del degà, José Vivas Martínez, al bisbe, en la 
qual li notifica que durant els dies festius se «celebrarà la funció de rogatives pel 
colera».15

En els pobles de la diòcesi també es van establir diverses juntes d’auxilis. I el 
bisbe de Barcelona va estar molt atent a les notícies que anaven arribant de casos d 

11  ADB: Epistolari J. Català: Còlera, núm. 6.18. 12

12  ADB: Epistolari J. Català: Còlera, núm. 6.19

13  ADB, Epistolari J. Català. Còlera, núm. 6.6. Mossèn Francesc Esteve, rector de santa Maria del Pi, ma-
nifesta que a pesar que ell, juntament amb els seus vicaris i dos beneficiats, està a la disposició del senyor 
bisbe en referència al còlera, dels altres beneficiats (dues dotzenes) i residents «ni un sol s’ha compromès 
per escrit»

14  ADB, Epistolari J. Català. Còlera, núm. 8 En l’epígraf es diu: «Estat dels sacerdots que han ofert els 
seus serveis en cas d’una invasió de cólera». Consta: «nom, cognoms, parròquia a què pertanyen, títol de la 
seva residència, edat, oferiments».

15  ADB, Epistolari J. Català. Còlera, núm. 14
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‘infectats, proporcionades pels respectius rectors. Altres poblacions també van re-
bre la sol·licitud pastoral i econòmica del bisbe Català: l’Hospitalet, Cornellà, la Po-
bla de Claramunt, la Roca, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Sant Martí de Provençals, 
Gràcia, Sta. Coloma de Gramenet, el Vendrell...

*   *   *

Altres poblacions es van preparar per si calia intervenir en una campanya contra 
el còlera, però la malaltia no es va produir probablement perquè es van posar tots 
els mitjans d’higiene i de solidaritat sota el dictamen de les autoritats, especial-
ment les eclesiàstiques. Així ens ho diu, per exemple, el prior de Terrassa, mossèn 
Heribert Font: «En aquesta ciutat regna una salut immillorable [...] Això és degut 
a Déu i a les mesures pràctiques que s’han pres. La Junta de Sanitat vigila perquè 
no hi hagi adulteració en els aliments i la Junta d’Auxilis, a mans de la qual està el 
veïnat, ha posat la suma de més de 28.000 duros [...] Per la seva banda, els fabri-
cants continuen donant treball als pobres, tot i que tenen nombroses existències 
als seus magatzems; i entre les persones pudents no n’hi ha ni una que sigui fora 
de la població, cosa que contribueix a aixecar l’esperit de tothom [...] A l’Hospital 
de l’Assistència s’encarreguen les Germanes Carmelites Descalces, i per assistir els 
pobres en cases particulars s’han posat a disposició divuit Josefines, deu Carmelites 
de la Caritat i vuit Concepcionistes [...] És exemplar l’actitud dels meus companys 
en el ministeri: som catalans i sabem complir amb l’auxili diví com sap fer-ho el 
clergat espanyol. ..».16

*   *   *

La resposta popular a la crida de la Junta (creada per l’Ajuntament de Barcelo-
na i el Bisbat) va ser extraordinària: no només hi van acudir els ordes religiosos, les 
parròquies i autoritats civils, sinó també els ciutadans. Així ho diu el mateix bisbe: 
«També cal que deixem consignats els actes de despreniment realitzats pels nostres 
conciutadans presents i absents de la capital, els quals van subscriure quantiosos 
donatius (algun de veritablement exemplars) o ofrenes proporcionades a la seva 
posició social, indicant gairebé tots els propòsits de repetir-les quan fos necessa-
ri. Aquesta generositat, veritablement inspirada en l’amor al proïsme, ha produït 
ja prop de noranta mil duros; i s’hi afegeixen les enormes sumes que ha gastat el 
Municipi en hospitals, brigades sanitàries, desinfectants, metges, medecines, serveis 

16  ADB, Epistolari J. Català. Còlera, núm. 49.10. 17
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fúnebres, etcètera, les valuoses sumes que ha distribuït la caritat privada, les moltís-
simes almoines que han repartit en espècie i en diners els rectors, i els molts milers 
de duros que la Diputació ha gastat en socors de tota classe per als pobles epidè-
mics, resulta una xifra tan considerable que no titubegem a qualificar de monument 
incomparable aixecat a la caritat cristiana».

Les subscripcions que va obrir la Junta, d’entrada no van suposar cap èxit, però 
sí que ho va ser el fet que en pocs mesos s’arribés a la suma de 450.000 pessetes, grà-
cies a la qual es van poder auxiliar moltíssimes necessitats, i fins i tot es va aixecar 
un hospital per a infectats i un altre per  als nens orfes.

No obstant això, el sistema emprat al principi, o sigui el del lliurament de bons, 
tenia inconvenients greus. Es produïen molts enganys. Gent que se’ls venia i no 
s’aconseguia que aquestes ajudes arribessin veritablement als més necessitats: les 
nombroses necessitats, pal·liades per aquest mitjà, es van reduir, gairebé exclusi-
vament, als pobres de l’interior de la ciutat; perquè, ateses les circumstàncies es-
pecials dels barris d’extramurs, es va creure que seria més convenient utilitzar les 
cuines econòmiques en benefici dels necessitats, particularment de l’extensa zona 
d’Hostafrancs i de la barriada de Santa Madrona, on ja funcionaven, encara que a 
petita escala.

*   *   *

Els resultats que es van aconseguir, la creixent acceptació del menjar que es 
repartia, va induir la Junta a generalitzar-lo a tota la ciutat, no només pels notables 
avantatges que reportava pel fet de ser més econòmic (circumstància que no es 
podia deixar de tenir en compte, atesa la durada de la malaltia i el crescut nombre 
de pobres atesos), sinó també perquè garantia millor les racions de menjar, ja què 
lliurades tal com es feia, aprofitaven més a les famílies que acudien a buscar-les. A 
més, d’aquesta manera s’evitaven els abusos que desgraciadament s’havien observat 
en la distribució, la qualitat i el canvi de bons, a pesar de les minucioses prescrip-
cions que per endavant s’havien pres perquè no succeís.

Més endavant a la Barceloneta, i després successivament a tots els altres dis-
trictes, es van servir racions «completes d’abundant i saborós menjar, brou per a 
tres persones, compostes de sopa ben condimentada, un plat de llegum o patates, 
guisat i pa, les quals van ser rebudes per les famílies realment necessitades amb 
moltíssim grat, molt superior a la resistència que per part d’alguns individus de 
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les juntes de districte o de traficants en bons van mostrar a la substitució del siste-
ma d’alimentació últimament adoptat, no només per considerar-lo millor, sinó pel 
caràcter estacionari de la malaltia i la manca de feina, que obligava la Junta a ser 
previsora a fi que les ajudes s’allarguessin més temps del que hagués permès, pel 
sistema de bons, l’estat dels fons existents».

Cinc van ser, doncs, les cuines que van funcionar i que van proporcionar més 
de 13.000 racions diàries de menjar complet, distribuïdes d’aquesta manera: cuina 
d’Hostafrancs: 62.400; Id. del carrer Ample: 62.400; Id. de la Barceloneta: 59.000, 
Id. del carrer de Sant Pere Mitja: 46.800; Id. de la plaça de Sant Agustí: 49.912; totes 
elles a càrrec de les incansables monges, que, amb veritable i admirable caritat, van 
treballar amb zel superior a qualsevol recomanació, des del dia en què se’ls va fer 
aquest encàrrec, fins al 8 de novembre, en què van cessar els auxilis.

A més de les racions expressades, les juntes de districte van repartir setma-
nalment un important nombre de pans de tres lliures a les persones que, ja fossin 
menys necessitades o més vergonyants, no volien acudir al repartiment del menjar; 
en total van ser 7.000 persones afavorides amb un pa cadascuna d’elles, tenint en 
compte que es proporcionava aliment diari a més de 20.000 persones.

«Quan va estar a l’abast de les comissions, res no van procurar desatendre; així 
va ser que després de solucionar tot el que es refereix a l’alimentació dels sans, 
qüestió primera per llevar terreny a la malaltia, va procurar amb afany de millo-
rar i estendre el servei que es prestava als malalts, i que amb notable diligència 
l’Ajuntament havia muntat; i considerant que el més encertat era encomanar-lo a 
l’Associació de la Caritat Cristiana, aquesta benèfica institució va quedar encarre-
gada de l’assistència personal i de tot allò que fos necessari per a la millor cura dels 
infeliços necessitats d’auxili, atès que ha demostrat abastament que pot dedicar els 
seus serveis a favor de tots aquells pobres que els demandaven; n’hi ha prou de con-
signar, per demostrar la veritable vàlua de les seves cures i afanys, que van atendre 
1.640 malalts i van distribuir per compte de la Junta 23.885 bons de gallina, 27.209 
de carn, 2.243 de pa i 167 pessetes 25 cèntims en metàl·lic».

*   *   *

«No satisfeta la Junta -continua la crònica de la pesta- de tot el que havia practi-
cat, perquè sabia que li quedaven, si no majors, molt urgents necessitats, va dedicar 
especial preferència a l’assistència i cura dels orfes, emparant les pobres criatu-
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res que, desvalgudes i sense poder estar a cura de les seves mares, atacades per 
la malaltia, haurien mort sense un afectuós alberg on poder ser recollides i amb 
sol·lícita cura emparades».

«La Casa de Lactància per a les criatures de pit, l’Associació dels Amics dels 
Pobres per als desgraciats orfes, l’Asil de Nenes d’Hostafrancs per a les infelices 
òrfenes, van ser establiments on tots van tenir acollida i on se’ls van prodigar tota 
mena de consideracions i cures, per la qual cosa hom es complau a consignar els 
més vius reconeixement i gratitud per tan acurats i caritatius serveis».

No es va ocultar a la Junta que la translació immediata d’aquests desgraciats, 
des de casa seva fins als anomenats asils, oferia un perill real i positiu per als altres 
companys d’alberg, perquè procedents d’un domicili infectat, podien ser causa del 
desenvolupament d’un focus que contaminés els asilats i que originés nombroses 
víctimes, que per tots els mitjans va tractar d’evitar, i que afortunadament va acon-
seguir. Es va crear un asil provisional que servís de casa d’observació o llatzeret, des 
d’on passat un període prudencial, eren traslladats a l’establiment corresponent, 
d’acord amb l’edat i el sexe respectius. A aquest efecte va obeir l’asil instal·lat en 
una casa del carrer de Claris, confiat al zel i a l’atenta cura de les heroiques mon-
ges».

*   *   *

En molts mitjans de comunicació s’expressa l’agraïment de moltes entitats da-
vant «els nombrosíssims exemples d’abnegació tant del clergat com de les comu-
nitats religioses».17 Els membres d’aquestes comunitats van estar presents als llocs 
més ingrats, com per exemple al manicomi de Sant Boi de Llobregat o a l’Hospital 
de la Vinyeta, on hi havia molts colèrics que eren cuidats per les Darderes i els ger-
mans de l’Hospital de la Santa Creu.18

Ens consta que a Barcelona es van distingir per la seva caritat en el temps de 
la pesta els religiosos següents: germans del Sant Hospital en la Vinyeta i Pia Unió 
de Sant Miquel. Entre les dones: 1/ Germanes de la Caritat (filiació espanyola); 2/ 
Germanes Carmelites de la Caritat; 3/ Germanes de la Caritat (filiació francesa); 
4/ Religioses Concepcionistes; 5/ Germanes Franceses de l’Esperança; 6/ Germanes 

17  ADB: Epistolari J. Català: Còlera, núm. 64

18  ADB: Epistolari J. Català: Còlera, núm. 60. 19
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Darderes (en la Vinyeta i a domicili); 7/ Religioses Serves de Maria; 8/ Germanes 
Carmelites Terciàries Descalces i 91 Caritat Cristiana (infermeres).19

Hi ha un elenc minuciós sobre la contribució caritativa de les germanes en rela-
ció amb els afectats pel còlera.20

*   *   *

El bisbe Jaume Català i Albosa va desplegar, com diu la crònica, una gran acti-
vitat caritativa i organitzativa durant el transcurs del còlera des de l’any 1884 fins al 
setembre de 1885. Ho feia d’una manera particular, visitant fins i tot les cases dels 
infectats i com a president de la Junta Executiva d’Auxilis. En els mesos de major 
desgràcia, s’atenien diàriament, segons expressió del Sr. Manuel Girona, 20.000 
persones, de les quals 1.640 eren colèriques, i es van prestar més de 6.000 assistèn-
cies que es perllongaven durant algunes setmanes. Tot estava controlat pel bisbe. 
Aquest va ser el motiu pel qual ell mateix va ser afectat pel còlera, possiblement 
per les visites als domicilis o a les cuines públiques als carrers, o simplement per 
haver inspeccionat l’hospital de colèrics de la Vinyeta (Hostafrancs). La veritat és 
que el dia 12 de setembre de 1885 els diaris van anunciar la greu malaltia del bisbe, 
manifestada per diarrees constants.

Les notícies de la premsa ens diuen que el dia 11 el bisbe Català i Albosa no va 
poder assistir a la recepció oficial que va convocar el capità general, perquè tenia 
símptomes de còlera; o com deien textualment, per «una indisposició o atac colè-
ric». La notícia va córrer immediatament per tot Espanya. Al palau episcopal es 
van concentrar diversos centenars de persones interessades per l’estat de salut del 
seu benvolgut pastor. Alguns van deixar o van enviar cartes o telegrames. De to-
tes aquestes mostres d’adhesió posseïm gairebé mig centenar de testimonis: cartes 
dirigides al bisbe o al secretari de la diòcesi, el Dr. José Casas, i fins i tot a la seva 
germana Josefa Català i Albosa, que vivia amb ell al palau episcopal.21

*   *   *

19  ADB, Epistolari J. Català. Còlera, núm . 73. 20

20  ADB, Epistolari J. Català. Còlera, núm. 76. 1. 21

21  ADB, Epistolari J. Català. Còlera, núm. 49
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El pànic per la malaltia del bisbe va durar només tres dies, ja que el dia 14 de 
setembre va aparèixer una nota oficial en la qual s’afirmava que el bisbe havia su-
perat la malaltia i quedava només en estat d’observació i convalescència. L’endemà 
d’aquesta notícia van començar a arribar al bisbat oferiments perquè el bisbe passés 
unes setmanes a les localitats on, segons afirmaven, hi havia millors aires i més sans 
que els de Barcelona. Així consta en les cartes dels rectors de les veïnes localitats de 
Santa Coloma de Gramenet i de Cornellà, o d’un propietari de Cabrera que afirma 
que «la causa de la seva malaltia és la pràctica de la virtut de la caritat tan prodigada 
pel Sr. Bisbe, ja sigui visitant malalts o consolant els pobres». S’insisteix que el bisbe. 
vagi a Cabrera: «enmig de la vegetació tan bona de les muntanyes de Cabrera». El 
rector castrense de Salomó es lamenta que el bisbe també es vegi afectat per tan greu 
malaltia, la qual és deguda probablement al càstig diví produït perquè alguns feligre-
sos llegeixen «el fastigós i impiu diari» La Campana de Gràcia. Ingènua interpretació 
de la justícia divina, que demostra fins on podien arribar els ànims d’alguns exaltats 
sacerdots.22 A començament d’octubre gairebé ja no es parla de la malaltia del bisbe, 
la qual cosa fa suposar que va durar pocs dies i la seva convalescència, dues setmanes 
escasses. El 21 d’octubre de 1885 veiem el bisbe actuant en algunes reunions, i el 31 
d’octubre a les 11 del matí presideix el repartiment extraordinari d’auxilis que va 
tenir lloc al local de la tinença d’alcaldia de Sant Felip Neri de Barcelona.

L’any 1899, és a dir, quinze anys després de l’epidèmia del còlera, moria el bisbe 
Dr. Català i Albosa, autèntic heroi de la caritat, virtut exercida en grau heroic en les 
infaustes calamitats del seu temps. El seu record encara persisteix entre molts dioce-
sans de Barcelona coneixedors de la seva història. Com també cal que formi part de 
la nostra història amb exemples de caritat sacerdotal, la fundació de l’esmentada Re-
sidència sacerdotal Sant Josep Oriol, com tot seguit exposa Mn. Francesc Raventós.

Josep M. Martí i Bonet, canonge

22  ADB, Epistolari J. Català. Còlera, núm . 49.13
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INICIS HISTÒRICS

Els inicis de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol són una mica llunyans: 
tenen el seu origen en una ciutat italiana a mitjans de l’any 1870. A l’església cate-
dral de la ciutat de Frascati, bonica població situada a 327 metres d’altitud, molt a 
prop del llac Albano i a la basant sud de la serra que porta aquest mateix nom d’Al-
bano, a pocs quilòmetres de Roma, el dia 23 de juliol de 1870, es feien les exèquies 
i enterrament del Bisbe de Barcelona, Pantaleó Montserrat i Navarro, que havia 
mort dos dies abans, a la residència dels escolapis d’aquella localitat. La cerimònia 
fou presidida per l’arquebisbe de Saragossa, bisbe de la seva vila natal, Maella i de 
la diòcesi on havia exercit de prevere, amb l’assistència, també, d’un bon nombre de 
prelats que ocasionalment residien a la Ciutat Eterna on participaven del Concili 
Vaticà primer.

El sojorn i la defunció del bisbe Montserrat a Frascati fou deguda a la malaltia 
de les febres palúdiques que es va encomanar durant la seva estança a Roma, on 
hi residia per participar, com a bisbe, a les sessions del Concili Vaticà primer i com 
a membre de la Comissió de Disciplina del mateix Concili. Mesos abans, el dia 
24 de novembre de 1869, havia deixat Barcelona per assistir a l’esmentat Concili, 
convocat pel Papa Pius IX. Com antic alumne dels escolapis va demanar a aquets 
religiosos de poder fixar la seva estança en la casa que ells tenen a la Ciutat Eterna, 
situada junt a l’església de Sant Pantaleó, prop de la plaça Navona, on hi havia 
residit el fundador d’aquesta orde, Sant Josep de Calasanz.

La calor de Roma amb l’esforç del treball conciliar i el neguit pels problemes que 
havia de resoldre de la seva diòcesi barcelonina van facilitar que el bisbe Montserrat 
es contagiés les febres palúdiques. A finals de maig del 1870 li van aparèixer les 
primeres símptomes amb febre i frisança que no el deixaven reposar. Havent-se 
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agreujat el seu estat, dos mesos més tard, el dia 17 de juliol, els religiosos li oferiren 
l’estança a la seva casa de Frascati on hi va anar aconsellat pels metges, per restablir-
se, tot i que l’endemà d’arribar-hi, malgrat la febre, va voler retornar a Roma per 
poder assistir a la quarta sessió pública del Concili i donar el seu “placet” a la 
votació sobre la infal·libilitat pontifícia de la que n’era un gran defensor. Aquesta 
anada a Roma no li feu cap bé. De retorn a Frascati s’agreujà el seu estat de salut i 
sis dies més tard, el 21, va lliurar la seva ànima a Déu.

El bisbe Pantaleó Montserrat fou enterrat a la catedral de Frascati, diòcesi 
suburbicària de Roma, i en la sepultura dels canonges d’aquella catedral, ubicada 
en el mateix presbiteri de l’altar major catedralici. Tenia seixanta dos anys i era bisbe 
de Barcelona des del desembre de 1863, havent deixat un record d’una gran caritat 
i d’una ferma abnegació envers els necessitats, sobretot als malalts en l’epidèmia de 
còlera de l’any 1865. El gran bisbe de Vic, el Dr. Josep Torras i Bagés digué d’ell: 
“semblava, en el nostre temps, la reproducció d’un d’aquells antics Pontífexs que 
destacaren sobre el seu poble com els guerrers sobre el seu exèrcits” 23

Aquesta caritat del bisbe Montserrat envers els necessitats també es va 
manifestar al morir, en l’ajuda d’una manera efectiva a favor dels sacerdots grans i 
mancats dels mitjans per suportar les limitacions de l’ancianitat o de la malaltia, ja 
que, malgrat no tenir gaires béns perquè tota la seva vida s’havia caracteritzat per 
la seva austeritat i pobresa i per la gran generositat envers els més pobres, en el seu 
testament va deixar un legat amb el fi de que els diners fossin emprats per edificar 
un asil per acollir-hi i atendre als sacerdots pobres i abandonats que no tinguessin 
habitatge, posant per tant els fonaments i primers passos de la futura Residència 
Sacerdotal . Per realitzar aquesta seva última voluntat va deixar com executors del 
seu desig al Degà del Capítol Catedral, Dr. Josep Parra i Hernàndez, al seu Vicari 
General, Dr. Joan de Palau i Soler, i al Secretari de Càmara Dr. Llàtzer Bauluz i 
Bea, ambdós també canonges.

Al lector li pot sorprendre que el bisbe Montserrat deixés encomanat per 
testament l’edificar un asil per sacerdots pobres i abandonats, ja que sembla que el 
clergat, en tot temps, hagi de gaudir de tot el necessari per viure, encara que sigui 
en unes condicions una mica precàries, però cal saber que en aquells anys de la 

23  Obres completes Dr. Torras i Bages. Notícia biográfica del Ilmo. Dr. D. José Morgades. Pàg. 2028.
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segona meitat del segle dinou es van donar unes circumstàncies que deixaren gran 
part del clergat en una situació de molta indigència. La clerecia i la mateixa Església 
a tot Espanya es trobava en una situació molt delicada, ja que un bon nombre de 
preveres vivien en unes condicions d’autèntica misèria i d’abandonament fins el 
punt que alguns d’ells es veien obligats a demanar caritat pels carrers o morien 
mig abandonats en un racó dels hospitals o dels asils. Les causes de tot això foren 
les convulsions polítiques i els esdeveniments revolucionaris de la primera meitat 
del segle XIX. A l’any 1835 Barcelona, i altres indrets d’Espanya van viure uns 
dies dolorosos de saqueig i crema de convents: vides, temples, arxius, biblioteques 
foren sacrificats per la fúria de la revolució. Com a conseqüència de tot això un 
gran nombre de religiosos, sacerdots i llecs, es van veure obligats a deixar els seus 
convents i monestirs i es trobaren de cop al carrer sense mitjans de vida i amb la crua 
realitat de que ni les diòcesis ni les parròquies podien absorbir i ajudar tal nombre 
de preveres que de cop demanaven algun benefici o ministeri a realitzar. Aquests 
incidents revolucionaris que causaren la supressió dels convents i monestirs tenien 
l’origen en que dos anys abans, al 1833, a la mort del rei d’Espanya Ferran VII, 
havia començat una autèntica guerra civil entre carlistes i liberals ja que ambdós 
pugnaven per la successió a la corona. Uns anaven a favor de la filla del rei, la 
futura Isabel II i uns altres a favor d’en Carles, el germà del rei. Amb la primera 
s’agruparen principalment els liberals i amb el segon els tradicionalistes. La qüestió 
dinàstica havia dividit el país, provocant una guerra que a la vegada es presentà com 
una guerra de religió.

La situació política de Espanya estava molt agitada. Els èxits militars dels carlins, 
amb el general Zumalacàrregui, van provocar, a l’any 1834, que uns liberals exaltats 
junt amb altres col·lectius anticlericals, amb esperit de venjança ja que no podien 
vèncer i castigar als carlins, es dediquessin a assassinar als frares, indefensos, ja 
que els creien exponents defensors del príncep Carles de Borbó. Aquesta matança 
de frares es va estendre com una taca d’oli per tot Espanya i va portar, també 
com a conseqüència que la guerra, a més de provocar una persecució religiosa 
desemboqués en una nova legislació anticlerical: l’aprovació per part de les Corts 
del Regne d’Espanya del decret de supressió dels Ordes Religiosos a tot l’Estat 
per les lleis del 8 de març de l’any 1836 i la del 29 de juliol de 1837. I, com un 
pas més en aquesta persecució, es decretés la desamortització de les possessions 
i béns de l’Església. Va ser un impacte molt fort per a l’Església espanyola ja que 
prop de nou-cents convents foren extingits, amb els religiosos expulsats i passant 
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les seves propietats: els edificis, els camps, les finques i les obres d’art, a ser venuts 
a preus baixíssims, a mans de particulars sense consciència els quals no van fer 
rendir tot lo expropiat, i per tant con a conseqüència van enriquir més la gent ja rica 
i no van aconseguir aquell objectiu revolucionari que teòricament es proposaren 
les esmentades lleis de millorar la situació del país. Aquestes lleis foren obra del 
ministre d’Hisenda Joan Álvarez Mendizàbal, i han passat a la història com la 
tristament famosa “llei de desamortització de Mendizábal”. Tot plegat va portar 
l’Església d’Espanya a una gran penúria i va dificultar greument la manutenció 
del clergat, deixant a la misèria la majoria dels religiosos preveres que malgrat ser 
incardinats a les diòcesis, no van poder gaudir d’una vida digna en el clergat diocesà, 
per manca de mitjans econòmics, car no hi havia prou beneficis o ministeris.

Aquesta trista situació del clergat va ser sentida pels bisbes de tot Espanya i 
en concret pel bisbe de Barcelona. El bisbe Pantaleó Montserrat va tenir durant 
tot el seu pontificat (1863 – 1870) aquesta preocupació i, no havent pogut fer res, 
o molt poc, per solucionar aquest greu problema durant els anys del seu exercici 
pastoral, va deixar al morir el legat, abans esmentat, per ajudar i assegurar l’atenció 
dels preveres de la seva diòcesis més necessitats en els últims anys de la seva vida, 
ajudant-los en la situació tan precària en la que es troben. Aquest anhel del Prelat 
difunt se’l van fer seu els canonges marmessors del bisbe posant tot el seu esforç i 
interès per portar promptament a terme la voluntat del bisbe difunt.

Els tres canonges assignats en el testament, amb ganes de realitzar aviat la 
voluntat pòstuma del Bisbe Montserrat i conscients també del problema existent 
en el clergat, es posaren a treballar buscant un terreny adequat per edificar el futur 
Asil, i cercaren també més ajudes econòmiques per fiançar les fortes despeses que 
suposava l’adquisició d’un solar y la construcció de l’immoble. Tot just iniciada 
la tasca, el 18 de setembre de 1871, a poc més d’un any de la mort del bisbe, va 
morir un d’ells, el Degà del Capítol catedral, Dr. Josep Parra, quedant els altres 
dos canonges, Dr. Joan de Palau i Dr. Llàtzer Bauluz com executors de l’empresa 
d’edificar “l’Asil” Ells van creure que seria bo poder tenir l’edifici a les afores de 
Barcelona, on els sacerdots malalts i jubilats tinguessin uns aires més sans que els 
que es respiraven a la ciutat. En aquest afer van tenir la gran ajuda i assessorament 
del també canonge de Barcelona, Dr. Josep Morgades i Gili, penitencier de la Seu, 
que era un gran propulsor d’obres benèfiques i culturals. Els va ajudar molt a tirar 
endavant el projecte de tenir aviat un nou Asil per l’acolliment sacerdotal, i sempre 
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en va ser un entusiasta protector. Ell, no sols va facilitar que es pogués adquirir 
un terreny en el poble de les Corts de Sarrià, prop de Barcelona sinó que a més va 
cercar mitjans per finançar l’obra i els va ajudar, molt, econòmicament.

El Dr. Josep Morgades i Gili, futur bisbe de Vic, estava molt relacionat, des de 
feia anys, amb Francesc Xavier Duran i amb la seva esposa Maria Rosa Moner, 
els marquesos de Peñalver, que eren els propietaris de la rica, bella i extensa finca 
ubicada en aquest poble de les Corts de Sarrià i coneguda amb el nom de Can Feló. 
Aquesta finca era molt antiga i des de l’any 1743 existia un gran casal senyorial que 
amagava al seu interior amplis i guarnits salons amb mobles luxosos, i uns jardins a 
l’entorn caracteritzats especialment pels mil·lenaris xiprers. Els Duran hi passaven 
temporades, però de la casa i les terres se n’ocupaven els diferents masovers, 
entre els quals destacà en Refeló o Feló, nom pel qual es coneixia popularment 
la finca dels Duran. També se la coneixia per “la torre Gran dels Duran”, perquè 
aquesta família havia comprat una altra propietat, molt propera, Can Colona, que 
l’anomenaren la “torre Xica”. La casa va conèixer un període de gran esplendor que 
durà fins a la mort de l’últim membre de la família Duran.24 El Dr. Morgades en fou 
l’hereu de confiança d’aquest matrimoni Duran Moner, i d’ells va heretar, junt amb 
el sacerdot Maties Padró i Cornet, rector de la parròquia de Sant Just i Pastor de 
Barcelona, tot el patrimoni Duran-Moner. A l’any 1873, per atendre les obligacions 
que implicava l’herència i per pagar uns deutes existents, els hereus vengueren tota 
la finca a l’advocat de Barcelona Eduard Duran i Prat i a Mn. Julià Maresma i Oller, 
prevere de l’església de Sant Jaume, i futur bisbe de Terol, mantenint però amb ells 
una gran amistat, tant el Dr. Morgades com Mn. Maties Padró.25

A l’any 1875, els canonges Palau i Bauluz (els dos executors que quedaven 
després de la mort del canonge Parra) aconsellats pel, també canonge, Morgades, i 
juntament amb ell mateix, van adquirir oficialment de Eduard Duran i Prat (el nou 
propietari de Can Feló) una porció de terreny d’aquesta finca de Can Feló, amb 
una horta adjunta, d’una extensió total de 5.286’33 metros quadrats. per edificar-
hi el projectat Asil. De fet, mesos abans, per l’amistat del canonge Morgades amb 
l’advocat Duran ja havien fet tractes per adquirir aquest terreny i començar les 
obres del futur Asil. El terreny edificable (de 2.480’85 metros quadrats) el van 

24  Llibre Masies de les Corts de Imma Navarro i Molleví. Quadern 2 de l’Arxiu Municipal de les Corts

25  Escritura de cesión ante el Notario D. Luis Gonzaga Gurri, el 21 de juny de 1873



32

LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL

escripturar el dia 2 d’agost de 1875, com a compravenda, passant ells tres (Palau, 
Bauluz i Morgades), per aquest acta notarial, a ser-ne els propietaris; però l’altra 
part de terreny no edificable, que tot ell era una horta, (de 2.480’85 metros quadrats) 
no la van escripturar sinó que acordaren amb el propietari de quedar-se-la com 
usufructuaris. Posteriorment, nou anys més tard, el terreny de l’horta va passar a 
ser tot ell propietat del Dr. Morgades, (quan ja era Bisbe de Vic) gràcies a un legat 
que el Sr. Eduard Duran i Prat, al morir, li va lliurar per escriptura del 17 de juliol 
de 1884.

L’escriptura de l’any 1875, de l’adquisició del terreny davant del notari de 
Barcelona Lluís Gonzaga Gurri, descriu així la part edificable: “…una porción de 
terreno para edificar, de cabida de 2.480’85 metros cuadrados que es parte y pertenencia 
de una extensión de terreno de superficie 5.286’33 metros cuadrados, procedente de 
una pieza de tierra, de cabida tres mojadas, poco más o menos, situada en el término 
municipal de las Corts de Sarriá, partido judicial de esta ciudad, cerca de la casa 
que fue de don Juan Viñals Torra, hoy casa Parladé.” 26 Els tres canonges: Palau, 
Bauluz i Morgades, executors de la voluntat del Bisbe Pantaleó Montserrat, eren, 
doncs, per aquesta escriptura, els propietaris d’aquell terreny adquirit i ubicat en 
poble de les Corts, ja que van registrar notarialment la propietat a nom d’ells tres, 
i no pas en nom de l’Asil. Amb tot, com s’ha dit, s’ha de destacar que era tanta la 
preponderància i ascendència del canonge Morgades sobre el Sr. Eduard Duran, 
que tres mesos abans de signar l’escriptura esmentada, és a dir el 18 de maig de 
1875, els tres canonges, malgrat no esser encara, oficialment, els propietaris, van 
col·locar la primera pedra de l’edifici del futur Asil.

26  Archivo de Protocolos de Barcelona. Escritura de cesión ante el Notario D. Miguel Martí y Beya
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Fra Joaquim Lluch i Garriga, manresà i carmelita fou el nou Prelat de Barcelona 
(1874–1877) que va succeir al Bisbe Pantaleó Montserrat després de tres anys i mig 
de seu vacant. Ell és el qui va posar la primera pedra del futur Asil i el qui va poder-lo 
inaugurar el dia 4 de juny del 1877, poc abans del seu trasllat a la diòcesi de Sevilla. Ja 
quan va prendre possessió de la Seu Barcelonina, el 5 de febrer del 1874, va manifestar 
molt interès en la construcció de l’Asil que per a sacerdots estaven promovent els 
canonges Palau, Bauluz i Morgades. Durant el seu breu pontificat, de poc més de tres 
anys és quan els tres canonges van adquirir el terreny, es va començar la construcció 
de l’edifici Asil i es va inaugurar aquesta obra que tant de bé ha fet als sacerdots. Quan 
aquest bisbe va ser traslladat a la seu de Sevilla, a l’any 1977, en la carta de comiat 
signada el 14 de juliol manifesta la seva estima a aquesta obra dient entre altres coses: 
“...Estos hermosos lazos de cariño y amistad cristiana los han estrechado siempre más 
vuestro desprendimiento y cooperación, cuando hemos tratado de emprender alguna 
obra de caridad o plantear una nueva institución para el bien y prosperidad de nuestra 
amada patria…Efectivamente…Una de ellas ha sido la casa Asilo para los venerables 
sacerdotes de la Diócesis, que después de haber empleado los mejores años de su vida en 
el servicio de la Iglesia, llegados a la vejez se ven reducidos a la pobreza, y sin fuerzas para 
dedicarse a las funciones de su elevado ministerio y proporcionarse medios de subsistencia 
decorosa, ha abierto de par en par sus puertas a los que gusten allí refugiarse, para ser 
admitidos gratuitamente, tratados con las consideraciones a su clase y estado debidas, 
disfrutando de comodidades que con dificultad se podrían procurar por otra parte…”27  

Com deixa entreveure en aquesta carta pastoral de comiat, a més de manifestar 
l’estima envers l’obra de caritat d’atenció als sacerdots ancians i malalts, s’entén que 

27  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona del 16 de julio de 1877. Nº 887. Pàg.:262
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l’adquisició i la construcció de l’edifici Asil, a més de la aportació testamentària del 
bisbe Montserrat, es van necessitar molts diners. Com el mateix bisbe detalla aquets 
diners van provenir de les almoines dels diocesans. Entre aquets, com consta per 
altres fonts, destaca una substanciosa quantitat de l’herència de la Sra. Magrans i les 
aportacions d’unes administracions, també testamentàries, que portava el canonge 
Morgades. Aquestes dades es coneixen perquè ho deixà consignat, anys més tard, el 
bisbe Jaume Català, que el dia 7 de febrer del 1886, en plena polèmica amb el Dr. 
Morgades, ja bisbe de Vic, escriu una carta al Nunci del Papa a Espanya, Mons. Mariano 
Rampolla explicant-li d’on havien sortit principalment els diners per l’adquisició i 
construcció de l’Asil. Diu així; “Existe en esta diócesis en las afueras de Barcelona un 
Asilo para sacerdotes ancianos o enfermos, labrado con dinero del difunto obispo Sr. 
Montserrat, dotado con varias cantidades facilitadas por el obispo, después Cardenal, 
Sr. Lluch, y con fuertes sumas de la testamentaria de una señora llamada Magrans, y 
de todo ello cuidaba, por encargo privado del Sr. Obispo Urquinaona y del Sr. Lluch, el 
Penitenciario Sr. Morgades”.28 I també ho confirma el mateix canonge Morgades en 
una carta del 30 de desembre del 1881 que va escriure, essent bisbe de Vic, al Ministre 
de Gràcia i Justícia, Manuel Alonso Martínez, en la que exposa: “Hace dieciocho años 
formo parte de la Administración del Hospital de la Santa Cruz de esta Ciudad, único en 
Barcelona, y de casi todas las obras de piedad y de beneficencia, de alguna de las cuales 
como el Asilo de sacerdotes impedidos y una casa de retiro para doncellas extraviadas 
he sido el fundador y continuo siendo su principal apoyo. Esto unido a una cuantiosa 
fortuna que he podido invertir en tales y semejantes obras y las respetables cantidades que 
sin pedir nada a nadie pone en mis manos la confianza adquirida a fuerza de tantos años 
invertidos en obras dedicadas exclusivamente a la gloria de Dios y al bien del prójimo, 
hace que casi sin fatiga pueda contribuir a estos privilegiados objetos en una proporción 
que no puede improvisarse y que no podría obtener fuera de estos elementos que con el 
tiempo Dios ha ido preparando para sacar de mí algo de provecho”.29

 Així, doncs, el bisbe Lluch, amb les ajudes econòmiques aconseguides, el dia 
18 de maig de 1875, va tenir el goig de presidir la cerimònia de la col·locació de 
la primera pedra de l’edifici del que seria l’Asil per a sacerdots que havia anhelat 
el bisbe Pantaleó Montserrat. Una crònica detallada dels actes realitzats aquell 
dia va quedar escrita en Butlletí del Bisbat de Barcelona, diu així: “En la tarde del 

28  Carta del Bisbe Català al nunci Rampolla del 9 de febrer de 1886. ASV NM 543. t VII. r II s V num. 38

29  Carta de Morgades al Ministro de Gràcia i Justicia del 30 de desembre de 1881. Caja 7. Legajo 3487. 
Expediente 11230
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18 del actual tuvo lugar en el vecino pueblo de las Corts de Sarriá una ceremonia 
religiosa verdaderamente interesante y consoladora. El excelentísimo e ilustrísimo señor 
obispo de la diócesis Dr. D. Fr. Joaquín Lluch, a cuyo paternal corazón son tan gratas 
las obras de caridad, y que tanta protección les dispensa, tuvo el gusto de bendecir 
la primera piedra e inaugurar la obra de una Casa Asilo para eclesiásticos ancianos 
e imposibilitados, que el excelentísimo e ilustrísimo Sr. D. Pantaleón Montserrat y 
Navarro, prelado de ilustre y buena memoria, se propuso fundar en este obispado, y que 
ahora van a construir por su encargo en dicho pueblo los muy ilustres señores Dr. D. 
Juan de Palau y Soler y Dr. D. Lázaro Bauluz, canónigos de esta santa Iglesia Catedral, 
y provisor y vicario general y secretario de Cámara que eran respectivamente de aquel 
distinguido Prelado como lo son del actual.

“Acompañaron a su Excelencia ilustrísima en esta solemnidad, además de dichos 
señores, propietarios, varios señores dignidades, canónigos y beneficiados de la santa 
Basílica, el cuerpo de señores Párrocos de la ciudad con el clero de la localidad y otros 
señores sacerdotes que formaron coro en los salmos y demás cánticos sagrados que 
previene la liturgia de la Iglesia, el Municipio del pueblo y otras personas distinguidas 
por su piedad y sentimientos generosos.

“Las circunstancias por las que ha pasado el país en estos últimos tiempos no 
han permitido hasta el presente llevar a feliz término esta obra benéfica, de la mayor 
utilidad, destinada a ser en la última época de su vida la consoladora esperanza y 
refugio del clero empobrecido y desheredado por la persecución o por su abnegación y 
generoso desprendimiento.

“Los limitados recursos con que cuentan los señores fundadores de la Casa Asilo 
no les permitirán construir un edificio tan grandioso como desean; pero el que han 
principiado y se proponen concluir, con la ayuda de Dios, reunirá las mejores condiciones 
de higiene y comodidad; situado en terreno sano, ventilado, con buenas vistas y vecindad 
y rodeado de jardines, sin que falte en él cosa alguna de cuanto convenga a la edad y 
circunstancias delicadas de las personas a quienes se dedica; pudiendo albergar con 
anchura de veinticuatro a treinta sacerdotes, y más, si los sentimientos generosos de los 
fieles vienen en apoyo de esta obra de actualidad y de cada día más urgente.

“La caridad de Barcelona ha sido en estos tiempos tan ingeniosa y expresiva, que 
no hay época en que no haya corrido al auxilio del desvalido y alivio de la desgracia, en 
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cualquier forma que se haya presentado; y ha llenado siempre con noble emulación y 
generoso desprendimiento las necesidades públicas y privadas de la humanidad. Sólo el 
clero ha sido desatendido de una manera lamentable. No hay un solo establecimiento, 
como en otras partes, dedicado exclusivamente y con la amplitud necesaria para el asilo 
y cuidado de esta clase respetable en su vejez e imposibilidad. Y si antes no reclamaba 
los oficios benéficos de la caridad, porqué la Iglesia atendía oportunamente a todas sus 
necesidades; desde que se ha privado a la Religión católica de sus legítimos intereses; 
se le han arrebatado las rentas de los beneficios y capellanías, y hasta las fundaciones 
piadosas de familia; desde que se ha visto al Clero sufrir los horrores del hambre y de 
la miseria extrema cuando una revolución sin piedad le privaba de su justa asignación 
durante el tiempo de cincuenta y seis meses, y en unas circunstancias en que no sólo 
no podían pedir los sacerdotes, sino que hasta era un crimen de muerte el parecerlo, y 
todo esto sin partirse de pena el corazón de los buenos fieles, sin poner ningún remedio 
a tanto mal, es indudable que el clero necesita del concurso de la caridad; que es 
indispensable un asilo que le defienda y proteja contra toda adversidad, sino en el vigor 
de la juventud, cuando todo lo vence la actividad individual, por lo menos en la vejez 
o imposibilidad, cuando el sacerdote siente más en su soledad la falta de familia y de 
recursos; cuando son mayores sus necesidades, y su situación requiere más dispendios 
y cuidados.

“La Casa Asilo que han principiado a construir los Srs. Palau y Bauluz viene a 
llenar un notable vacío y una grande necesidad de la época; y no es el clero solamente 
interesado en esta obra importante de caridad; sino que es también del mayor interés 
para el común de los fieles, y la sociedad católica en general, los cuales si por un deber 
de caridad han preparado en abundancia asilos benéficos a favor de todas la clases, por 
un sentimiento de religión y de gratitud, y hasta de interés propio, tienen un deber más 
sagrado de garantir el porvenir, atenciones y cuidados que pueden necesitar durante su 
vida aquellos venerables sacerdotes, que, llenos de desprendimiento, de celo y caridad, 
abandonaron su propia familia para refundir todos sus afectos a favor de sus prójimos; 
despreciaron la vida y los peligros para sacrificarse al bien de sus semejantes, y 
consumieron su salud y sus fuerzas en el ministerio de salvar las almas, y sus economías 
o legítimas paternas en el alivio de su hermanos necesitados.

“Si algunas personas caritativas quieren contribuir, como esperamos, a esta obra 
de verdadero mérito delante de Dios, pueden entregar sus donativos al Excmo. E Ilmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, a los Sres. Dr. D. Juan de Palau y Soler y Dr. D. Lázaro 
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Bauluz, en el Palacio Episcopal, o al Dr. D. José Morgades, canónigo penitenciario, 
que ha tomado una parte importante en la fundación y merece toda la confianza de Su 
Excelencia Ilustrísima y de los señores fundadores.”30

Tot aquest llarg escrit del Butlletí oficial del Bisbat, com es constata, no solament 
descriu l’acte de col·locació de la primera pedra sinó que aprofita la redacció per fer 
una reflexió sobre l’estat en que es trobava la clerecia i fer una crida a la generositat 
dels diocesans, explicant, a la vegada, la participació del canonge Morgades a l’obra 
d’edificar l’Asil, malgrat no ser un dels hereus de confiança del bisbe Pantaleó 
Montserrat.

El poble de les Corts, on es va adquirir el terreny per edificar el futur Asil, estava 
a una distància de pocs quilòmetres de Barcelona, separat de la ciutat per camps i 
terres de conreu i estava situat a redós de la part sud de la serra de Collserola en un 
pendís de molt suau descens, enllaçant les zones altes amb el poble de Sarrià i les 
baixes amb el de Sants. Està ubicat, tot ell, en una davallada suau, entre la muntanya 
i el mar, per on abans baixaven moltes rieres i torrents. A l’any 1860 hi havia al terme 
municipal 820 habitants, però onze anys més tard, quan es va instal·lar una primera 
línia de tramvies en direcció a Barcelona, el poble ja contava amb 2.250 veïns. En 
aquest poble l’horta era l’especialitat agrícola dominant i també ho era l’explotació 
de cereals, però en aquells anys, a finals de segle dinou, es va anar transformant i 
va anar adquirint la semblança de ciutat, sobretot a partir del 20 d’abril de 1897 
quan el municipi de les Corts va quedar annexionat a la capital catalana. A més 
del nucli de població entorn de l’església parroquial, el poble de les Corts tenia per 
aquells anys una colla de finques i masies, escampades arreu, entre les quals s’hi 
comptava la de Can Feló, propietat de la família Duran, marquesos de Peñalver, de 
la qual, una part del seu terreny és el que es va adquirir per ubicar-hi el futur Asil. 
Algunes d’aquestes masies estaven molt ben agençades, fins el punt que la burgesia 
industrial de la ciutat de Barcelona n’havia fet de les Corts un lloc d’estiueig. 

La porció de terreny adjunt a la part edificable, que era una horta i que els 
tres canonges el tenien en usdefruit, no va ser adquirida legalment en propietat 
a l’any 1875, com ja s’ha dit abans, sinó fins nou anys més tard, a l’any 1884, quan 
el doctor Josep Morgades era bisbe de Vic i era, en aquells anys, a la pràctica, 

30  Boletín Oficial Eclesiástico de Barcelona, del 24 mayo 1875. Nº 827,Pàg.:115
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l’únic que es responsabilitzava del funcionament de l’Asil, ja que el canonge Llàtzer 
Bauluz, des de pocs mesos després de signar l’escriptura de propietat, s’havia 
traslladat a viure a Saragossa per haver entrat a formar part del capítol catedral 
d’aquella Seu, i, llògicament, per la distancia que el separava de Barcelona, s’havia 
anat desinteressant poc a poc de l’obra encomanada pel bisbe Pantaleó, i, per 
altra part, el canonge Joan de Palau havia mort el 17 d’agost de 1881. El text de 
l’acta notarial de cessió d’aquest segon terreny, que era un legat a favor del Dr. 
Morgades, escripturat el 17 de juliol de l’any 1884, davant del notari Manuel Maria 
Pecero descriu aquest terreny d’aquesta manera: “…porción de terreno de cabida 
2.805’48 metros cuadrados…sita en las Corts de Sarriá, cerca de la casa que fue de 
don Juan Viñals, de la Torre, hoy casa Parladé; y se dijo lindar, a Oriente, con honores 
de don Juan de Palau, presbítero, o de sus sucesores, del doctor Lázaro Bauluz y de 
don José Morgades; a Norte, con honores de don Antonio Estalella y don Eduardo 
Duran; a Poniente, con doña María Busquets de Gili, mediante la calle del Remedio; 
y a Mediodía, con don Joaquín Masferrer, mediante la citada calle del Remedio”.31 
Així doncs per aquesta acta notarial del 17 de juliol de 1884 (el legat per Mons. 
Josep Morgades, del terreny horta), amb la indicada més amunt, del dia 2 d’agost de 
1875, (la de l’adquisició del terreny edificable) queda ubicada i concretada la total 
descripció de tot el terreny en el que es va erigir l’Asil somniat pel Bisbe Pantaleó 
Montserrat. Amb l’adquisició d’aquestes dues porcions de terreny de Can Feló de 
les Corts de Sarrià es van posar els fonaments per poder iniciar i realitzar el desig 
del bisbe difunt, Pantaleó Montserrat.

També aquí, en la descripció de la finca adquirida, segons l’acta notarial del 
2 d’agost de 1875, cal especificar que en la compra del terreny, es diu també, que 
es van adquirir per el futur Asil dos plomes d’aigua de la font de la finca de Can 
Feló, les quals estaven qualificades com de primera classe, és a dir que eren les més 
valuoses ja que en èpoques de manca d’aigua, sobretot a l’estiu, aquestes eren les 
primeres en ser ateses per sobre de les de segona i tercera classe, a fi de que a la 
Casa no hi faltés mai l’aigua. Segons aquesta escriptura van ser comprades pel valor 
de cinc mil pessetes, i a més hi havia una clàusula en la que es feia constar que els 
compradors havien de prendre-la de l’únic repartidor, llavors existent, i que estava 
situat al darrera de l’edifici de la finca, i que des d’allí la conducció de l’aigua era 
a càrrec dels compradors, però que si algun dia el venedor o els seus successors 

31  Archivo de Protocolos de Barcelona. Escritura de cesión ante el Notario Don Manuel Maria Pecero
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construïssin un repartidor més proper a l’edifici podrien els compradors prendre 
l’aigua d’aquest nou repartidor.

Que el terreny adquirit en propietat va ser una bona adquisició ho proven les 
afirmacions que han quedat escrites en la ressenya del dia de la col·locació de la 
primera pedra, i en una carta del canonge Bauluz de l’any 1884. En la ressenya s’hi 
llegeix: ”…situado en terreno sano, ventilado, con buenas vistas y vecindad y rodeado 
de jardines”32 y en la carta que el canonge Bauluz, des de Saragossa, va lliurar en 
resposta a l’informe que li havia demanat el nunci de la Santa Seu a Espanya, Mons. 
Mariano Rampolla, quan estaven en pugna i discussió els bisbes de Barcelona i Vic: 
Català i Morgades. Defineix aquest terreny d’aquesta manera elogiosa: “La Casa-
Asilo para sacerdotes pobres del barrio de las Corts... ocupa en el campo una posición 
deliciosa rodeada de jardines, con clima benigno siempre, por estar a la vista del mar y 
al abrigo de las montañas”33.

Com s’ha esmentat més amunt, a l’estiu d’aquell mateix any 1875, el canonge 
Llàtzer Bauluz es trasllada al Capítol de la Seu metropolitana de Saragossa amb la 
dignitat de “Maestrescuela”, i des d’allí segueix col·laborant en la responsabilitat 
de la construcció de l’edifici, actuant, d’alguna manera, com a copropietari i 
fundador de l’Asil, juntament amb els canonges Palau i Morgades, però cada 
vegada menys, de tal manera que a la pràctica quedaren aquest dos últims com 
executors de l’obra. 

Amb molta rapidesa es va aixecar l’edifici-asil, fins el punt que al cap de dos 
anys, el dia 4 de juny de 1877, es va poder inaugurar i rebre ja els primes asilats. 
El “Diari de Barcelona” en va fer la següent crònica: “Como consecuencia de la 
escasa dotación del clero parroquial y de la pérdida de bienes del clero beneficial, 
cada día se hacía sentir más la necesidad de un asilo para recoger sacerdotes pobres e 
imposibilitados para el ejercicio de su santo ministerio. Frecuentemente han de acogerse 
en el Hospital y en la Casa de Caridad, y ha poco tiempo falleció en el primero de los 
citados piadosos asilos el P. D. Francisco Mestres, que tanto se había distinguido por su 
talento y sus esfuerzos a favor de la enseñanza. Conociendo esta necesidad el difunto 
obispo D. Pantaleón Montserrat, hizo al morir un legado para aquel intento, y con su 

32  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona. 24 de mayo de 1875. Nº 827.Pàg.115

33  Carta de Lázaro Bauluz y Bea al nunci Rampolla des de Zaragoza el día 13 d’agost de 1884
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importe, con otras limosnas, y muy particularmente con la protección que dispensó al 
pensamiento el actual Prelado Excmo. E Ilmo. Fr. D. Joaquín Lluch, los capitulares 
Sres. D. Juan de Palau, D. Lázaro Bauluz y D. José Morgades y Gili, han levantado 
un edificio en las Corts de Sarriá, rodeado de jardines y con todas las comodidades 
apetecibles, donde serán admitidos gratuitamente todos los sacerdotes necesitados e 
imposibilitados. En 18 de mayo de 1875 se puso la primera piedra, y anteayer 4 de 
junio, fue inaugurado el edificio con una modesta función, en la cual el señor obispo 
celebró el santo sacrificio de la misa. Concluida ésta, y mientras la estaba celebrando 
el señor canónigo Penitenciario, la escolanía de la Santa Basílica cantó una Salve a la 
santísima Virgen, a la cual se ha dedicado la capilla y bajo cuya protección y la de san 
José, san Joaquín y san Pantaleón se ha puesto el asilo, en el que han pretendido ya 
ingresar varios sacerdotes, y viene a aumentar el número de establecimientos benéficos 
levantados en esta ciudad y sus inmediaciones al calor de los sentimientos caritativos 
de sus católicos moradores”.34

Gràcies a mossèn Josep Martí, que fou prior d’aquesta Casa Sacerdotal durant 
quaranta anys en la primera meitat del segle XX, tenim la descripció de com era 
aquell primitiu Asil: explica ell, en unes memòries sobre l’origen de la Casa que va 
deixar escrites, que “l’edifici inaugurat al 1877 tenia una forma quadrada amb un 
pati central i cisterna en el centre, amb un soterrani en la part del davant que estava 
destinat a magatzem, amb una gruta, bastant fonda per extreure l’aigua de la cisterna 
que a l’estiu era molt fresca. A la planta baixa hi havia la capella, el menjador, la 
cuina, una sala de visites, habitacions pel director i una altra que servia d’infermeria. 
En el primer i segon pis hi havia les habitacions dels sacerdots acollits i les del servei. 
En el primer també hi havia una habitació més gran i més ben decorada destinada al 
Sr. Bisbe, i en la qual hi havia l’arxiu i servia, a la vegada, per les reunions de junta”35. 
Era un edifici ben construït com encara avui es pot veure amb els afegits que s’han 
anat fent. Malauradament en els anys de la guerra civil de 1936 a 1939 es van perdre 
tant els plànols de l’edifici com tot l’arxiu i tota la documentació relacionada amb 
la seva construcció. El manuscrit on consten les memòries de l’esmentat Mn. Martí 
és lo poc que queda de record del primitiu Asil: gràcies a ell no s’ha perdut del tot 
la seva història.

34  Diario de Barcelona del día 6 de junio de 1877

35  Manuscrit “Memòria històrica del Seminario Mayor”. Pàgs. 3 i 4 (traducció del castellà)
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 Des del dia de la inauguració van començar a acollir-se en el nou Asil sacerdots 
grans o malalts que necessitaven d’assistència, els quals eren admesos, prèvia 
una sol·licitud als canonges propietaris i administradors, Drs. Palau, Bauluz i 
Morgades, els quals a més de portar control de les peticions i entrades, nomenaren 
el director, que era un sacerdot que en nom d’ells regia la casa tot convivint amb els 
asilats. L’edat avançada del Dr. Palau (va morir el 1881) i el fet que el Dr. Bauluz 
residís a Saragossa, feia que a la pràctica era el Dr. Morgades qui disposava de 
la responsabilitat de les admissions, de nomenar al Director i de procurar el bon 
funcionament de la nova institució.

Explica també Mn. Martí, en el seu manuscrit, que per a servir i atendre als 
asilats eren preferits els estudiant pobres del Seminari Conciliar a fi, diu ell, de 
fomentar i facilitar les vocacions eclesiàstiques i, afegeix que a aquests seminaristes, 
en els primers temps, eren fins i tot dispensats de l’internat canònic del Seminari, 
de tal manera que alguns residien a l’Asil d’una manera permanent fins a la seva 
ordenació de preveres.

El Dr. Morgades és el qui més va ajudar econòmicament a tirar endavant l’Asil 
gràcies a les donacions que va periòdicament anava fent. Entre elles destaca la cessió 
en propietat d’unes senzilles i petites cases que ell mateix havia fet edificar al veí 
poble de Sants per atendre als obrers necessitats. També va fer construir un mur, 
molt sòlid, que rodejava l’edifici i l’horta, i a cada extrem d’aquesta horta hi va fer 
construir dos edificis amb el propòsit de que servissin d’escola, un per a nens i l’altra 
per a nenes, ja que a les Corts, en aquells moments no n’hi havia, i pensant, també, 
que la de nens la podrien atendre els sacerdots asilats, mentre que la de nenes la 
dirigien les religioses Dominiques de la Presentació, a les que havia cedit una finca 
que anomenà del “Bon Consell” per instal·lar en ella un asil per a noies en perill de 
perdre’s i, ser a la vegada, un pensionat per a noies de famílies del barri. L’edifici de 
l’escola de nois no va arribar a funcionar, i el lloc es va fer servir com a garatge per a 
guardar el carruatge i la cavalleria que l’entitat posseïa per portar els sacerdots asilats 
a la ciutat de Barcelona, o per portar-los a passejar. També la cavalleria es feia servir 
per extreure aigua del pou que hi havia a l’horta, durant els mesos d’estiu, quan la de 
la font era insuficient per a regar. L’escola de noies va funcionar una temporada fins 
que es va construir un centre escolar, prop de l’Asil, a la plaça Comas, quedant en 
usdefruit de les religioses l’edifici, el qual va ser utilitzat per escola dominical i lloc 
d’esbarjo per a l’Associació de “Filles de Maria” de la parròquia de les Corts.
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Traslladat el bisbe Lluch a la diòcesis de Sevilla va ser nomenat per a succeir-
lo el bisbe de Canàries, Dr. Josep Maria de Urquinaona i Bidot (1878–1883), el 
qual va demostrar un gran afecte envers la Institució, protegint-la materialment i 
espiritual. Va prendre possessió del Bisbat el dia 20 d’octubre de 1878, i abans d’un 
mes, el 13 de novembre, ja la va visitar, i consta que sovintejaven les seves visites 
i que més d’una vegada es quedava a dinar per poder parlar llargament amb els 
sacerdots asilats. Aquest bisbe va escollir com a braç dret pel govern de la Diòcesis 
al canonge Morgades, envers qui tenia una gran estima, com en va deixar constància 
en una carta al Nunci del Sant Pare, en la que presenta al canonge Morgades: “como 
la persona de mi mayor confianza de la que me valgo para todo, sin tener otra con quien 
sustituirle”.36 A la vegada que era el responsable de l’Asil de sacerdots ancians el va 
nomenar rector del Seminari Conciliar demostrant així la gran estima i confiança 
que li tenia. Aquesta col·laboració tan estreta feia que el bisbe estigués al dia sobre 
la vida i les trifulgues que es presentaven a l’Asil. Amb tot no va poder gaudir molt 
temps de l’ajuda del canonge Morgades ja que fou preconitzat com a bisbe de 
Vic, el dia 16 de juliol de 1882 i el mateix bisbe Urquinaona el va ordenar bisbe 
a la catedral de Barcelona. Molt li va doldre de perdre aquest gran col·laborador 
que tenia tanta influència en el bisbat i en la mateixa ciutat de Barcelona, com ho 
demostren les paraules escrites en una altre carta dirigida al Nunci del Papa en la que 
entre altres coses manifesta: “…Indudablemente es que él (Morgades) desempeñará 
cumplidamente tan delicado cargo (bisbe de Vic) porque reúne condiciones altamente 
recomendables. Esto mismo viene a ser causa de que en esta Diócesis deje un vacío 
inmenso, que llena de amargura mi alma”37.

Amb motiu de l’entrada a Vic del Dr. Morgades, com a nou bisbe residencial de 
la Seu osonenca, el Dr. Josep Torras i Bages, gran amic seu i que anys més tard el 
succeiria en la responsabilitat episcopal, va escriure pel Butlletí Oficial de la Diòcesi, 
a petició del doctor Ramon Sala, canonge secretari del bisbat de Vic, una semblança 
biogràfica en la que fa un gran elogi del nou bisbe, i al que dedica les ratlles següents 
sobre l’obra de l’Asil per a sacerdots: “Aquel gravísimo obispo de Barcelona, D. 
Pantaleón Montserrat y Navarro, que en nuestros tiempos parecía la reproducción 
de alguno de aquellos Pontífices antiguos, que se destacaban sobre su pueblo como 
los guerreros primitivos sobre su ejército, en sus disposiciones testamentarias dejó 

36  Carta del bisbe Joseph Maria Urquinaona, del 28 setembre 1881, al Nunci Mons. Angelo Bianchi

37  Carta del Bisbe Urquinaona del 17 de gener de 1882 al Nunci Angelo Bianchi
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un legado al objeto de que se erigiese una casa para asilo de eclesiásticos ancianos e 
impedidos; el Dr. Morgades, que instintivamente acude adonde puede trabajarse para la 
gloria de Dios y el bien de prójimo, como el soldado se presenta a donde oye rumor de 
combate, hízose al momento cooperador de proyecto tan agradable a Jesucristo, como 
ha de serlo el socorro a sus ministros, y no sólo dio extensos terrenos donde pudiera 
fabricarse el edificio y arreglarse vastos jardines para solaz de los obres asilados, sino 
que, convirtiéndose en segundo padre de la fundación, ha sido su constante protector y 
su más benéfico amigo”38. Morgades va ser un gran puntal per la vida de l’Asil.

El bisbe Urquinaona, amb el trasllat a Vic del doctor Josep Morgades es quedava 
sense el seu gran ajut, però el canonge Morgades, ara bisbe de Vic, continuaria 
mantenint contactes i influència en el bisbat i en la ciutat de Barcelona, dedicant 
molta atenció a l’Asil, que quasi en podríem dir: la seva obra. Aquesta influència 
donaria peu a greus conflictes entre ell i el successor del bisbe Urquinaona a la Seu 
de Barcelona, com es detallaran més endavant.

Vuit mesos després de quedar-se sense l’ajuda directa del canonge Morgades, 
el 31 de març de 1883, el Dr. Urquinaona va morir d’una pulmonia deixant un gran 
record a la ciutat de Barcelona i a tot el Bisbat. Consta que al morir, va llegar el 
mobiliari personal i les mules del seu cotxe episcopal per a l’Asil de sacerdots ancians.

 Sobre l’atenció i estima del Bisbe Urquinaona envers l’Asil i els sacerdots acollits 
no es poden consignar més intervencions per la manca de dades ja que, com s’ha dit, 
els arxius de la Institució es van perdre dissortadament en la revolució i persecució de 
l’Església a l’any 1936; com tampoc es pot transcriure la relació dels preveres que van 
ser acollit a l’Asil. Amb tot, gràcies al Butlletí del Bisbat de Barcelona, on consten les 
defuncions de sacerdots de la Diòcesi, podem recordar el nom d’alguns dels asilats 
ja que en la breu nota necrològica en algunes d’elles es detalla que moriren en l’Asil 
inaugurat el 1877. Així en concret tenim els següents noms:

“El día 24 de abril último (1880) falleció en la Casa Asilo para Sacerdotes impedidos 
de esta Diócesis, el Pbro. Dr. D. Antonio Soldevila, a la edad de 82 años”.39

38  Butlletí Oficial del Bisbat de Vic, 16 juliol 1882, any XXVIII, núm.798 

39  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, del 10 mayo 1880, Nº 958. Pàg.: 220
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“En el 11 de enero (1882) falleció el Rdo. D. Pedro Vivé y Casals, en la casa de Asilo 
de Sacerdotes impedidos de esta Diócesis, a la edad de 83 años”.40

“El día 25 de octubre (1882) murió en la Casa-Asilo de Sacerdotes impedidos de 
este Obispado, el Pbro. D. José Esplan y Moga, cura párroco de Llesui, de la Diócesis 
de Urgel”.41

“El día 3 de febrero (1883) falleció en la Casa de Asilo de sacerdotes impedidos de 
esta Diócesis el Rdo. D. Manuel Girona y Agut, natural de la Sierra de Galcerán, a la 
edad de 86 años”.42

En el manuscrit de Mn. Josep Martí es confirma que entre els sacerdots que 
van acollir-se a l’Asil hi havia religiosos, exclaustrats a conseqüència de la crema de 
convents del 1835 i que s’havien trobat a la vellesa, pobres i desemparats, i també 
cita i destaca (“me creo en el deber de hacer espacial mención”) com a sacerdot 
acollit a l’Asil i que va morir-hi als 70 anys. el 30 de novembre de 1883, el prevere 
mossèn Jaume Alsina i Pi, beneficiat de Sant Sever: “apóstol de Gracia, el cual 
con celo poco común trabajó ardidamente por la causa de Cristo, fundando escuelas 
católicas frente a las protestantes y laicas que envenenaban a la sazón aquella populosa 
barriada. En el año 1855 fundó la benemérita Congregación Mariana conocida por 
los Luises, dotándola de edificio propio en la plaza del Norte y siendo incendiado en 
la funesta revolución septembrina; con constancia y sacrificio logró reconstruirlo: los 
que conocemos aquella populosa barriada sabemos la saludable influencia que en la 
formación cristiana de la juventud ejerció la citada Congregación, pues lo mejor del 
Catolicismo graciense es debido a su influencia, obra exclusiva del Dr. Jaime Alsina, 
quien dedicó a ella vida, salud y bienes, habiendo sido acogido pobre, viejo y enfermo 
en esta casa, en la que falleció en 1883. 43”. 

De segur que es podrien fer lloances de la vida i ministeris d’altres sacerdots 
que van ser acollits a “la Casa Asilo para sacerdotes impedidos” en aquesta primera 
etapa de la seva existència que va des de l’any 1877, quan va ser inaugurada, fins 

40  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, del 11 febrero 1882, Nº 985, Pàg.: 104

41  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, del 21 octubre 1882, Nº 996, Pàg.: 468

42  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, del 3 marzo 1883, Nº 1003, Pàg.: 84

43  Manuscrit de Mn. Joseph Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor”. Pág.: 7
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l’any 1883, començament del pontificat del Bisbe Jaume Català i Albosa, successor 
del gran bisbe Josep Maria de Urquinaona, però ens manquen les dades a causa 
d’haver desaparegut tot l’arxiu en la guerra civil de 1936.

Amb el nou bisbe començarà una segona etapa en la que l’Asil tindrà un altre 
nom: “Seminario Mayor de Sacerdotes retirados”, que durarà fins la inauguració 
d’un nou edifici al 1968, any en que començarà una tercera etapa amb el nom de 
“Residència sacerdotal Sant Josep Oriol”. 
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Catedral de Sant Pere Apòstol de Frascati
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Josep Morgades i Gili (1826-1901)
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Als pocs mesos de la mort del bisbe Josep Maria Urquinaona va ser nomenat per 
ocupar la seu barcelonina el bisbe Jaume Català i Albosa (1883–1899), que havia 
nascut al poble d’Arenys de Munt i estudiat als seminaris de Girona i Barcelona. Tenia 
45 anys i era bisbe de Cadis quan va ser proposat per regir el bisbat de Barcelona. 
Va prendre possessió el dia 9 d’octubre de 1883 i va entrar a la Seu el dia 12. Aquest 
bisbe va donar un tomb positiu en la vida i la història de l’Asil per a sacerdots.

El nou bisbe de Barcelona, comparat amb el bisbe de Vic, era molt diferent 
de caràcter i de manera de ser. El bisbe de Barcelona, Jaume Català i el bisbe de 
Vic, Josep Morgades eren dos eminents prelats que polaritzaren dues tendències 
ideològiques diverses en el catolicisme català d’aquells anys: tenien visions diferents 
davant les polèmiques político-religioses que es vivien, com la revolució liberal i el 
paper que l’Església havia d’adoptar; tenien diferent criteri en el tractament que 
s’havia de donar als que defensaven a ultrança els interessos de l’Església i la religió: 
el primer tenia una actitud protectora envers els integristes, mentre que Morgades 
era dur amb ells; tenien també un caràcter ben diferent. Aquesta disparitat entre 
els dos bisbes va portar com a conseqüència unes relacions cada vegada més tenses 
entre el prelat barceloní i el vigatà que amb el temps va esdevenir una forta rivalitat 
entre ells dos. Aquesta rivalitat va desencadenar una colla de fets que van afectar 
a la vida i estructura de l’Asil i va afavorir el traspàs de la propietat del terreny i de 
l’edifici de l’Asil de mans de tres canonges a ser patrimoni de la Mitra de Barcelona, 
i posteriorment se’n va seguir que es modifiqués l’orientació de la vida interna que 
portava l’Asil sacerdotal. 

El bisbe Català, tot just iniciat el pontificat, va constatar la gran influència del 
Dr. Morgades en el bisbat de Barcelona, especialment en les persones que havien 

III

UN CONFLICTE EPISCOPAL
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col·laborat amb ell durant el pontificat del bisbe Urquinaona i que tenien un cert pes 
a la Ciutat, com també va evidenciar les fortes relacions que tenia amb els prohoms 
més importants de la societat barcelonina. El bisbe Català constatava que el bisbe 
de Vic s’ingeria en alguns afers dels bisbat de Barcelona i també que aconseguia 
grans quantitats de diner de persones residents a la Ciutat comtal, com a donatius, 
per les seves obres i activitats episcopals del bisbat veí, mentre que ell, al bisbat de 
Barcelona, tenia problemes econòmics i no tenia una administració sanejada. Tot 
això el preocupava seriosament. El dia 31 d’octubre de 1883, en el mateix mes de 
la seva entrada al bisbat, ja escriu al Nunci del Sant Pare, preocupat per la qüestió 
econòmica: “Tengo necesidad apremiante de arreglar la administración de fondos de 
esta Diócesis que es importantísima, que se halla muy descuidada y nunca ha estado 
bien ordenada.”44

Una de les primeres decisions importants que el bisbe Català va adoptar de 
cara el sanejament administratiu del bisbat que el preocupava i, a la vegada poder 
conèixer millor les realitats i activitats diocesanes i tenir-ne el control, va ser la de 
programar una visita pastoral a totes les parròquies i institucions del Bisbat. En 
l’edicte publicat el dia primer de novembre de 1884 determina clarament l’objectiu 
que el mou per fer aquesta visita pastoral: “…para cumplir con el estrechísimo 
deber de residir, vigilar y trabajar en la grande obra de santificación de las almas a 
Nuestro pastoral cuidado confiadas…En la Santa Visita todo lo que pertenece a la 
Religión y al orden eclesiástico debe sujetarse a Nuestra inspección episcopal, a fin 
de que por virtud de nuestro ministerio sanemos, enmendemos y restauremos lo que 
parezca menos sano o defectuoso, fomentando cuanto podamos la Religión y el bien 
espiritual de los fieles… Prevenimos a los obtentores y administradores de capellanías 
o fundaciones piadosas, a los testamentarios y albaceas obligados al cumplimiento de 
cláusulas piadosas, a los directores de cofradías, hermandades asociaciones, hospitales 
o casas de beneficencia, y por regla general a cuantos administran fondos destinados a 
favor de la Iglesia o de los pobres, que Nos presenten en el acto de la Santa Visita las 
cuentas de su razón con los respectivos comprobantes…”45. El bisbe Català, doncs, en 
aquest edicte sobre la visita pastoral manifesta clarament que la motivació de fer-
la, a més de complir en un deure del bisbe diocesà segons prescriuen les normes 
canòniques, era la necessitat que tenia de conèixer tota la Diòcesis i de tenir a la 

44  Carta del bisbe Català del 31 d’octubre de 1883 al Nunci Mons. Mariano Rampolla

45  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, del 6 noviembre 1884, Nº 1026. Pág.: 206
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mà les regnes del govern del Bisbat, ja que en alguns punts quasi no hi tenia accés 
donada la forta influència del bisbe de Vic.

Una demostració de la ingerència del Dr. Morgades en el govern del bisbat de 
Barcelona s’havia donat precisament en relació amb la Casa Asil dels sacerdots. 
El motiu de la ingerència va ser la actuació del bisbe Morgades a causa de la mort 
del director de l’Asil de sacerdots ancians, esdevinguda el 14 de juliol de 1884, 
segons consta en el Butlletí del Bisbat: ”El día 14 de julio de 1884 falleció el R. Dr. 
D. José Cucurull y Brufau, Pbro., Director de la Casa-Asilo de Sacerdotes impedidos 
de esta Diócesis, a la edad de 49 años”46. El bisbe de Vic, Dr. Morgades, volia elegir 
la persona que li semblava més apta per substituir el director difunt i dirigir la 
casa sacerdotal, signant-ne ell mateix el nomenament del nou director, pel dret 
que s’atorgava com a fundador i propietari del terreny i edifici de l’Asil. És cert 
que al fer aquest nomenament el Dr. Morgades va manifestar al bisbe Català 
que desitjava el seu parer sobre la persona proposada a ser el director de l’Asil, 
però el bisbe Català es va sentir molt molest per aquesta intromissió ja que creia 
que era ell com a bisbe de Barcelona qui tenia tot el dret de fer el nomenament 
i no pas que el fes un bisbe d’una altra diòcesis, per més que fos el responsable 
de la creació, administració i el funcionament de la institució. Aquesta actuació 
del bisbe Morgades va doldre molt al bisbe Català com ho va consignar a la carta 
que va escriure al Nunci Mariano Rampolla. En ella li diu: “…Tampoco me habló 
(Morgades) de este asunto (l’Asil), hasta que no tuvo más remedio cuando murió 
el capellán director, y aun fue para decirme que deseaba tuviese yo participación 
en el nombramiento, suponiendo que él era dueño del establecimiento y de todos 
sus recursos. También me callé, por más que se daba el escándalo de que el Obispo 
de Vich gobernase un establecimiento eclesiástico de mi Diócesis ...47. De fet 
el nomenament previst del nou director de l’Asil no es va realitzar fins que es 
va resoldre el conflicte episcopal i el bisbe de Barcelona va passar a ser l’únic 
responsable de l’entitat.

Potser per raó d’aquest conflicte relacionat amb l’Asil de sacerdots ancians el 
bisbe Català va voler iniciar la seva primera visita pastoral a la Diòcesis visitant de 
bell antuvi la parròquia de Santa Maria del Remei de les Corts. En aquest poble 

46  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, del 21 agosto 1884. Nº 1024. Pág.:192

47  Carta del bisbe Català al Nunci Rampolla del 9 de febrer de 1886
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de les Corts, juntament amb la parròquia i altres institucions existents en el seu 
terme parroquial, el Bisbe va resseguir i inspeccionar l’Asil de sacerdots ancians i 
impossibilitats radicat molt a prop de la parròquia i on els sacerdots acollits estaven 
orfes de director. La visita tingué lloc el dia 18 del mateix mes de novembre de 1884 
i es pot conèixer la reacció que va tenir el Prelat en la visita ja que un cop resseguit 
l’edifici i constatada la situació de govern en que es trobava l’Asil, va deixar escrit 
i signat el decret d’haver realitzat la Visita Pastoral de l’esmentada parròquia 
de Les Corts on hi dedica un apartat en el que explicita el que ha comprovat 
en relació a l’Asil: “…Igualmente ha sido objeto de nuestra visita e inspección el 
edificio-asilo para sacerdotes ancianos e impedidos, erigido hace pocos años, según 
nuestras noticias, en un terreno donado por los encargados de la testamentaría de 
Dña. Rosa de Duran cuyo capital por disposición de la testadora debe invertirse en 
objetos piadosos y levantado el edificio con fondos procedentes de la testamentaría del 
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Pantaleón Montserrat nuestro venerable predecesor de buena 
memoria y con donativos allegados por el Excmo. e Ilmo. Sr. Lluch, también nuestro 
predecesor de buena memoria que fue más tarde promovido al Arzobispado de Sevilla 
y elevado a la dignidad de Cardenal de la Iglesia Romana, y con otros donativos 
de particulares, singularmente de una piadosa señora llamada Magrans, difunta. A 
pesar de que el objeto y fin de la fundación y la calidad de los piadosos donantes y 
otras noticias que tenemos indican suficientemente que el Asilo de esta Diócesis y 
principalmente por los sacerdotes de la misma, no existe fundación o título canónico 
o civil en que podamos fundar por el presente un derecho claro a la administración la 
cual parece se halla actualmente en manos del Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Vich. Por 
esto y por tratarse de persona tan respetable y de un venerable hermano nuestro, sin 
perjuicio de hacer en tiempo oportuno lo que convenga a nuestro derecho y de nuestros 
sucesores en beneficio de nuestros amados sacerdotes, nos hemos abstenido de pedir 
cuentas y nos hemos limitado a visitar la capilla del establecimiento con sus ropas, 
ornamentos, vasos sagrados y demás utensilios de Culto Divino. Visitar y consolar a 
los sacerdotes ancianos que se hallan en el establecimiento asistidos por dos criados 
y dos pajes; y aunque dichos sacerdotes nos han rogado con muchas instancias que 
nombrásemos un Director de la Casa Sacerdotal, hemos debido responderles que 
no estaba en nuestra mano complacerles porque todavía no se nos ha entregado la 
administración del establecimiento y sus rentas. Esto no obstante, les hemos ofrecido 
que atenderíamos sus necesidades, y les atenderían también con el mayor gusto los 
sacerdotes de todo el Obispado si les faltaba la asistencia o algún cuidado que por 
el momento no les falta según se nos ha enterado por más que se les suministra por 
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manos seglares”.48 Aquest decret de la visita pastoral a la parròquia de Santa Maria 
del Remei de les Corts deixa clar que el bisbe Català constata i manifesta que no té 
cap jurisdicció sobre l’Asil i que, com a bisbe de Barcelona es dol d’aquesta situació 
anòmala de que una entitat del bisbat sigui governada per un bisbe forà, i a més 
manifesta ben clarament que està disposat a fer el que calgui segons el dret que li 
pertoca a ell i als seus successors.

El bisbe Català, amb aquesta situació en que ell es troba en relació amb l’Asil 
dels sacerdots, i motivat, també, per altres punts de fricció en les relacions amb el 
bisbe de Vic decideix escriure una llarga carta al nunci del Papa Lleó XIII, Mariano 
Rampolla, el dia 9 de febrer de 1886, de la qual hem citat un paràgraf, en la que es 
queixa seriosament de la seva situació en front al bisbe de Vic, i demana que es posi 
“a ratlla” el prelat vigatà, Dr. Morgades. És una carta molt forta i llarga que comença 
d’aquesta manera: “Muy Sr. mío y veneradísimo Hermano: Está pasando en nuestra 
Ciudad una serie de hechos que indudablemente han de ocasionar profundamente 
disgusto y me han de dificultar la obra de pacificación que con tanto trabajo estoy 
llevando a cabo. El Sr. Obispo de Vich se ha propuesto sembrar la cizaña en este 
obispado hasta el punto de que ya no puedo callar, pero antes he creído conveniente 
dar de todo conocimiento a V.”49 Feta aquesta introducció en la que manifesta la seva 
desplaença, el bisbe Català va desgranant una colla de fets causants del seu disgust. 
Es lamenta de que el Dr. Morgades hagi difós notícies sobre una possible denúncia i 
condemna, per part de la Sagrada Congregació de l’Índex de Roma, d’un capellà de 
Barcelona director d’una publicació, cosa que el Dr. Català afirma clarament que 
no en sap pas res; a continuació també es lamenta de que el prelat vigatà faci córrer 
rumors sobre el seu trasllat de Vic a Barcelona, la qual suposició fa inquietar a molts 
clergues del bisbat. La carta segueix amb una altra acusació contra el Dr. Morgades 
sobre l’execució testamentària de l’herència de Can Feló, del poble de les Corts, de 
la que eren propietaris el matrimoni Francesc Xavier Duran i la seva esposa Rosa 
Moner. (Cal tenir present que una part d’aquesta finca de Can Feló va ser adquirida 
pels hereus del bisbe Pantaleó Montserrat per edificar l’Asil de sacerdots, com 
s’explica en el primer capítol). El bisbe Català informat de com van anar els fets, 
es lamenta del procediment i ho manifesta així al Nunci: “Existía en esta Diócesis 
una pingüe testamentaria llamada de Dña. Rosa Duran, a cargo del Penitenciario y 

48  Arxiu Diocesà de Barcelona. Visita Pastoral de 1884

49  Carta del bisbe Català al nunci Mariano Rampolla del dia 9 de febrer de 1886. ASV.NM.543, t VII, r II, s V, 
núm. 38
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del párroco de San Justo. Pues bien, nombrado el Penitenciario Obispo de Vich, antes 
de dejar el primer cargo vendió los cuantiosos bienes de dicha testamentaría, simuló 
ventas de grandes heredades que no pudo vender y aunque este albaceazgo era perpetuo 
y para fines piadosos de esta Diócesis, ni han dado cuentas, ni me han dicho una 
palabra. Y me he callado pro bono pacis y por tratarse de un Obispo.50

Segueix la llarga carta del bisbe Català al Nunci contra les actituds del Dr. 
Josep Morgades, bisbe de Vic, i presenta un altre motiu de controvèrsia amb ell: 
al parlar de l’Asil per a capellans vells i malalts, i ho fa d’una manera molt aspre. 
Escriu el següent: “Existe en las afueras de Barcelona un Asilo para sacerdotes 
ancianos o enfermos, labrado con dinero del difunto Obispo Montserrat, dotado con 
varias cantidades facilitadas por el Obispo, después Cardenal, Sr. Lluch, y con fuertes 
sumas de la testamentaría de una señora llamada Magrans, y de todo ello cuidaba, 
por encargo del Sr. Obispo Urquinaona y del Sr.Lluch, el Penitenciario Sr. Morgades. 
Tampoco me habló palabra de este asunto, hasta que no tuvo más remedio cuando 
murió el capellán director, y aun fue para decirme que deseaba tuviera yo participación 
en el nombramiento, suponiendo que él era dueño del establecimiento y de todos 
sus recursos. También me callé por más que se daba escándalo de que el Obispo de 
Vich gobernase un establecimiento eclesiástico de mi Diócesis. El Sr. Obispo hubo de 
reclamar al sobrino testamentario de la señora aludida más de veinte mil duros que 
debe entregar al Asilo, y dicho testamentario le contestó que no siendo ya Penitenciario 
no sólo no debía entregarle el dinero reclamado sino que le exigía entregase los diez mil 
y pico de duros que tenía en su poder al Obispo de Barcelona que era el legítimo dueño 
del Asilo. El interesado me dio parte del asunto, y eludí entrar en estas cuestiones, por 
más que el clero en masa se me condolía de esta intrusión del Sr. Obispo de Vich. Entre 
este Señor y el Albacea se agrió tanto la cuestión que éste le amenazó de llevarle a los 
tribunales. Próximo a darse este escándalo, el Sr. Obispo contuvo la cosa ofreciendo 
entregarlo todo, en perentorio plazo, al de Barcelona. Efectivamente me pidió 
oficialmente entregarme todo con condiciones deprimentes, pues resultaba de ellas 
cláusula de reversión a los herederos del Sr. Morgades y de otros dos que se daban a sí 
mismo el título de fundadores, y decían que lo habían hecho con dinero de su peculio 
particular, cuando realmente no habían gastado un céntimo suyo. Afortunadamente 
tenía yo en mi poder documentos, datos y cuentas; y con ellos a la vista redacté un 

50  La mateixa carta del bisbe Català al Nunci Rampolla del 9 de febrer de 1886. ASV.NM 543, t VII, r II, s V, 
núm 38
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decreto muy mesurado, poniendo como suele decirse los puntos sobre las íes. Entonces 
ofrecieron dármelos sin condiciones, pero a pesar que van transcurridos siete u ocho 
meses, con pretextos y dilaciones nada ha hecho el Sr. Obispo, ni yo le he reclamado 
pro bono pacis!”.51 

Encara segueix la carta del Bisbe Català al Nunci amb altres acusacions contra 
el Bisbe Morgades: sobre la modificació d’un testament; sobre l’apropiació d’una 
custodia del Seminari, i sobretot entorn els fets de la recollida de diners a gent 
de Barcelona i d’adhesions per la restauració del Monestir de Ripoll. I acaba 
contundent: “He cumplido ya con mi deber diciendo a V. lo que pasa. Debo añadir 
que si no se pone a raya el Sr. Obispo de Vich pronto se tocaran las consecuencias”.52 
Amb aquesta carta queden clares les relacions tenses i els difícils conflictes en que 
es trobaven immergits els dos prelats, i concreta molt clarament la situació anòmala 
del govern de l’Asil per a sacerdots ubicat al poble de les Corts.

De totes les recriminacions exposades en la carta del bisbe Català al Nunci 
contra el Dr. Morgades, bisbe de Vic, i de tot el conflicte que existia entre els dos 
bisbes ens interessa destacar i fixar-nos en la que fa referència a l’Asil de sacerdots, 
ja que és el tema que ens ocupa i és un problema que de la seva sortida i solució 
s’esdevindrà un canvi de propietari i una modificació en l’orientació de la institució.

La carta del bisbe Català va tenir un efecte molt seriós en el Nunci Mariano 
Rampolla com queda palès per la rapidesa en respondre-li, ja que li contesta tres 
dies més tard, el 12 de febrer de 1886, manifestant-li, abans que tot, el sofriment 
que li causa el veure la rivalitat dels dos prelats: “No ha podido menos de causarme 
sentimiento el contenido de su carta de 9 del corriente, lamentando como el que más, 
no reine perfecta armonía entre dos Hermanos, aunque por otra parte vea con gusto 
la conducta prudente que en el particular ha tenido V. hasta aquí, y confiadamente 
espere pueda V. seguir en ella para evitar toda clase de escándalos y publicidades”.53 
Tot seguit va donant resposta o comenta els retrets que el bisbe Català exposava en 
la seva carta. Li assegura que no pensa traslladar-lo de diòcesis, i que sobre l’afer 
de la restauració del Monestir de Ripoll s’ha limitat a lloar-ne la idea sense cap 

51  La mateixa carta del bisbe Català al Nunci Rampolla del 9 de febrer de 1886. ASV.NM 543, t VII, r II, s V, núm 38

52  La mateixa carta del bisbe Català al Nunci Rampolla del 9 de febrer de 1886. ASV.NM 543, t VII, r II, s V, núm 38

53   Carta de Nunci Mariano Rampolla al bisbe Català del 12 e febrer de 1886. ASV.NM 543, t, VII, r II,  s V, núm 38
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aprovació de la manera de portar-la a terme. Quan al tema de l’Asil, com dels altres 
qüestions conflictives citades en la carta, li comunica que farà les gestions oportunes 
perquè una persona que té una certa influència sobre el bisbe de Vic li faci alguna 
indicació, amb la finalitat de que es puguin superar les dificultats que fan tan difícil 
la necessària harmonia i bona relació entre el dos prelats.

Aquestes gestions que el Nunci pensa fer de cara a suavitzar la situació conflictiva 
entre els dos prelats de Barcelona i Vic van tenir el seu efecte. Mig any més tard, 
el 8 d’agost de 1886, el Dr. Morgades escriu al nunci Rampolla i li diu que s’ha 
assabentat pel degà de Tortosa que està al corrent de les divergències entre ell i el 
bisbe de Barcelona i li presenta el seu punt de vista sobre les els temes conflictius 
exposats pel bisbe Català al Nunci en la carta abans citada. En relació a l’afer de 
l’Asil concreta que ha intentat fer la cessió de la propietat i de l’edifici al prelat de 
Barcelona però que ha trobat en ell dificultats. Així ho explica: “Cuando apareció 
con motivo de la cesión de un Asilo de sacerdotes que en unión de otras dos personas 
había fundado en Barcelona quise escribir a V. E. para que viese la inconveniencia en 
el fondo y en la forma con que se exigía. No quise hacerlo para que no pudiera decirse 
que me constituía en acusador de un Hermano y de un amigo. Acabé por ceder a 
cuanto se pretendía: han transcurrido ocho meses y no se me ha enviado el borrador 
de la escritura. Desde entonces se me han hecho verdaderos agravios”.54 Aquest escrit, 
doncs, a més de manifestar la defensa que el Dr. Morgades fa de la seva persona, 
parla, ja, de la determinació de cedir la propietat del terreny i de l’edifici de l’Asil 
al bisbe de Barcelona, que no s’havia pogut realitzar per manca de concretar la 
redacció de la possible escriptura. El problema de la mort del director de l’Asil a 
l’any 1884 havia estat el detonant principal de la conflictivitat dels dos prelats en 
relació amb aquesta institució i que va culminar en la decisió del Dr. Morgades de 
fer la cessió de la propietat a la mitra de Barcelona. Aquest traspàs es va ser efectiu 
a l’any 1887.

El dia 4 d’agost de 1887 es va signar l’escriptura “de cesión otorgada por el Iltre. 
Sr. Don Jaime Serra y Jordi, presbítero, en representación del Excmo. e IItmo. Sr. Dr. 
Don José Morgades y Gili, Iltre. Sr. Don Lázaro Bauluz y Bea y Don José de Palau 
y Catalá, a favor del Excmo. e IItmo. Sr. Dr. Don Jaime Catalá y Albosa, Obispo de 

54  Carta del bisbe de Vic, Joseph Morgades al nunci Mariano Rampolla del 8 d’agost de 1886
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Barcelona, autorizada por el que fue Notario de la misma Don Miguel Martí y Beya”55 
És el document que marca l’inici de la nova o segona etapa de la Institució, de la 
qual en fem la història i que té per finalitat atendre els sacerdots ancians i malalts.

Per aquesta escriptura queda clar que els propietaris del terreny de 2.480’85 
metros quadrats on està edificat l’Asil de sacerdots eren els tres que van signar a 
l’any 1875 l’acta notarial de compravenda del terreny edificable, citat en el primer 
capítol d’aquesta història. Ara, davant notari fan el traspàs de la propietat: el Bisbe 
Morgades, el canonge Llàtzer Bauluz i el senyor Josep de Palau en representació 
del seu oncle el Dr. Joan de Palau que havia mort l’any 1881. L’altra porció de 
terreny de 2.805’48 metros quadrats, que és l’horta adjunta a l’Asil, i la tenien com 
usdefruit, la traspassà, com a únic propietari, el Dr. Morgades que l’havia heretat 
com a legat de Eduard Duran i Prat.

La mateixa escriptura de cessió indica que els dos terrenys traspassats formen 
una sola finca: “Las dos porciones de terreno, una de cabida 2.480’85 metros, y la otra 
de cabida 2.805’48 metros, constituyen actualmente una sola finca, habiendo resultado 
lindar, en junto, a Oriente, y parte Norte, con los herederos de D. José Parladé, la restante 
parte Norte, con los herederos o sucesores de D. Julián Marisma y de D. Eduardo de 
Duran, a Poniente, con Dª Mónica Busquets y Gili, mediante la calle del Remedio, al 
otro lado de la cual hay las casas Consistoriales de las Corts de Sarriá, y a Mediodía, 
con D. Joaquín Masferrer y Bosch, mediante dicha calle del Remedio.”56 

Tot seguit el Notari fa una breu història de la propietat en l’Escriptura de cessió 
del terreny i edifici de l’Asil: “También dicen los Sres. Otorgantes, en el nombre con que 
respectivamente obran, que el Excmo. e Ilmo. Sr. Doctor D. José Morgades y Gili, y los 
Muy Ilustres Señores Doctor D. Lázaro Bauluz y Doctor E. Juan de Palau, compraron 
la primera porción de terreno de que se habla en la presente escritura, de cabida 
2.480’85 metros, con dos plumas de agua, al objeto de construir en el mismo una Casa-
Asilo, en donde los sacerdotes pobres e imposibilitados de la Diócesis de Barcelona 
y de otras Diócesis, si el Prelado de Barcelona lo estimase conveniente, encontrasen 
decoroso albergue y subsistencia; y que merced a un legado que a los dos últimos hizo el 
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Pantaleón Montserrat, Obispo de Barcelona, de buena memoria, 

55  Copia auténtica de la escritura de cesión, del Archivo de Protocolos de Barcelona. 4 agosto 1887

56  Copia auténtica de la Escritura de cesión. Archivo de Protocolos de Barcelona. 4 agosto 1887 
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a los recursos proporcionados por los Excelentísimos Señores Prelados que sucedieron 
a éste y a los que de otras procedencias han allegado los antedichos Sres. Obispo de 
Vich, Bauluz y de Palau, han podido realizar el hermoso pensamiento acariciado y 
favorecido por los Sres. Obispos que se han sucedido en la Sede Episcopal de Barcelona, 
construyendo la referida casa y reuniendo un capital para atender con sus réditos a la 
conservación del edificio y a la manutención y demás necesidades de los albergados en 
el mismo. Dicha Casa- Asilo se halla sita en el expresado pueblo de las Corts de Sarriá, 
y calle del Remedio, que consta de planta baja, dos pisos, sótano, capilla, aljibes, pozo, 
escuelas, huerto y demás anexos, componiendo en junto los repetidos 5.286’33 metros, 
circuido todo de pared que linda por el frente con dicha calle del Remedio, por la 
derecha, saliendo, con la repetida calle del Remedio, por la izquierda con los herederos 
de D. José Parladé, y por detrás con los herederos o sucesores de D. Julián Marisma y D. 
Eduardo de Durán. Siendo pues un hecho la creación y levantamiento de dicha Casa-
Asilo de sacerdotes pobres, ha llegado el momento oportuno de transferirlo al Prelado 
de la Diócesis de Barcelona, mediante la presente escritura.”57 Aquesta breu crònica 
redactada en l’escriptura de cessió recorda el que s’ha explicat en el primer capítol 
d’aquesta història de la Casa Asil per a sacerdots i que és el fonament i primers 
passos de l’existència de l’actual residència de sacerdots ancians.

Cal posar esment en les clàusules que estipula la escriptura de cessió. En aquesta 
escriptura del 4 d’agost de 1887, que van signar el bisbe de Barcelona amb els antics 
propietaris: bisbe Morgades, canonge Bauluz i hereu del canonge de Palau, i en la 
que es va fer la cessió, a favor del bisbe de Barcelona Dr. Jaume Català, de l’edifici 
i del terreny de l’Asil de sacerdots necessitat i impossibilitats existent en el poble de 
les Corts de Sarrià, s’hi inclouen unes clàusules concretades, pactades i acceptades, 
davant notari, que són les següents:

“1º. Los mencionados Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades y Gili, el M. I. Sr. 
Dr. D. Lázaro Bauluz y Bea, Deán de la Santa Iglesia de Zaragoza, y D. José de Palau 
y Catalá en concepto de propietarios de sus respectivas porciones del antedicho terreno 
y de las obras en él levantadas, y en nombre y representación de todos su apoderado 
el M.I. Sr. D. Jaime Serra y Jordi, Pbro. CEDEN Y TRANSFIEREN al Prelado de la 
Diócesis de Barcelona, para siempre, o a perpetuidad, la expresada Casa-Asilo, con 
todas sus dependencias, dos plumas de agua, para su servicio, que manan en la misma, 

57  Copia auténtica de la Escritura de cesión. Archivo de Protocolos de Barcelona. 4 agosto 1887 
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terreno anexo y cuanto más constituye la indicada finca. El Excmo. e Ilmo. Dr. D. 
Jaime Catalá y Albosa, obispo de Barcelona acepta la expresada cesión por sí y por los 
que le sucedan en la Sede Episcopal de Barcelona…”

“2º. La relatada Casa-Asilo, con todas sus dependencias, agua y terreno anexo 
se destinará perpetuamente a albergue y manutención de Sacerdotes pobres o 
imposibilitados de la Diócesis de Barcelona, o de fuera de ella, si el Prelado Diocesano 
estimare que pueden colocarse y ser mantenidos decorosamente sin perjudicar a los de 
Barcelona.”

“3º. Los señores cedentes podrán intervenir por sí, durante su vida, en el régimen y 
administración del establecimiento, formando parte de la Junta Directiva del mismo, 
que nombre el Prelado Diocesano.”

“4º. Si por cualquier motivo o disposición independiente de la voluntad del Prelado 
de esta Diócesis, el edificio, sus dependencias y terreno anexo no pudiese, en todo 
o en parte, destinarse al mencionado objeto, o bien se ofreciere obstáculo a que el 
establecimiento dependiese directamente del Obispo de Barcelona, éste, o en su caso 
el Vicario Capitular, Sede Vacante, podrá disponer del edificio, con sus dependencias, 
agua y terreno anexo, como laica y privada persona, a favor del Seminario Conciliar de 
Barcelona, o de otra obra pía del Obispado, según su consideración.” 

Sintetitzant es determina en primer lloc que tota la finca y edifici de l’Asil de 
sacerdots passa a propietat del bisbe de Barcelona; en segon lloc que es dedicarà 
per sempre a l’atenció dels sacerdots necessitats; tercer, que els qui fan la cessió 
podran, si volen, formar part de la Junta Directiva que nomeni el bisbe de Barcelona; 
i quart, que si per un motiu independent de la voluntat del bisbe l’edifici i la finca 
no es poden destinar a l’objectiu fundacional es destinaran a favor del Seminari de 
Barcelona. Quatre condicions que marquen la nova etapa que amb aquest fet s’inicia.

La institució ha guardat sempre molt bon record i agraïment dels que van fer 
possible l’existència d’una obra que tan de bé ha fet al llarg dels temps als sacerdots 
ancians. Cada any, explica Mn. Josep Martí que fou prior d’aquesta Casa Sacerdotal 
durant quaranta anys en la primera meitat del segle XX, “…en el primer día del mes 
de enero, no impedido por las rúbricas, se celebra oficio aniversario en sufragio del Ilmo. 
Dr. Montserrat, y en el mes de febrero en sufragio de los Ilmos. Lluch, Urquinaona, Català 
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y Morgades. Como homenaje póstumo habían colocados en los claustros sus retratos 
pintados al óleo en telas ricamente encuadradas, y en la sala de visitas los de los ejecutores 
de la obra Iltres. Drs. De Palau y Bauluz, en cuadros más modestos.”58 Dissortadament 
aquestes retrats van ser destruïts en la persecució i guerra de 1936 a 1939. 

58  Manuscrit de “Memorias históricas del Seminario Mayor de sacerdotes retirados de las Corts de Barcelona” 
escrit l’any 1940 per Mn. Josep Martí i Carbonell. Pag. 9
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El bisbe Jaume Català, pel fet de ser el bisbe de Barcelona, és ja el nou propietari 
i administrador de l’Asil de sacerdots ancians i necessitats, per la signatura de 
l’escriptura de cessió del 4 d’agost de 1887 i conscient de la nova responsabilitat envers 
aquesta entitat, i després de les trifulgues que va sofrir amb els antics propietaris, fa 
publicar una nota en el primer número del Butlletí del Bisbat, publicada poc després 
de la data de la cessió, en la que comunica als diocesans la nova situació jurídica de 
la Institució i marca els passos a seguir per fer anar endavant l’obra d’atenció als 
sacerdots retirats. La nota diu el següent: “Habiéndose encargado nuestro Excmo. e 
Ilmo. Prelado el día 4 del corriente, del piadoso establecimiento destinado a albergar 
a los venerables sacerdotes impedidos y necesitados, situado en el inmediato pueblo de 
las Corts, S. E. I. se ocupa en la formación de la junta de respetables eclesiásticos que 
han de auxiliarle en la administración y gobierno de este benemérito asilo y de las rentas 
que le pertenecen.

“Para corresponder a los generosos propósitos de los fundadores y bienhechores de 
la Casa, y singularmente del Excmo. e Ilmo. Sr. Don Pantaleón Montserrat y Navarro, 
dignísimo Obispo de esta Diócesis, a cuya iniciativa y caridad inagotable se debe en 
gran parte esta fundación, desea S. E. I. que los Rdos. Párrocos y en general todos 
los individuos del Clero, miren con particular interés esta piadosa obra instituida en 
beneficio y para utilidad personal de los eclesiásticos. Sería por tanto muy del agrado 
de nuestro Excmo. Prelado que todos los sacerdotes de este Obispado considerasen 
como casa propia este establecimiento, lo visitasen y se familiarizasen con él a fin 
de que lo que hoy es un asilo para sacerdotes impedidos y necesitados, llegase a ser 
un establecimiento digno del Clero de la diócesis de Barcelona en el cual los Rdos. 
Párrocos y Sacerdotes inutilizados para el servicio activo, encontrasen el solaz y las 
comodidades que exige la salud delicada y un retiro decoroso y propio de aquellos que 

IV

EL SEMINARI MAJOR DE SACERDOTS RETIRATS



61

LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL. HISTÒRIA

han consagrado su existencia al cultivo de las letras, al ejercicio de la caridad y a la 
difícil misión de dirigir a los fieles por los caminos de la virtud y del bien. Tan luego 
se constituya la junta, se apruebe el reglamento interior de la Casa y se acuerde lo 
necesario para que el establecimiento adquiera el desarrollo que debe tener, según los 
deseos de S. E. I. , se comunicará a los eclesiásticos para su conocimiento. Entre tanto 
los que deseen ingresar en él pueden dirigirse al Prelado, quien ordenará su admisión 
inmediata.

“Por último a pesar de que nada se resolverá acerca del gobierno interior de la 
Casa hasta tanto que se constituya la indicada junta, si algún eclesiástico benemérito 
desea obtener el cago de Director puede manifestarlo a S. E. I. para tenerlo presente 
en tiempo oportuno.”59 D’aquest escrit s’evidencia que el bisbe Català es va prendre 
amb molt d’interès l’obra d’atenció als sacerdots ancians que es realitzava a l’Asil 
per a sacerdots pobres existent al poble de les Corts, i que fins aquell moment, des 
de la seva arribada al bisbat, no havia pogut tenir-ne cura per estar l’esmentat Asil 
sota el govern del Dr. Morgades, bisbe de Vic. Essent ara, ja, la Mitra de Barcelona 
la propietària de l’edifici i dels terrenys i essent el bisbe de Barcelona el responsable 
de la direcció i orientació de la Institució, el bisbe Català decideix constituir 
ràpidament una Junta Rectora perquè l’ajudi en el govern i l’administració de la 
Casa Sacerdotal, i amb l’existència d’aquesta comissió acomplir el que prescrivia la 
tercera clàusula de l’escriptura de cessió que precisava: ”Los señores cedentes podrán 
intervenir por sí, durante su vida, en el régimen y administración del establecimiento, 
formando parte de la Junta Directiva del mismo, que nombre el Prelado Diocesano.”60. 

També volia, al constituir la Junta i per mitjà d’ella, dignificar i millorar tot 
el que calgués en relació a l’estada i les atencions que es mereixen els sacerdots 
retirats. Així aprofita aquesta comunicació als diocesans, en la que notifica la 
propera creació de la Junta Rectora, per demanar que si algun sacerdot es cregués 
apte i li agradés el dedicar-se al servei a favor dels mossens retirats a l’Asil de les 
Corts exercint el càrrec de director que li comuniqui per a tenir-ho present a l’hora 
de buscar i nomenar la persona adient; i ultra això el bisbe de Barcelona en la 
present comunicació convida als sacerdots de la Diòcesis a prendre’s amb interès 
aquesta realitat diocesana de l’Asil, a sentir-se-la com a cosa pròpia i a visitar-la 

59  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, del 20 de agosto de 1887. Pág.:102

60  Copia auténtica de la Escritura de cesión. Archivo de Protocolos de Barcelona. 4 agosto 1887
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amb freqüència, puix creu que aquest interès i estima del clergat barceloní facilitarà 
el que la Casa sigui una entitat digna i confortable per a rebre i atendre els sacerdots 
ancians. Concreta, també, que mentre no existeixi la Junta Rectora, els sacerdots 
que vulguin retirar-se a l’Asil poden sol·licitar-li a ell mateix l’ingrés a la Casa.

A primers de setembre del 1887, un mes després d’haver-se signat la cessió 
de l’Asil a la Mitra, ja es públic el nom dels sacerdots elegits per formar la Junta 
Rectora de la Casa-Asil . En el Butlletí del Bisbat s’hi llegeix: “Nuestro Excmo. e 
Ilmo. Prelado se ha dignado disponer que constituyan la Junta Administrativa del 
Asilo de señores Sacerdotes de las Corts de Sarriá un señor Capitular, un Párroco de la 
Capital, un Catedrático del Seminario, un Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral y 
otro respetable individuo del clero. En consecuencia han sido nombrados para formar 
dicha junta el Muy Iltre. Sr. Dr. D. José Iborra, y los Rdos. D. Manuel Terrados, D. 
Cayetano Barraquer, D. Juan Campmany y Rvmo. Pedro Cayetano Suñol, los cuales 
según los deseos de S. E. Ilma. se dedicaran inmediatamente a formar los estatutos de 
la casa, y propondrán al Prelado las disposiciones convenientes para la más acertada 
administración de las rentas y desarrollo de esta institución.”61 

Aquest sacerdots elegits per a formar part de la Junta Rectora de l’Asil per 
a sacerdots ancians, d’acord amb la voluntat del Bisbe, van ocupar-se en primer 
lloc, com ho havia determinat el mateix Prelat en la nota que va publicar-se un 
cop feta la cessió, a redactar els estatuts i el reglament de règim interior, cosa que 
van fer acuradament, de tal manera que al cap d’un any, el dia 1 d’agost de 1888, 
ja van signar l’original dels estatuts i del reglament per presentar-los al Prelat, i 
el dia 23 del mateix mes van ser aprovats i signats pel bisbe de Barcelona, el qual 
va manar publicar-los al Butlletí i en una separata per poder-los distribuir arreu 
i perquè fossin coneguts especialment per tot el clergat. Aquests estatuts són els 
que han estat vigents fins l’any 1968, quan va inaugurar-se la Residència Sacerdotal 
Sant Josep Oriol, la qual és la continuadora actual d’aquesta obra que procura una 
digna atenció als sacerdots ancians, i que té els seus propis estatuts per ser una nova 
fundació canònica.

La separata on estan publicats els Estatuts i el Reglament de règim interior de la 
nova estructuració de la Casa-Asil (vegis “apèndix I”) és un fulletó de vint pàgines 

61  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, Núm.: 1061 del 10 de septiembre de 1887
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amb una tipografia clara, obra de la impremta “Heredero de D. Pablo Riera” del 
carrer Robador, número 24 i 26 de Barcelona. Consta d’una introducció, de 10 
capítols en la part dels Estatuts i de 2 capítols en la part del Reglament, i d’una 
breu conclusió amb la signatura del Prelat. La introducció comença presentant 
l’aprovació del Bisbe: “Vistos los Estatutos y el Reglamento interior del Seminario 
Mayor de Sacerdotes retirados de esta Diócesis, establecido en las Corts de Sarriá, 
redactados de acuerdo con Nos por la Junta que nombramos en Agosto del año próximo 
pasado para el gobierno y administración del mismo, hemos venido en aprobarlos en la 
forma siguiente.”62 D’aquestes paraules en aquesta concisa introducció queda palès 
que l’antic Asil acusarà un canvi profund ja que no solament tindrà uns estatuts i un 
reglament de règim intern nous i adequats al seu temps sinó que fins i tot canviarà el 
nom de l’entitat, passant a nomenar-se d’ara endavant com a “Seminario Mayor de 
Sacerdotes retirados” en contrast del títol que tenia fins aquell moment de “Casa-
Asilo para sacerdotes impedidos”. I formula amb tota claredat que aquest Seminari 
Major ara és una institució de la Diòcesis de Barcelona, plenament depenent de 
la mitra, en contrast a la realitat existent fins a les hores, ja que era una entitat 
privada, depenent dels propietaris, és a dir dels executors del testament del bisbe 
Montserrat, orientada, això sí, a l’atenció als preveres ancians i malalts.

Després de la introducció esmentada, en la que es defineix l’entitat, segueix el 
text dels deu capítols dels Estatuts, en els que es va desgranant l’articulat sobre els 
punts claus de l’organització del nou “Seminario Mayor de Sacerdotes Retirados”. 
El primer d’aquests deu capítols està dedicat a la Junta Rectora i segons el seu 
articulat queda estipulat que el Bisbe de Barcelona és sempre el qui elegeix i nomena 
els preveres que formaran part de l’esmentada Junta Rectora i és també qui els 
assigna els càrrecs que hauran d’exercir dins la mateixa, determinant a la vegada el 
temps que cada un d’ells durarà en l’exercici del treball de la seva incumbència. Ell 
és el president nat i efectiu de la nova entitat que té per fi l’atenció dels sacerdots 
retirats. També queda clar, en l’articulat d’aquest primer capítol, que el bisbe Català 
vol que en la Junta Rectora hi sigui representada la presència de tot l’estament 
clerical i determina, així mateix, que els antics propietaris de l’edifici que han fet 
la cessió a la Mitra de Barcelona (el bisbe Morgades, el canonge Bauluz i el Sr. de 
Palau) formin part, com a vocals, de la primera Junta constituïda, complint, per 

62  Estatutos y Reglamento interior del Seminario Mayor de sacerdotes retirados. Imprenta del heredero de D. Pablo 
Riera. Barcelona, 1888. Pàgina 3.
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tant, el que determinava la tercera clàusula de la cessió de la propietat. La missió 
de la Junta Rectora serà bàsicament un seguiment de la vida de l’entitat per facilitar 
i ajudar el seu bon funcionament, i per això assenyalaran i acceptaran les entrades 
dels sacerdots que volent-s’hi acollir hagin fet la sol·licitud d’ingrés. També faran el 
seguiment mitjançant el control administratiu, les reunions i les visites d’observació.

En el segon capítol dels Estatuts del “Seminario Mayor de Sacerdotes Retirados” 
s’assenyala la tasca del Vice-president el qual convoca, presideix i dirigeix la reunions 
de la Junta Rectora, sempre que no hi assisteixi el president nat, és a dir el bisbe 
de Barcelona o el seu delegat; i també té com a funció el determinar la temàtica a 
tractar en les reunions, signant les actes i els acords que es puguin prendre en la 
Junta, maldant perquè es compleixi tot allò que s’acordi.

La temàtica dels capítols tercer i quart dels Estatuts versa sobre les funcions del 
secretari i del tresorer de la Junta Rectora. Tant al secretari com al tresorer se’ls 
concreta en l’articulat d’aquests capítols les actuacions que per raó del càrrec han de 
desenvolupar en el Seminari Major de Sacerdots retirats. La seva feina en la Junta 
Rectora és un treball semblant a la tasca que aquests mateixos càrrecs realitzen en 
qualsevol junta o entitat. Quant al secretari, a més de les funcions específiques de 
tot secretari de convocar a les reunions, de fer l’acta i signar-la, aquest té el deure 
de comunicar al Prior, és a dir al rector del Seminari Major dels sacerdots retirats, 
els acords que s’hagin pres a les sessions i el nom dels sacerdots que, admesos per 
la Junta, ingressaran a la Casa Sacerdotal. I pel que es refereix al Tresorer tindrà 
cura de l’administració portant els llibres de les Rendes, de Caixa i dels Balanços 
per a facilitar el seguiment per part de la Junta Rectora de la situació econòmica de 
l’entitat, signant factures i rebuts.

En el cinquè capítol de l’articulat dels Estatuts del “Seminario Mayor de 
Sacerdotes Retirados” es determina com ha de procedir la Junta Rectora sobre 
el capital i valors que pugui tenir l’entitat, els quals s’assenyala que han de ser 
dipositats i custodiats en la Caixa Diocesana en la seva seu del Bisbat de Barcelona, 
com també s’hi han de col·locar les escriptures de crèdits i de títols de propietats 
que pugui tenir la Casa. La raó d’aquesta determinació es deu al fet que en aquella 
època no era fàcil deixar els diners en els bancs i era tot un risc guardar-los en el 
propi edifici. Quant la possibilitat de fer noves inversions o fer canvi de valors el text 
assenyala que per fer-los s’haurà d’informar prèviament al Prelat.
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El capítol sisè dels esmentats Estatuts és el que té més nombre d’articles ja que en 
ell es tracta de definir la tasca del prevere responsable directe de la Casa Sacerdotal, 
és a dir de la funció que ha de desenvolupar el director del Seminari Major de 
Sacerdots retirats, el qual des de la publicació d’aquests estatuts pren el nom de 
Prior, nom que utilitzaran tots els que exerciran aquest càrrec fins que es crearà 
la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol al 1968, ja que llavors els priors seran 
designats amb el nom de rector. Serà sempre un eclesiàstic del bisbat de Barcelona 
nomenat pel Bisbe a proposta de la Junta Rectora de l’Entitat i haurà de tenir la seva 
residència en el mateix Seminari Major de sacerdots retirats, obligant-se a demanar 
permís a la Junta Rectora quan hagi de estar absent uns dies. La seva missió és vetllar 
perquè els sacerdots retirats estiguin ben atesos, complint els Estatuts, el Reglament 
de règim interior i tot allò que hagi aprovat la Junta Rectora i tenint a la vegada 
cura del bon ordre i netedat de totes les dependències de la Casa i estant sempre en 
contacte amb els membres de la Junta, especialment quan es esdevingui algun fet 
anòmal. Com a responsable de la Casa presidirà els actes que s’hi celebrin i tindrà 
les claus de l’edifici, obrint i tancant la residència a les hores oportunes i celebrant 
la missa a una hora a la que fàcilment hi puguin assistir els sacerdots impedits i els 
que els atenguin. Per raó del càrrec assistirà a les reunions de la Junta quan se li 
demani i portarà control dels residents com també dels subalterns els quals seran 
nomenats per la Junta Rectora a proposta seva. Anotarà els ingressos econòmics i 
les depeses que d’ell depenguin per poder ser revisades per la Junta i tindrà cura de 
la conservació i manteniment de tot l’utillatge, mantenint-ne un inventari. També 
portarà una relació de les misses a dir i dels actes religiosos a celebrar per l’entitat.

El setè capítol dels Estatuts concreta les condicions per l’admissió de nous 
sacerdots residents. Queda clar que els primers beneficiaris son els sacerdots 
incardinats a la Diòcesis de Barcelona, però precisa que el Prelat pot autoritzar 
que s’acceptin preveres d’altres bisbats, principalment si d’alguna manera havien 
treballat pastoralment al de Barcelona. Han de ser ancians, o afectats per 
una malaltia que els inhabiliti exercir el ministeri però que no siguin malalties 
contagioses, o també mossens faltats de recursos econòmics i que no són idonis 
per tenir un càrrec públic. Si l’economia de la Casa ho permet podran, també, ser 
admesos religiosos exclaustrats (realitat existent des de les lleis de Mendizàbal) 
amb les condicions abans esmentades. La depesa de l’estada i de la manutenció serà 
gratuïta per a tots ells, si les rendes del béns de la Casa Sacerdotal ho permeten. (És 
per aquest fi que el Prelat havia demanat la col·laboració econòmica de tot el clero). 
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Però en cas de que la Casa no disposi del suficient capital, els sacerdots acollits 
l’ajudaran en proporció a les seves possibilitats i d’acord amb una reglamentació 
molt detallada que determina l’article número 60. Concreta que les aportacions 
dels residents seran desiguals, pensades i determinades en proporció a les rendes 
que cada mossèn pugui tenir com a peculi particular, des dels que no han d’abonar 
res per causa de la seva real pobresa fins els més pròspers de diners, els quals poden 
arribar a tenir una persona (el text l’anomena “criat”) intern a la Casa i que estigui 
al seu servei particular, sempre i quan s’adapti i compleixi el reglament intern del 
Seminari Major, d’acord amb el Prior i abonant les corresponents despeses. Aquest 
capítol també puntualitza que els ingressats han de subjectar-se al reglament de la 
Casa i que poden formular les reclamacions pertinents en cas d’alguna queixa. També 
s’afirma que gaudiran de total llibertat per entrar i sortir de l’edifici del Seminari 
Major de Sacerdots retirats, prèvia notificació al Prior, a qui han de respectar com 
a responsable de la Casa i representant del Prelat i de la Junta Rectora de l’Entitat. 
Ell jutjarà si en les sortides han d’anar o no acompanyats per raó de la seva situació 
de salut. En l’article 67, s’indica que es procurarà que siguin alguns alumnes del 
Seminari Conciliar de Barcelona els qui estiguin al servei dels sacerdots retirats per 
estar, així, més ben atesos i els seminaristes més ben relacionats amb el presbiteri.

El capítol vuitè dels Estatuts tracta de l’assistència als malalts i de la necessitat 
de tenir contractat un bon i entès metge, com també una farmàcia a on proveir-se de 
la medicació que necessitin el malalts, i a la vegada tenir instal·lada una farmaciola 
en algun indret de l’edifici. La Casa Sacerdotal ha d’abonar les despeses de metge 
i farmàcia per tractar-se de sacerdots pobres però en cas de que algun resident 
vulgui, a més del metge de la Casa, contractar altres facultatius (sempre que no es 
tracti d’una consulta necessària) o vulgui prendre els banys en un balneari, serà ell 
qui abonarà el cost d’aquests serveis, a menys que es tracti d’una necessitat prescrita 
pel metge. És tasca del Prior assegurar que no falti res als malalts, que es compleixin 
les indicacions del metge i que s’apliqui la teràpia que hagi receptat; i també que els 
malalts tinguin totes les atencions necessàries, nit i dia, i que rebin oportunament 
els Sagraments, sobretot en perill de mort.

Segueix el capítol novè dels Estatuts assenyalant una relació del que cal tenir 
present sobre els actes religiosos a celebrar en el Seminari Major de Sacerdots 
retirats. És funció del Prior vetllar perquè es realitzin dignament, facilitant 
els ornaments i tot el que calgui per la celebració de la Missa, fins i tot proveir 
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d’intencions amb la corresponent almoina, tenint cura de la netedat i ordre de la 
Capella, i obrint-la cada matí al toc d’oració i quedant oberta tot el dia per a facilitar 
als residents la pregària personal i la participació als actes que s’hi celebrin. Es 
determina, també, en aquest capítol la celebració de les exèquies a la mort d’un 
resident, i la celebració de Misses, en data assenyalada, en sufragi dels fundadors i 
benefactors del Seminari Major de Sacerdots retirats. També es recorda la necessitat 
d’assegurar el compliment pasqual dels que presten el seu servei a la Casa, i d’acord 
amb el rector de la parròquia de Les Corts, l’administració solemne als malalts a 
l’octava de Pasqua..

Finalment en un darrer capítol, el desè, es determinen unes últimes disposicions 
que exhorten als residents del Seminari Major de sacerdots retirats a la fraternitat 
mútua i al bon tracte amb tothom. També s’encoratja al servei ministerial, si els 
és possible, ajudant a la parròquia de les Corts o a la pròpia capella de la Casa. 
Concreta la possibilitat de que el Prelat o membres de la Junta Rectora s’allotgin, 
ocasionalment i de forma gratuïta, a la Casa Sacerdotal. Finalment determina que 
aquests estatuts s’han de complir sense que es pugui anular o variar cap article, fora 
del Prelat que pot suprimir, afegir o modificar els punts de l’articulat que cregui 
oportú per raó de les circumstàncies noves que puguin presentar-se a la Casa. 

Amb la signatures dels membres de “La Junta Rectora del Seminario Mayor de 
Sacerdotes Retirados”, i amb la data del dia primer d’agost de 1888 es posa punt final 
als Estatuts de l’Entitat que queden transcrits en el Butlletí del Bisbat de Barcelona 
i en una separata que es va lliurar a tot el clergat i a altres persones interessades. 
Aquests Estatuts, com s’indicava més amunt, han estat vigents fins l’any 1968 en el 
que van ser substituïts pels de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, que és 
la continuadora d’aquest Seminari Major el qual ho era de l’Asil desitjat pel bisbe 
Pantaleó Montserrat i inaugurat en temps del bisbe Joaquim Lluch en el l877.

A les darreres pàgines de la separata on estan publicats els Estatuts del Seminari 
Major de Sacerdots Retirats hi ha redactat el reglament de règim interior pensat 
i signat, també, per la Junta Rectora per ordenar i facilitar la vida en la casa 
Sacerdotal (vegis apèndix I). Consta de dos capítols: el primer, amb 17 articles, 
assenyala les normes en les que han de regir-se els sacerdots retirats en la vida de 
la Casa Sacerdotal, i el segon, de 14 articles, indica les obligacions que tenen els qui 
presten algun servei a la casa i als residents.
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El primer capítol del Reglament intern és molt detallista en quan els horaris que 
han de seguir els sacerdots retirats. Concreta l’hora en que els sacerdots podran 
celebrar la missa o assistir-hi en cas d’estar impossibilitats en dir-la; també indica 
que prendran aliment cinc vegades al dia: a l’esmorzar, a mig matí, al dinar, al 
berenar i al sopar, i concreta que els àpats els tindran en el menjador a excepció 
dels malalts que menjaran a l’habitació. Detalla que podran prendre un esmorzar 
molt variat. Hi hauran dos torns pel dinar i pel sopar, amb tres plats per cada àpat. 
Quan el dinar s’indica que ha de ser abundant, variat i de qualitat, amb postres, cafè 
o te; i amb el detall de que en les festes s’hi afegirà un altre plat. En el berenar es 
podrà menjar xocolata o altre cosa semblant a gust del resident. Abans del dinar 
prescriu la visita al Santíssim i abans de sopar el res del Rosari, deixant llibertat 
sobre lloc i hora per fer individualment l’estona de meditació. Prescriu, també, el 
silenci després de sopar i concreta que no podran sortir de la Casa fins l’endemà al 
mati, fora d’una causa greu coneguda i aprovada pel Prior. Es recomana, per evitar 
desprestigis, prudència en les visites que puguin tenir i es recomana no freqüentar 
les cases del veïnatge, exceptuant la rectoria. De fet aquest reglament sembla més 
les normes d’un convent que unes normes per sacerdots seculars.

També és molt detallista el segon capítol en el que es concreta l’actuació del 
servei, amb obligacions avui dia impensables. S’indica que els “criats”, -tots ells 
homes de bona fama i costums-, depenen del Prior tant sobre el que han de fer com 
de la seva atenció en ajudar-los espiritualment. Marca l’hora que es llevaran, -més 
aviat a l’estiu que a l’hivern-, i que, després d’oir missa, arreglaran les habitacions 
dels residents. Concreta cada quan hauran de fer neteja de totes i cada una de les 
dependències de la Casa Sacerdotal; faran el servei de menjador en els dos torns 
i, quan els sacerdots hauran acabat, ells dinaran o soparan. Diàriament resaran el 
Rosari amb la comunitat dels residents, i, a l’hora que indiqui el Prior, tindran la 
seva pregària personal. Ajudaran als malalts a ficar-se al llit i ells es retiraran a les 
seves habitacions un cop ho hagin fet els sacerdots. Un d’ells, a indicació del Prior, 
vetllarà tota la nit en cas d’un resident més malalt, i fins i tot dormirà a l’habitació 
mateixa del malalt, per poder-lo atendre, en cas de més necessitat. També determina 
la feina de l’hortolà i la del encarregat de la cuina.

Amb els estatuts i el reglament, aprovats i publicats, aquell any 1888, 
comença una nova etapa -que podem assenyalar com la segona de la història 
de la Casa Sacerdotal on s’atenen els sacerdots ancians- etapa de creixement i 
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millor cura en les seves necessitats. D’aquell primer edifici conceptuat com un 
Asil, (l’anomenaven “Casa-Asilo para sacerdotes impedidos”) se’n segueix una 
institució que aplegarà en un ambient de fraternitat sacerdotal els benemèrits 
preveres que per l’edat o per la malaltia no poden desenvolupar plenament el 
seu ministeri sacerdotal, per això l’anomenen “Seminario Mayor de Sacerdotes 
Retirados de la Diócesis de Barcelona”.

Durant aquets anys, que com s’ha exposat, mentre s’anava estructurant el 
nou enfocament que havia de tenir el que s’anomenaria “Seminario Mayor de 
Sacerdotes Retirados”, la vida de la Casa Sacerdotal, és a dir de l’Asil, seguia el 
seu ritme, a empentes i rodolons, amb la manca del prevere Director que, com s’ha 
dit va morir a l’any 1884. Aquesta manca de direcció va durar fins l’any 1888, en 
que redactats i aprovats els estatuts, fou nomenat un nou director, amb el títol de 
Prior. La Junta Rectora, dirigida pel canonge Josep Iborra i Catafau, va nomenar 
el primer Prior, seguint les indicacions dels nous estatuts, essent escollit Mn. Joan 
Estany que havia sol·licitat el càrrec essent regent de la parròquia de Caldes de 
Montbui: era un sacerdot prestigiós i ben capacitat per exercir eficaçment aquest 
servei, però abans dels dos anys d’aquest ministeri, a l’any 1890, va deixar aquest 
càrrec de dirigir el “Seminario Mayor” per ocupar el de Prior de l’Hospital de la 
Santa Creu de Barcelona.63 Va succeir-lo Mn. Salvador Comas i Gelabert, de Sans, 
que abans de ser ordenat prevere havia exercit de germà infermer de l’Hospital de 
la Santa Creu. Segons explica Mn. Martí en les seves memòries, va exercir el càrrec 
amb molta caritat, zel i competència, fins que es va incapacitar a conseqüència 
d’un reblaniment cerebral, vivint en aquesta precària situació fins a la seva mort64, 
esdevinguda el 29 d’octubre de 1914.

Dissortadament desconeixem el nombre i els noms dels sacerdots acollits en 
la Casa sacerdotal durant els primers anys del pontificat del Bisbe Jaume Català 
des de l’any 1883 fins la vigència dels estatuts al 1888. Com s’ha dit abans els arxiu 
van desaparèixer en la guerra civil i solament se’n té constància d’alguns per la 
relació de sacerdots difunts en l’apartat “Necrológicas” del Butlletí del Bisbat. Són 
els següents:

63  Memorias históricas del Seminario Mayor, de Mn. Josep Martí. Pàgina 13 

64  Memorias historicas del Seminario Mayor, de Mn. Josep Martí. Pàgina. 13
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El día 29 de agosto (1884) falleció en la Casa-Asilo de Sacerdotes Impedidos, el 
Rdo. P. Pedro Villar y Serra, religioso carmelita descalzo, exclaustrado, a la edad de 79 
años.65

El día 21 de mayo (1887) falleció en la Casa-Asilo de Sacerdotes Impedidos, de Las 
Corts de Sarriá, el pbro. Francisco de Asís Comellas y Tubau, párroco de Las Alujas de 
la Diócesis de Solsona.66

El 7 de septiembre (1887) falleció D. Ramón Costa y Valls, Pbro. residente en la 
Casa-Asilo de sacerdotes impedidos de Las Corts de Sarriá a la edad de 60 años.67

El 11 de junio (1888) falleció el Pbro. D. Federico Camps y Garrós, residente en la 
Casa Asilo de Las Corts, a la edad de 75 años.68 

Tampoc podem parlar de l’economia que portava l’Asil amb els corresponents 
ingressos i despeses, puix les relacions anotades i guardades en l’arxiu desaparegueren 
també en la guerra civil. Només ens consta en el Butlletí del Bisbat una quantitat 
anual des de l’any 1883 de 375 pessetes que es lliurava a l’Asil, resultant de la 
distribució de les tres quartes parts de l’Indult Quaresmal.69

Podríem dir que la primera part de l’existència de la Casa Sacerdotal per a 
sacerdots, des del seu origen fins la posada en pràctica dels estatuts aprovats pel 
bisbe Català (anys 1877 a 1888) va ser una etapa d’un autèntic esforç, molt lloable, 
de donar acolliment als preveres que ho necessitaven. Des de la publicació dels 
Estatuts al 1888 s’inicia la segona etapa, del “Seminario Mayor”, que inclou una 
bona organització, com s’ha esmentat i quedarà palès en els següents capítols.

65  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1025 del 30 septiembre 1884. Pág. 204

66  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1060 del 20 agosto 1887.Pàg. 128

67  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1061 del 10 septiembre 1887. Pàg. 148

68  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1072 del 19 julio 1888. Pàg. 144

69  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona. Año 1885, pàgs. 65-67;  Boletín Oficial Eclesiástico del 
Obispado de Barcelona. Año 1886, pàg. 114; Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona. Año 1887, 
pàg. 79
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Els veïns de Les Corts veien, amb freqüència, a venerables sacerdots entrar i 
sortir de l’edifici del carrer del Remei, d’aquell edifici que havia beneït i inaugurat 
el bisbe de Barcelona a l’any 1877, on ara, des de l’any 1888, si podia llegir en el 
frontis de la porta d’entrada: “Seminario Mayor de Sacerdotes retirados”. Tots ells 
eren ja grans i anaven vestits amb la seva sotana, i a voltes recolzats amb un bastó, i 
passaven, amunt i avall, pels carrers del poble de Les Corts, tot passejant o anant a 
l’església parroquial de Santa Maria del Remei que estava molt propera de on ells 
residien. Aquesta estampa del mossèn gran caminant pels carrers es va anar fent 
familiar entre els cortsencs fins el punt que en les converses entre ells van batejar 
aquella edifici i els seus estadants amb l’epítet de la “Casa dels capellanets”.

El bisbe Jaume Català, essent ja, com a Bisbe de Barcelona, plenament propietari 
de la finca i de tota l’edificació, gràcies a l’escriptura notarial de cessió per part dels 
antics propietaris a la Mitra, volia que la casa no tingués cap obstacle per poder 
atendre bé a la realització del seu fi de procurar allotjament i atenció humana i 
espiritual als sacerdots ancians i malalts. A més de la publicar els corresponents 
estatuts i també instituir una Junta Rectora que el governés, com s’ha dit en el 
capítol anterior, va decidir ampliar l’edifici de la “Casa dels capallanets”, en bé dels 
mateixos residents, car l’edifici tal com s’havia construït resultava ser petit, estret 
i fosc, i la seva forma quadrada amb el petit pati central i la cisterna en el centre li 
donaven un ambient una mica fúnebre i trist. Per això a l’any 1889 va disposar la 
transformació del pati interior en un esvelt claustre, cobert i amb llum zenital. Va fer 
construir, també, una escala, en el mateix claustre i en la part oposada de l’entrada 
que van anomenar “escala d’honor”, la qual era molt còmoda pels ancians i molt 
a propòsit pels més xacrosos, i en el centre de la mateixa i va fer obrir un finestral 
prou gran, amb vidres de colors, per donar llum i alegria. També va ampliar l’edifici, 

V
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inaugurat a l’any 1877, aixecant de planta, unit i a continuació de l’existent, pel cantó 
nord, una nova edificació, tan o més llarga que l’anterior encara que més estreta, 
amb baixos i dos pisos i amb habitacions espaioses, molt ventilades i assolellades, 
orientades a l’est les quals milloraven les del primer edifici que eren més petites 
i algunes d’elles amb ventilació indirecta. A l’extrem d’aquest nou edifici va fer 
instal·lar una ampla i ben ventilada cuina i a continuació un menjador espaiós i una 
sala-biblioteca assolellada a l’hivern i molt fresca a l’estiu.

Mentrestant la vida interna del “Seminario Mayor de sacerdotes retirados” 
anava desenvolupant-se, sense fer remor i amb la serenor que porta la vellesa. 
Poques dades es tenen d’aquells anys. A l’any 1890 es publica en el Butlletí del 
Bisbat una nota dirigida als preveres diocesans sobre la convocatòria al càrrec 
de Prior, per substituir a Mn. Joan Estany que havia deixat el càrrec de prior: 
“Hallándose vacante el cargo de Prior del Seminario mayor de Sacerdotes retirados de 
Las Corts de Sarriá por haber sido nombrado Prior del Hospital de la Santa Cruz de 
esta ciudad el presbítero D. Juan Estany, esta Junta administrativa invita a los Rdos. 
Sacerdotes que siendo naturales de esta Diócesis deseen obtener dicho cargo, para que 
lo soliciten por escrito a la misma dentro del término de quince días, finido el cual se 
procederá, de acuerdo con S.E.I. el Sr. Obispo, a designar la persona que atendidas 
todas las circunstancias fuese considerada más a propósito para desempeñarlo.

Barcelona 18 septiembre 1890.- El vice-presidente, Doctor José Iborra, canónigo.- 
El secretario, Lic. Manuel Terrades, Párroco de San Jaime.”70 

Com ja s’ha esmentat en el capítol anterior, va ser nomenat Mn. Salvador Comas 
i Gelabert, natural de Sans que abans de ser ordenat prevere havia estat infermer 
de l’Hospital de la Santa Creu. Com es diu al final del capítol anterior “Va exercir 
el càrrec de Prior amb molta caritat, zel i competència, fins que es va incapacitar a 
conseqüència d’una reblaniment cerebral, quedant-se a la casa, com a retirat, fins a 
la seva mort, als 69 anys el dia 29 d’octubre de 1914.71

El mateix bisbe Jaume Català en la nova Visita Pastoral que va realitzar a la 
parròquia de Santa Maria del Remei de Les Corts, el dia 17 de desembre de 1894, 

70  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1099, del 20-IX-1990, pàg. 279 

71  Memoria histórica del Seminario Mayor, de Mn. Joseph Martí. Pàgina 13
  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1577 del 17 noviembre 1914. Pág. 402
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y en el decret que es va redactar al finalitzar-la, fa una síntesis escrita de tot el que 
s’havia fet i construït en el “Seminario Mayor de Sacerdotes Retirados” des de 
la cessió i traspàs de la finca i de l’edifici de l’Asil a la Mitra de Barcelona. En el 
decret el bisbe Català s’expressa d’aquesta manera al parlar de la visita a la Casa 
Sacerdotal: “… visitamos el colegio Mayor de Señores Sacerdotes retirados en cuyo 
establecimiento fuimos recibidos por la Junta que lo dirige i gobierna, trasladándonos 
a la Capilla interior, visitando las dependencias y conversando y consolando a los 
ancianos Ministros del Señor” i després de detallar les altres institucions existents 
i visitades dins el terme parroquial, posa per escrit unes prescripcions dirigides 
al rector de la parròquia. Diu així en allò que fa referència a la Casa Sacerdotal: 
“Ordenamos lo siguiente:… 6º: Habiéndose verificado la entrega a Nos, hace algunos 
años, del edificio destinado a retiro de los Señores Sacerdotes, con sus jardines, huerto 
y dependencias, y después de dicha entrega habiendo Nos dispuesto la reforma y 
ampliación del edificio, dotándole de habitaciones espaciosas y saloncitos holgados de 
manera que hoy pueden vivir con gran comodidad en la Casa catorce sacerdotes, además 
del Prior, y dotado ya el establecimiento de los recreos y esparcimientos necesarios, 
dispusimos en su tiempo la formación de una Junta de Sacerdotes respetables que lo 
gobierna y administra bajo un reglamento aprobado por Nos. Al consignar estas leves 
indicaciones no podemos menos de encargar, como encarecidamente encargamos al 
Rdo. Párroco y a los que le sucedan en el gobierno de la Parroquia, que siguiendo el 
ejemplo que le hemos dado en diversas ocasiones y especialmente ahora con motivo 
de la Santa Pastoral Visita, visiten periódicamente el Seminario Mayor, consuelen a 
los ancianos sacerdotes que en él residan, se enteren de sus necesidades y, a pesar de 
que la Junta Directiva del Seminario ejerce con celo el cargo que le confiamos, indique 
a dicha Junta o a Nos mismo, si el caso lo requiere, los defectos que acaso observe 
para ponerles el oportuno remedio, porque es nuestra voluntad y más ardiente deseo 
que los Señores Sacerotes pensionarios del Asilo encuentren en aquella Casa todos los 
consuelos.

“ 7º: Por cuanto en la conferencia general que hemos celebrado con el Párroco, 
el Vicario y todos los sacerdotes, así los capellanes de los diversos institutos religiosos 
como los del clero regular y aun los que residen en el Seminario Mayor… concierte con 
dichos sacerdotes así la asistencia de la mayor parte de ellos a los Divinos Oficios en 
el templo parroquial y de un modo particular en el Adviento, Cuaresma y festividades 
solemnes como el día de la Circuncisión del Señor, Pascua de Reyes, Candelaria, 
día de Ceniza, funciones de Semana Santa, las dos Pascuas y Ascensión del Señor, 
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Corpus Cristi, san Pedro, Asunción y Navidad, y también la enseñanza de la doctrina 
Cristiana…”72

D’aquets anys, que van des de la publicació dels Estatuts d’aquesta entitat a 
l’agost de 1888 fins a l’acabament del segle, també s’ignoren el nombre i els noms 
dels sacerdots retirats al “Seminario Mayor” ja que es van perdre els arxius en la 
guerra civil del 1936, però en el Butlletí del Bisbat hi ha constància de les defuncions 
de sacerdots que vivien al “Seminario Mayor” i aquestes dades ens donen a conèixer 
alguns dels acollits a la “casa dels capellanets”. Són els següents: 

“En 20 del propio mes (gener del 1895) el P. Fr. Joaquín Xifré y Marí, Monje 
Benedictino exclaustrado del Monasterio de Santa Maria de Ripoll, residente en el 
Seminario Mayor de Sacerdotes, sito en Las Corts, a la edad de 87 años73.

“El día 25 de noviembre último (1895) falleció en el Seminario Mayor de Las 
Corts, el Pbro. Fr. Luis Sellés y Jordá, Agustino exclaustrado y Beneficiado de la iglesia 
parroquial de Santa María del Pino de esta ciudad, a la edad de 79 años74

“El día 13 del mismo mes (octubre 1897), el Rdo. D. Antonio Gironella y Sala, 
Pbro., natural de Artés (Vich), retirado en el Seminario Mayor de esta Diócesis, a la 
edad de 63 años.75

“El día 11 de los corrientes (agost 1898) en el Seminario Mayor de Sacerdotes 
retirados de Las Corts de esta ciudad, el Rdo. D. Pedro Lladós y Aleu, Pbro. De la 
Diócesis de Urgel, a la edad de 32 años.76

“El dia 1 del corriente (abril 1899) D. José Millás y Sacarrell, Pbro., de la Diócesis 
de Solsona, asilado en el Seminario Mayor de Sacerdotes retirados de Las Corts, a la 
edad de 71 años.77 

72  Decreto Visita Pastoral, Tomo 97. Expediente 119

73  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1149 del 20 de febrero 1895. Pág. 53

74  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1160 del 6 diciembre 1895. Pág. 343

75  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1188 del 18 d’octubre 1897. Pág. 301

76  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1202 del 24 d’agost 1898. Pág. 266

77  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1212 del 15 de junio 1899. pág.135
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Mirant aquesta relació necrològica de sacerdots acollits i retirats al “Seminario 
Mayor”es constata que són religiosos exclaustrats (un benedictí i un agustí) o 
sacerdots d’altres bisbats (Vic, Urgell i Solsona), però que no hi han preveres que 
siguin del Bisbat de Barcelona. Aquesta manca de sacerdots del bisbat de Barcelona 
fa pensar que eren pocs els diocesans retirats a la “Casa dels capallanets” ja que la 
majoria tenien els seus mitjans per viure, ja sigui a la parròquia on tenien el seu 
ministeri o a la pròpia casa familiar. De fet en el capítol primer d’aquest llibre 
s’explica que va ser per l’entrada al Bisbat de preveres exclaustrats, a causa de les 
lleis de Mendizàval, que el bon cor del bisbe Pantaleó va buscar una solució per 
atendre’ls, donat que alguns d’ells vivien en la misèria i fins i tot sense llar.

A finals del segle, i en concret el dia 21 de febrer de 1899, moria el bisbe Jaume 
Català que tant va fer per l’atenció als sacerdots ancians i que va ampliar la casa i 
la va dotar d’una nova estructura. En la lloança que se li fa en el Butlletí del Bisbat 
es concreta al parlar del Seminari Major de sacerdots retirats: “…dotó de estatutos 
y procuró el aumento de las rentas del Seminario Mayor de sacerdotes impedidos de 
Las Corts”78. 

També el primer vice-president, el canonge Josep Iborra i Catafau va morir, pocs 
mesos abans, el dia 1 de novembre de 1898 havent exercit el seu càrrec amb molt de 
zel.79 El va succeir el canonge arxiprest de la Catedral de Barcelona, Eduard Maria 
Vilarrasa i Costa que havia sigut el primer rector de la parròquia de la Concepció 
de Barcelona. Talment amb aquestes dues defuncions: la del bisbe i la del canonge 
vice-president, esdevingudes a final de segle, es tancaven uns anys d’esforç per 
solidificar l’obra d’atendre els sacerdots ancians i malalts, iniciada amb la voluntat 
testamentària del bisbe Pantaleó Montserrat i portada endavant, des de llavors, 
amb tant d’amor, esforç i il·lusió.

78  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1211 del 22 marzo 1899. Pág. 88

79  Memoria histórica del Seminario Mayor, de Mn. Joseph Martí. Pàgina 11  
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Façana del Seminari Major (antic edifici)

Claustre
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Paradoxalment a la mort del bisbe Jaume Català va ser nomenat successor a 
la Seu barcelonina el bisbe de Vic, Josep Morgades (l899-1901), antic canonge de 
Barcelona, un dels executors del testament del bisbe Pantaleó Montserrat, que va 
facilitar l’adquisició del terreny i gran part del capital per poder edificar l’Asil, i que 
durant els primers anys de l’existència d’aquesta obra en fou el propietari i director 
de la Institució fins que, superada la pugna amb el bisbe Català, va cedir a la Mitra 
de Barcelona els drets que tenia sobre ella. 

Fou quatre mesos després de la mort del bisbe Català, el dia 19 de juny de l’any 
1899, que el Papa Lleó XIII va preconitzar al bisbe de Vic, Dr. Josep Morgades 
per ocupar la Seu Episcopal de Barcelona, cosa que fou rebuda amb goig tan 
pel clergat com per la majoria dels fidels de la Diòcesi, ja que es tractava d’una 
persona molt coneguda per ser originari del mateix bisbat, prevere i canonge, i 
persona que havia fet grans obres de caritat i havia tingut moltes iniciatives a favor 
de la Mitra. Va prendre possessió el 28 de setembre i el dia 30 va fer la seva entrada 
com a Prelat.

Amb grans projectes va iniciar el seu pontificat, tan pel bé espiritual dels 
diocesans com per la millora i conservació dels edificis dependents del mateix 
bisbat. Va preocupar-se de l’ajuda assistencial als més necessitats i va projectar una 
visita pastoral, la qual, dissortadament, va quedar truncada per la seva sobtada mort 
el dia 8 de gener de 1901, a l’any i tres mesos de la seva entrada. Aquesta projectada 
visita pastoral l’havia iniciat el dia 26 d’abril de l’any 1900, visitant algunes de les 
principals poblacions foranes, però per la mort inesperada, de fet, no va poder fer-
se present a la majoria de les parròquies del Bisbat, tal com desitjava. Per tant per 
causa de la seva mort no va poder visitar la parròquia de Santa Maria del Remei 

VI
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de Les Corts amb les corresponents institucions incloses en la seva demarcació 
parroquial, entre les quals s’hi destaca la Casa Sacerdotal. Amb tot, hem de creure, 
tot i no tenir-ne documentació que ho confirmi, que, malgrat no haver fet la visita 
canònica al “Seminario Mayor de Sacerdotes retirados”, va visitar aquesta Institució 
més d’una vegada en aquests quinze mesos del seu breu pontificat a Barcelona, puix 
aquesta obra era per ell una realitat que estimava molt ja que hi havia esmerçat 
molts esforços quan era canonge de la Seu barcelonina, i havia estat causa de 
sofriments i rivalitats amb el seu antecessor el bisbe Català, com s’ha explicat en 
un capítol precedent. Una vegada més la crema de l’arxiu de la Casa Sacerdotal, a 
l’any 1936, ens deixa sense poder precisar les vegades que s’hi va fer present. Amb 
tot tenim una dada, la del dia 13 de desembre de 1899 en la que consta que va 
presidir la festa Patronal del col·legi de “Loreto” de Les Corts, entitat veïna de la 
Casa Sacerdotal, des de la qual és molt possible que a l’acabar la festa s’hi arribés i 
saludés els sacerdots acollits en el “Seminario Mayor”.

La seva mort als quinze mesos d’haver pres possessió de la Seu de Barcelona 
va ser molt sentida, com ho indiquen les cròniques d’aquell temps,80 les quals en 
breus biografies destaquen el que va ser un dels grans mòbils de la seva vida: el 
seu gran afany d’ajudar als necessitats, que el va portar a tenir i realitzar iniciatives 
sorprenents al llarg de tota la seva vida. Una proba evident n’és la seva gran 
participació i ajuda, quan era canonge de Barcelona, en la creació i realització 
del “Seminario Mayor” per atendre els sacerdots ancians i impossibilitats, que els 
marmessors del bisbe Montserrat treballaven per executar el desig plasmat en el 
testament d’aquell bisbe mort a Frascati a l’any 1870.

La manca d’arxius d’aquells anys impossibiliten tenir altres dades però en 
el Butlletí del Bisbat del 16 de juliol de 1900 surt una nota en la que s’indica la 
distribució que es fa del diner recaptat de l’indult quadragesimal de 1899, assignant 
al “Seminario Mayor” la quantitat de 702 pessetes, que prou deurien ajudar a 
sostenir la Casa en les seves necessitats.81 I també podem assenyalar que en la 
relació de preveres, difunts durant el pontificat del bisbe Morgades, s’indica el 
nom d’un sacerdot que va residir un temps en la Casa Sacerdotal. Es tracta de Mn. 
Miquel Gurria i López de la diòcesis de Jaca que des de 1874 residia a la parròquia 

80  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1255 i 1256 del 8 i 21 de enero 1901

81  Boletín Oficcial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1241 del 16 de juliol de 1900, pág. 248
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dels Josepets de Barcelona, i que a l’any 1897 es va retirar a l’Asil dels sacerdots, 
però que posteriorment va anar al de Sant Joan de Déu, on va morir el dia 13 
d’abril de 1900.82

 L’església de Barcelona que tant es va alegrar amb el nomenament del 
bisbe Mogades com a titular de la seva Seu, va quedar novament orfe de Pastor a 
l’any i tres mesos del començament del seu pontificat. Sens dubte que en els mesos 
de “sede vacante” (del gener al setembre) que va viure la diòcesi de Barcelona, el 
“Seminario Mayor de Sacerdotes retirados” va anar seguint la seva vida, silenciosa 
d’atenció als sacerdots ancians i malalts. D’aquets mesos no tenim cap dada pel 
fet de no haver-se concervat l’arxiu de la Casa, però el Butlletí del Bisbat ens dóna 
dues dades relacionades amb aquesta entitat: la primera parla novament de la 
distribució de les tres quintes parts de l’indult quadragesimal que en l’any de 1900 
va assignar a la “Casa Asilo de sacerdotes pobres de las Corts de Sarrià”: 702’00 
pesetas” quantitat igual a la de l’any anterior83; i la segona és la necrològica d’un 
resident que va morir el 26 de juliol d’aquell any: Mn Jesús Bastardas i Robert, 
natural de Cornudella de l’Arquebisbat de Tarragona, que havia ingressat a la 
Casa Sacerdotal de sacerdots retirats en el mes de febrer de 1893, essent rector de 
Pontils, a la Conca de Barberà, d’aquell Arquebisbat.84

Transcorreguts tres mesos de la mort del bisbe de Barcelona, Josep Morgades, 
el 18 d’abril de 1901 el Papa Lleó XIII, va preconitzar per a Bisbe d’aquesta Seu 
el Cardenal Salvador Casañas i Pagès (1901-1908), que era el bisbe d’Urgell, molt 
relacionat amb Barcelona car havia nascut en aquesta ciutat, al carrer Amargós a 
l’any 1834, va estudiar al seminari de Barcelona i va ser membre del seu presbiteri, 
essent professor i rector del mateix seminari conciliar, rector de la parròquia del Pi 
i canonge de la Seu barcelonina. Com el Dr. Morgades, el cardenal Casañas va ser 
molt ben rebut. Va prendre possessió el 23 de setembre85, fent l’entrada solemne 
el dia 2 d’octubre.86 

82  Boletín Oficial Eclesiàstico del Obispado de Barcelona, nº 1237 del 15 de maig de 1900. Pàg.: 187

83  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1267 del 28 de juny de 1901. Pàg.: 214 

84  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1270 del 16 d’agost de 1901. Pàg.: 281 i Annualis 
Ordo 1902, pàg.:100

85 Boletín Oficial Eclesiàstico del Obispado de Barcelona, nº 1273 del 23 de setembre de 1901.Pàg..315

86  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1275 del 25 d´octubre de 1901. Pàg.:422
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L’haver viscut uns anys en la “Casa d’Infants Orfes”, per haver mort els seus pares 
quan ell era molt jovenet, potser va ser una de les causes de la seva preocupació i 
ajuda als pobres i necessitats. Certament l’atenció i ajuda als que passaven tribulació 
o estaven en estat de pobresa i limitació va ser una característica de la seva acció 
pastoral. De fet en el panegíric que se li va dedicar a la seva mort destaca aquesta 
afirmació:   “... Todos admirábamos la virtud del Prelado que acaba de morir… la 
generosidad con los pobres y desvalidos…” Això fa creure, al no tenir més dades 
sobre aquesta actuació pastoral del Cardenal Casañas per la pèrdua dels arxius a 
la revolució del 1936, i sense por d’equivocar-nos, que de segur que va visitar més 
d’una vegada i va ajudar els preveres ancians i malalts retirats al “Seminario Mayor” 
al llarg dels set anys de Pontificat.

Hi ha, de fet, constància que a l’any 1906 esdevingué el canvi de vicepresident 
del “Seminario Mayor” amb motiu del la mort del qui exercia aquest càrrec, 
el canonge arxiprest de la Catedral, el Dr. Eduard Maria Vilarrasa i Costa, 
esdevinguda el dia 24 d’abril87, als 72 anys de vida, amb set anys llargs de 
vicepresident. Ho era des de que havia estat nomenat per ocupar aquest càrrec 
a la mort del primer vicepresident, el Dr. Josep Iborra i Catafau. Per succeir-
lo el Cardenal Casañas va escollir al canonge Dr. Gaietà Barraquer i Roviralta, 
catedràtic del Seminari Conciliar, historiador autor de dos treballs molt valuosos: 
Las casas de religiosos en Cataluña el primer tercio del siglo XIX i Los religiosos 
en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, el qual abans d’entrar en el 
Capítol Catedral havia estat una colla d’anys membre de la Junta Rectora de la 
Casa, i per tant coneixia perfectament la Institució. Segons explica Mn. Josep 
Martí en les seves memòries, el Dr. Barraquer estimava molt el ”Seminario 
Mayor”, demostrant-ho amb la seva encertada actuació com a Vicepresident: 
freqüentment visitava la Casa, interessant-se i parlant amb els sacerdots acollits i 
també amb el servei que els cuidava per si calia corregir o reformar alguna cosa. 
Així va actuar sempre i fins pocs dies abans de morir, tot i trobar-se molt decaigut, 
va visitar encara la Institució, malgrat no poder pujar a visitar els mossens dels 
pisos superiors. Va morir el 31 de desembre de 1922, després de setze anys de 
presidir la Junta Rectora del “Seminario Mayor”. 88

87  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1375 del 7 de maig de 1906. Pàg. 180

88  Memoria histórica del Seminario Mayor, de Mn. Josep Martí, pàg.: 11 i 12
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També en els Butlletins del Bisbat consten les defuncions dels residents del 
“Seminario Mayor” que van morir en el anys del pontificat del Cardenal Casañas: 
Mn. Pere Solà i Bertran, de 62 anys que va morir el dia 24 de novembre de 190389; 
Mn. Josep Sevillano i Garcia, prevere de la Diòcesis de Càdiz que va morir als 72 
anys el dia 18 de maig de 190890 i Mn. Manuel Maria del Valle i Sànchez el dia 11 
d’octubre als 45 anys91; i els Butlletins també assenyalen la distribució que es fa del 
diner recaptat de l’indult quadragesimal dels anys 1901, 1902 i 1903, assignant al 
“Seminario Mayor” la quantitat de 693’44 pessetes a l’any 190192, i 651’35 pessetes 
als anys 190293 i 1903.94

El dia 27 d’octubre de 1908, als set anys d’haver pres possessió del Bisbat de 
Barcelona, i a les vigílies de la Canonització de Sant Josep Oriol, del qual era molt 
devot i n’havia reiniciat la causa de canonització, va morir sobtadament el Cardenal 
Salvador Casañas.

Un any més tard, el 15 d’octubre de 1909, va prendre possessió de la seu 
barcelonina el bisbe de Jaen, el valencià Joan Josep Laguarda i Fenollera, (1909-
1913) el qual solament va regir aquesta seu de Barcelona poc més de quatre anys, 
puix va morir el dia 3 de desembre de 1913.

El nou Prelat va iniciar, als pocs mesos de la seva presa de possessió, una Visita 
Pastoral a tot el Bisbat. El dia 12 de maig de 1910 va fer-se present a la parròquia 
de Santa Maria del Remei de les Corts i per tant va visitar la Casa Sacerdotal. Les 
actes de la Visita Pastoral indiquen: “Terminada la visita de la iglesia parroquial 
pasó Su Excia. Ilma. a visitar el Seminario Mayor o Casa de Retiro para sacerdotes, 
establecida cerca de la Casa Rectoral. Enterose con detenimiento de la marcha de tan 

89  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1321 del 5 de desembre de 1903. Pàg. 412  “Annualis 
Ordo” de l’any 1904, pàg. 104

90 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº1413 del 5 de juny de 1908. Pàg. 208 “Annualis Ordo” 
de l’any 1909, pàg. 108

91  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1423 del 21 de desembre de 1908. Pàg. 422

92  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1291 del 15 de juny de 1902. Pàg. 320

93  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1318 del 14 de setembre de 1903. Pàg. 261

94  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1334 del 6 d’agost de 1904, pág. 381
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benéfico Asilo, prometiendo a los sacerdotes que en él viven visitarlos con la frecuencia 
que le permitan sus graves ocupaciones”.95

La situació del bisbat de Barcelona era molt depauperada, després dels fets i 
crema d’esglésies i convents de l’anomenada “Setmana Tràgica”, al juliol de 1909, 
i això repercutia en el “Seminario Mayor” on hi havien pocs residents i quasi tots 
provenien d’altres bisbats puix el clero del bisbat de Barcelona no s’hi volia acollir 
perquè ja tenia el seu domicili familiar o la casa parroquial de l’últim nomenament, 
i a més s’havia anat deteriorant la bona fama que en un principi tenia la Institució 
i començava a ser malvista pels diocesans. La situació econòmica era difícil i això 
repercutia en totes les manifestacions externes de la Casa de tal manera que va 
crear-se entre el clergat i entre la gent de Les Corts la impressió d’abandonament 
i de deixadesa. Aquesta impressió també la rep el Bisbe al fer-hi la Visita Pastoral, 
i més quan va constatar que el Prior, Mn. Salvador Comas no actuava com a tal a 
causa de la seva malaltia d’un reblaniment cerebral. Per això el Bisbe, d’acord amb 
la Junta Rectora del “Seminario Mayor de Sacerdotes Retirados” va nomenar en 
aquest any 1910 a mossèn Jaume Oliveras i Brosa com a nou Prior, quedant l’antic 
prior, Mn. Comas, a la Casa com a retirat fins la seva mort a l’any 1914.

Mn Jaume Oliveras era el tercer prior del Seminario Mayor de Saceerdotes 
Retirados”, després de Mn. Joan Estany i Mn. Salvador Comas. Va exercir aquest 
càrrec fins l’octubre de 1917, data en la que va demanar una exempció per poder 
anar a treballar ministerialment durant uns anys en una diòcesi de Veneçuela. 
Segons explica Mn. Martí en les seves Memòries,96 va treballar fermament i amb èxit 
per restablir el bon funcionament del “Seminario Mayor” que estava molt desatès 
a causa de la malaltia del seu antecessor; va sobresortir per la seva sol·licitud i 
caritat envers els malalts que, de molts d’ells, en tenia cura personalment. Durant el 
priorat de Mn. Oliveras es van realitzar unes notables millores a l’edifici i a les seves 
dependències: va comprar una cuina nova, de les més modernes d’aquell temps; va 
construir unes voreres entorn de l’edifici per evitar les humitats a la part baixa i, a la 
vegada, facilitar als retirats que poguessin passejar més fàcilment en dies plujosos; 
va instal·lar el corrent elèctric per tot l’edifici; va fer construir un bany amb dutxa; i 
va fer instal·lar una bomba per treure aigua del pou a fi de poder regar millor l’horta 

95  Arxiu de l’Arquebisbat. Actes de la Visita pastoral del Bisbe Laguarda. C-120

96  Manuscrit de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor”. Pág.:13
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i a la vegada fer-la pujar al segon pis on no hi arribava la de la mina del Bon Consell 
que la subministrava a tota la Casa.

Tenim una altra referència del bisbe Laguarda sobre el “Seminario Mayor” 
del dia 6 de febrer del 1913, en ocasió de la creació del “Montepío del Clero 
barcelonés”: el bisbe fa menció d’aquesta Institució en l’escrit en el que dóna a 
conèixer la iniciativa i en el que nomena la junta que haurà d’estudiar la manera 
de fer efectiu el “Montepio”. Escriu textualment: “Funciona también desde hace 
muchos años una casa de retiro en Las Corts de Sarriá, donde son recibidos y atendidos 
con solicitud sacerdotes ancianos o inútiles. La experiencia, sin embargo, enseña que 
todo esto es poco todavía”97

El dia 3 de desembre de 1913 el bisbe Joan Josep Laguarda i Fenollera va morir 
als 47 anys de vida i als quatre anys d’ocupar la Seu de Barcelons. Estava fent la 
Visita Pastoral als pobles de la comarca de l’Anoia, quan a Masquefa es va trobar 
indisposat i es va veure obligat a suspendre la visita i ser traslladat a Barcelona on 
morí.

 Agradaria en aquest punt poder detallar la vida de la Casa Sacerdotal i els noms 
de tots els mossens que vivien retirats al “Seminario Mayor” durant els quatre anys 
del pontificat del bisbe Laguarda. Sabem el de l’exprior Mn. Salvador Comas que, 
com s’ha explicat abans, va quedar-se al “Seminario Mayor”, com a resident, per una 
malaltia cerebral. Coneixem també el nom d’alguns altres mossens retirats a la Casa 
Sacerdotal gràcies al Butlletí del Bisbat i de l’Annualis Ordo d’aquells anys, on en la 
secció “Necrològiques” detallen els preveres que varen morir en el període comprès 
entre la presa de possessió i la mort del Bisbe Laguarda. A la manca de l’arxiu, 
cremat en la revolta de 1936, el Butlletí i l’Ordo donen a conèixer alguns noms. 
En la relació d’aquets mossens es constata, com s’ha afirmat abans, que tots ells 
són preveres d’altres bisbats: Mn. Joaquim Millà i Bisedó del Bisbat d’Oriola, que 
morí el 13 de setembre de 1911 als 65 anys98; Mn. Hermenegildo Torres i Martínez, 
prevere de les Escoles Pies, exclaustrat, que morí el 20 de gener de 1912 als 71 

97  Boletín Oficcial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1528 del 8 de febrero de 1913, pág. 61

98  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1490 del 23 de setembre de 1911, pág. 497 “Annualis 
Ordo” de l’any 1912, pàg. 115
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anys99; Mn. Francesc Gual i Porta, prevere de Tarragona, que morí el 10 de maig de 
1912 als 45 anys100; Mn. José Hernàndez-Artieda i Hernàndez –Artieda, prevere del 
Bisbat de Cartagena, que morí el 26 de juny de 1912 als 74 anys101; i Emili Recoder 
i Annexy que morí el dia 11 de febrer de 1913, als 64 anys102

Un cert renom va tenir la mort d’un d’aquests sacerdots residents al “Seminario 
Mayor de Las Corts” traspassats durant els anys del pontificat del bisbe Joan Josep 
Laguarda: es tracte de mossèn Josep Hernàndez-Artieda103, originari del bisbat de 
Cartagena. A València va graduar-se en Dret Canònic, y a Madrid en Dret Civil. Era 
molt aficionat en temes científics i a Madrid va relacionar-se amb lliurepensadors 
els quals el portaren a adherir-se a una lògia mesònica, anomenada “Vigilancia”, 
renegant de la seva fe i atacant durament a l’Església, en el dogma, la disciplina, 
la moral, la jerarquia i el sacerdoci, tan en reunions públiques i privades com en 
llibres, periòdics, revistes i fulletons, i no solament des de la capital d’Espanya sinó 
que ho va fer també des de Múrcia, Barcelona, Sabadell i des de Bolívia, París 
i Bruselas. Va casar-se civilment i d’aquesta unió va tenir dos fills; el bisbe de 
Cartagena Tomàs Bryan el va excomunicar a l’any 1886. Posteriorment conscient 
del seus errors, en data del 23 de març de 1904, va signar davant del Cardenal 
Casañas la seva retractació i adjuració104de tot el que havia dit i fet, i d’acord amb 
el mateix Cardenal va retirar-se al “Seminario Mayor” on va viure apartat de tot i 
portant una exemplar vida sacerdotal i de penitència. Al morir va deixar un escrit 
perquè es fes públic, en el qual reiterava el seu penediment per tots els escàndols 
que havia provocat al llarg de la seva vida. En el Butlletí del Bisbat va publicar-
se aquesta carta oberta amb una introducció on s’explica la identitat del sacerdot 
Josep Hernàndez-Artieda105, diu així:

99  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1503 del 20 de febrer de 1912, pág. 104 “Annualis 
Ordo” de l’any 1913, pàg. 111  

100  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1509 del 15 de maig de 1912, pág. 224 “Annualis 
Ordo” de l’any 1913, pàg. 112

101  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1514 del 1 d’agost de 1912, pág. 324 “Annualis Ordo” 
de l’any 1913, pàg. 112

102  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1529 del 17 de febrer de 1913, pág. 75 “Annualis 
Ordo” de l’any 1914, pàg. 120

103  J.García Abellán en “Hernández Ardieta, el librepensador murciano”

104  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1327 del 30 d’abril de 1904. Pàg. 218

105  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona, nº 1514 del 1 d’agost de 1912. Pàg. 320
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“En el Seminario Mayor de Las Corts ha muerto recientemente confortado por los 
Sacramentos, el sacerdote D. José H. Ardieta, nombre tristemente famoso, como que 
era de un Ministro del Señor que había hecho traición a sus sagradas promesas y pasado 
al campo enemigo, desde el cual hizo guerra implacable de escándalo y perversión 
contra la misma Iglesia que le había conferido su representación, sus honores y poderes. 
Naufrago en el mundo agitado de la vida, cargado de años y penas, lleno su espíritu de 
tristes desencantos ante el abandono de los suyos, sin que a su pobre corazón dolorido 
llegaran los efluvios del dulce y eficaz consuelo, agarróse al cable de la Religión y de la 
Fe que abandonó en mala hora y volvió a respirar el ambiente sereno y puro y gratísimo 
de la caridad de Cristo, y a sentir como de nuevo se levantaban de su pecho aquellos 
sentimientos de piedad santa que hacen tan amable la vida del ministerio para un 
sacerdote auténtico y de vocación probada.

“En sus horas largas de la vejez dolorida y cuando su espíritu siempre despierto 
volvía la vista a los años azarosos de su vida de escándalo, las aguas del arrepentimiento 
venían a sus ojos y anegaban su corazón. No faltaron a su lado almas celosas y buenas 
que le consolaran y animaran en aquellos momentos de angustia y fortalecieran su 
espíritu vacilante y débil para que emprendiera decidido el camino de la reparación y 
se preparara de este modo a morir santamente, como debe morir un sacerdote. Así lo 
cumplió sometiéndose a todas las indicaciones que se le hicieron: practicó Ejercicios; 
vivió sujeto largo tiempo a aquellas pruebas que pudieran acreditar y aquilatar una 
conversión verdad, y no hacía muchos meses que de nuevo volvió a celebrar la santa 
Misa, reanudando después de muchísimos años su vida sacerdotal. Le oprimía el 
pensamiento de los extravíos pasados, de sus escándalos. Al. Emmo. Sr. Cardenal 
Casañas le envió una abjuración que se publicó en el BOLETÍN. Después pensó 
en la conveniencia de que la noticia de su muerte, que él veía próxima, se divulgase 
con ecos otra vez de su arrepentimiento y las protestas de su alma sacerdotal contra 
sus llorados extravíos. Escribió por ello una carta en cuyo sobre puso lo siguiente: Al 
Rdo. P. Parés, S.J., para que se sirva publicarla después de mi muerte. –José H. 
Ardieta, Pbro.

“La carta nos ha sido entregada y la publicamos en este BOLETÍN por orden de 
nuestro Prelado que ha querido sea respetada la voluntad expresa de aquel sacerdote, y 
con mayor motivo teniendo en cuenta que la publicación de aquel documento tiene el 
carácter de una reparación que él quiso dar después de su muerte a Dios, a la Iglesia y 
a los católicos.
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“He aquí la carta de referencia, cuya difusión suplicamos a la prensa católica 
española: Jesús, Maria y José – A todos los que leyeren: Hermanos míos, no quiero 
morirme sin pagar la deuda que tengo con todos vosotros. Desde el borde de la tumba 
os habla un viejo, cuyo espíritu próximo a comparecer ante el supremo Tribunal 
de Dios, quiere hacer lo posible para conseguir el perdón de sus extravíos. Aunque 
indigno, soy sacerdote, por más que durante muchos años lo ha criminalmente 
olvidado. He vivido, he hablado, he escrito y enseñado contra ese Dios tan bueno 
y misericordioso. Su misericordia sin límites ha querido que yo me convierta a Él 
y le pida perdón de mis iniquidades, pero ¿cómo satisfacer a su Divina Justicia? 
Ayudadme vosotros, a quienes también he ofendido con mis malos ejemplos; pedid 
misericordia para este desgraciado anciano, que daría mil vidas, para reparar sus 
enormes faltas que detesta y abomina una vez más. Y puesto que la Prensa periódica 
ha sido uno de los medios que han servido a mis detestables propósitos, yo ruego a 
esa Prensa, especialmente al País, de Madrid, al Diluvio, la Publicidad, el Progreso 
y si algún otro me ha ayudado, que se sirvan publicar estas declaraciones mías y 
por ello reciban mi agradecimiento. A todos saluda y por todos ruega a Dios su 
servidor. - José H. Ardieta, Pbro. – 16 de abril, Pascua de Resurrección – Seminario 
Mayor. Las Corts”. Aquesta declaració d’adhesió a la fe, publicada a la premsa, va 
impactar i indirectament va donar a conèixer el “Seminario Mayor de Sacerdotes 
Retirados” on el prevere Ardieta va viure els seus últims anys. 

Després del breu pontificat del bisbe Laguarda, el bisbat de Barcelona va quedar 
orfe de prelat durant onze mesos: des del 3 de desembre de 1913, data de la mort 
del prelat, fins la presa de possessió del bisbe Enric Reig i Casanova (1914-1920), 
preconitzat el 28 de maig de 1914, consagrat el 8 de novembre i que va prendre 
possessió el 29 d’aquest mateix mes.

Durant aquests onze mesos no tenim altra notícia de la vida del “Seminario 
Mayor” que la constància de les defuncions consignades en el Butlletí del Bisbat i 
en l’”Annualis Ordo”: així es parla del sacerdot Regino Sàenz i Urtiaga als 41 anys 
del bisbat de Vitòria, que va morir el 23 de gener de 1914106; i del sacerdot Salvador 
Comas i Gelabert, el prior jubilat, abans esmentat, que morí el 29 d’octubre de 1914 

106  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1556 del 9 de febrer de 1914, pág. 52 “Annualis 
Ordo” de l’any 1915, pàg. 151
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als 69 anys.107 Però coneixem també la breu recensió en el llibre Barcelona caritativa, 
benéfico social, de Martí Albó, editat a Barcelona per la Llibreria La formiga d’Or, a 
l’any 1914, que en l’apartat Instituciones para enfermos, a la pàgina 133 descriu l’obra 
del Seminario Mayor explicant primer breument el seu origen i donant tot seguit 
un esborrany de la situació actual d’aquesta manera: En la actualidad hay asilados 
ocho sacerdotes. En este establecimiento son mantenidos gratis todos los sacerdotes del 
obispado que están inútiles para los ministerios y carezcan de recursos. Para la entrada 
de uno de fuera del obispado se necesita dispensa del Pelado. Gobierna esta casa una 
Junta compuesta del Sr. Obispo, presidente; un canónigo, vicepresidente; un párroco de 
la Ciudad; un catedrático del Seminario; un beneficiado de la Catedral y otro de una 
parroquia. En el régimen interior rige el orden un Prior; todos los individuos e la Junta, 
asó como el Prior, son nombramientos del Sr. Obispo108 

És en temps del bisbe Reig que el prior, Jaume Oliveras i Brosa, el tercer prior, 
va demanar llicències al Prelat per traslladar-se a Veneçuela, a la diòcesis de Santo 
Tomàs de Guayana per treballar-hi pastoralment. El permís li va ser concedit, però, 
segons afirma Mn. Martí en els seu manuscrit: “reservándole el cargo hasta la vuelta 
y nombrando Prior interino al Rdo. Rico, beneficiado de Santa Maria del Mar, retirado 
en la Casa por haber perdido una pierna a consecuencia de haber sido gravemente 
herido por la bomba anarquista echada por mano criminal en la calle Fernando a 
mediados de noviembre de 1904”109. Mn. Joan Rico i Calvo va posar tot l’interès 
en aquest ministeri, però solament el va poder exercir  durant un any i mig, 
és a dir des d’octubre de 1917 a l’abril de 1919 en que va morir. Era, encara que 
interí, el quart des de la creació d’aquest càrrec en temps del bisbe Català, La seva 
activitat en la responsabilitat de la Casa Sacerdotal es va limitar però a les qüestions 
ordinàries, sense fer cap reforma com havia fet l’anterior prior, Mn. Jaume Oliveras, 
del que suplia en les funcions directives fins que tornès d’Amèrica. Mentrestant Mn. 
Oliveras, content de la seva activitat pastoral a la diòcesis veneçolana, va allargar el 
temps d’estada a Amèrica, i per tant no va tornar a Barcelona fins a finals de l’any 
1919, quan feia pocs mesos (el 14 d’abril de l’any 1919), que havia mort el Mn. Joan 
Rico, el prior interí, als 60 anys d’edat.110 Dels anys del prior Joan Rico coneixem 

107  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1577 del 17 de novembre de 1914, pág. 402 “Annualis 
Ordo” de l’any 1915, pàg. 153

108  Barcelona caritativa benéfico social de Albó. Barcelona 1914, pág 133

109  Manuscrit de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor”. Pág.:13-14

110  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1690 del 14 d’abril de 1919, pág. 125
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solament el nom de dos mossens que vivien al “Seminario Mayor” per les notes 
necrològiques del Bisbat: Mn. Corneli Pérez Mayol de Barcelona, que va morir el 
dia 20 de juny de 1917 als 39 anys111, y Manuel Castias Fores que va morir el 26 de 
desembre de 1918 als 74 anys112

Mn. Oliveres, arribat al Bisbat, va demanar, tot seguit, al bisbe Reig poder 
continuar el seu treball missioner a Amèrica i, en conseqüència obtingudes les 
llicències per marxar, va manifestar a la Junta Administradora del “Seminario 
Mayor” que procedís a nomenar un nou Prior, ja que renunciava al càrrec per haver-
se compromès a exercir el ministeri sacerdotal a Veneçuela. La Junta va proposar al 
Sr. Bisbe per ocupar el càrrec de Prior a Mn. Josep Colet, un dels sacerdots retirats 
al “Seminario Mayor” de 50 anys, molt delicat de salut. De fet va prendre possessió 
a primers de desembre de 1919, i, al cap d’un mes, va morir, el 8 de gener de 1920113.

Del cinquè Prior, Mn. Josep Colet i Miserachs es conserva en l’Arxiu de 
l’Arquebisbat de Barcelona la instància dirigida al Bisbe en la que demana poder 
ingressar al “Seminario Mayor”. En ella explica els motius de tal petició i detalla 
la seva salut molt delicada.114 Heus aquí la transcripció: José Colet, de edad 49 años, 
adscrito en la parroquia de Sans, religioso profeso de las Escuelas Pías, secularizado 
“ad tempus” desde 1896, y después por rescripto del día 23 de septiembre de 1908 con 
licencia de vivir “extra claustro” durante “mea matris vita”, dado en esta diócesis de 
Barcelona, a V. E. con el debido respeto expone: que habiendo fallecido su madre y 
habiendo residido en ésta desde su ordenación de Tonsura y Menores, haciendo 18 
años que dice misa en la iglesia parroquial de Sans, donde, además, ha ejercido 
durante 9 años el cargo de director de una escuela parroquial nocturna, sin retribución 
alguna, habiéndose dedicado a una intensa vida de acción social y estando encargado 
de la sucursal del Seminario desde su fundación, o sea desde 1906 hallándose al 
presente delicado de salud por una dispepsia atónica, agravada por una dilatación del 
estómago, falto de recursos y deseando ahora pedir licencia de secularización perpetua, 

111  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1647 del 16 d’agost de 1917, pág. 344 “Annualis 
Ordo” de l’any 1917, pàg. 121

112  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1686 del 22 de gener de 1919, pág. 34 “Annualis 
Ordo” de l’any 1920, pàg. 122

113 Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1707 del 14 de febrer de 1920, pág. 44  “Annualis 
Ordo” de l’any 1921, pàg. 78

114 Arxiu del Bisbat de Barcelona. Preveres difunts. Caixa 14/1
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con el beneplácito del M. Rdo. P. Provincial de las Escuelas Pías, a V. E. humildemente 
suplica: se sirva dar el beneplácito a sus preces y admitirle en el Seminario Mayor de 
sacerdotes retirados. Gracia… 

Com especifica Mn. Josep Martí en les seves memòries, el règim de la Casa 
Sacerdotal, amb tantes interinitats, se’n va ressentir notablement, però Mn. Camil 
Reig, que era el tresorer de la Junta Administrativa, va actuar de tal manera que va 
mantenir el ritme i va evitar molts problemes, i era ell qui, de fet, dirigia l’entitat. 
Pocs dies després de la mort de Mn. Colet, vint-i-dos dies més tard, en data del 30 
de gener de 1920 el Bisbe Enric Reig, a petició de la Junta Rectora de la Casa, va 
nomenar Prior del “Seminario Mayor” a Mn. Josep Martí, el qual exerciria molt 
eficaçment aquest càrrec més de quaranta anys, fins a la inauguració del nou edifici 
i residència al 1968, començant així una nova etapa de la que ja es té constància dels 
fets i de les persones relacionades amb la Casa Sacerdotal.

Mn. Josep Martí
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A l’any 1920 comença el priorat de Mn. Josep Martí i Carbonell. És el sisè 
Prior que té la Institució des de la seva fundació, i el que hi ha estat més anys: 
una primera etapa de quinze anys i una segona de vint-i-nou anys. El mateix Mn. 
Josep Martí escriu en les seves memòries com es va realitzar el seu nomenament: 
“La Junta tuvo la bondad de proponerme para ocupar el cargo de Prior al Prelado, 
Iltrmo. Dr. D. Enrique Reig, quien aceptó la propuesta firmando el nombramiento en 
30 enero de 1920. El día 12 de febrero siguiente tomé posesión del cargo. A los pocos 
días fui a darle las gracias, manifestándome gran afecto y cariño por la Institución y que 
sentía vivamente el que fuera tan poco apreciada por el clero barcelonés, animándome 
para que hiciera lo más agradable posible la estancia a los sacerdotes retirados a fin 
de que los mismos sacerdotes hicieran su elogio entre sus amistades para desvanecer 
la repugnancia que sentían gran parte de los sacerdotes que por sus achaques tenían 
necesidad de refugiarse en él”115

Mn. Josep Martí i Carbonell va néixer a Cardedeu el 16 de febrer del 1878. Va 
estudiar al Seminari Conciliar de Barcelona, essent ordenat de prevere l’any 1904 
pel bisbe de Barcelona, cardenal Salvador Casañas i celebrant la primera missa en 
el mateix poble de Cardedeu el dia 24 de juny apadrinat pel Sr. Casimir Badia i 
per Na Margarida Polls de Martí, predicant l’homilia Mn. Francesc de Paula Mas, 
pvre.. Anys més tard, en aquest mateix poble on va néixer, serà distingit i guardonat 
amb el títol de “fill predilecte”. Havia exercit el ministeri presbiteral, com a vicari, 
a la parròquia de Santa Maria de Cornellà de Llobregat i, a l’any següent, a la de 
Sant Joan de Gràcia de Barcelona. Vuit anys més tard, el 1913, va exercir com a 
vicari de la parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona, essent als tres anys, 

115  Manuscrit de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor”. Pág.: 16 i 17
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el 1916, designat rector de la parròquia del Figaró, des d’on va ser nomenat Prior 
del Seminario Mayor de Las Corts, i on hi va morir, després de més de quaranta 
anys de priorat, el dia 18 d’octubre del 1968. En el diari “El Correo Catalán”, del 
dia 5 de novembre d’aquell any, amb motiu de la seva defunció i parlant del seu 
treball com a prior, va afirmar: “Este ejemplar sacerdote fue llamado por su obispo 
para ocupar el cargo de prior del Seminario Mayor de sacerdotes retirados de nuestra 
diócesis. Mosén Martí lo ejerció durante la mayor parte de su larga vida sacerdotal, con 
plena dedicación, poniendo al servicio de los sacerdotes ancianos o inválidos todas 
sus cualidades morales, sus fuerzas físicas, su talento y su prudencia y una singular 
caridad fraternal. Era el sacerdote bueno, paciente, comprensivo, diligente, ordenado, 
buen administrador”.116 Va exercir el càrrec de prior des de l’any 1920 fins a finals 
de l’any 1935, en que va contraure una malaltia que l’obligà a renunciar el càrrec. 
El Sr. Bisbe i la Junta acceptaren la seva renúncia, però el mateix Sr. Bisbe li posà 
la condició de que havia de romandre a la mateixa casa, amb el caràcter de Prior 
jubilat i que un cop refet de la malaltia, s’havia d’encarregar novament de la direcció 
de l’establiment, ja que el Dr. Antoni Vergés i Samaranch, que el substituí, era molt 
necessari per la carrera parroquial. Començada la guerra civil amb la corresponent 
persecució, el 19 de juliol de 1936, Mn. Martí va romandre a la Casa Sacerdotal fins 
el dia 18 d’agost que va marxar a Cardedeu amb uns nebots, els quals el vingueren 
a buscar, i allà va passar tota la guerra amagat per evitar la mort violenta. Acabada 
la guerra civil, el mes de febrer de 1939, va reincorporar-se al càrrec de Prior, per 
causa de haver estat assassinat, durant la persecució religiosa, el Dr. Antoni Vergés, 
oncle de Mn. Tomàs Vergés. Va exercir el càrrec fins el 18 de juny de 1968 en que 
la Institució va començar una nova etapa, la tercera, amb la Residència Sacerdotal. 
Va viure retirat en la nova Residència i morí en ella, quatre mesos més tard, el 18 
d’octubre del 1968. La figura de Mn. Josep Martí i el seu treball com a Prior ha estat 
cabdal per aquesta Institució d’atenció als sacerdots ancians.

Mn. Martí va començar amb molt interès i ímpetu a treballar pel bé dels sacerdots 
acollits al Seminario Mayor i lo primer que va realitzar, ho explica ell mateix en el 
seu manuscrit de les Memòries Històriques de la residència de sacerdots ancians i 
malalts, diu així: “Pocos meses antes de mi toma de posesión la Junta había recibido el 
importante legado de cuarenta mil pesetas, procedente de la herencia de Dª Dolores Tort 
de Juncadella. Se destinó parte de este legado a la instalación de calefacción en los bajos 

116 El Correo Catalán del dia 5 de novembre de 1968
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del edificio, o sea, comedor, sala-biblioteca y habitaciones destinadas a enfermería. Se 
decentó algo la capilla que, por cierto, estaba poco menos que indecorosa, siendo una 
vergüenza tratándose de un establecimiento eclesiástico y que a mi entender debía ser 
la pieza más confortable y bien decorada de la casa, siendo la peor con una porción de 
altos y bajos que eran una incomodidad y hasta un peligro para los sacerdotes ancianos 
y algunos semiciegos que la utilizaban; como digo se decoró modestamente, se pintó el 
altar y decoró la imagen de la Purísima, patrona del establecimiento. Los ornamentos 
para el culto eran pobres y deficientes, se adquirieron algunos de nuevos y se restauraron 
los antiguos.117 

Mn. Martí se n’adonà de la situació paupèrrima en que els sacerdots retirats del 
Seminario Mayor vivien i comprèn el descrèdit que la institució té entre el clergat de 
Barcelona i entre el veïnat de Les Corts. Davant d’aquest greu problema, i després 
d’una serena reflexió, proposa als responsables de la Casa instal·lar una comunitat 
de religioses que cuidessin dels malalts i del funcionament de tot l’edifici. La 
proposta no va tenir èxit com ell mateix explica: “El servicio de la casa era deplorable, 
como acaece ordinariamente en esta clase de establecimientos, con personal inepto u 
holgazán, cuando no los dos defectos a la vez, por lo que se puede conjeturar como 
iría la higiene y limpieza de la casa; si algún sacerdote enfermaba era una verdadera 
tragedia el cuidarle debidamente. Comprendí que la única solución era instalar una 
reducida Comunidad de religiosas de la Caridad que cuidara de la cocina, limpieza, 
ropería, y particularmente de los enfermos. Expuse la idea al Sr. Vicepresidente, Dr. 
Barraquer, quien se escandalizó de la propuesta, pues dijo que sería escándalo para 
los fieles el que convivieran en un mismo edificio sacerdotes y religiosas. Fue inútil le 
replicara que no lo comprendía tratándose de sacerdotes ancianos y enfermos, tomando 
medidas de prudente separación y que no era motivo de desedificación para nadie el 
que las Hermanitas de los Pobres cuidaran a sus ancianos asilados y que a mi entender 
no habían de ser de peor condición los pobres sacerdotes ancianos y enfermos que los 
ancianos seglares asistidos por dichas Hermanitas”118 

Malgrat la negativa Mn. Josep Martí no es desanimar sinó que va decidir 
portar la qüestió més amunt: al Prelat. Havia ja demanat audiència, quan, amb 
gran sorpresa, la Santa Seu, aquells dies, va nomenar al bisbe Enric Reig a la Seu 

117  Manuscrit de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor”. Pág.: 17

118  Manuscrit de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor”. Pág.: 17 i 18
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de València, designant, en lloc seu, al Dr. Ramon Guillamet com a nou bisbe de 
Barcelona. Aquest canvi de prelat va ser causa d’aplaçar la presentació i petició de 
la qüestió d’una possible Congregació religiosa que cuidés del Seminario Mayor, 
quedant diferida fins que pogués parlar amb el nou bisbe, que tot i ser originari del 
bisbat de Girona, desconeixia la seva manera de procedir.

D’aquests primers mesos del priorat de Mn. Martí tenim solament constància 
d’un resident: Mn. Joan Rabassa i Bertran, del bisbat d’Urgell que va morir el dia 
15 de març d’aquell any 1920119

El nou bisbe, Dr. Ramon Guillamet i Coma (1920-1925) va prendre possessió del 
Bisbat el dia 21 de juliol del 1920, i segons diu Mn. Martí va visitar la Casa Sacerdotal 
pocs dies després quedando agradablemente impresionado de esta obra, tanto que 
pocos días después, según me dijo, en una reunión que celebró con el profesorado 
del Seminario Conciliar, les manifestó su satisfacción porqué el clero barcelonés no 
tenía que preocuparse por los achaques de la ancianidad, teniendo para atenderles un 
establecimiento tan confortable como el Seminario Mayor 120 Aquesta bona impressió 
que va tenir el bisbe Guillamet al visitar per primera vegada la Casa on s’acollien els 
sacerdot grans o malalts va portar com a conseqüència que el Prelat la visités amb 
freqüència, segons explica el mateix Mn. Martí i parlés amb els sacerdots acollits i 
s’interessés per la bona marxa de la Institució. Este obispo nos visitaba con frecuencia 
y recuerdo particularmente una visita que realizó, sin previo aviso, a la que después de 
pasear con su familiar por el jardín y huerto, pasó gran parte e la tarde conversando 
familiarmente con los sacerdotes en la sala-biblioteca. 

De totes les visites que va realitzar el bisbe Guillamet sobresurt la que tingué 
lloc amb motiu de la Visita Pastoral que ell va efectuar a tot el Bisbat. Va iniciar 
el recorregut per les parròquies de la Diòcesis el mes d’octubre de 1921, fent-se 
present a la parròquia de Santa Maria del Remei de Les Corts el dia 10 de juny 
del 1922 essent rebut pel rector i pels capellans que vivien dins la demarcació 
parroquial, és a dir els capellans dels convents, de les escoles i també dels mossens 
del Seminario Mayor encapçalats pel seu Prior. El bisbe al llarg dels dies va resseguir 
els diferents centres de culte fins que el dia 27 i següents, d’aquell mes de juny, els 

119  Boletín Oficial Eclesiático del Obispado de Barcelona, nº 1719 del 19 d’abril de 1920, pág. 144 “Annualis 
Ordo” de l’any 1921, pàg. 79

120  Manuscrit de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor”. Pág.: 18
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va dedicar a la Casa on s’acollien els sacerdots ancians i malalts. Mn. Martí en el 
seu llibre de memòries explica el Dr. Guillamet va parlar separadament amb tots 
i cada un dels mossens, com també amb cada un dels criats que servien a la Casa, 
parlant finalment amb ell lliurant-li a la vegada una almoina quantiosa tot felicitant-
lo per bé que es trobaven tots els de la Casa. Mn. Martí va aprofitar aquella ocasió 
per parlar-li de la conveniència de tenir una comunitat de religioses que cuidessin 
dels malalts explicant-ho d’aquesta manera: aproveché la ocasión para decirle que 
entonces pasábamos una buena temporada por estar todos relativamente bien, pero que 
cuando alguno o algunos enfermaban era problema insoluble el cuidarles debidamente, 
sugiriéndole que la única solución era la instalación de una reducida Comunidad de 
religiosas, en lo que estuvo completamente de acuerdo i que en otra ocasión se lo 
recordara para hablar detenidamente de ello, pero permitió el buen Dios que al poco 
tiempo enfermara y nada pudiera hacerse.121

Malgrat haver perdut tot l’arxiu del Seminario Mayor de Sacerdotes Retirados hem 
trobat a l’Arxiu del Bisbat de Barcelona una resposta a una instància del canonge 
degà, D. Pasqual Llópez Pomares, que aquells dies era el Gobernador Eclesiàstic 
del Bisbat, per absència del bisbe que estava descansant durant el mes d’agost, 
dirigida a la Junta Rectora en la que demana informes sobre el possible ingrés al 
Seminario Mayor del prevere Nicolau, beneficiat de la parròquia de Santa Maria 
del Mar. Aquesta resposta pot ser considerada com un exemplar de les respostes 
que es donaven. La signa el vicepresident Dr. Gaietà Barraquer i Roviralta, el 
dia 25 d’agost del any 1920 i diu textualment: En cumplimiento del decreto de V.S. 
del 19 del corriente que antecede, esta Junta del Seminario manifiesta a V.S. que no 
ve inconveniente alguno en la admisión del recurrente en dicho Seminario; y que se 
debería marcarle como pensión mensual la cantidad de veinte y cinco duros, pues se 
trata de un sacerdote beneficiario de Santa María del Mar, y estamos en tiempo en que 
los comestibles son muy caros. Este es el parecer de la Junta, V.S. empero dispondrá 
como siempre lo más conveniente122

El Bisbe Guillamet va contraure una malaltia que va limitar el seu treball 
pastoral, cada vegada més, fins el punt que el 8 de juliol de 1925 va ser nomenat bisbe 
coadjutor en la persona del Dr. Josep Miralles Sbert, el qual un any més tard, el 14 

121  Manuscrit de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor” Pag.: 18 i 19

122  Arxivo diocesano de Barcelona. Cayetano Barraquer. C. 16/24
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d’abril del 1926, a la mort del Dr. Guillamet, el va succeir en la Seu de Barcelona. 
Aquesta situació de malaltia del Prelat va portar que no es tirés endavant l’estudi 
sobre la presència al Seminario Mayor d’una Comunitat de religioses per atendre 
la Casa Sacerdotal. Però el dia 30 de desembre del 1926 va morir el vicepresident 
de la Junta, Dr. Caietà Barraquer, i al ser nomenat per aquest càrrec el canonge 
Dr. Sebastià Puig va obrir-se una nova possibilitat d’aconseguir la incorporació de 
la comunitat de religioses. El Dr. Puig havia estat Secretari de Càmara del Bisbe 
Jaume Català i per tant bon coneixedor de l’estimació i del interès que aquell bisbe 
va tenir envers el Seminario Mayor, ja que vàries vegades l’havia acompanyat en les 
visites que feia a la Casa. A més va manifestar, des del primer moment, un gran 
interès pel bon funcionament de la Casa Sacerdotal. Però havien de transcórrer 
més d’un any ja que fins a finals de l’abril del 1928 no van formar part de la Casa 
Sacerdotal les Germanes Josefines de la Caritat de Vic, ja que ell creia que primer 
abans de fer venir les religioses s’havia de construir un bon allotjament per la futura 
comunitat.
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Durant els anys del priorat de Mn. Josep Martí és quan es va plantejar, projectar 
i construir una infermeria per allotjar-hi, també en ella les futures religioses 
que havien de atendre els sacerdots ancians i malalts. Aquest va ser un autèntic 
desencert que va suposar una gran despesa de diners i que no va donar el resultat 
que esperaven els que l’havien planejat. Es va construir un gran edifici massa gran 
i desproporcionat per les necessitats que hi havia en aquells moments, i que una 
vegada inaugurat, va ser poc utilitzat i que a causa de les despeses que suposava 
el seu manteniment va acabar sent llogat a un grup de metges que en van fer-ne 
una clínica privada i que posteriorment al no tenir llogaters va ser enderrocat per 
edificar al seu lloc la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol.

Explica Mn. Martí que el Dr. Sebastià Puig va ser nomenat vicepresident de la 
Junta a principis de l’any 1923, coincidint amb uns moments en els que al Seminario 
Mayor varis sacerdots acollits en ell van emmalaltí amb una certa gravetat i 
precisaven, alguns d’ells, serveis delicats i de molta atenció, cosa que no era possible 
tenir-ne cura ni amb els mitjans de que en aquells moments disposava la Institució, 
ni amb el personal en que comptava en aquells moments la Casa, de tal manera 
que el mateix Dr. Puig, davant d’aquella situació límit va demanar als pares Camils 
que vinguéssin a atendre els malalts, els quals ho van fer amb molta dedicació i 
eficàcia. Aquell fet va donar peu a Mn. Martí de parlar-li de la conveniència de 
instal·lar una comunitat de religioses que tinguessin cura dels malalts. Així ho 
explica en el seu manuscrit: Aproveché la ocasión para instar sobre la necesidad de 
instalar la comunidad de religiosas, y así lo entendió, de manera que envió a un joven 
arquitecto, pariente suyo, llamado Manuel Puig Janer, para que estudiara un plan 
para la edificación del edificio para alojarlas: a los pocos días me presentó el proyecto 
que consistía en una casita de planta baja y piso, capaz para ocho personas, en el 

VIII

LA INFERMERIA DEL SEMINARIO MAYOR
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patio de entrada, junto a la capilla, ésta se modificaba a fin de poder ser utilizada por 
ambas comunidades, colocarla al nivel del claustro; y prolongamiento de la escalera de 
honor, pues la interior quedaba con esta reforma de uso exclusivo de las religiosas y tres 
habitaciones independientes para enfermos.

El presupuesto inicial de esta reforma subía, según los arquitectos, a la respetable 
suma de 60.000 pesetas, de cuya cantidad no disponía la Junta y además tenía que 
tenerse en cuenta la manutención y mensualidad de las religiosas, carga muy superior 
a lo que permitía la situación económica del Establecimiento. Se pensó en pedir 
auxilio a la Junta del Hospital de San Severo, fundado hace ya más de cuatro siglos, 
destinado a la asistencia de sacerdotes diocesanos enfermos y “mentecatos”, según reza 
la inscripción del frontispicio sito en la calle de la Paja de esta Ciudad: “Hospitalium 
sacerdotum infirmorum et mente captorum”. En los principios de nuestra fundación 
eran trasladados a él los sacerdotes asilados en éste cuando enfermaban, y durante 
mi estancia había logrado colocar en él al Rdo. Nolla, sacerdote retirado que quedó 
completamente ciego y que era imposible atenderle con el personal y medios de que 
disponía, pero de algún tiempo apenas funcionaba por la repugnancia que sentían 
hospitalizarse en él los sacerdotes, por su aspecto fúnebre, falto de aire y sol, por su 
construcción antigua y poco confortable: me consta que la Junta poseía algún capital y 
ésta era también la opinión del clero barcelonés.123

Tot seguit Mn. Martí explica com las dues Juntes, la del Seminario Mayor i la de 
l’Hospital de Sant Sever, del carrer de la Palla, es van posar d’acord en edificar un 
lloc adequat per tenir-hi una infermeria i que a la vegada servís d’habitatge per les 
religioses i per tant van refusar el projecte presentat per l’arquitecte Puig Janer, 
d’una caseta per les religioses, ubicada prop de l’entrada de l’edifici i adjunta a la 
capella, ja que la van creure que era massa petita, i li van demanar que fes un altre 
projecte molt més extens. D’un edifici massa petit van passar a projectar-ne un de 
massa gran. Al presentar-lo per ser aprovat explica Mn. Martí: Vi claramente que 
era excesivo y poco práctico para nuestro objeto y necesidades, así es que al tratar de 
su aprobación me vi obligado en conciencia a exponer mi opinión desfavorable, por 
ser evidente que una vez construido el edificio por su magnitud no tendríamos medios 
con que hacerlo funcionar, pero fueron inútiles mis razones y se aprobó el proyecto tal 
como lo había presentado el arquitecto. Es va projectar un gran edifici sense pensar 
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ni en les necessitats reals ni les conseqüències que se’n derivarien un cop construït. 
Seguidamente -continua explicant Mn. Martí- se escrituró un acuerdo entre ambas 
Juntas que mereció la aprobación del Sr. Obispo, Dr. Miralles.124

 El bisbe Miralles tenia un gran desig de millorar les condicions d’assistència 
del Seminario Mayor i per aquest motiu va defensar totalment la proposta que feia 
la Junta de l’entitat d’edificar una infermeria perquè els mossens residents fossin 
més ben a tesos. Podem conèixer el concepte que el bisbe Miralles tenia sobre 
el Seminario Mayor i el seu desig de millorar-lo en lo que escriu en una circular 
dirigida al Clero de la Diòcesis, del dia 16 de juny del 1926, sobre la importància 
del Montepio del Clero. Llegim en el segon paràgraf del document: Cierto es que 
nuestro Seminario Mayor de Sacerdotes retirados abre con generosidad sus puertas 
a los inválidos del trabajo y extiende su acción misericordiosa a los imposibilitados 
de otras diócesis; pero no lo es menos que, no obstante los recursos que sin cesar le 
prodigaron nuestros dignísimos predecesores y los constantes desvelos de sus Juntas de 
Gobierno, no ha sido posible todavía dotarlo de los elementos con que los adelantaos 
de los tiempos han perfeccionado los establecimientos modernos de su índole. Sin 
prejuicio, pues, de acudir a tan lamentable necesidad según es nuestro deseo realizar 
pronto confiando a una Corporación religiosa el cuidado de aquellos beneméritos 
desvalidos.125

En el manuscrit de Mn. Josep Martí s’indiquen els punts principals escripturats 
en l’acord de les dues Juntes, la del Seminario Mayor i la de l’Hospital de Sant Sever, 
i l’aprovació del Prelat en vistes a la construcció de l’edifici que seria infermeria i 
residència d’una Comunitat de religioses. Diu així: La Junta de San Severo se obligaba 
a pagar de sus fondos la construcción y el mobiliario del edificio, y la del Seminario 
Mayor se obligaba por su cuenta del funcionamiento con la condición precisa de admitir 
en él a los sacerdotes enfermos presentados por la Junta de San Severo, ayudando 
ésta económicamente en lo que permitieran sus fondos, hasta que lograra vender el 
inmueble de la calle de la Paja, afectado por la reforma proyectada por el Ayuntamiento 
desde la Via Layetana a las Ramblas, y que parecía de pronta realización, por tanto 
dicho inmueble expropiado y con su producto la Junta de San Severo se encargaría 
del funcionamiento de la Clínica-Hospital, con el nombre de Hospital de San Severo. 
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I continua amb aquestes paraules: Firmado el acuerdo escriturado y obtenido el 
permiso de la Santa Sede para invertir a dicho objeto los fondos del Hospital de San 
Severo, se pidieron presupuestos a varias empresas para la construcción y después del 
estudio detenido de cada uno de los presupuestos, que fueron seis o siete, se adjudicó al 
más económico que era el presentado por D. José María Coll Masagué.126

Consta que a més de l’aportació econòmica de la Junta de l’Hospital de Sant 
Sever, hi va ajuntar-se un legat quantiós de les germanes Lluïsa i Carme de la Torre 
i Pangua. El total de la despesa: edifici més els aparells clínics i mobiliari, segons 
detalla Mn. Martí: subió a la importante suma de más de cincuenta mil duros: la Junta 
de San Severo aportó casi todo su capital, o sea cuarenta mil duros, además parte del 
mobiliario convenientemente restaurado y modernizado; lo restante lo abonó la Junta 
del Seminaio Mayor de los fondos del establecimiento.127

El dia 10 de gener del 1927 es va beneir i col·locar la primera pedra del que 
havia de ser la Infermeria de la Casa Sacerdotal i residència de la futura comunitat 
de religioses que havien d’atendre als sacerdots acollits en ella. Va presidir la 
cerimònia el vicepresident de la Junta .M. I. Dr. Sebastià Puig, amb assistència de 
tots els altres membres de les Juntes del Seminario Mayor i de l’Hospital de Sant 
Sever, També hi foren presents el Iltr. Provisor Dr. Joan Serra i Puig, el rector de la 
parròquia de Santa Maria del Remei de les Corts, el Prior de la Casa i els sacerdots 
residents. Les obres es van realitzar amb molta rapidesa, de tal maner que a finals 
d’any el nou edifici es podia donar per acabat i disposat per la seva utilització. Era 
un gran edifici construït al llarg del carrer del Remei (que com s’ha dit abans va 
ser enderrocat quan a l’any 1966, es va construir en el seu emplaçament l’actual 
Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol). Constava d’una cos central d’edifici amb 
dues ales laterals totalment iguals, separat del carrer per un espai de set metres, 
destinat a jardí i tancat per una formosa reixa. En el cos central, a més del vestíbul, 
hi havia la sala central, el despatx dels metges, la sala dels Raig X i un laboratori; 
tenia un pis amb habitacions pel servei amb una sala per magatzem i hi havia un 
semi soterrani en el que estava instal·lada la cuina amb les seves dependències i la 
calefacció, i d’aquell punt sortien uns corredors que comunicaven amb els extrems 
de l’edifici on s’hi havien bastit uns menjadors. La part dreta del nou edifici estava 
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destinat a ser la residència de la futura Congregació religiosa que tingués a la seva 
cura l’atenció dels sacerdots del Seminario Mayor, amb vuit habitacions per a les 
monges, amb un compartiment per guarda-robes i cosidor, una sala de visites, un 
menjador i un oratori per a elles dedicat a Sant Sever. Per contra la part esquerra 
estava tota destinada a clínica i infermeria amb deu habitacions individuals, amb 
menjador pels convalescents i les sales d’operacions i anestèsia amb els aparells més 
moderns d’aquell temps.

Acabat l’edifici era el moment de instal·lar la comunitat de religioses que atendrien 
els sacerdots acollits en el Seminario Mayor i especialment en la nova infermeria 
enriquida amb els mitjans més moderns que hi havia en aquells temps. La Junta es va 
posar en contacte amb vàries Congregacions per veure les possibilitats i condicions 
que presentaven. Finalment, havent sospesat les avantatges i els inconvenients es va 
acordar acceptar les que proposava la Congregació de les Germanes Josefines de la 
Caritat de Vic que tenien cura de l’Asil que per a sacerdots existia en aquella ciutat. 
En nom del bisbe es van traslladar a Vic el president de la Junta, Dr. Sebastià Puig 
i el prior del Seminario Mayor, Mn. Josep Martí per entrevistar-se amb la Superiora 
General i el seu Consell d’aquesta Congregació. Prèviament van visitar el canonge 
de Vic i assessor jurídic de la Congregació, el Dr. Galobardes que en la seva joventut, 
essent prevere i estudiant a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, havia 
estat nomenat director del primitiu Asil pel Dr. Morgades, el qual els va assegurar 
que faria tot el possible perquè es resolgués positivament. Així va ser: van firmar 
l’escriptura-contracte en la que es consignaven les mútues obligacions, el Dr. Puig 
en representació de la Junta del Seminrio Mayor i la Superiora General en nom de 
la Congregació de les Germanes Josefines de la Caritat. De tal manera que el dia 10 
d’abril del 1928, realitzats tots els requisits canònics es van instal·lar les religioses en 
la part a elles destinades del nou edifici de la Infermeria. Així ho explica Mn. Martí 
en les seves memòries: Acompañadas de la Superiora y Secretaria Generales de la 
Congregación vinieron la hermana Asunción, como superiora, hermanas Clara, Rosa y 
María Alfonsa, las cuales inmediatamente actuaron, mejorándose considerablemente la 
asistencia de los sacerdotes retirados y la higiene del edificio. Al cabo de un mes vino la 
hermana Angelina y al poco tiempo la hermana Eufrosina, con las que se completó el 
número de las contratadas, o sea el de seis monjas.128
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 A principis del 1929 la Junta de govern del Seminario Mayor va publicar un fulletó, 
molt ben imprès per la Tipografía Católica Casals del carrer Caspe 108, de 25 pàgines i 
amb vuit d’elles amb grans fotografies, tant de l’edifici antic com del de la nova infermeria, 
amb la corresponent explicació en cada una de elles, i amb una breu introducció sobre 
l’origen de la Institució, amb la finalitat, no solament de donar a conèixer el que era i 
feia el Seminario Mayor i de mostrar el que s’havia edificat últimament amb tots els seus 
aparells quirúrgics, sinó que principalment es va publicar per demanar ajuda material 
als fidels en general i en particular a la clerecia, ja que el funcionament i el manteniment 
de la nova infermeria suposava una despesa molt superior a les possibilitats que tenia 
en aquells moments el Seminario Mayor. En l’acabament de l’explicació dels orígens i 
desenvolupament de la Casa Sacerdotal, els membres de la Junta Rectora, abans de 
presentar la llista dels facultatius que formen el conjunt de metges que estan al servei a 
la infermeria, per atendre els malalts, fan una crida seriosa a demanar ajuda econòmica. 
Ho diuen així: La Junta se congratula de abrir las puertas de su modesta Clínica-Enfermería 
y ofrecer el Reverendo Clero su servicio completo en todas las especialidades, a fin de que 
la sufrida clase sacerdotal, en casi su totalidad pobre, pueda ser debidamente atendida en 
toda clase de dolencias físicas y con las mayores facilidades económicas, pero necesita la 
cooperación material del Clero pudiente, de las personas caritativas y de todos los católicos 
en general, pues a su bien espiritual consagran su vida y salud los sacerdotes y es una 
verdadera injusticia social que al enfermar, muchas veces a consecuencia de su abnegado 
servicio a favor de los fieles, no puedan ser atendidos por carencia de medios materiales 
con el decoro debido a su clase. I ho signen: Sebastián Puig, Canónigo, Vicepresidente. 
Camilo Reig, Párroco, Tesorero. Esteban Monegal, Catedrático, Vocal. Casimiro Serch, 
Beneficiado, Vocal. José Mas, Beneficiado, Secretario.129

129  Fulletó Enfermería del Seminario Mayor (Las Corts). Pàg. 9
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El resultat d’aquella crida va ser totalment negativa fins el punt que no es 
veia possibilitats de posar en actiu tot el material que s’havia instal·lat en la nova 
clínica i ja sols s’esperava el miracle de rebre algun legat testamentari, cosa que no 
va succeir, sinó tot al contrari, com ho mostra el fet de que quan el prior, a primers 
de l’any 1930, va veure’s obligat a enllitar-se per una greu malaltia de fetge que 
demanava una operació quirúrgica i malgrat tenir perfectament instal·lada la 
clínica a la mateixa Casa, per falta de personal adequat per atendre les atencions 
postoperatòries no es va poder fer allà la intervenció sinó que va haver d’anar a 
ser atès a una altra clínica.

Disgustat el Dr. Puig pel fracàs de la clínica que havia somniat, davant de 
la manca d’utilitat de tot el material en que s’havia abillat i la despesa de la 
conservació dels aparells i mobiliari, i amb la constatació que l’edifici estava 
pràcticament tot ell deshabitat i que res no guanyava en aquella situació va 
proposar a la Junta llogar l’edifici de la clínica, tret de l’espai ocupat ja per les 
religioses, a una entitat mèdica o a algun facultatiu que l’interessés, però ni 
els altres membres de la Junta hi estaven d’acord, ni els membres de la Junta 
de l‘Hospital de Sant Sever, els quals havien aportat gran part dels diners per 
la edificació, ho van acceptar. Davant d’aquesta situació estancada de grans 
despeses i de inútil utilització, llavors Mn. Martí, convalescent de l’operació, li va 
suggerir al Dr. Puig la idea de proposar al bisbe, que era ja el Dr. Manuel Irurita 
(1930-1936) la conveniència d’encarregar l’administració del Seminario Mayor a la 
Junta del Montepio del Clero Barcelonés, com una secció complementària a les de 
malaltia, invalidesa i pensions pera a la vellesa, que amb tan bon resultat estava 
funcionant des de feia uns anys. El Dr. Puig va trobar l’idea molt excel·lent, i com 
que era, a la vegada, president del Montepio, la va veure factible; però abans de 
poder-la proposar al Prelat, a finals del 1931, va morir sobtadament, deixant la 
realització d’aquesta idea a l’aire. El Dr. Puig va ser un autèntic amador de la 
Institució, ja que habitualment s’interessava per ella, la va voler dignificar amb la 
construcció d’una moderna infermeria; la visitava amb freqüència, sobretot quan 
sabia que hi havia algun sacerdot malalt; alguns dies es quedava a dinar amb els 
sacerdots retirats i els alegrava amb les seves converses. Amb ocasió de cuidar-se 
de l’herència dels germans Arango, va traspassar a la Casa un valuós mobiliari, 
gran quantitat de roba i altres objectes, alguns de plata, de gran utilitat .I fins al 
morir va deixar també a favor de la Casa part del seu mobiliari i unes quantioses 
fundacions de Misses.
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Després e la mort del Dr. Puig, el prior, Mn. Josep Marti va fer passos per 
aconseguir fer efectiva la idea que mo havia aconseguit realitzar el propi Dr. 
Puig de demanar al Prelat que determinés que la Junta del Montepio del Clero 
es fes responsable de l’administració del Seminario Mayor amb totes les noves 
dependències. Abans d’entrevistar-se amb el Prelat, va parlar amb el nou president 
del Montepio, Mn. Joaquim Cañís el qual es va manifestar entusiasmat per la 
proposta, tot i que hvent-ne informat a la Junta, algun dels seus membres no ho 
va veure tan clar pel temor que aquesta relació de les dues entitats esdevingués 
una carga pel Montepio. Posteriorment va exposar el projecte al bisbe, Dr. Irurita 
i també al seu Secretari Canceller, al Dr. Ramon Baucells que ho van creure 
factible i oportú, de tal manera que van convocar la Junta del Montepio per tenir-
ne la seva aprovació els quals varen acceptar fins a manifestar que intuïen que 
aquesta solució seria ben vista pel clero i donaria prestigi a les dues institucions. 
Aconseguida l’aprovació de la Junta, tot seguit el Bisbe va publicar al Butlletí del 
Bisbat la següent circular per comunicar-ho oficialment a tot el clero: Con el fin 
de unificar las obras benéficas establecidas en nuestra amada Diócesis a favor del 
Clero, y existiendo bien organizado y en perfecto funcionamiento el Montepío, con 
sus secciones de invalidez, enfermedad y bonificaciones, y estando totalmente vacante 
el cargo de Vicepresidente del Seminario Mayor para Sacerdotes retirados, hemos 
creído conveniente confiar la administración de dicho establecimiento a la Junta del 
Montepío del clero Barcelonés, como una sección complementaria del mismo, y en su 
virtud venimos en disponer:

1º.- Que la Junta del referido Montepío nombre en su seno una comisión para 
estudiar el Reglamento del Seminario mayor y proponer a Nos las modificaciones que 
juzgue convenientes, procurando conservar el fin fundacional del mismo.

2º.- Para mientras no sean aprobadas por Nos las referidas modificaciones, los 
sacerdotes socios del Montepío , que deseen ingresar en el establecimiento, se dirigirán a 
la Junta del referido Montepío; los demás sacerdotes, sean diocesanos o extra diocesanos, 
se dirigirán a Nos por conducto de nuestro Secretario de Cámara y Gobierno.

3º.- El Reverendo Prior del establecimiento continuará en la dirección interna del 
mismo.

Barcelona, 19 de mayo de 1931.   + El Obispo.

Com a conseqüència d’aquest decret quedava dissolta la Junta de Govern del 
Seminario Mayor que el bisbe Català havia instituït, quan va reformar l’Antic Asil, 
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per millorar el funcionament de la Casa Sacerdotal; la qual va ser substituïda per la 
Junta del Montepio que va prendre possessió a primers de juny i que va nomenar 
a la vegada una comissió per estudiar i redactar els nous estatuts i reglament que 
van ser aprovats en la reunió del 16 de novembre de 1931. Aquets nous estatus i el 
reglament van ser lliurats entre el clergat i han estat vigents fins a l’any 1968 en que 
es va inaugurar la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, continuadora d’aquesta 
obra que té els seus orígens a l’any 1870.

Una de les primeres accions de la Junta del Montepio va ser la d’afrontar el 
problema de l’edifici de la Infermeria. Ja en la primera reunió que es va celebrar des 
de que fou aprovat el que tingués la cura de l’administració del Seminario Mayor, el 
prior Mn. Martí va presentar el problema de la infermeria, de que després de tres 
anys de la seva construcció i la corresponent instal·lació no hi havia possibilitats 
de posar-la en funcionament ja que les despeses que ocasionaria cada operació 
serien més costoses que si es fes la intervenció quirúrgica en una altra clínica. Com 
a resultat de la presentació d’aquest problema es determinar fer un estudi tècnic 
sobre la utilitat que podria tenir i per això es va fer una estadística dels sacerdots 
operats a Barcelona en els darrers deu anys i a més es va mirar la possibilitat 
d’acceptació de la seva utilització que tindria per part del clero en els moments 
actuals en cas de fer-la funcionar. La conclusió va ser que no es veia factible el 
posar-la en marxa, sobretot la part quirúrgica, i per aquest motiu es va proposar 
vendre tot el instrumental operatori ja que se’n podria treure una bona quantitat de 
diners donat que es tractava d’un material nou i modern, i a més, per altra part, era 
una despesa inútil el mantenir-lo i a més amb el risc de que al no fer-lo servir tenia 
el perill de fer-se, amb el temps, inservible.

Va ser en aquests moments que el Prior, Mn Martí, va entrevistar-se amb 
el Dr. Jaume Pi Figueras, un conegut seu que era un jove cirurgià de la Clínica 
Corachan el qual li havia manifestat, temps enrere, el seu propòsit d’establir-se pel 
seu compte. Li va preguntar si continuava en aquest propòsit i si li podria interessar 
l’instrumental que existia a la infermeria del Seminario Mayor que el podria adquirir 
en bones condicions. El Dr. Pi, acompanyat del Dr. Ramentol i del Dr. Llach, metges 
de la clínica Corachan, va visitar tot seguit la Infermeria per veure l’instrumental 
que se li oferia, però al veure tota la instal·lació van quedar-se sorprès, tan ell com 
els seus acompanyants, de lo ben instal·lada que estava aquella clínica i segons el 
seu parer seria un error desfer-se del material ja que es tractava d’una de les millors 
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instal·lacions que coneixien i, segons ells opinaren, que el més adequat seria llogar-
la amb la condició de que poguessin ser operats en ella els sacerdots. Aquesta idea 
li va agradar molt a Mn. Martí i la va proposar a la propera reunió de la Junta, ja 
que si s’arribava a realitzar es solucionava el problema i sen seguiria un benefici 
econòmic per la Institució i a la vegada compliria el fi pel que s’havia projectat al 
construir la infermeria.

Presentada aquesta opinió a la reunió de la Junta, els membres la van veure 
també factible però van voler fer prèviament consultes a tècnics abans de la seva 
aprovació. Un cop obtingut el dictamen favorable van presentar la proposta al 
Prelat que també la va aprovar. Tot seguit la Junta va demanar l’advocat Sr. Pla 
i Daniel, assessor jurídic del Montepio, perquè redactés l’escriptura del contracte 
entre els metges interessats i els responsables del Seminario Mayor. Les principals 
clàusules eren: 

1. Aquest contracte seria vigent durant tres anys, prorrogables tres mes.
2. Durant el primer trienni els metges abonarien un lloguer de 500 pessetes. 

mensuals, i durant el segon de 650 pessetes.
3. Els llogaters s’obligaven a fer, a comte seu, totes les reformes detallades en 

el contracte, exceptuant l’arranjament de les habitacions de la part dreta de 
l’edifici que serien les reservades pels sacerdots operats, i que aniria a comte 
del Seminario Mayor.

4. Els llogaters s’obligaven a operar els sacerdots pobres, presentats per la 
Junta, segons la tarifa mínima establerta pel Sindicat de metges de Catalunya, 
essent però hospitalitzats a càrrec del Seminario Mayor y no de la clínica.

5. Les mateixes religioses del Seminario Mayor tindrien cura de tots els malalts 
de la Clínica, augmentant, per aquesta raó, amb cinc noves religioses, les 
quals serien retribuïdes pels llogaters.

A més d’aquest contracte se’n va fer un altre sobre la compra dels aparells 
operatoris, sanitaris i mobiliari que els metges llogaters abonarien a preu de compra, 
segons factura, i que podrien abonar facilitant-les-hi el poder-ho fer amb crèdits. 
Cal dir que no es va traspassar l’aparell de raigs X que va quedar en propietat del 
Seminario Mayor, i tampoc els aparells de laboratori que el Dr. Pi Figueras no li 
van interessar. Van ser comprats a bon preu pel Dr. Llach, analític de la Clínica 
Corachan.
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Fetes les reformes que calien el dia 17 d’abril de 1932 es va inaugurar la Clínica 
del Dr. Pi Figueras amb una operació realitzada pel Dr. Manuel Corachan, a qui el 
Dr. Pi Figueras li va oferir aquesta primera operació com a deferència al qui fou 
el seu mestre. La Junta va comunicar, per mitjà de la premsa, la inauguració de la 
Clínica i per mitjà del Butlletí del Bisbat a tot el clero de Barcelona amb el següent 
redactat:

MONTEPIO DEL CLERO BARCELONÉS
Aviso de interés para el Clero 

La Junta del Montepío del clero Barcelonés, tiene la satisfacción de comunicar 
al Clero de la Diócesis, y en particular a sus asociados, que desde mediados de abril 
próximo pasado, previo el beneplácito del Exmo. i Rvdmo. Obispo, funciona con 
toda regularidad la Clínica quirúrgica, adjunta al Seminario Mayor de Las Corts –
Barcelona, calle Remedio 16- bajo la dirección de los acreditados cirujanos Doctores 
D. Jaime Pi Figueras y D. Isidro Boguñá Porta.

Los Rdos. Sacerdotes que tuvieren necesidad de sus servicios, pueden dirigirse a la 
Junta del Montepío, y, en caso de urgencia, al Rdo. Sr. Prior del Establecimiento, co la 
seguridad de que encontraran las mejores facilidades y máximas garantías130

Un dels primers sacerdots operats va ser el president del Montepío, Mn. 
Joaquim Cañis. Aquesta Clínica va prestar un bon servei fins l’any 1956 que es va 
fusionar amb la Clínica Corachán. 

130  Boletín del Obispado de Barcelona. Núm.: 10, del 31 de mayo de 1932. Pàg.: 225
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Una nota a destacar d’aquests anys és el fet de la presència d’un seminarista 
entre els sacerdots acollits en el Seminario Mayor de Sacerdotes retirados. Es tracta 
de Francesc Muñoz Alarcón, que amb els anys seria un prestigiós sacerdot, secretari 
particular del bisbe Modrego, canonge de la catedral de Barcelona i que va exercir 
eficaçment diversos càrrecs a la diòcesi i que fou guardonat amb el títol de Prelat 
d’Honor del Papa. Havia entrat al Seminari a l’octubre de 1929 com alumne extern, 
cursant el primer curs de llatí i l’havia acompanyat Mn. Manuel Rosés, vicari de la 
seva parròquia Sant Pau del Camp, que l’havia animat a ser sacerdot. Era fill d’una 
família modesta. en un barri que com deia el mateix Mn. Rosés: “No oferia masses 
avantatges per a la seva vida d’estudiant a sacerdot”. Feia diàriament el camí de casa 
seva al Seminari. Havent acomplert tretze anys i aprovats els dos primes cursos, quan 
havia de ser alumne intern, com així ho disposaven les normes del Seminari, gràcies 
al rector de la seva parròquia, Mn. Manuel Rovira va obtenir l’excepció, complint 
l’internat com a fàmul dels sacerdots ancians de la casa sacerdotal Seminario Mayor. 
Ho va aconseguir després de posar-se en contacte amb Mn. Antoni Vergés, el qual 
era el vice-secretari del Montepio del Clero i també d’haver parlat amb el Prior del 
Seminrio Mayor, Mn. Josep Martí, amb els quals van determinar que el seminarista, 
Francesc Muñoz, residiria, curs i vacances, fent de fàmul a aquesta Casa Sacerdotal, 
sense tenir d’abonar, per tant, el dispendi de l’internat del Seminari Conciliar.

El mateix Mn. Francesc Muñoz explica com va ser la seva ajuda: Als meus tretze 
anys, cursant tercer de llatí, vaig començar a residir fora de la llar paterna. Era Prior 
d’aquella residència sacerdotal Mn. Josep Martí. La meva mare em va acompanyar 
a la visita i, preocupada per deixar-me allí, va replicar a l’esmentat Prior de forma 
que aquest hagué de dir-li: ‘’Senyora, això no és un casament; si no li va bé podrà 
marxar quan ho desitgi. Des d’ací podrà visitar els seus familiars els dies festius i quan li 

X

UN SEMINARISTA ENTRE ELS SACERDOTS ANCIANS
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plagui’’. Jo estava tranquil acceptant aquella residència i ocupació consistent en ajudar 
la Missa als sacerdots al matí i després del desdejuni anar a classe al Seminari, tornar 
a Les Corts per servir el dinar i fer el meu àpat i novament en tramvia, el número 15, 
o caminant al Seminari per les classes de la tarda, acabades les quals, nou retorn a 
la casa de Les Corts, per estudiar, resar amb al comunitat el Rosari, servir el sopar i 
prendre després el meu. Tenia allí la meva habitació. Això va durar els cursos i vacances 
de tercer i quart de llatí i primer de filosofia.131

Havent aconseguit una beca de La Caixa de Pensions va entrar intern al Seminari 
Conciliar l’any 1934, cursant el segon de filosofia, però durant les vacances tornava 
a residir al Seminario Mayor de sacerdotes retirados. Va ser estant en aquest lloc 
i fent aquest servei de fàmul en plenes vacances del Seminri, que li sobrevingué 
l’alçament militar amb la persecució religiosa i la guerra. Va viure allí el primers 
dies, com es detalla més endavant.

Anys més tard, quan el dia 20 de març de 1943 va ser ordenat sacerdot, pocs 
dies després va celebrar una missa a l’oratori que tenien les germanes Josefines 
de la Caritat a la clínica, Pi Figueras, que llavors era també usada pels mossens 
domiciliats al Seminario Mayor, per recordar i agrair tot el que va viure en aquells 
anys de fàmul.

131  De l’opuscle “Deo gratias”, escrit per Mn. Francesc Muñoz
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Un altra fet relacionat amb el Seminrio Mayor és la presència de Jesuites a la 
Casa Sacerdotal. El 23 de gener del 1932 el govern de la República va aprovar la 
llei de la dissolució de la Companyia de Jesús en compliment, segons deien, de 
l’article 26 de la nova Constitució que declarava suprimides les ordes religioses 
que a més dels tres vots canònics imposaven als seus membres un altre especial 
d’obediència a una altra autoritat diferent de la legítima de l’Estat. Als deu dies 
d’aquesta llei tots els bens dels jesuïtes passaven a mans de l’Estat. Aquesta llei va 
tenir una repercussió indirecta en el Seminario Mayor.

Els superiors dels jesuïtes van tenir força preocupació i treballs, sobretot per 
traslladar a l’estranger els novicis i als membres de la Companyia més limitats 
com els ancians i els malalts. El P. Manuel Mendoza, cuidava d’una reduïda 
comunitat de vuit joves professos i malalts del pit, ubicada en una torre llogada 
a la Caja de Ahoros y Pensiones para la Vejez, adjunta al Sanatori existent prop de 
Terrassa. Apurat per la situació va demanar ajuda a Mn. Martí, a qui coneixia 
de temps enrere. Aquest, després de haver parlat amb la Junta del Montepio i 
posteriorment amb el Bisbe, li va oferir hostatge per aquests malalts, cosa que 
va acceptar plenament i agraït. A primers de febrer van arribar i ocupar una 
part de les dependències de la infermeria, separades de la Clínica, formant una 
comunitat totalment independent, ja que ells van portar no solament les seves 
pròpies pertinences sinó que també van aportar el mobiliari, la roba i tot els estris 
de cuina, de tal manera que van fer servir l’antiga cuina que es conservava en bon 
estat i un menjador adjunt, essent atesos per coadjutors de la mateixa Companyia. 
Per tant vivien propers però autònoms tant dels sacerdots ancians de la Casa com 
de la Clínica.

XI

JESUITES I EL SEMINARIO MAYOR
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Als pocs dies de instal·lar-se va morir un d’ells i els altres van ser enviats uns a 
Amèrica i els restants a Holanda essent però substituïts per altres professos, ancians 
o malalts, els quals hi residien fins que aconseguien ser enviats a l’estranger. De tal 
manera que en els quatre anys de la seva presència a la residència varen ser atesos 
un centenar de membres de la Companyia. El dia 1 d‘abril del 1936 es van traslladar 
tots els que restaven a una casa que els superiors havien llogat al barri de Sarrià.
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Va iniciar-se l’any 1935 amb una situació econòmica bastant reeixida de tal 
manera que el Prior va proposar a la Junta la reforma de la capella, que era molt 
utilitzada i per altra part incòmoda per els desnivells que en ella hi havien i que eren 
una autèntica dificultat pels ancians que la utilitzaven. Tot hi haver-la arranjat una 
mica els primers mesos de cuidar-se de la Casa, convenia una bona millora.

Acceptada la proposta per part de la Junta del Montepio es va demanar a 
l’arquitecte Puig Janer que fes un projecte i un pressupost i un cop aprovat es van 
començar les obres de unir la capella interior amb la exterior, que té l’entrada prop 
de la porta de l’edifici, enderrocant la paret que les separava i posant tot el terra al 
nivell del petit claustre de l’entrada per treure, així, els inconvenients dels graons 
i facilitar el trasllat dels invàlids. S’hi van bastir tres altars de marbre: el cel centre 
més luxós en el que es venerava la imatge de la Puríssima, patrona de la Casa, amb 
un baldaquí que el cobria; en els laterals s’hi col·locaren uns petits retaules, l’un 
amb la imatge, amb relleu, del Sagrat Cor i l’altre amb la de Sant Josep, obres de 
l’escultor Josep Maria Camps Arnau. També s’hi van bastir dos finestrals amb vidres 
de colors. Es va ampliar la calefacció perquè arribés a tota la capella i va quedar 
oberta al veïnat que volgués assistir a alguna de les misses que s’hi celebraven.

Va ser beneïda i inaugurada pel president de la Junta del Montepio i visitada 
posteriorment pels altres membres de la Junta i pel propi Prelat.

En contrast amb la ferma salut en que el Prior, Mn. Josep Martí, va començar 
l’any ple d’eufòria i amb afany de reformes, l’acabà amb el fet dolorós de la 
recaiguda de la malaltia que temps enrere ja l’havia portat al quiròfan, la qual, com a 
conseqüència, el va obligar a presentar la renúncia al càrrec donada la impossibilitat 

XII

L’ANY 1935
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de exercir-lo correctament. El Dr. Irurita, davant de la realitat de la malaltia, li va 
acceptar la renúncia però amb les condicions de quedar-se a la Casa com a prior 
jubilat, i de reintegrar-se a la direcció de la mateixa en el cas de recuperar-se. Va ser 
nomenar Prior el prevere de 37 anys, Dr. Antoni Vergés Samaranch, que exercia el 
càrrec de secretari del Montepio i de regent de la parròquia de Vallirana i s’havia 
ofert per ocupar interinament el càrrec de Prior.

Va prendre possessió primer dia de gener del 1936, i segons deixà escrit Mn. 
Martí: “con gran entusiasmo y competencia, de modo que, a mi entender, su actuación 
hubiera sido fructuosa para la Institución a no venir los lamentables sucesos de la 
revolución anarco-comunista, pues en el corto tiempo de su situación había ya dirigido 
algunas reformas convenientes.”132

El fet dels tres anys de guerra amb la persecució religiosa i totes les seves 
conseqüències va canviar el ritme en que s’anava desenvolupant el Seminrio 
Mayor de sacerdotes retirados”: la Generalitat es va apoderar de l’edifici que el 
va destinar a escola de pàrvuls; el Prior, Mn. Vergés amb els dos residents que 
restaren foren assassinats; i Mn. Martí, a l’acabar la guerra, recuperat de la malaltia, 
es va reincorporar com a Prior, tenint la difícil i delicada tasca de reorganitzar la 
Institució.

132  Manuscrit de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor” Pag.: 37
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XIII

ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DEL 1936

La vida tranquila i de germanor que vivia el Seminario Mayor de Sacerdotes 
retirados del carrer del Remei de barri de Les Corts es va veure sobtadament 
truncada pels esdeveniments polítics del 19 de juliol i per les seves conseqüències, 
sobretot per la persecució religiosa que es va desencadenar contra tot el que tingues 
un mínim de signe cristià. S’ha pogut seguir pas a pas les vicissituds d’aquells dies 
que van viure els residents de la Casa Sacerdotal gràcies als escrits que ens han 
deixat Mn. Josep Martí i Mn. Francesc Muñoz, i també gràcies al opuscle Un màrtir 
de la caritat sobre Mn. Antoni Vergés i escrit per seu nebot Mn. Tomàs Vergés. Tots 
tres foren, poc o molt, protagonistes d’aquelles doloroses jornades.

El diumenge 19 de juliol van anar arribant a la Casa Sacerdotal les notícies de 
l’alçament militar al Marroc i també els rumors, a voltes contradictoris. sobre les 
lluites als carrers de Barcelona entre l’exèrcit i els milicians de la FAI, es deia que 
en el convent dels Carmelites de la Diagonal s’hi havien atrinxerat els seguidors 
de l’alçament militar. També que la Guàrdia Civil i la Policia estava en contra dels 
militars i a favor de la República; i també que les forces del Front Popular s’havien 
fet amos de la situació i que s’excedien en tota classe de violències, sense que el 
govern de la Generalitat, presidit per Companys, pogués aturar-los. Se sentien 
tiroteigs i pel carrer passaven, de tant en tant, autos i camions amb gent armada. 
Tot plegat una autèntica confusió. Cap al tard, el seminarista Francesc Muñoz, des 
del terrat del edifici va veure fum dels incendis de les esglésies de Sarrià i de Sants, 
cosa que va esglaiar molt a tots els que vivien a la Casa.

Els que residien en aquells dies al Seminario Mayor eren, segons detalla Mn. 
Martí els següents: el prior, Mn. Antoni Vergés; el prior jubilat, Mn. Josep Martí; els 
sacerdots Jaume Miquel, Ramon Solé, Ramon Gasset, José Mir, Esteve Vallcorba, 
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Sebastià Sabaté, Albert Carreras, Daniel Girvés, Josep Erice y Gabriel Solà. També 
hi havia els dos criats jubilats de més de vuitanta anys, Josep Cos i Francesc Valls; 
l’hortolà Mariano Comabella; els dos criats joves Antoni Calvet i Plàcid Giner y 
també el seminarista Francesc Muñoz que hi residia, actuant de fàmul, durant les 
vacances del Seminari. En total divuit persones, més les onze religioses que tenien 
cura dels sacerdots retirats i de la clínica, les quals residien a l’edifici adjunt de la 
Clínica Pi Figueras.

L’endemà, dilluns 20 de juliol, davant la situació de, la crema de la parròquia 
de Les Corts i les notícies que arribaven de crema d’altres esglésies i assassinats 
de sacerdots, anava creixent l’angúnia entre tots els residents, que augmentava, 
sobretot, per les notícies que van portar les persones que per alguna raó anaren, 
aquell dia, al Seminrio Mayor, entre les que cal esmentar el que va explicar l’estudiant 
caputxí Tomàs Díaz el qual havia estat un temps ajudant a la Casa, i que, aquell dia, 
hi va anar a cercar refugi. El dimarts, dia 21 també hi va anar a refugiar-se el rector 
de Seminari Conciliar, el Beat Mn. Josep Maria Peris acompanyat del seminarista 
Josep Comas Gros.

Segons el relat de Mn. Martí, el dimecres o dijous (22 ó 23) un amic de Mn. 
Ramon Gasset, pobrament vestit, va anar a visitar-lo. Mn. Gasset li entregà un paper 
escrit, dirigit a una infermera de la Creu Roja, per demanar-li que li aconseguís 
un document d’aquesta Institució amb el fi de poder-se evadir. Aquest visitant al 
sortir del Seminario Mayor fou detingut per una patrulla de la FAI, i al ser registrat 
li van trobar l’escrit de Mn. Gasset. Llavors, poc abans de la una del migdia, es 
presentaren una patrulla d’homes armats de la FAI, acompanyats d’aquell pobre 
home i van demanar per Mn. Gasset. Fou moments abans, quan s’acostaven els 
grup d’homes armats, que Mn. Vergés, veient-los des de la sala de l’entrada, que 
dóna al carrer del Remei, va dir a Mn. Martí i al seminarista Muñoz que marxessin 
cap a la Clínica per la porta d’entrada directa des del Seminario, on abans ja s’hi 
havien refugiat alguns dels sacerdots ancians els quals foren consignats a la Clínica 
com a malalts. Mn. Martí aconsellà a Mn. Vergés que també marxés amb ells però 
ell no volgué deixar la seva responsabilitat.

Quan entraren els milicians digueren a Mn. Vergés que cercaven a Mn. Gasset. 
Ell els va acompanyar a la seva habitació però no hi era. Aleshores registraren, per 
primera vegada, tot l’edifici sense resultat. Com a conseqüència detingueren a Mn. 
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Vergés, a Mn. Peris, als joves criats Calvet i Giner amb l’estudiant caputxí Tomàs 
Díaz. Els feren pujar a la camioneta, en la que havien vingut, i foren conduïts a un 
tribunal revolucionari instal·lat en una taverna, del carrer Morales del mateix barri 
de Les Corts. Els membres del tribunal eren tots pertanyents a la FAI. Allà foren 
interrogats per saber quin d’ells era Mn. Gasset i fou llavors que es va presentar 
el metge de la Casa, el Dr. Xandri, que, amb perill de la seva vida, va declarar que 
cap d’ells era Mn. Gasset. Llavors el qui actuava de jutge els va posar en llibertat, 
i davant d’una xusma que els increpava, insultava i demanava a crits la mort ja que 
els considerava feixistes, ordenà que fossin acompanyats per gent armada fins el 
seu domicili. Allà, al deixar-los, els milicians comminaren a tots, particularment a 
Mn. Vergés, que procuressin saber el parador de Mn. Gasset, i que de cap manera 
pretenguessin amagar-lo, ja que això els costaria la vida, doncs, segons digueren, hi 
havia hagut alguns homes amb uniforme de la Creu Roja i ben armats que corrien 
en autos i tirotejaven als milicians, i els havien causat algunes baixes. De fet Mn. 
Esteve Gasset havia marxat però el van detenir posteriorment i el van matar, el dia 
26, a l’Ordal. 

Passat aquell perill quedaren relativament tranquils, i fou quan el seminarista 
Muñoz va marxar a casa seva, tornant, però, uns dies més tard, acompanyat del 
seu pare a recollir les seves pertinences. Mn. Peris, pel seu cantó, va aconseguir un 
salconduit amb el permís de poder traslladar-se a Morella, i va marxar, com també 
ho van fer el qui l’havia acompanyat, Mn. Josep Comas i el jove caputxí, al qual uns 
amics li havien trobat un lloc segur.

Fou en aquets primers dies que Mn. Vergés va rebre la visita del seu germà 
Romà acompanyat del seu cunyat Pere Vacarisas que el venien a buscar per portar-
lo a un lloc segur. Ell s’hi va negar per la responsabilitat que tenia, com a Prior. Per 
altra part va interessar-se sobre el què passava i va preguntar entre altres coses : “I 
maten capellans?” i al rebre la resposta afirmativa va exclamar: “Alabat sia Déu, si 
això ens passa, accepteu Senyor la nostra contrició.” Fou el pressentiment de la seva 
mort violenta.

Uns dels últims dies de juliol van comparèixer dos senyors acompanyats de dos 
Mossos d’Esquadra que van dir que venien en nom de la Generalitat a “incautar-
se” de l’Establiment. Van demanar que es presentessin tots els que llavors residien 
i foren reunits a la sala de visites i un d’ells els digué que “fossin bons minyons”, 
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que no havien de témer res ja que la Generalitat vetllava per ells. Els ordenà 
que no fessin actes de culte, ja que el poble conscient havia abolit per sempre 
la superstició de la religió que havia fomentat i explotat la ignorància del poble. 
Insistí que prohibia especialment la celebració de la missa. Amb aquest fi van 
obligar al Prior a que els lliurés tots els objectes de culte. Es van apoderar de onze 
calzes, dos copons,canadelles, encensers, la custodia i d’altres atuells. Acabada 
la confiscació digueren que l’edifici quedava “incautat” per la Generalitat, i que 
aquesta determinaria el destí dels objectes que s’enduien, i que ells, mentrestant 
romanguessin en la Casa fins que fossin ubicats en un lloc segur i adequat. Segons 
deixà escrit Mn. Martí, la seva impressió és que només havien anat a requisar els 
objectes de valor.133

També en un d’aquests dies de finals de juliol es va presentar, demanant 
acolliment Mn. Esteve Corbera, rector de Pallejà, el qual volia tenir una visita 
mèdica amb el Dr. Pi i Figueres, que l’havia operat temps enredera, ja que ara li feia 
mal la ferida. Va afirmar que el “Comité” del seu poble li havia lliurat un document 
per traslladar-se a Barcelona i va demanar de poder residir uns dies a la Casa ja que 
no tenia on anar. El Prior li va fer veure el perill en que es posava ja que en cas de 
venir els del “Comité” la seva situació seria molt compromesa donat que no podrien 
justificar la raó de la seva estança. Malgrat tot es va quedar hostatjat.

Ja en el mes d’agost, en un vespre dels primers dies es van presentar un grup 
d’homes armats del “Comité” del POUM, establert a la casa Deu de la plaça de 
La Concòrdia per detenir el criat Calvet, ja que s’havien assabentat que pertanyia 
al “Requeté” i a la Joventut Catòlica de la parròquia. Va ser un bon ensurt que va 
crear més angoixa, però aquest sofriment es va calmar una mica quan a la matinada 
següent, el mateix Calvet, va telefonar afirmant que estava detingut en el “Comité” 
però en bones condicions.

Donada la situació tensa que es vivia, el Prior, d’acord amb el Dr. Pi Figueras, 
que en aquells dies el va ajudar molt i va fer tot el possible per salvar residents 
acollint-los com a malalts a la seva clínica, van decidir de tapiar les comunicacions 
que hi havia entre el Seminario Mayor i amb la Clínica, cosa que es va fer ràpidament, 
quedant acabada la vigília de l’escorcoll que els membres del POUM van realitzar 

133  Manuscrit de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor” Pag.: 43
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el dia següent, com s’explica tot seguit, evitant així que la Clínica fos escorcollada i 
el mal hagués estat molt pitjor 

Durant la nit del 2 al 3 d’agost, la façana de l’edifici va ser intensament tirotejada 
per uns desconeguts. L’endemà al migdia es van presentar un nombrós grup d’homes 
armats, pertanyents al “Comité” del POUM, dient que durant la nit, algú havia fet 
foc des de l’edifici i que per tant era necessari fer un escorcoll per buscar i endur-se 
les armes. El Prior va negar l’existència de les armes però va accedir a acompanyar-
los a l’escorcoll que feren per tot l’edifici. La realitat de l’escorcoll va ser que es van 
apoderar del que els va plaure i van destruir el que volgueren. Van obligar al Prior a 
obrir la caixa de cabals i es van endur quatre mil pessetes que s’hi guardaven. També 
es van apropiar-se del que trobaven a les habitacions i fins van registrar i espoliar a 
alguns residents, quedant-se els rellotges i el que portaven a sobre que tingués algun 
valor. L’escorcoll va durar tota la tarda i a Mn. Corbera li van trobar el document 
salconduit que el “Comité” del poble li havia lliurat, i se’l van quedar amb el pretext 
de que era fals, i intimaren al Prior que no permetés a Mn. Corbera de sortir de la 
Casa, ja que, digueren que “era un pájaro de cuenta” i que aquell document tindria 
possiblement greus conseqüències. Cosa que es va concretar, dies més tard, amb el 
seu afusellament el 15 d’agost als garrofers de Pedralbes.

Al vesprejar d’aquell mateix dia es van presentar dos policies enviats per la 
Delegació, amb la finalitat d’aclarir el què havia passat aquella tarda i digueren que si 
algú tornava a molestar-los que telefonessin a la Delegació que els aportaria l’auxili 
oportú. La impressió que causaren aquets policies, que se’ls veia com espantats, 
segons opina Mn. Martí, és que havien vingut avisats per algun desconegut i que 
l’oferiment era més una pura fórmula que una promesa real.134

Com a conseqüència de tot això, l’endemà van presentar-se els del “Comité” 
de la FAI que s’havien establert al convent de les Carmelites Descalces del carrer 
Deu i Mata, afirmant que volien aclarir el que havia passat el dia abans i amb la 
intenció, segons van dir, de defensar-los. Van reunir tots els residents a la sala de 
visites i els feren declarar tot el que els havia estat robat pels membres del POUM. 
Aleshores feren comparèixer també els homes del POUM que el dia abans els 
havien escorcollat i robat, fent un simulacre de judici. I per acabar van obligar a 

134   Manuscr5it de Mn. Josep Martí titulat “Memòrias históricas del Seminario Mayor” Pag.45
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tots el residents a entregar voluntàriament tots els diners que tenien, a fi de sostenir 
les milícies que lluitaven al front per causa de la llibertat, i als residents que tenien 
alguna Llibreta d’Estalvis foren obligats a signar una autorització per la que cedien 
també voluntàriament els seus estalvis per les milícies del front. A més tornaren a 
registrar l’edifici, amb l’excusa de buscar les armes, i s’endugueren el que havien 
deixat els del POUM el dia anterior, i a més destruïren i profanaren les imatges i 
objectes religiosos que trobaren. Tot això anava unit amb insults i escarnis blasfems 
als residents.

Des d’aquells moments posaren guàrdies a l’edifici, de dia i de nit, ja que van 
considerant-los com a presoners, i per tant els van prohibir de sortir de l’edifici, i en 
feren responsable a Mn. Vergés que era el Prior, i a més obligaren a les religioses 
a donar-los menjar, aprofitant-se dels galls i gallines que hi havia al galliner, i s’ho 
feren servir pel Prior, Mn. Antoni Vergés, el qual va sofrir molt, fins a arribar a 
afirmar al seu germà, dies més tard quan el va visitar,: “Em peguen i m’escupen.”

Cada tarda, des d’aquell dia, compareixia el “Comité” amb el seu cap, anomenat 
Cruz. Interrogaven al Prior, insultaven els residents i escorcollaven l’edifici 
novament i l’espoliaven cada dia més. El clima que vivien era d’angoixa i opressió. 
En aquesta situació de malestar, el dia 12 ó 13, el capitost Cruz desitjant tenir 
l’edifici net de tot personal va anunciar que els residents podien avisar a les seves 
famílies per si volien recollir-los, i els digué que els lliuraria un document a fi que 
ningú els molestés. El primer que va sortir fou Mn. Sebastià Sabaté, recollit pel seu 
germà ferroviari que residia a Barcelona. A Mn. Gabriel Solà el va venir a buscar el 
seu cosí. El tercer en sortir va ser Mn. Jaume Miquel que el va venir a buscar el seu 
germà Josep, apoderat de la notaria Par, al qual el van fer esperar uns dies amb el 
fi de treure’n alguns diners. També un nebot de Sant Just Desvern va venir a buscar 
el criat jubilat Francesc Valls.

El que va tenir dificultats per sortir va ser l’antic Prior, Mn. Josep Martí. El 
dia 15 d’agost el va venir a buscar el seu nebot Josep Terrades, el qual va haver 
de entornar-se’n per mancar-li el document del “Comité” que a Mn. Martí encara 
no li havien lliurat. A la tarda un individu del mateix “Comité” es va personar a la 
habitació de Mn. Martí i li va fer un llarg interrogatori ja que segons digué: “havia 
de saber moltes coses pel fet d’haver estat superior de la casa tant de temps.” 
Mentre l’interrogava anava trencant amb ràbia tot el que tenia de caire religiós 
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sobre l’escriptori. Dos dies més tard el capitost Cruz va fer-lo anar al despatx de la 
Casa i li va preguntar el per què no constava en el llibre de registre dels residents, 
i al dir-li que no havia ingressat com a jubilat sinó com a Prior, responsable dels 
residents i que tenia la proba en el nomenament que li havia signat i lliurat el bisbe. 
Llavors li va exigir que li ensenyés aquest nomenament i al buscar-lo entre tota la 
documentació que tenia, el milicià Cruz se’n va apoderar de tots els documents 
personals i al comprobar els càrrecs que havia exercit es va imaginar-se que havia de 
tenir molts diners i en conseqüència li va exigir que els hi havia de lliurar per ajudar 
a les milícies del front. A l’afirmar que ja ho havia entregat tot, uns dies abans, als 
del POUM, va fer un altre i més profund escorcoll de l’habitació i va endur-se els 
llibres i altres coses personals, lliurant-li finalment el document de poder sortir un 
cop li va aclarir que la seva família era obrera i sense diners per poder-los entregar. 
El van venir a buscar els seus nebots a la tarda del dia 18. S’acomiadà de Mn. Vergés 
amb llàgrimes.

Després de Mn. Martí va marxar Mn. Esteve Vallcorba amb els seus nebots, i el 
mateix “Comité” va col·locar a la Fundació Albà d’Horta als ancians Mn. Ramon 
Solé, Mn. Josep Mir, Mn. Daniel Girvés i el criat octogenari i impedit Josep Cos, 
restant solament a la Casa el Prior amb Mn. Albert Carreras i Mn. Josep Erice i 
també les quatre religioses que quedaven i el criat Plàcid Giner. A Mn. Verges, tant 
el seu germà com altres persones el pressionaven perquè marxés; una d’elles era el 
Sr. Josep Coll, que era un alt funcionari de la Generalitat i cosí polític seu, el qual 
el va telefonar dues vegades invitant-lo a refugiar-se a casa seva però sempre ho 
refusava afirmant: “Ho agraeixo, però no puc! Tinc d’acomodar els vellets dels que 
m’encarrego.”135

Cal dir que també les onze religioses que formaven la comunitat del Seminario 
Mayor van haver de marxar. Des del 18 de juliol, dues es van quedar al servei de 
la Clínica durant tot el temps de la guerra civil; cinc d’elles, en aquells primers 
dies, van marxar a casa dels seus familiars i quatre es quedaren amb els sacerdots 
ancians sofrint vexacions i insults de tota mena per part dels milicians. D’aquestes 
quatre, dues amb el criat Plàcid Giner les van deixar sortir, però a les altres dues se 
les va obligar a marxar el dia 27 d’agost, ja que es resistien a fer-ho perquè havien 
promès no abandonar els sacerdots ancians mentre estiguessin en el Seminario. El 

135  Un màrtir de la caritat: Mn. Antoni Vergés i Samaranch. Pàg. 52
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“Comité” va assegurar-les-hi que podien sortir tranquil·les, que aquella mateix nit, 
els sacerdots que quedaven quedarien col·locats en lloc segur. Els mateixos milicians 
les acompanyaren, en un cotxe, a casa els familiars d’una d’elles i de retorn, amb el 
mateix cotxe, recolliren a Mn. Antoni Vergés, prior, a Mn. Albert Carreras i a Mn. 
Josep Erice, i, pocs minuts del Seminario Mayor, al peu de les parets de la Casa de 
la Maternitat, els del “Comité” els feren baixar i els assassinaren.

En aquesta data del 27 d’agost de 1936, quedava tràgicament truncat el servei 
d’atenció als sacerdots ancians i malalts després de 59 anys de funcionament 
ininterromput en espera d’un ressorgiment acabada la proba de la persecució 
religiosa.

Acabada la guerra civil i reobert del Seminario Mayor, el dia 1 de juny del 1944 
fou col·locada, per record de la posteritat i com un perenne homenatge, una làpida 
amb el nom dels assassinats, i en la que s’hi llegeix: In memoriam de los reverendos 
Antonio Vergés Samaranch, prior; Alberto Carreras Fontanals; José Erice Espelosín; 
Sebastián Sabaté Eritja. Residentes. Inmolados in odium Christi.

Una síntesis del que va passar en aquells anys de persecució es pot llegir en 
l’article que Mn. Josep Sanabre va publicar al Diario de Barcelona el 30 de maig de 
1944 amb el títol Homenaje a unos mártires en la que entre altes coses diu: 

Una de las páginas más dramáticas de la nombrada persecución antirreligiosa, 
desconocida, como otras muchas, la constituyó lo ocurrido a algunos sacerdotes que, 
rendidos por los años y el trabajo, habían buscado refugio en las dos instituciones 
fundadas para tan benéfico fin, en nuestra ciudad. En la más antigua de ellas, el 
Seminario Mayor de Las Corts, al estallar aquella terrible tempestad, residían 11 
sacerdotes, todos ellos sexagenarios e inválidos, para la normal actuación propia de su 
ministerio espiritual. En las primeas jornadas de aquella locura colectiva, irrumpieron 
en la institución grupos de desconocidos, en busca de uno de los sacerdotes. Salvados 
milagrosamente de aquel primer choque, después de juzgados el Prior y otros compañeros 
por un tribunal popular, constituido en una taberna de la barriada de Las Corts, el Prior 
de la Casa, don Antonio Vergés, a pesar de que el terror imperaba en todas partes, 
en donde se sospechaba la presencia de algún sacerdote o religioso, con la máxima 
serenidad y la correspondiente exposición, continuó al frente de su familia sacerdotal, 
procurando aliviar los momentos difíciles de sus hermanos ancianos. Durante aquella 
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inolvidables semanas de julio y agosto de 1936, el Dr.Vergés, no solamente desplegó esta 
acción paternal con los suyos, sino que además ofreció refugio a otros sacerdotes, como 
el rector del Seminario, Rdo. José María Peris y al párroco de Palleja, Rdo. Esteban 
Corbera, que, no encontrando hogar donde acogerse, acudieron a aquella institución, 
que consideraron al margen de la violencia de aquellos días.136

Després del drama de la mort martirial del Prior, Mn. Antoni Vergés i dels dos 
últims sacerdots ancians residents, la Generalitat, que havia incautat l’edifici a finals 
del juliol del 1936, el va transformar amb una escola “per els nens refugiats de zones 
damnificades pels bombardeigs”137

Volia ser un veritable “grup escolar” amb capacitat per sis-cents alumnes: nens 
i nenes. Això va obligar a fer nombroses obres per transformar la Casa que havia 
estat pensada com un asil d’atenció a sacerdots ancians a ser una escola per donar-hi 
classes: van tirar a terra parets per fer-ne aules; van construir, en diferents indrets, 
wàters i lavabos, van millorar l’enrajolat de tot l’edifici, i van col·locar una porta 
d’entrada de ferro i vidres. Van suprimir i cobrir la cisterna que hi havia al centre 
del claustre d’entrada. A més van treure i apoderar-se de tota la instal·lació de la 
calefacció que hi havia als baixos de l’edifici, i també van endur-se totes les reixes de 
ferro que existien en les finestres; com també van endur-se tot el mobiliari i la roba 
corresponent a les habitacions i tot els estris de cuina i menjador. A la dreta del pati 
d’entrada de la Casa s’hi a edificar una petita casa, com a porteria i que sembla que 
va ser utilitzades per els mestres. L’horta, el jardí i la bugaderia van ser totalment 
suprimits i transformats en patis pels jocs dels alumnes. Mai va arribar a ser el que 
s’havien proposat, ni a tenir tants alumnes com pretenien de ser un col·legi de nens 
evaquats de les zones més castigades pels avions138.

136  Diario de Barcelona del dia 30-5-1944. Article Homenaje a unos mártires de Mn. Josep Sanabre 

137  Les Corts: un poble perdut, un barri introbable de Josep M. Casasús. Pàg. 95.

138  Les Corts: un poble perdut, un barri introbable de Josep M. Casasús. Pàg. 175.
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Pocs dies després del 26 de gener del 1939, dia de l’entrada de les tropes 
franquistes a Barcelona, Mn. Joaquim Cañís, president de la Junta del Montepio 
del Clero i per tant també del “Seminario Mayor de sacerdotes retirados” juntament 
amb el tresorer de la mateixa, Mn. Pere Roca van registrar la possessió de l’edifici 
de l’esmentat Seminario Mayor, com també de la Clínica Pi Figueras la qual, estant 
llogada, havia funcionat regularment durant tots els mesos de persecució i guerra.

El dia 11 de febrer el president Mn. Joaquim Cañís va enviar un avís a Mn. 
Josep Martí, que residia a casa dels seus parents a Cardedeu, on s’havia refugiat 
de la persecució el dia 18 d’agost del 1936, al deixar Les Corts, pregant-li que tan 
aviat com fos possible es possessionés del càrrec de Prior. Assabentat de la situació 
de faltar el Prior, ja que Mn. Vergés l’havien matat en la persecució, i al constatar 
que estava força restablert de la malaltia que li havia obligat a renunciar al càrrec 
a primers de 1936, l’endemà mateix Mn. Martí, fent cas de la petició de Mn. Cañís, 
va baixar a Barcelona.

Al arribar a la Ciutat va anar a la Clínica Pi Figueras on fou molt ben rebut tant 
pel Dr. Pi com per les infermeres i altre personal. El Dr. Pi li va oferir el poder 
residir provisionalment a la clínica fins que tingués arranjat la seva residència a 
l’edifici “Seminario Mayor de sacerdotes retirados”, com ho havia fet amb el rector de 
a parròquia de Les Corts, Mn. Salvador Codina i el seu vicari Mn. Antoni Artigas 
fins que tinguessin lloc adequat a la rectoria. Cosa que va acceptar i li va solucionar 
la vivenda dels primers dies.

Mn. Martí restablert com a Prior va haver de dedicar-se els primers anys de 
la nova etapa en la rehabilitació de l’edifici, abans de admetre-hi els sacerdots 

XIV

LA RESURRECCIÓ



124

LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL. HISTÒRIA

retirats que s’hi volguessin acollir. Van ser anys de treball de preparació però de 
molta esperança en veure restablerta l’obra iniciada pel bisbe Pantaleó Montserrat. 
Durant aquets anys foscos, sense sacerdots residents, va tenir el consol de la missa 
que va celebrar-hi l’antic seminarista fàmul Francesc Muñoz, el qual havent estat 
ordenat de prevere el 20 de març de 1943 va celebrar en l’oratori que tenien les 
germanes Josefines de la Caritat a la clínica adjunta al Seminario Mayor que era 
usada per Mn. Martí

El mes d’abril de 1939 van començar les obres de rehabilitació del Seminario 
Mayor que van consistir en transformar completament la part interior de l’edifici 
per retornar-lo a ser, lo més semblant possible, a com era abans de l’expropiació 
i de convertir-se en una escola. Va caldre aixecar embans per dividir l’espai de les 
que havien estat les classes de l’escola, per fer-ne habitacions individuals, i tancar 
les obertures que s’havien fet per accedir els infants als patis de jocs que havien a 
l’exterior. Després de mesos de treballs van quedar disponibles 13 habitacions al 
primer pis amb una gran sala per biblioteca i reunions del sacerdots, i també una 
sala guarda roba, uns banys i lavabos; al segon pis van quedar a punt 18 habitacions. 
Es va construir una cuina, ja que l’antiga havia desaparegut al fer l’escola, com 
també es va fer el menjador i es va arranjar tots els baixos amb la Capella, sala de 
visites, i dues habitacions per sacerdots impedits.

També es va haver d’arranjar la part de la Clínica que estava destinada a la 
comunitat de religioses i que, com tot l’edifici del Seminario Mayor, s’havia convertit 
en aules escolars, però el Dr. Pi va proposar a la Junta el llogar també aquesta part 
de l’edifici per ampliar la Clínica, i ocupant així plenament tot el edifici de l’antiga 
infermeria. La Junta va accedir augmentant-li el lloguer i amb el compromís de que 
assumís les despeses de les obres que calguessin fer. Va ser una entrada econòmica 
però això va comportar la despesa de fer un lloc per les habitacions de les germanes 
en la part esquerra de l’edifici Seminario Mayor amb fàcil comunicació amb la 
Clínica ja que elles atenien les dues institucions.

Un cop adequat l’edifici com a residència d’ancians s’havia d’equipar amb el 
mobiliari adient que es va haver de comprar, com també tota la bateria de la cuina 
i els atuells pel menjador. Coses que es va adquirir, afegint-hi els donatius que van 
ser lliurats per sacerdots i amics de la Institució, consistents en cadires, butaques, 
catifes i alguns mobles en bon estat. Tenint el més precís la Junta va determinar 
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obrir de nou la residència i així ho va comunicar en el Butlletí del bisbat del dia 1 
de setembre de l’any 1943 amb el títol de Rehabilitación del Seminario Mayor de Las 
Corts para sacerdotes retirados

Diu així: Terminada ya la reconstrucción de los daños sufridos en la pasada revolución, 
desde el día primero del pasado mes de agosto quedó rehabilitado para los fines por 
que fue instituido nuestro Seminario Mayor de Las Corts para sacerdotes retirados.

Se ha reintegrado en su antiguo cargo de Prior el reverendo D. José Marti, Pbro.

Los servicios de cocina continuarán a cargo de las Religiosas Josefinas de la Caridad 
de Vic, y el cuidado de los reverendos Sacerdotes, a los Religiosos de la Pía Sociedad de 
Hermanos de la Santa Cruz.

Habiendo sido devastado todo el mobiliario de la Institución durante la revolución, 
y ante la dificultad de reponerlo totalmente, se ruega a los reverendos Sacerdotes que 
deseen ingresar en ella, la conveniencia de aportar parte del mobiliario individual; y a 
los demás Sacerdotes se les invita a cooperar a la solución de este problema en beneficio 
de nuestros hermanos, proporcionándonos algo de lo que nos falta, como son: mesas, 
sillas, armarios, cómodas, etc.139

Malgrat l’esforç fet en rehabilitar l’edifici i la propaganda de la seva inauguració 
va haver-hi una resposta molt minsa per part dels sacerdots ancians, ja que de fet 
els primers en acollir-se a la Casa renovada no ho van fer fins el mes de desembre 
i solament van ser dos: Mn. Joaquim Estrada Renom rector retirat de la parròquia 
de Sant Vicenç de Junqueres de Sabadell que va ingressar el 10 de desembre, i 
Mn. Joan Sirvent Padró, canonge retirat de Palma de Mallorca i que abans havia 
estat beneficiat de la parròquia de Mare de Déu de Betlem, el qual va ingressar la 
vigília de Nadal d’aquell any. El tercer en ingressar ho va fer el 21 de març que no 
era diocesà sinó de la diocesis d’Urgell, Mn. Secundí Solé Farré, rector jubilat del 
poble d’Altés.

Aquesta manca de resposta va portar a que la Junta, d’acord amb el Prelat, 
aprofités la celebració de la inauguració de la nova capella del Seminario Mayor per 

139  Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 1 de setembre del 1943. Pàg. 385
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celebrar-hi, el dia 27 d’abril, festa de Sant Felip Neri, model de sacerdots, un dia 
sacerdotal que a més de ser una preparació pel Congrés Eucarístic Diocesà que se 
celebraria a finals del mes de maig, fos també una ocasió perquè el clergat visités 
i conegués l’edifici restaurat. El Butlletí del Bisbat en va fer la convocatòria140 i 
poc temps més tard en va detallar la crònica dels fets,141acompanyant-la d’un breu 
història, de cinc pàgines, de la Institució amb el títol: Notas históricas sobre el 
“Seminario Mayor” de Las Corts.142 

En la convocatòria precisaven: Como anunciamos oportunamente, desde el día 
primero del pasado mes de agosto, terminada ya la reconstrucción de los daños sufridos 
en la pasada revolución, empezó a funcionar nuevamente nuestra venerada Casa del 
Seminario Mayor para Sacerdotes retirados.

Ahora, con motivo de la inauguración de la nueva Capilla de la Casa, de acuerdo 
con nuestro amadísimo Prelado, celebraremos de un modo oficial y solemne su 
rehabilitación, el viernes día 26 de mayo,, con un día sacerdotal, que sea a la vez 
preparación para el magno acontecimiento del próximo Congreso Eucarísitco 
Diocesano…

La convocatòria al recés sacerdotal la van seguir un centenar de sacedots que es 
van aplegar aquell matí del 26 d’abril al Seminario Mayor para Sacerdotes retirados del 
carrer del Remei de Les Corts per preparar-se a viure el Congrés Eucarístic Diocesà 
i visitar, a la vegada, l’edifici rehabilitat per atendre els sacerdots ancians. De bon 
matí es va fer la cerimònia de consagrar l’altar de la capella que s’inaugurava aquell 
dia. Tot seguit es va destapar la làpida commemorativa del martiri que van sofrir en 
la darrera persecució el Prior i tres sacerdots acollits en aquesta Casa Sacerdotal, 
fent especialment elogi de Mn. Antoni Vergés que essent Prior va romandre en 
al lloc de la seva missió sense fer cas de la tendència espontània de la pròpia 
conservació. A continuació començaren els actes del recés i, a la tarda, després de 
la benedicció amb el Santíssim es van visitar les dependències del Seminario Mayor 
explicant el funcionament de la Institució. La crònica acaba amb un elogi per part 
del Bisbe, Dr. Gregori Modrego, sobre la obra que es fa pel sacerdots ancians,i 

140  Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 26 d’abril del 1944. Pàg. 236

141  Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 12 de juny del 1944. Pàg. 327

142  Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 12 de juny del 1944. Pàg. 331 a 336.
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dient: “…quedando muy complacido y satisfecho de que el Obispado de Barcelona 
cuente con esta Institución a favor del sacerdote que, rendido por los años y el trabajo, 
puede encontrar un digno y merecido refugio donde pasar en santa paz y tranquilidad 
los últimos días de su vida.“143

Tot plegat es va fer per ajudar al clero a prendre consciència del què significa 
el Seminario Mayor per ells i per tot el bisbat, i a la vegada per contribuir a valorar 
i fer-se càrrec de la bona intenció dels prelats fundadors i de les moltes persones 
caritatives que han demostrat el seu amor i interès en proporcionar als sacerdots 
ancians una estança confortable i assegurar que tinguin un recer en aquesta 
Institució on seran més ben atesos que en les cases particulars.

143  Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 12 de juny del 1944. Pàg. 328
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Malgrat l’esforç realitzat per la Junta del Montepio en donar a conèixer la 
rehabilitació del anomenat Seminario Mayor para Sacerdotes retirados i de fer tota la 
propaganda possible perquè els sacerdots ancians s’acollissin a aquesta llar diocesana 
oberta a tots els preveres, la resposta va ser molt minsa, per no dir negativa.

Estadísticament constatem que des de l’obertura de la Casa renovada, a 
resultes de la desfeta ocasionada per la persecució religiosa, fins a la inauguració 
de la moderna Residència Sacerdotal, és a dir des del 26 de maig del 1944 al 18 de 
juny del 1968, en aquests 24 anys solament van demanar ingressar per residir-hi 
42 sacerdots, i encara un bon nombre d’ells solament s’hi estaven uns dies ja que 
buscaven un lloc per la convalescència d’una operació o d’una malaltia i un cop 
recuperats la deixaven per retornar al seus ministeris, o, el que és més dolorós, hi 
ingressaven tan greus que hi anaven a morir als pocs dies d’haver-hi ingressat. De 
tal manera que eren poques les habitacions que estaven ocupades habitualment, i a 
moltes d’elles eren per sacerdots d’altres diòcesis.

Amb tot hi havia un autèntic clima sacerdotal i piadós com ho demostra el 
fet que el dia 25 de juny de 1951, segons ho ressenya la revista San José Oriol, va 
ser beneïda i entronitzada la imatge del Miracler de Barcelona, obra de l’escultor 
Camps Arnau, regalada a la Institució. Hi van assistir el prior, Mn. Josep Martí 
amb els pocs residents i el germà Lluís Casanova, hospitalari de la santa Creu que 
cuidava d’ells.144   

A l’any 1952, del 27 de maig al 1 de juny, es va celebrar a Barcelona el 35 Congrés 
Eucarístic Internacional que va representar una gran afluència de congressistes 

144  Revista San josé Oriol, del septiembre de 1951, Pàg. 5 
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de tot el món amb molts bisbes i sacerdots. Va ser un extraordinari acte religiós 
d’homenatge a l’Eucaristia que a la vegada va significar una obertura d’Espanya 
al món, ja que fins a les hores, a causa de la dictadura del govern, la majoria de 
nacions no tenien relacions amb el nostre país i per tant eren pocs els estrangers 
que visitaven la nostra terra. La manca d’uns serveis d’hotels que poguessin atendre 
el nombrós nombre de congressistes va portar a la comissió que organitzava el 
Congrés a que fes una crida als ciutadans de Barcelona perquè oferissin, en cas de 
tenir-lo, lloc per atendre els congressistes estrangers.145

Moltes famílies van hostatjar bisbes o sacerdots a les seves cases aquells dies. 
Va ser tota una gran moguda. Una proba és que el Dr. Pi, director de la Clínica, 
adjunta al Seminario Mayor, va oferir a la comissió organitzadora les tres millors 
habitacions de que disposava amb estança completa i gratuïta. S’hi van hostatjar 
el Pare Teodosio Haluszezznskyj, arximandrita i superior general de l’Orde de sant 
Basili, amb el seu acompanyant el Pare Paolo Myskir, del consell General de l’Orde, 
que van celebrar diàriament la missa a la capella de les religioses en el ritus bizantí 
eslau, i també el professor franciscà Moneld Goemans, rector de la Universistat de 
Numgen d’Holanda, el qual també va celebrar a la capella la missa.

Aquesta petició d’habitacions pels congressistes també va arribar al prior del 
Seminario Mayor el qual va preparar, a indicació del bisbe, Dr. Modrego, totes les 
habitacions disponibles, a les quals el bisbe a fixar que s’hi poguessin hostatjar els 
sacerdots congressistes que arribessin a última hora i no tinguessin altre lloc per 
residir. Aquesta condició va fer que de fet solament demanés lloc el prevere de 
Zaragoza, Juan Azagra, que era l’organista del Pilar. Ell va celebrar la missa a la 
capella de la residència, els dies del congrés, i a la que s’hi van associar deu preveres 
de Navarra que estavan hostatjats en el veí Grup escolar de la plaça Comas.

Passat el Congrés Eucarístic va baixar més la notorietat de la Casa que subsistia 
amb un mínim de residents i amb una anomenada molt baixa entre el veïnat. Y, 
encara, s’hi va sumar per desvalorar-la encara més el fet de que a l’any 1956 es va 
clausurar la Clínica del Dr. Pi Figueras que des de l’any 1932 tenia arrendada la 
infermeria del Seminario Mayor, i que a més d’atendre els malalts que anaven a 
cercar els seus serveis, va ser ocasió de que alguns sacerdots passessin de ser atesos 

145  Vegis Gregorio Modrego Casaus. Autors Francesc. Muñoz, Josep M Marti i Fidel Catalán. Pàg. 383
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clínicament passessin a viure la convalescència a la Casa Sacerdotal i fossin així 
nous residents. Tota la impressió és que es caminava cap un final.

Era tan pobra la situació que el bisbe, Dr. Modrego, va decidir utilitzar 
l’edifici i les seves dependències que estaven buides i inutilitzades, sense suprimir 
la reduïda comunitat de sacerdots ancians amb les religioses que els atenien, per 
una nova realitat diocesana. Així el dia 14 de gener del 1957 va signar el decret 
d’erecció del nou Convictori Sacerdotal on s’acollirien els novells sacerdots després 
de l’ordenació i abans de començar el ple exercici del seu ministeri i apostolat, 
determinant que el seu domicili seria el Seminari Sacerdotal de Les Corts i que 
s’anomenaria “Collegium Sacerdotale Sancti Joseph Oriol”146

Aquesta decisió del Prelat era l’aplicació del desig manifestat pel Papa Pius XII 
en l’exhortació Apostòlica Menti nostrae del 23 de setembre del 1950 en la que al 
final del document manifesta el seu desig de que es fessin aquests centres pels nous 
preveres, ho deia així: De bon grat aprovem el que els nous sacerdots, allà on fos 
possible, durant alguns anys, siguin acollits en col·legis especials o convictoris, en els 
que guiats per homes prudents i amb experiència puguin exercitar-se més profundament 
en la pietat i en les sagrades disciplines, capacitant-los a cada un segons el seu qualitats 
pel ministeri sacerdotal. Per aquest motiu voldríem que tals col·legis es fessin en totes 
i cada una de les diòcesis o, si les circumstàncies ho exigissin unint-ne vàries diòcesis 
per aquest fi147

Quatre dies més tard de signar el decret d’erecció del Convictori, el mateix 
Prelat va escriure una pastoral en la que donava conèixer al Clero i als fidels de tota 
la Diòcesis la fundació del Convictori Sacerdotal Sant Josep Oriol i en ella justifica 
el que s’hagi escollit com a seu l’edifici del Seminario Mayor i ho escriu d’aquesta 
manera:

 Varias han sido las tentativas, varios los ensayos que hemos hecho para llevar a 
la realidad este deseo tan legítimo del Papa Pío XII. Por fin hemos decidido fundar 
el Convictorio en el Seminario que nuestros venerables predecesores destinaron con 
plausible celo a sacerdote imposibilitados físicamente para los ministerios. Diversas 

146  Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 23 de gener del 1957. Pàg. 23

147  Exhortació Apostòlica Menti Nostrae del Pius XII, del 23 de setembre del 1950, part III
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causas hicieron que últimamente fueran pocos, en su mayoría extradiocesanos, los que se 
acogieron a ese beneficio, entre otras razones, por no sentir verdadera necesidad del mismo.

Por eso no dudamos en destinar dicho Seminario a sede del convictorio de los 
jóvenes sacerdotes, sin perjuicio de la caritativa solicitud debida a los sacerdotes 
ancianos e imposibilitados, antes bien ventaja para ellos.

A ese fin gestionamos que la clínica establecida en una ala del edificio, fuera 
desalojada, lo cual fue fácil de conseguir, gracias a la gran comprensión del ilustre 
médico director.

En esa parte, pues, de gran capacidad, que ofrece muchas ventajas (entre otras 
la de contar con calefacción), se han instalado los ancianos, con gran contento de 
los mismos, quedando el Seminario que ellos ocupaban para los nuevos sacerdotes, 
después de realizadas en él las necesarias obra de adaptación.148

El Dr. Modrego, com veiem en aquesta pastoral, dóna a conèixer la fundació 
del Convictori en l’edifici del Seminario Mayor justificant-ho per la manca de 
residents i per la decadència de la Institució però manté el que queda, dignificant-lo 
i preparant-lo, sense saber-ho, com una resta que serà més endavant com l’esqueix 
d’una nova realitat i d’una tercera etapa molt enriquidora en l’atenció als sacerdots 
ancians: la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol.

Les Germanes Josefines de la Caritat de Vic que des de 1928 atenien als 
sacerdots ancians, tan al Seminario Mayor com a la clínica Pi Figueras, malgrat 
tancar-se la Clínica, continuaren atenent als pocs residents i fins van cuidar-se 
del bon funcionament del Convictori, fins que el Dimecres Sant de l’any 1965, el 
14 d’abril, van deixar aquests serveis per manca de religioses. El Convictori en el 
que coexistien les dues comunitats: la petita dels sacerdots ancians i la dels novells 
sacerdots, va existir fins l’any 1967 en que va ser utilitzat com a una de les residències 
en que constava el Seminari Conciliar de Barcelona.

És en aquests anys de decadència i de quasi absència d’atenció envers els 
sacerdots ancians, per part del bisbat, motivada per la manca de interès de la gent 

148  Boletín Oficial del Obispado de Barcelona. 23 de gener del 1957. Pàg. 6
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gran d’anar a residir en el Seminario Mayor i motivada, també, en part per la mala 
fama existent en l’ambient, que alguns sacerdots es van interessar en buscar alguna 
solució com ho va fer el director del Convictori, Mn. Joan Baptista Serrat que en 
va parlar al Dr. Modrego, en ocasió de fer d’intermediari d’un donatiu substanciós 
que varen lliurar al Bisbe; o com ho va proposar el canonge Dr. Lluís de Despujol a 
resultes d’una proposta que li va fer l’industrial Sr. Félix Llobet. Quan tot semblava 
que caminava cap a l’extinció de l’obra benèfica d’atendre els sacerdots ancians, 
s’obra una porta que culminarà amb la transformació del Seminario Mayor para 
Sacerdotes retirados amb la moderna Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, que 
serà la tercera etapa d’aquest gran servei que el Bisbat fa envers els sacerdots 
ancians i malalts.



133

Amb la dolorosa realitat de la quasi extinció del que fou, primer, un Asil per 
sacerdots ancians i posteriorment transformat en Seminario Mayor para Sacerdotes 
retirados, s’hi suma, en els ambients del clero i de tota la societat civil, en els anys 
seixanta del segle vint, el fet d’una canvi de mentalitat que es constata cada dia més 
en la manera de pensar i actuar que viu la gent sobre la forma d’atendre i de tractar 
els ancians, i a la vegada creix, cada cop més, el pensament d’un deure de justícia que 
exigeix oferir als sacerdots que han treballat i gastat tota la seva vida en el ministeri 
sacerdotal, i que desitgen un descans digne i acollidor una llar acollidora i adequada, 
la qual cosa ja no pot oferir-la, actualment, l’antic i benemèrit Seminario Mayor ja 
ell es mostra, més aviat, com una realitat desfasada. Per altra part l’Església en els 
seus darrers documents està marcant unes noves pautes en relació amb els sacerdots 
ancians: ja el Papa Pius XII en l’Exhotació Apostòlica Menti nostrae lloava les iniciatives 
que es fessin en pro dels sacerdots ancians, deia: Lloem de tot cor les disposicions que 
entre vosaltres (els bisbes) prengueu perquè no falti als sacerdots allò que és necessari pel 
seu viure de cada dia, i que previngui pel futur amb institucions i organismes adequats 
principalment pels casos de malaltia, d’invalidesa i de vellesa.149 I el Concili Vaticà II, 
ratifica aquest desig en el decret Praesbyterorum Ordinis sobre el ministeri i la vida dels 
preveres i demana: Siguin satisfactòriament solucionades tant la previsió i l’anomenada 
assistència sanitària convenients com el degut sosteniment dels preveres malalts, invàlids 
o vells. I els sacerdots ajudaran l’institut ja erigit, moguts per l’esperit de solidaritat envers 
llurs germans, les tribulacions dels quals han de compartir, però pensant a l’hora que 
d’aquesta manera, sense angúnies per la sort futura, podran practicar la pobresa amb més 
generós esperit evangèlic i consagrar-se totalment a la salvació de les ànimes.150

149  Exhortació Apostòlica Menti nosrae del Papa Piua XII, Part 3 

150  Decret Praesbyterorum Ordinis del Concili Vaticà II, núm.: 21
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Va ser precisament quan entre el clero es respirava a aquest ambient, que a 
finals del 1964 el canonge Lluís de Despujol va tenir unes converses amb un conegut 
seu: l’industrial de Calella de la Costa, Félix Llobet, sobre aquesta temàtica i que 
van desembocar en la possibilitat de donar una adequada solució al problema de 
transformar l’antic Seminario Mayor en una moderna residència per acollir i atendre 
els sacerdots ancians i que s’adaptés a les necessitats i mentalitat dels nostres dies. 
Havent-li explicat el canonge Despujol la realitat que existia a Les Corts amb tot 
el bé que aquesta Institució havia realitzat al llarg dels anys a favor dels sacerdots 
ancians i les dificultats que havia sofert i sofria actualment, el Sr. Llobet es va oferir 
a prendre en consideració la possibilitat d’aixecar un edifici de nova construcció i 
adequat per acollir ancians i que fos dotat dels mitjans idonis segons ho tenen les 
millors residències actualment existents.

Havent fet estudis sobre el preu que podria costar construir un edifici amb 
façana als carrers del Remei i de Joan Güell del barri de Les Corts de Barcelona, 
compost de planta baixa i tres pisos i destinat a residència de sacerdots ancians, 
i havent calculat que suposaria una despesa d’uns vint milions de pessetes, el Sr. 
Llobet es va brindar a realitzar aquesta obra amb el fi d’ajudar l’Església i, a la 
vegada, salvar jurídicament el seu impost civil aportant una ajuda humanitària a la 
que estava obligat a fer per les indústries que regia.

Però per interessos personals del mateix Sr. Llobet, al signar els contractes 
va precisar que condicionava la realització de l’esmentada obra a que no 
depengués únicament de la Cúria Diocesana sinó que desitjava, per motius que 
ell creia importants i jurídics, que en el govern i en l’administració de la nova Casa 
intervingués el Montepio del Clero com fins aquells moments, des de l’any 1932, 
portava el govern de l’antic Seminario Mayor.

El Dr. Despujol va informar de totes aquestes converses, el Sr. Arquebisbe, 
Dr. Gregori Modrego, el qual li va plaure molt aquesta oferta del Sr. Llobet ja 
que gràcies a ella veia una possible solució del problema que existia a la Diòcesi 
de solucionar l’atenció deguda als sacerdots ancians, que estava pràcticament 
abandonada, i, per tant, va manifestar-li que estava disposat a acceptar totes les 
condicions que li fossin presentades, si es que estaven al seu abast. El Sr. Llobet 
davant la bona disposició de l’Arquebisbe va indicar les següents condicions: 1ª.- la 
substitució de la forma de govern que fins aleshores dirigia la Institució iniciada el 
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1877, per una nova Fundació de la qual fos president el Dr. Despujol; 2ª.- que en ella 
la Junta del Montepio formés part dels Patronat; 3ª.- que a més de ser admesos els 
preveres de la diòcesi de Barcelona fossin també acollits a la residència els mossens 
oriünds de Calella de la Costa, d’on n’era fill el Sr. Llobet; i 4ª.- que la construcció 
del nou edifici fos dirigida i controlada pel mateix Sr. Llobet.

Acceptades aquestes condicions, el Sr. Arquebisbe, tot seguit, va encomanar la 
redacció dels Estatuts que hauran de regir la nova Fundació i en data del 14 de gener 
del 1965 va signar el decret per el que es va erigir l‘Institut Eclesiàstic no col·legiat, 
anomenat “Fundació Sant Josep Oriol”. En el decret, després de manifestar el seu 
interès i el de tot el clero diocesà pel problema de l’atenció als sacerdots ancians 
i malalts, i de fer saber l’aportació econòmica que va originar l’erecció de la nova 
Fundació, decreta la constitució de la Fundació amb les següents paraules: En uso 
de las facultades que Nos competen, y debidamente asesorados, venimos en erigir y 
erigimos en Nuestra Archidiócesis, con plena personalidad moral, a tenor del canon 
1489 y ss. Del Código de Derecho Canónico, un Instituto Eclesiástico no colegiado, 
denominado Fundación San José Oriol, destinado a los fines antes mencionados, el 
cual se regirá por los Estatutos aprobados por Nos en esta misma fecha.151

En els nous Estatuts es concretava que la Fundació tenia per finalitat l’exercici de 
la pietat i la caritat cristiana en forma de prestació d’habitatge i assistència corporal 
i espiritual als sacerdots del Presbiteri de Barcelona i també als naturals de la vila de 
Calella de la Costa, del bisbat de Girona, que es trobin jubilats i necessitats d’atenció. 
I aquests Estatuts dotaven al nou Patronat de plenes facultats de decisió i execució 
en el règim econòmic i administratiu de la nova Fundació i va quedar format per tres 
membres: el president que serà delegat i designat lliurament pel Prelat, i dos vocals: un 
d’ells un canonge designat pel Capítol de la catedral de Barcelona, i un altre que serà 
el president “pro tempore” del Montepío del clero de Barcelona. Així s’acomplia la 
condició demanada pel Sr. Llobet. El primer Patronat va quedar format per D. Lluís 
de Despujol com a delegat del Sr. Arquebisbe; el canonge Dr. Isidre Gomà, designat 
i en representació del Capítol; i el Dr. Genís Arimón, president del Montepío.

Erigida la Fundació amb les condicions demanades, el Sr. Llobet va ser 
autoritzat a elegir l’arquitecte i l’empresa constructora del nou edifici que havia 

151  Boletín Oficial del Arzobispado de Barcelona. 26 de enero de 1965. Pág.:35
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de ser una residència moderna. Ocuparia l’espai de l’edifici de la infermeria del 
Seminario Mayor, construït, a l’any 1927 i que al poc temps va ser arrendat al Dr. Pi 
Figueras que hi va bastir la seva clínica. També ocuparia el terreny de l’horta que 
limitava amb el carrer Joan Güell, quedant sense modificació i apart, l’antic edifici, 
de l’any 1875, que fins llavors era la seu de les atencions dels sacerdots ancians i 
que en aquells moments estava quasi sense ser utilitzat i amb l’espera de poder 
traslladar els pocs residents al nou edifici que es construiria. Aquest fet de tenir 
poques habitacions ocupades i la previsió del proper trasllat dels ocupants al nou 
edifici quan fos construït va decidir al Sr. Aquebisbe, a l’any 1957, de destinar-
lo a Convictori Sacerdotal, per residència del darrer curs del Seminari, quan els 
estudiants eren capellans acabats d’ordenar. 

Així, amb l’anuència del Sr. Arquebisbe, el 20 d’abril del 1965 van iniciar-se 
les obres quan els “Derribos Boix” van començar l’enderrocament de l’edifici que 
havia servit de Clínica per tal d’iniciar les obres de la nova residència Sant Josep 
Oriol, en el solar que ella ocupava, i tot sota la plena responsabilitat personal y 
exclusiva del Sr. Llobet i deixant només una parcial intervenció al Dr. Despujol, 
com amic i president del Patronat de la nova Fundació. A l’any 1965 s’iniciava una 
nova etapa en l’atenció dels sacerdots ancians.

A l’any següent, el mes de juliol de l’any 1966, l’agent de negocis del Sr. Llobet 
va advertir-li que la Fundació no estava reconeguda com a sotmesa al Patronato 
de Beneficencia Privada y que per tant aquesta atribució li era contrària als seus 
interessos ja que no podria rebre del Patronat certificacions de donatius de les 
quantitats pagades i amb elles justificar-se davant d’Hisenda. Per aquest motiu 
va negar-se de lliurar més diners per a continuar les obres. Fins aquell moment 
havia donat uns dotze milions de pessetes que corresponia, aproximadament a la 
meitat del pressupost. Malgrat les moltes entrevistes i converses buscant solucions 
el Sr. Llobet es va mantenir en la negativa de lliurar més donatius a menys que la 
Fundació fos reconeguda com un institut benèfic privat i que pogués trametre-li 
els corresponents rebuts. També van resultar estèrils tots els passos que es van fer 
a les instàncies civils, és a dir a la Junta provincial de beneficencia de Barcelona, per 
aconseguir aquest reconeixement a la Fundació, donant a la Institució un caràcter 
lo més civil possible i limitat, per tant el seu aspecte eclesiàstic; fins es van redactar 
una nous estatuts i es van canviar el nom per el de Fundació Sant Pacià. El resultat 
final va ser, per un cantó, la negativa de donar a la Fundació la qualificació d’entitat 



137

LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL. HISTÒRIA

benèfica, i per altre part la negativa a rebre els diners que mancaven per acabar 
del tot la construcció. I la consequència va ser la paralització de les obres per part 
de l’empresa constructora ja que no cobrava les factures, fins arribar a l’amenaça 
de l’embargament de tot el que existia sinó se li abonaven els deutes. Al no trobar 
una solució al greu problema tot va quedar paralitzat sense entreveure cap possible 
solució de tirar endavant les obres.

El dia 7 de gener del 1967 l’arquebisbe Marcel Gonzàlez Martín, que des del dia 
22 de febrer del 1966 era arquebisbe coadjutor de Barcelona amb dret de successió, 
va ser nomenat arquebisbe residencial al ser acceptada la renúncia de l’arquebisbe 
Modrego. Ell coneixia, per tant la realitat d’aquest problema i una de les seves 
primeres actuacions com a nou arquebisbe fou la de donar-ne solució i de tirar 
endavant les obres d’una realitat, com era la residència per a sacerdots grans, que 
ell veia com a molt necessària per la Diòcesis. Per aquest fi va destinar-hi, en primer 
lloc, cinc milions de pessetes que li havien lliurat un alt càrrec d’un organisme de 
Madrid per atendre, a la seva lliure disposició, alguna necessitat de l’Arxidiòcesi; 
i en segon lloc, havent fet els tràmits pertinents de destriar la part construïda de 
la resta de la finca, tramitar i acceptar una hipoteca per valor de deu milions de 
pessetes sobre ella a nom de l’Arquebisbat, i així disposar de diners. Aquesta solució 
va portar com a resultat el que es poguessin reprendre les obres el mes de febrer 
del 1967, i ser inaugurada la nova Residència Sacerdotal el dia 18 de juny del 1968.
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Represa la construcció del nou edifici va reunir-se el Patronat vàries vegades per 
anar endegant las coses necessàries per el bon funcionament de la nova institució, 
que seria la continuació d’aquell antic Asil i del posterior Seminario Mayor, i que 
confiaven inaugurar abans de l’estiu del 1968. Una de les primeres necessitats va 
ser el buscar i concretar una comunitat religiosa que pogués atendre degudament 
els ancians i malalts que serien els estadants de la nova Casa. Els membres del 
Patronat, d’acord amb l’Arquebisbe van demanar per fer el servei d’atenció als 
sacerdots ancians i malalts a la 

Superiora General de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, ja que 
es tracta d’una Congregació molt vinculada amb Barcelona, que havia nascut a 
l’Hospital de la Santa Creu i que té el carisma d’atenció als malalts i ancians, afí a les 
necessitats de la nova residència. Van signar un conveni provisional el Vicari General, 
Dr. Josep Maria Guix, i la Superiora General, Mare Teresa Mercader concretant que 
les Germanes Hospitalàries cuidarien de l’atenció dels sacerdots residents i de totes 
les altres necessitats de la nova casa sacerdotal. Posteriorment va ser signat en ferm 
el dia 3 de juny de 1971 entre el bisbe auxiliar Ramon Daumal i la Mare Superiora 
General. El dia 2 de juny de 1968 començaren a viure a les noves dependències 
destinades a elles, dedicant-se els primers dies a preparar lo més indispensable 
per a la utilització de les habitacions i dels serveis, és a dir de la cuina, menjador, 
bugaderia, etc... La primera Comunitat quedà formada per la Gna. Cristina Rosell,en 
funcions de superiora amb la comunitat de les Gnes. Teresa Anglés, Eulàlia Comelles, 
Josefa Franquesa, Lourdes Flix i Francesc Jofra, que si afegirà el mes de setembre.

El dia 7 d’aquell mateix mes, el Sr. Arquebisbe va signar el nomenament del 
primer rector de la Residència Sacerdotal, el Dr. Quirze Estop. Pels estatuts de 
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la Fundació el responsable de la direcció de la Residència tenia el nom de Rector 
en lloc del de Prior com fins llavors havien ostentat els que tenien la primera 
responsabilitat al Seminario Mayor. El nou rector, el dijous, dia 13, festa del Corpus 
Christi, i per delegació del Vicari General, va consagrar els dos altars de la Casa: el 
de la capella de la mateixa Residència i el de la capella de les monges, assistint-hi 
les religioses de la Casa i altres Germanes Hospitalàries. A l’altar de la capella de 
la Residència foren dipositades relíquies ex ossibus Sancti Nectarii, martyris; Sanctae 
Virginiae, martirys, de Sancti Joseph Oriol, presbiter et confessor. i a l’altar de la capella 
de les germanes les relíquies són dels dos màrtirs citats.

El dia 15 ingressà a un apartament del nou edifici el primer resident de la nova 
etapa: Mn. Lluís Grabalosa amb la seva majordoma, i en els següents dies van 
ingressar quatre mes: Mn. Lluís Garcia i la seva minyona en un altre apartament, 
i en habitacions individuals Mn. Joan Oller, Mn. Josep Escofet i Mn. Josep Tort. 
El dia 18 s’hi van adjuntar les persones (no pas residents ja que no n’hi havien) 
que habitaven encara l’edifici antic: el Prior: Mn. Josep Martí, el germà Lluís, 
Hospitalari de la Santa Creu que en els últims anys havia atès els residents, i el 
servent Secundino Cordón. En total eren catorze persones les que ocupaven ja el 
nou edifici en aquell dia de la inauguració i benedicció: el rector, sis mossens, dos 
serventes i les cinc monges.

Amb una invitació que es va enviar a tota els sacerdots de la Diòcesi i a moltes 
persones que podien estar interessades i havent-ho anunciat en els periòdics, el 
dimarts, 18 de juny del 1968, a les sis de la tarda, el Sr. Arquebisbe, Marcel Gonzàlez 
va beneir i inaugurar solemnement la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. En 
primer lloc, des del vestíbul i rodejat de tots els assistent i residents, va beneir tot 
l’edifici amb la pregària del ritual i l’aspersió amb aigua beneita, tot seguit va presidir 
una concelebració acompanyat del Vicari General, Dr. Josep Maria Guix, el nou 
rector de la Residència: Dr. Quirze Estop, del president del Montepio del Clero: 
Dr. Genís Arimon, del president del Col·legi de Rectors: Mn. Joan Bonet, del rector 
de la parròquia del Remei de Les Corts: Mn. Francesc Tena i de Mn. Joan Oller: 
un dels nous residents. A la homilia, el Sr. Arquebisbe presentà la Residència com 
a lloc de silenci i de recés, molt profitós per l’Església; va manifestar que desitjava 
que aquesta Casa fos un símbol de la Caritat i va donar gràcies a tots els qui havien 
fet possible aquesta Institució, recordant especialment el Dr. Despujol absent per 
estar hospitalitzat per una operació, fent-ne un elogi per la seva tenacitat i el seu 
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ímpetu per portar a bon terme aquesta obra diocesana. Finalment va dir que el 
pensar amb els sacerdots ancians li suscitava el record i la necessitat de pregar per 
el problema de les vocacions sacerdotals. Omplien totalment la nova capella, a més 
dels altres membres del Patronat i dels alts dirigents de l’empresa constructora, un 
bon nombre de sacerdots i laics, malgrat ésser pocs els residents i ésser una hora 
inoportuna pels sacerdots de fora ciutat.

Acabada la missa, el secretari del Montepio del Clero, Mn. Josep Maria Vidal va 
exposar una breu història sobre l’atenció als sacerdots ancians que ha dut a terme 
aquesta Institució des de la seva fundació, el 1877 fins a l’actual inauguració del 
nou edifici. I el Dr. Ramon Cunill, Delegat Episcopal pels Mitjans de Comunicació 
Social, obsequià als residents amb un aparell de televisió donat per la Comissió de 
Premsa del Bisbat. Finalment tots els assistents resseguiren les dependències de la 
nova Residència i ho celebraren amb un piscolabis al seu menjador.

Se’n va fer ressò d’aquesta inauguració amb una crònica el Dairio de Barcelona i 
també la Hoja Dioesana i el Boletín Oficial del Arzobispado de Barcelona. que a més 
de la crònica van detallar la finalitat i les característiques de la Residència.

L’endemà mateix de la inauguració va ingressar un nou resident, i a finals d’any 
ja sumaven dotze: vuit d’ells ocupant un apartament, acompanyats de la germana 
o majordoma i quatre en habitacions individuals. A més, donat que hi havia moltes 
habitacions individuals lliures, el Patronat va acordar facilitar l’allotjament a 
sacerdots que estiguessin de pas, acollint-ne en els sis primers mesos de vida, és a 
dir fins a finals de l’any 1968, un total de més de seixanta, dels quals cinc eren Bisbes 
i sis eren sacerdots de les dòcesis catalanes que eren alumnes del Centre d’Estudis 
Pastorals o de a Universitat de Barceelona, i durant els dies lectius estaven interns 
a la Resdiència. Tots aquests sacerdots residents o transeünts eren atesos pel 
rector, Dr. Quirze Estop, per les sis Germanes Hospitalàries, ajudades per quatre 
subalternes que treballaven d’una manera fixa a les ordres de les Germanes i pels 
dos ajudants, provinents de l’antic Seminario Mayor, el germà Hospitalari Lluís 
Casanovas i el criat Secundino Cordon.

Dos fets van sobresortir en aquests sis mesos finals de l’any 1968: la mort del 
resident Mn. Josep Martí i la renovació dels membres del Patronat. De Mn. Martí 
cal destacar que va ser Prior del Seminario Mayor més de quaranta anys, des de l’any 
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1920 al 1936 que va haver-ho de deixar per malaltia, i que per la mort martirial del 
seu successor va reincorporar-se, ja recuperat, i va cuidar de la Institució des del 
1939 al 1968. Va morir el dia 18 d’octubre. Va deixar un gran record que el detalla 
molt bé el Diari El Correo catalán quan en una nota necrològica deixa escrit: Mn. 
Martí fue llamado por su obispo para ocupar el cargo de prior del Seminario Mayor 
de sacerdotes retirados de nuestra diócesis. Ejerció este ministerio durante la mayor 
parte de su larga vida sacerdotal, con plena dedicación, poniendo al servicio de los 
sacerdotes ancianos o inválidos todas sus cualidades morales, sus fuerzas físicas, su 
talento y su prudencia y una singular caridad fraternal. Era el sacerdote bueno, paciente, 
comprensivo, diligente, ordenado, buen administrador152 Ell va ser l’únic resident que 
va passar del Seminario Mayor a la nova Residència i el primer en morir en ella.

El Patronat va renovar-se amb motiu de la dimissió voluntària del seu president, 
el Dr. Lluís de Despujol. Va assumir la presidència el Dr. Malaquies Zayas amb 
els altres dos membres que ja en formaven part: el canonge Isidre Gomà, en 
representació del Capítol Catedral y el Dr. Genís Arimon president de la Junta del 
Montepio del Clero de Barcelona. A indicació del Sr. Arquebisbe, el Dr. Despujol 
fou nomenat president d’honor i es va proposar que a més de tenir per secretari el 
rector de la Residència, hi hagués un assessor jurídic i formessin part del mateix 
Patronat un arxiprest elegit pel col·lectiu d’arxiprestos i un representant dels 
sacerdots residents que es realitzaria un cop fossin redactats els nous estatuts.

Així iniciava el camí aquesta Institució, anomenada Residència Sacerdotal Sant 
Josep Oriol, que enguany celebra les seves noces d’or.

152  El Correo Catalán del dia 5 de novembre del 1968
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La Residència Sacerdotal va dedicar-se, dia darrera dia, plenament a la 
atenció humana i espiritual als sacerdots ancians, però al disposar d’habitacions 
no ocupades, va obrir-se a altres sacerdots per facilitar una ajuda als sacerdots 
estudiants o que estaven de pas per Barcelona i, així, a més de fer un servei, a 
la vegada, es procurava una entrada econòmica molt necessària per la vida de la 
mateixa Residència. A l’acabar l’any 1969, el següent de la inauguració, hi residien 
16 sacerdots jubilats, 17 sacerdots no jubilats que per raons d’estudi necessitaven 
vivenda a Barcelona, i un total de 125 sacerdots, transeünts, van ocupar un o més 
dies les habitacions individuals desocupades. Als primers anys de vida de la nova 
Residència, i fins que els sacerdots ancians que es jubilaven no van ocupar totes les 
habitacions disponibles de la Casa, es va anar fent, aquest servei.

A l’any 1970 el bisbe auxiliar Ramon Daumal amb el seu secretari, Mn. Francesc 
Raventós, va traslladar la seva vivenda i despatx en dos dels apartaments del tercer 
pis, donant així un relleu a la Residència per la presència habitual en ella d’un dels 
bisbes diocesans. Ell va dedicar-se de ple a vitalitzar-la i després de ser nomenat 
president delegat de l’Arquebisbe en el Patronat, va dirigir els seus esforços en 
donar-li un sentit de família i a la vegada una solidesa econòmica. Va ser President 
del Patronat fins l’any 1998 en que va presentar la seva renúncia per raons d’edat.

L’ambient familiar el va aconseguir fent actes comunitaris que ajudessin 
als residents a sortir també del possible egocentrisme sense suprimir la lògica 
independència de cada un. El res del Rosari al capvespre va ser un moment de 
pregària comunitari on, a més de la trobada de tots, moltes vegades el bisbe donava 
notícies de la diòcesi o suggeria motius de pregària personal i col·lectiva. També la 
concelebració en les festes més importants, sobretot els dies de la Setmana Santa, 
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que ell va presidir, com també l’organitzar actes religiosos, culturals i recreatius com 
recessos, conferències o concerts i revitalitzar els costums populars d’algunes diades, 
com les revetlles, les sorpreses del dia de Reis, o les bromes el dia dels Innocents. 
A més donada la situació de malaltia del rector de la Residència, Dr. Quirze Estop, 
va fer que l’Arquebisbe nomenés com a vice-rector amb amples facultats al seu 
secretari particular, Mn. Francesc Raventós, el qual a més d’atendre’l en la seu 
càrrec episcopal l’ajudés i cuidés de la bona marxa de la Institució. (vegis a l’índex 
la relació de les conferències que s’han donat als mossens de la Residència aquests 
darrers tres anys)

El primer problema que el bisbe Daumal va afrontar va ser el del deute pendent 
d’abonar de la construcció de l’edifici, que sumava uns deu milions de pessetes i 
que al seu dia es va concretar en una hipoteca, la qual portava l’obligació d’haver 
d’abonar, durant deu anys, semestralment, part del deute amb els interessos 
corresponents, i que això representava, cada sis mesos, l’haver d’abonar la quantitat 
de més de set-centes mil pessetes. Els dos primers semestres es van abonar amb 
els diners que tenia la Residència però els dos venciments següents, al no poder-
los abonar, per manca d’efectius ho va fer la Caixa Diocesana avançant els diners. 
Però això no era la solució ja que amb les entrades habituals que tenia la Casa no es 
preveia tenir les quantitats per anar abonant els terminis. Calia buscar una solució 
viable que no fos ofegadora ni per la Residència ni pel Bisbat. La solució que es 
va trobar va ser la de destinar la venda amb copropietat d’un terreny en el carrer 
de Joan Güell, propietat de la Fundació Sant Josep Oriol, immediat a la mateixa 
Residència i afegint-hi una part del jardí, determinant en el contracte d’edificació 
l’obligació per part dels constructors de satisfer les tres primeres amortitzacions de 
la hipoteca com avançada dels quatre pisos que serien propietat de la Residència 
i que, es vendrien per saldar del tot el deute. Així es va realitzar i no solament 
es va saldar el deute sinó que la Residència va obtenir en propietat dues places 
d’aparcament.

El bisbe Ramon Daumal durant els 28 anys de President Delegat va desplegar 
la seva caritat pastoral en atendre els sacerdots retirats a la Residència. A més de 
la convivència i de fomentar la fraternitat sacerdotal va signar el Conveni amb 
les Germanes Hospitalàries ja que no hi havia cap escrit que regulés la funció i 
activitats de les germanes; va tenir les moltes reunions amb el Patronat, fent-lo molt 
actiu i que el va ampliar el nombre dels seus membres, cosa que va quedar regulada 
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al signar-se la renovació dels estatuts segons el nou codi de Dret Canònic. Fent 
també obres de millorament de la Casa.

 Tota aquesta orientació de la Residència Sacerdotal, que li va donar el 
Bisbe Daumal, va afavorir que els sacerdots retirats, a més de sentir-se reunits 
en una autèntica família, visquessin, amb senzillesa, la seva vida de preveres en 
una ambientació que els facilitava el dedicar-se a pregar i ajudar, segons les seves 
possibilitats, als ministeris de les parròquies o d’altres serveis diocesans. (vegis a 
l’índex la relació de parròquies que han rebut ajuda d’algun resident, en aquests 
darrers anys).

Ramon Daumal i Serra (1912-2008) Marcelo González Martín (1918-2004)
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El 3 de desembre de 1971 fou nomenat arquebisbe de Barcelona el Dr. Narcís 
Jubany que durant dinou anys va governar la Diòcesis. Un dels primers llocs que va 
visitar fou la Residència Sacerdotal en el dia de la festa patronal, va conviure amb 
els residents visitant els malalts amb els qui va conversar i participant en el dinar 
festiu de germanor. Ell la va estimar i ajudar al llarg del seu pontificat aprovant la 
reforma dels estatuts de la Fundació amb motiu d’adaptar-los al nou Codi de Dret 
Canònic. 

El nunci d’Espanya, Mons. Luigi Dadaglio, dia 11 de març del 1973 va visitar i 
va hostatjar-se a la Residència. En la seva estada a la Casa va saludar els sacerdots, 
visitant també els malalts i va exhortar-los a pegar per l’Església. Els Mitjans de 
Comunicació Social se’n van fer ressò. Així en donava constància La Vanguardia: 
Durante su estancia en Barcelona monseñor Dadaglio se hospedó en la Residencia 
Sacerdotal San José Oriol y aprovechó esta circunstancia para saludar a los sacerdotes 
ancianos allí residentes. En unas breves palabras que les dirigió expresó su satisfacción 
por la Obra, les agradeció el trabajo pastoral realizado por la Iglesia durante su vida 
y les exhortó a seguir en el servicio a la Iglesia con la oración para que la renovación 
emprendida según el espíritu del Concilio pueda seguir dando frutos abundantes.153 

Amb motiu de l’Any Sant, 1975, es va organitzar una peregrinació dels residents 
al Santuari de Montserrat. La va presidir el bisbe Ramon Daumal el qual amb 
un total de 38 persones van pujar a la muntanya de la Verge Bruna. A l’arribar 
l’autocar al Monestir sortiren a rebre el grup, dos monjos en nom de P. Abat que 
estava absent. El bisbe Daumal va presidir la conventual a la que van concelebrar 

153  La Vanguardia Española del dia 13 de març del 1973

XIX

FETS MÉS DESTACATS AL LLARG DELS VINT-I-CINC ANYS 
(1968-1993)



146

LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL. HISTÒRIA

els sacerdots residents Acabada la Missa foren rebuts pel P. Prior en una sala del 
Monestir en la que a més de donar la benvinguda va manifestar que si els sacerdots 
estaven contents d’haver pujat a Montserrat, també se n’alegraven els monjos 
de rebre’ls ja que els era tot un honor veure’s acompanyats per els respectables 
sacerdots que portaven tants anys d’entrega a l’Església. Després assistir al cant 
de la Salve a la Basílica, varen dinar a l’hotel on a les postres un resident, el P. 
Venceslau Ciuró alegrà l’ambient amb una sessió de jocs de mans. Convocats a 
la Basílica per guanyar les gràcies de l’any jubilar, un monjo va fer una explicació 
d’aquell acte i va dirigir les pregàries. Va ser un dia de pau i amor a la Verge Maria.

Amb motiu del tercer centenari de l’ordenació sacerdotal de Sant Josep Oriol es 
van programar una colla d’actes a l’arquebisbat de Barcelona i un d’ells, el dia 20 de 
maig de 1976, va consistir amb una jornada sacerdotal de convivència de sacerdots 
a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol per reflexionar sobre les virtuts del sant 
barceloní. Mn. Josep Campo, rector de la parròquia del Pi, va introduir l’acte, i tot 
seguit Mn. Tomàs Vergés va presentar la figura del Sant com a sacerdot. Després 
Mn. Josep Maria Ballarín va parlar sobre l’espiritualitat de Dr. Oriol. Acabant 
l’acte amb la pregària litúrgica i les paraules del bisbe Daumal que va invitar a viure 
la joia del sacerdoci. Va ser una trobada de fraternitat entre els sacerdots en actiu 
i els jubilats.

El Papa Joan Pau II va publicar el nou Codi de Dret Canònic que substituïa el 
que va ser proclamat per Benet XV, l’any 1917. Com a conseqüència es van haver 
de adaptar el estatuts de la Fundació Sant Josep Oriol promulgats pel bisbe Gregori 
Modrego a l’any 1965, al nou Codi, i en data del 16 de gener de 1987 el cardenal 
Narcís Jubany va signar la modificació com a resposta de la petició que li havia 
fet el Patronat. Estan redactats en una línea de continuïtat però es va modificar 
el nombre de membres del Patronat de tal manea que als existents de President-
delegat, el d’un canonge de la Seu i el d’un membre del “Montepio del Clero”, 
s’hi han afegit el Rector de la Residència, un membre del Consell Presbiteral, un 
membre del Col·legi de Rectors i un sacerdot jubilat i beneficiari de la Fundació. En 
la reunió del dia 23 de març, la festa patronal de Sant Josep Oriol, es va constituir 
el nou Patronat segons el estatuts renovats.

En plena celebració de l’any marià promulgat pel papa Joan Pau II, el dia 30 
de maig de 1988 un bon grup de residents, presidits pel bisbe Ramon Daumal 
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van fer un romiatge al santuari de El Miracle per guanyar-hi, allí, el jubileu. La 
missa concelebrada amb els monjos al Santuari i el dinar de germanor a la Casa 
d’Espiritualitat foren els punts culminants. En el viatge a l’anada van visitar el 
parador del Castell de Cardona, i al retorn el sepulcre de Sant Ramon en el poble 
de Sant Ramon del Portell.

La presència del bisbe Ramon Daumal ha fet que a la capella de la Residència 
s’hagin celebrat vàries vegades els actes de conferir l’ordenació de diaca o els 
ministeris de camí cap el presbiterat de seminaristes o religiosos. També, el dia 
17 de setembre de 1988, la germana Hospitalària Edilma Henao, colombiana, va 
fer la seva professió perpètua davant del Bisbe de consagració per sempre a la 
Congregació de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu.

Cada any, normalment, hi ha algun resident que celebra els cinquanta anys de 
sacerdoci, que d’alguna manera es celebra comunitàriament, però en el 1989 ha 
tingut un to de més solemnitat al escaure’s el que ho han celebrat el bisbe Daumal 
i quatre residents més: Mn. Josep Bach, Mn. Josep Cabestany, Mn. Josep Masdeu i 
Mn. Josep Mollfulleda. Cada un d’ells ho va celebrar al dia d’aniversari, però el dia 
19 d’octubre amb la presidència del cardenal Narcís Jubany, que també celebrava 
les noces d’or en el presbiteri, es va solemnitzar a la Residència amb una Eucaristia 
i amb un dinar festiu.

Amb data del 23 de març del 1990 va ser designat com arquebisbe de Barcelona, 
monsenyor Ricard Maria Carles, el qual, després de prendre possessió de la Seu, va 
visitar als sacerdots ancians acollits a la Residència als quals va saludar i els digué 
que “agraïa tot el que havien fet per la diòcesi al llarg de la seva vida i també el que 
encara fan avui amb la pregària i amb les ajudes ministerials a parròquies veïnes, 
segons les seves possibilitats. Els demanà que estiguessin contents de ser sacerdots, 
ja que ell mateix –i el propi Sant Pare, segons li havia dit- estava més content del fet 
de ser sacerdot que del fet de ser bisbe. Afegí que esperava poder-los visitar sovint, 
ja que estimava molt aquesta casa”.154

El juny de 1992 es va rebre una carta de la Regidora del Districte comunicant 
que la torxa dels Jocs Olímpics passaria pel carrer Joan Güell i que demanava que 

154  Full Dominical de l’Arquebisbat de Barcelona. 1 de juliol de 1990
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s’engalanessin els balcons amb senyeres i flors per demostrar la il·lusió de viure un 
esdeveniment sense precedents. Una gran senyera de dalt a baix de la façana de la 
Residència i els aplaudiments dels residents al pas de la comitiva de la flama es van 
sumar a la joia d’aquells dies.
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El dia 18 de juny de 1993 es van complir vint-i-cinc anys de la inauguració de 
la Residència Sacerdotal, continuadora de l’Asil per a sacerdots i del Seminario 
Mayor de sacerdotes retirados. Les celebracions van començar entorn del dia 18 i van 
tenir la seva cloenda en la festa de Sant Josep Oriol de l’any 1994. Es va preparar 
l’ambient de la diòcesis amb notes i escrits en els diaris, revistes i publicacions, i 
també amb converses a diferents estaments diocesans com el Consell Presbiteral o 
el Col·legi de Rectors.

Es va confeccionar i repartir un programa que anunciava els actes més destacats 
a realitzar: el dia 19 de juny una concelebració per agrair a Déu l’existència de la 
Residència Sacerdotal i tot el bé que ha fet als sacerdots jubilats al llarg d’aquests 
anys; un mes més tard, el dia 17 de juliol, la concelebració per recordar l’aniversari 
de la constitució de la comunitat de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu i el 
dia 23 de març de l’any 1994 celebrar la festa patronal de Sant Josep Oriol com a 
cloenda de les festes dels vint-i-cinc anys.

El dissabte dia 19 de juny tingué lloc una solemne concelebració per agrair els 
fruits pastorals i espirituals que ha s’han obtingut en els vint-i-cinc anys gràcies a 
aquesta obra diocesana. Va presidir la Concelebració l’Arquebisbe, Ricard Maria 
Carles, acompanyat dels bisbes: Daumal, Capmany, Carrera, Soler i dos dels 
preconitzats bisbes auxiliars Traserra i Vives. També hi concelebraren 42 sacerdots, 
residents, membres del Patronat i amics de la Residència.

El dia 17 de juliol es van commemorar els vint-i-cinc anys de l’arribada a la 
Residència de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu amb una concelebració 
presidida pel Dr. Narcís Jubany, cardenal arquebisbe emèrit, acompanyat pel bisbe 

XX
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Daumal, dels mossens de la Casa i bon nombre d’altres sacerdots. Hi va assistir 
la Mare General de la Congregació amb tot el seu Consell, i també moltes de les 
religioses que, durant poc o molt temps, havien servit a la Residència, puix van 
ser especialment invitades. Al començar la Missa el bisbe Daumal va fer un elogi 
de tot el servei que realitzen les Germanes Hospitalàries afirmant que aquesta 
celebració era manifestació i agraïment de la Residència i de tota l’Arxidiòcesi 
de Barcelona a la Congregació, tan barcelonina, pel servei realitzat segons el seu 
carisma hospitalari. A l’acabar l’acte, com també es va fer el 19 de juny, es va tenir 
una trobada fraterna, en el jardí, amb un piscolabis per compartir l’amistat i els 
records entre els assistents.

L’ambient commemoratiu es va mantenir durant els mesos que separaven 
el començament de la cloenda de l’any de les noces d’argent de la Residència 
Sacerdotal. Manifestacions d’estimació envers aquesta Institució diocesana es van 
anar fent per part de sacerdots i laics, en forma de visites o cartes. Així, per exemple, 
en una de elles es deia: “El Patronat de la Fundació Sant Llorenç, sensible a tot 
el que afecta els sacerdots i d’acord amb les finalitats de dita institució, s’ofereix 
a pagar el projecte i la corresponent memòria de la realització de reconvertir els 
apartaments en un altre tipus d’habitació, si creieu convenient fer-la”: era un 
veritable regal que molt es va agraïr.

Dos dies abans de la festa de Sant Josep Oriol, i en els actes que se celebraven 
amb motiu dels vint-i-cinc anys de la Residència Sacerdotal, els sacerdots residents 
obsequiaren a Mons. Daumal amb un nou Sagrari per la Capella de la Residència, 
per felicitar-lo per la seva dedicació a la Casa i amb motiu d’haver celebrat les noces 
d’argent en l’episcopat. Sobre l’arca de plata hi ha gravat aquest escrit: “Ofrena dels 
sacerdots de la Residència a l’Excm. Mons. Ramon Daumal i Serra en els XXV anys 
de la seva consagració episcopal. Festa de Josep Oriol 23 març 1994”.

A la vigília es van tenir dues conferències, la primera de les quals tenia per tema: 
“Resum històric de la Residència (1875 a 1968 i 1968 a 1993)” que fou donada pel 
canonge arxiver, Dr. Josep Maria Martí Bonet, i la segona amb el tema: “L’estima 
fraternal entre els sacerdots i envers els sacerdots jubilats i malalts” que fou 
impartida per l’Arquebisbe de Toledo, cardenal Marcel Gonzàlez Martin el qual, 
a l’any 1968, va fer possible que s’acabessin les obres de la Residència i que pogués 
ser inaugurada i beneïda per ell mateix.
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El dia 23, va ser el punt àlgic de les festes dels vint-i-cinc anys amb la solemnització 
de la festivitat de sant Josep Oriol. Va començar amb una concelebració presidida 
pel cardenal Marcel Gonzàlez, Concelebraren el bisbes Daumal i els auxiliars Tena, 
Traserra i Vives, amb 59 preveres i l’assistència de molts fidels, familiars i amics 
dels residents. A l’ofertori es va fer la benedicció del Sagrari i d’un Copó que una 
amics de la Casa havia regalat. Al migdia van presidir el dinar festiu i de germanor 
el cardenal Mons. Marcel amb l’arquebisbe Carles, el bisbe Daumal i els cinc bisbes 
auxiliars i amb tots els membres del Patronat. A mitja tarda Mn. Tomàs Vergés va 
donar la conferència sobre “Sant Josep Oriol i el sacerdoci”.

L’endemà al matí es va concloure l’any amb una missa concelebrada en sufragi 
dels sacerdots, religioses, familiars i serventes que van morir a la Residència durant 
aquests vint-i-cinc anys. La situació de la Institució era totalment diferent de trenta 
anys enrere: s’havia passat de una decadència i desvalorització de l’obra a un 
reconeixement de la importància i acceptació per part de l’arxidiòcesi. 
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El Cardenal Ricard Maria Carles va nomenar nous canonges de la Seu de 
Barcelona entre els quals hi havia el Rector de la Residència Sacerdotal, Mn. 
Francesc Raventós. Per aquest motiu els sacerdots residents decidiren fer una recapta 
per obsequiar-lo amb la vestimenta coral dels canonges. El dia 17 de juliol del 1996, 
dos dies abans de la presa de possessió, en una trobada amical, li van fer la donació, 
tot dient un d’ells en nom de tots: “A l’assabentar-nos del vostre nomenament de 
canonge, foren varis els residents qui, de manera espontània, suggeriren que calia 
donar-vos un sincer testimoni de consideració i estima. Això feu que miréssim si aquet 
sentiment era compartit de tots els altres i, efectivament, així fou. Amb una unanimitat 
absoluta, al parlar-ne d’un a un, a tots ha semblat un deure de fer la seva aportació...”

El Sr. Bisbe Ramon Daumal va presentar al Cardenal Carles la seva renúncia 
la càrrec de President-Delegat del Patronat de la Fundació Sant Josep Oriol, 
per raons d’edat i de malaltia. Durant 28 anys havia guiat l’entitat a realitzar un 
bon funcionament per atendre humana i espiritualment els sacerdots ancians; i, 
acceptada la renúncia, va seguir vivint a la Residència on amb la seva presència i 
amb la seva paraula va continuar ajudant per la seva bona marxa. El dia 26 d’octubre 
de l’any 1998 va ser designat per substituir-lo Mons. Carles Soler que ho va ser fins 
l’octubre de 2001 al ser promogut al bisbat de Girona. El va succeir Mons. Josep 
Àngel Sàiz que va ser President Delegat solament dos anys ja que fou nomenat 
bisbe de la nova diòcesi de Terrassa. Darrera d’ell, al 2005 fou nomenat el bisbe 
Joan Carrera que ho fou tres anys, fins la seva defunció. L’any 2009 ho ha estat 
Mons. Sebastià Taltavull que ha exercit el càrrec fins el 2017. 

Per iniciativa d’un dels residents es va suggerir i demanar l’opinió a tots els 
residents la proposta sobre la conveniència de tenir una imatge del Sant Patró, Sant 
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Josep Oriol, al presbiteri de la Capella de la Residència, sufragada entre tots, i d’un 
format semblant a la imatge que hi ha de la Verge Maria, col·locant-la al costat 
oposat. Va ser un desig unànime de tots els mossens de fer realitat aquesta idea, 
la qual es va realitzar escollint, d’entre quatre models que es van presentar el de 
l’escultor Joan Puigdollers. Un cop feta va estar exposada a la sala de visites adjunt 
a la porteria, i el dia 30 d’octubre de l’any 2000 va ser introduïda i beneïda pel bisbe 
Carles Soler.

A l’any 2001 es van iniciar les obres de transformació dels apartaments del primer 
i tercer pis en dues habitacions individuals cada un d’ells, amb el fi d’aconseguir 
tenir més habitacions, ampliant així la capacitat de la casa, de sis a dotze habitacions 
a cada pis, i per poder acollir més preveres jubilats i poder tenir unes llars i una sala 
d’infermeria on siguin més ben atesos els malalts crònics. El dia 26 de novembre del 
2002, amb la presència del Sr. Cardenal i dels membres del Patronat, es van beneir 
i inaugurar les noves estances.
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El dia 15 de juny del 2004 va fer pública la divisió de l’Arquebisbat i el 
nomenament de nou arquebisbe. Amb el corresponent decret de la Congregació 
Romana la arxidiòcesis quedava dividida en tres: la metropolitana de Barcelona 
i les dos sufragànies de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, essent nomenats, a la 
vegada, els respectius bisbes: Mons Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona; 
Mons. Josep Àngel Sàiz, bisbe de Terrassa i Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant 
Feliu. Aquesta manera de dividir la diòcesi va sorprendre a la majoria de residents 
i va portar a fer molts comentaris amb la manifestació de diferents punts de vista i 
d’opinió.

Una bona colla de residents van participar en els actes de comiat del Cardenal 
Carles, a la basílica de Santa Maria del Mar, el dia 27 de juny, i més tard, el 18 de 
juliol, al de la presa de possessió del nou arquebisbe Lluís Martínez Sistacha la 
Catedral. El qual, temporalment i fins que no tingués arranjats els seus apartaments 
al Bisbat va establir la seva estança a la Residència Sacerdotal.

Com a conseqüència d’aquets nomenaments l’arquebisbe Lluís passa a ser el 
nou President del Patronat de la Fundació Sant Josep Oriol i el bisbe Àngel Sàiz, 
pel fet de ser nomenat bisbe de Terrassa, va cessar com a President Delegat i, per 
tant, calia el nomenament del seu successor. En substitució seva, el dia 8 de febrer 
el Sr. Arquebisbe va signar el nomenament de President Delegat a favor de Mons. 
Joan Carrera que va acceptar el càrrec amb la mateixa il·lusió i desig d’ajudar als 
sacerdots ancians de com ho han fet els seus antecessors.

També aquesta divisió i la nova situació de l’antic bisbat de Barcelona demanava 
una revisió i actualització dels estatuts de la Fundació perquè jurídicament constés 
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clarament que la Residència Sacerdotal està plenament oberta als mossens dels 
tres bisbats de la nova Província Eclesiàstica. Després d’un llarg procés i prèvia 
la presentació de modificacions d’alguns punts dels estatuts per part del Patronat, 
el dia 7 de novembre de 2007 el Sr. Arquebisbe Metropolità va signar el decret 
d’aprovació de la nova redacció dels estatuts amb el vistiplau dels bisbes de Sant 
Feliu de Llobregat i de Terrassa.

Les modificacions més destacables que es poden constatar en els nous estatuts 
són: en primer lloc, a l’article 2 sobre les finalitats de la Fundació, es precisa que 
el seu fi és la prestació d’habitatge i assistència corporal i espiritual a sacerdots 
dels Presbiteris diocesans de Barcelona, de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa. 
Més endavant, a l’article 7-2, que fa referència al Patrona,t s’amplia el nombre de 
patrons per fer-lo més representatiu, quedant així descrit: El Patronat –que serà 
presidit per l’Arquebisbe de Barcelona o un Delegat seu permanent- estarà integrat per 
les següents persones: a) Un Director de la residència. b) Quatre membres designats: 
dos per l’Arquebisbe de Barcelona, un pel Bisbe de Sant Feliu de Llobregat i un pel 
Bisbe de Terrassa. c) Un canonge de la Seu de Barcelona, elegit pel Capítol catedralici. 
d) Un membre del Col·legi de Rectors de Barcelona, elegit pel seu òrgan de govern. e) 
Un sacerdot jubilat i beneficiari de la Fundació, elegit pel col·lectiu de beneficiaris. A 
l’article 9.2 s’especifica que el Director de la Residència Sacerdotal es nomenat per 
l’Arquebisbe de Barcelona escoltant els Bisbes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa. 
Sobre la possible modificació dels estatuts, en l’article 12, s’afirma: caldrà l’aprovació 
expressa i donada per escrit de l’Arquebisbe de Barcelona comptant amb l’aprovació 
dels bisbes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa. I, a l’article 14, sobre la dissolució 
de la Fundació i cancel·lació dels bens romanents, s’afirma el que diuen els antics 
estatuts de que revertiran a favor del bisbe de Barcelona que li correspon donar-li 
el destí segons el que es diu en l’escriptura de 1887 sobre la cessió de la finca a favor 
de la Mitra; però l’Arquebisbe prendrà la decisió comptant amb l’acord dels bisbes de 
Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.

Aquesta divisió del bisbat de Barcelona ha estat un gran enrenou en la vida i 
la pastoral de la Diòcesi, però en la vida interna de l Residència Sacerdotal no ha 
suposat motius de divisió entre els residents, ja que la fraternitat entre tots ells s’ha 
mantingut igual, siguin, ara, de quina diòcesi que siguin. 
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Va ser molt emotiva la beatificació del gran metge, apòstol de la joventut i 
prevere de Barcelona, el Dr. Pere Tarrés, el dia 5 de setembre de l’any 2004, al 
santuari italià de la Mare de Déu de Loreto. Allà hi van assistir alguns residents, 
units a la peregrinació diocesana, però la majoria dels sacerdots jubilats van seguir 
la cerimònia per la retransmissió televisiva. Tota la Residència va viure aquesta 
efemèride i la joia d’aquest fet, i es va plasmar en la missa d’acció de gràcies que es 
va celebrar a la Capella de la mateixa Residència, pocs dies després, presidida pel 
Bisbe Daumal el qual en l’homilia va recordar paraules i fets que ell havia viscut 
amb el nou Beat. Acabada la missa, i a la sala d’actes, els que havien anat a Loreto 
van ensenyar fotografies i van explicar les seves vivències.

Un bon benefici pels residents i una modernització per la Residència, a l’any 
2007 va ser la instal·lació de un sistema de refrigeració a totes les habitacions. El 
Patronat, havent aconseguit tenir un capital per aquest fi, després d’estudiar els 
pressupostos presentats, va decidir executar el que va semblar millor. Malgrat l’alt 
cost econòmic que representava es va poder realitzar l’esperada renovació gràcies a 
tres donatius (de dues Fundacions i d’un particular) ja que per les entrades normals 
no hauria estat possible.

L’any 2008 quedarà marcat a la Residència Sacerdotal per la mort del bisbe 
Ramon Daumal –mossèn Ramon com li agradava que l’anomenessin- que havia estat 
President Delegat del Patronat de la Fundació durant 28 anys. Durant aquest temps 
va donar solidesa a l’organització de la Casa, donant-li un bon ambient de família 
i procurant que es realitzés sempre el fi de la mateixa d’acollir i donar una bona 
assistència corporal i espiritual per aconseguir un ambient de germanor, de joia i de 
serenitat. Va morir el dia 10 de febrer i es van celebrar les exèquies a la Residència 
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en una concelebració presidida pels cardenals Martínez i Carles. Posteriorment es 
va traslladar el difunt a la Cartoixa de Montalegre on va ser enterrat com un monjo 
cartoixà en el claustre del monestir. L’endemà, a la catedral de Barcelona, amb tots 
els bisbes de Catalunya i amb molts fidels, es va celebrar un funeral. Va deixar un 
gran exemple, va estimar la Residència i va ser estimats per tots. 

Un fet important de l’any 2009 fou el que a començaments d’any es va distribuir 
a tots els residents el fulletó ”Reglament de règim interior”, de 27 pàgines, on hi ha 
plasmades les normes bàsiques amb les que es regula la vida interna de la Casa. El 
seu contingut i la seva redacció va ser aprovada pel Patronat i fou editat en data del 
18 de desembre de l’any anterior. En ell a més de la presentació, hi ha la pauta a 
seguir per les admissions de nous residents; les normes generals de funcionament i 
convivència; i la concreció de les normes sobre l’habitació del resident, el menjador, 
els serveis litúrgics, l’atenció sanitària, la bugaderia i l’aportació econòmica. El tenir 
publicat aquest reglament facilita la convivència evitant possibles conflictes.

Un altra fet destacat de l’any 2009 ha estat la mort de l’Arquebisbe, Bisbe 
Emèrit d’Urgell, Mons. Joan Martí i Alanis, que era resident des de que va jubilar-
se del ministeri episcopal a l’any 2003. Durant els sis anys d’estada a la Casa 
Sacerdotal va captenir-se amb una gran senzillesa i amb un generós esperit de 
servei, compartint totes les activitats que es realitzaven a la mateixa Residència: 
va presidir moltes vegades la concelebració de l’Eucaristia en dies festius, va donar 
una tanda d’exercicis espirituals en la mateixa Residència, especialment pels malalts 
que no poden sortir de la casa. Vàries vegades va parlar als mossens exposant el seu 
pensament i punts de vista sobre fets i esdeveniments de l’Església i del món. Es va 
fer estimar, i per això la seva mort a ser molt sentida.

La vinguda del Papa Benet XVI a Barcelona per realitzar el ritus de la consagració 
de la nova Basílica de la Sagrada Família ha estat, sense cap dubte, l’esdeveniment 
més important que ha tingut lloc, durant l’any 2010, a la nostra Ciutat, i llògicament 
també ho ha estat per la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. Tots els residents 
van seguir el fet, ja sigui estan presents a la nova Basílica com a concelebrants a 
l’acte de la consagració, o bé seguint el ritus de la retransmissió que es va fer per 
televisió. Però cal dir que no sols es va viure aquell dia sinó que durant una colla de 
mesos, abans, ja es va viure la preparació gràcies a les comunicacions de la premsa i, 
sobretot, pel llibret de les set catequesis proposades per conèixer millor l’arquitecte 
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Gaudí i la seva obra arquitectònica que en grups es van estudiar. Per altra part el 
Cardenal va explicar als residents els efectes i els fruits que se’n seguiren de la visita 
del Papa, i va obsequiar a tots amb uns rosaris donats pel mateix Papa.

El dia 17 d’octubre del 2012 el resident Mn. Joan Rius i Falcó va complir cent 
anys. Va presidir la concelebració en la que s’hi van adjuntar tots els residents amb 
familiars i amics. En un dinar festiu, a les postres se’l va obsequiar amb un gran 
pastis amb les candeles que recordaven el centenar d’anys viscuts, amb una poesia 
que li va dedicar el poeta i resident Mn. Manel Tort mentre es cantava amb una 
tonada que va compondre Mn. Joaquim Vives en la que es deia: Has mirat com Jesús 
amb bondat; has parlat de la fe i la virtut, i el teu cor, sempre encès, ha estimat. Oh, 
mercès, Mossèn Rius, llum i ajut. Ell va correspondre amb unes paraules d’agraïment 
i amb una estampa del Bon Pastor en la que s’hi llegia: GRÀCIES. Gràcies per la 
vostra pregària i el perdó i l’amor que Déu Pare i creador m’ha concedit en els cent anys 
de vida cristiana. El meu agraïment és i ha estat pels bons exemples que he rebut en la 
vida. Posteriorment, el dia 3 de desembre, va rebre la medalla de la Generalitat i 
una placa commemorativa de la diada ofrenada pel Regidor del Districte.

El dia 12 de desembre de l’any 2013 es va fer el relleu de Mn. Francesc Raventós 
com a rector de la Residència, substituint-lo Mn. Joan Rodríguez. Després de 43 
anys de cuidar del bon funcionament de la Casa Sacerdotal, per raons d’edat ha 
traspassat el treball d’atenció immediata dels residents. L’acte es va produir al terme 
d’un dinar de germanor presidit pel Cardenal Martínez Sistach i amb l’assistència 
dels bisbes de Terrassa i Sant Feliu i membres del Patronat. El Cardenal va 
sintetitzar l’obra del rector cessant amb aquestes paraules: “Mn. Raventós ha fet de 
la Residència Sacerdotal una veritable família; aquesta casa no seria com és sense la 
seva dedicació de més de 40 anys. Exercir tants anys com a rector de la mateixa li ha 
exigit hores de donació, de generositat i de diàleg. Ha estat pel mossens un veritable 
germà”. Amb tot Mn. Rodríguez per raons de salut va renunciar als sis mesos i Mn. 
Raventós va tornar a assumir la responsabilitat de rector fins el setembre del 2016 
que va prendre possessió el nou director, Mn. Josep Serra. 
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Perspectiva virtual amb el nou edifici

La futura Residència
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L’antic edifici on s’acollien els sacerdots ancians i que s’anomenava 
“Seminario Mayor” al quedar desocupat pel trasllat dels residents al nou edifici 
de la Residència Sacerdotal, va ser ocupat per uns grups dels seminaristes de 
Barcelona. La seva estada va ser relativament curta ja que va durar uns pocs 
anys. A continuació hi van residir els alumnes del Seminari Menor que havien 
deixat definitivament l’edifici de la Conreria a Tiana. I pocs anys després 
quan aquests es van traslladar a viure al Seminari Major del carrer Diputació 
de Barcelona, l’edifici va quedar buit i el Patronat va creure oportú buscar un 
arrendatari a fi de tenir una entrada per ajudar a sufragar les despeses de la 
Residència Sacerdotal.

La Confraria de la Mare de Déu de l’Esperança que té la seu prop de la 
parròquia de Sant Just, amb motiu de uns arranjaments a l‘edifici, va llogar per 
dos anys el Convictori abonant un lloguer que mensualment era una bona ajuda 
per la Residència Sacerdotal. Al acabar els dos anys s’havien buscat nous possibles 
llogaters i se’n havien trobat alguns, però el bisbe auxiliar, Mons Sebastià Taltavull 
va creure millor buscar una ajuda que fos segura durant anys i per a quest motiu va 
confiar aquests assumpte a la Delegació d’Economia del Bisbat, la qual amb data 
del 17 de desembre del 2014, amb el seu consell, la Fundació Sant Josep Oriol 
va signar un contracte amb l’empresa “EnCampus Residencia de Estudiantes, 
S.A.” en el que es determinava que el Patronat cedeix durant cinquanta anys 
l’antiga finca dels sacerdots ancians amb el dret de construir-hi un edifici que 
sigui una residència per professors d’universitat i doctorands i amb el compromís 
de remunerar a la Fundació sant Josep Oriol amb sis mil euros mensuals en la 
primera part del projecte i després amb dotze mil set-cents cinquanta.
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Es van tramitar les llicències municipals per a dur a terme el projecte, però abans 
de rebre tot permís l’empresa constructora va començar les obres de demolició 
interior de l’edifici Convictori sense tenir la corresponent llicència d’obres. Això 
va portar a que l’Ajuntament ordenés la supressió immediata de les obres el 
novembre del 2015, i l’empresa al no poder treballar, d’acord amb el Bisbe Auxiliar 
i la Delegació d’Economia, va deixar d’abonar els sis mil euros mensuals des del 
començament de l’any 2016, esperant poder reiniciar les obres per seguir abonant 
la quantitat establerta. I l’edifici va quedar inservible ja que quasi solament estan 
dretes les parets exteriors.

Això ha estat un veritable contratemps per la Residència Sacerdotal la qual a 
més de no cobrar les mensualitats es veu obligada a abonar totes les despeses que 
pugui originar l’edifici del Convictori. Amb això s’hi ha sumat un moviment de veïns 
en contra les obres i amb l’aferrissada postura de no admetre una futura residència, 
que la veuen com un hotel camuflat, i de exigir, a la vegada, la destinació del terreny 
a un jardí obert al veïnat. I per a donar a conèixer les seves reivindicacions han fet 
manifestacions i escrits de protesta a la premsa i han enganxat cartells a les façanes de 
les cases i han fet pintades a les parets on està ubicat l’edifici. L’Ajuntament,davant 
de les pressions ha donat llargues a l’assumpte

Mentre s’espera la solució de la problemàtica s’ha format un ambient, entre el 
veïnat, cada vegada més enrarit contra les obres, la qual cosa complica la seva solució. 
El Patronat i la Delegació d’Economia del Bisbat amb l’empresa constructora i 
l’Ajuntament han de trobar una possible solució d’edificar una residència d’ancians 
pel Barri, en lloc de la prevista per estudiants i doctorands, rebaixant l’altura del 
futur edifici de sis a quatre pisos. Ho van donar a conèixer en un comunicat de 
premsa del dia 5 de juliol del2017. El veïns ho consideren una “victòria veïnal” 
però segueixen demanant, sense cap fonament, un jardí ja que una edificació seria 
en perjudici urbanístic i ambiental. Amb tot l’Ajuntament ha ajornat sine die la 
llicència d’obres.  
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El delegat permanent del president del Patronat de la Fundació Sant Josep 
Oriol, Mns. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar, a l’any 2010 va demanar a una 
Consultora especialitzada en projectes socials i sanitaris, un estudi sobre la 
Residència Sacerdotal. El resultat d’aquesta consulta va ser un dossier de cinquanta 
pàgines sobre la reorganització de la Residència. Aquest estudi està estructurat en 
vuit capítols i fa, en primer lloc, un anàlisi descriptiu de la situació actual de la 
Institució i presenta, tot seguit de cara el futur, una relació de les necessitats a 
atendre als residents, les propostes d’adaptació estructurals, les de reorganització 
funcional, les organitzatives i les de treball. La línea mestre de tot l’estudi porta, 
com a conseqüència, estructurar la Casa de tal manera que es té més en compte la 
dimensió geriàtrica sense descuidar la de Casa Sacerdotal. El Patronat va estudiar 
i aprovar, el projecte de reorganització de la Residència Sacerdotal proposat per 
l’estudi que s’havia realitzat, quedant definida com un centre per a persones grans 
dependents i no solament per a persones autònomes com fins aquell moment. Com 
a primer pas es va fer la inscripció de la Residència a la conselleria de Benestar 
Social de la Generalitat. Amb tot, de moment aquesta nova orientació de la 
Residència no va ser acceptada per l’Arquebisbe que no veia clar com s’havia de 
definir la Residència i per part molts residents s’opinava que s’havia de mantenir la 
Residència com a Casa Sacerdotal totalment depenent del Bisbat. La modificació 
va quedar suspesa temporalment.

Mentrestant el Patronat va estudiar la possibilitat d’ampliar la Residència 
aprofitant el volum disponible d’edificabilitat de l’immoble construint uns 
apartaments al terrat que dóna al carrer de Joan Güell. Es tractava de edificar vuit 
apartaments que podrien dividir-se, cada un, en dos habitacions individuals. El 15 
d’agost de 2014 es van començar les obres d’aquesta ampliació de la Residència, en 
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vistes, a la vegada, d’acollir el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach al jubilar-se. El 
dia 17 de juliol del 2015, el Patronat va enviar una carta oberta a tots els preveres 
de la Província Eclesiàstica de Barcelona per assabentar que havien finalitzat les 
obres d’ampliació i remodelació d’alguns elements de la Residència, notificant que 
així s’han pogut atendre totes les peticions d’ingrés que hi havia pendents. També 
afirma que segueix treballant en futures millores que han estat programades, és a 
dir en la nova estructuració de la Residència Sacerdotal.

De fet el Patronat a l’any 2015 a petició dels bisbes de la Província Eclesiàstica 
de Barcelona, va aprovar la nova decisió d’admetre malalts dependents, i per tant la 
supressió d’una de les condicions que havien de tenir els que desitjaven ingressar a 
la Residència Sacerdotal: la de tenir un grau d’autonomia suficient per a realitzar les 
activitats de la vida diària. El Patronat, doncs, va acordat aplicar la nova normativa, 
i per tant des del mes d’octubre de l’any 2016, amb el nomenament del nou director 
de la Residència, Mn. Josep Serra, s’inicià una nova etapa i es van fer els passos per 
anar acomplint el que proposava el projecte estudiat a l’any 2010. Es va demanar 
de nou la inscripció a la Conselleria de Benestar Social, i en data del dia 22 de 
juny de 2016 es va rebre el comunicat de que atenent a la petició d’inscripció que 
prèviament s’havia fet, havia entrat en els Serveis Centrals del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies la sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials del servei Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol 
(Res. Assistida, Llar Residència, Habitatges Tutelars).

El fet de multiplicar-se els residents amb diferents graus de dependència es fan 
necessaris els serveis adequats d’assistència, rehabilitació i teràpia, però es respecta 
el projecta de vida sacerdotal, característica de la majoria de residents i de sana 
convivència en comunitat. Tot s’ha pensat i es realitza en funció d’aconseguir la 
màxima atenció als residents i acomplir la finalitat descrita en els estatuts de la 
Fundació en que s’afirma que es vol exercí la pietat i la caritat cristiana en forma de 
prestació d’habitatge i d’assistència corporal i espiritual a sacerdots dels Presbiteris 
diocesans de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa que es troben en situació 
de jubilació, legítimament atorgada pel propi Bisbe diocesà.

El dia 3 d’octubre del 2016 van ser presentats a la comunitat de residents el 
Pere Ardite i la Montserrat Muñoz com els nous gerents que assumeixen la majoria 
de les funcions que fins ara realitzava el rector amb l’ajut de l’administrador i de 
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la superiora de les religioses. A més tota aquesta nova organització demana més 
personal qualificat: infermeres, fisioterapeuta, auxiliars d’infermeria, educadora 
social, empresa de manteniment, personal administratiu, nous llocs de despatx, 
noves dependències. 

El nou director, Mn. Josep Serra, té cura de l’admissió de nous residents, del 
règim intern dels mateixos residents i del bon funcionament de tota la Residència. 
I les religioses tenen la cura i l’atenció de la capella i el d’acompanyar als residents 
a l’hospital o als serveis mèdics externs. Totes les altres funcions estan a càrrec dels 
gerents. Amb tot les Germanes Hospitalàries de la santa Creu que des de l’any 
1968 han tingut l’atenció envers els sacerdots ancians, per manca de vocacions 
deixen aquest noble servei, a finals de l’any 2017, tan adient al seu carisma. La 
seva partença ha estat molt sentida, després de tants anys de col·laboració i servei 
d’atenció als sacerdots ancians. Van ser acomiadades, el dia 29 de desembre, amb 
una concelebració presidida pel Sr. Cardenal Joan Josep Omella i amb un dinar 
festiu en el que hi van participar, més de tots els residents, el Cardenal i la Mare 
General amb tot el seu Consell i d’algunes de les germanes que havien treballat a 
la Residencia. 

Tot s’ha pensat i es realitza en funció d’aconseguir la màxima atenció als residents 
i acomplir la finalitat descrita en els estatuts de la Fundació en que s’afirma que es vol 
exercí la pietat i la caritat cristiana en forma de prestació d’habitatge i d’assistència 
corporal i espiritual a sacerdots dels Presbiteris diocesans de Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat i Terrassa que es troben en situació de jubilació, legítimament atorgada 
pel propi Bisbe diocesà.  
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El 18 de juny d’aquest any 2018 es compliran els cinquanta anys de la inauguració 
de la Residència Sacerdotal, que, com s’ha explicat és la continuació del “Seminario 
Mayor para sacerotes retirados” i que ho fou de “La Casa Asilo para sacerdotes 
impedidos”, realització de l’obra somniada i pel bisbe Pantaleó Montserrat i 
executada pels seus marmessors.

Cinquanta anys d’un edifici nou que ha acollit 286 sacerdots i que s’ha anat 
esforçant, dia darrera dia, en buscar les millors atencions i ajudes espirituals i 
humanes per ajudar als sacerdots ancians i malalts que han donat la vida pel servei 
dels germans.

Aquest esforç de millora que s’ha manifestat al llarg dels darrers cinquanta anys, 
com ja es va realitzar des de l’any 1875, es d’esperar que continuarà i creixerà segons 
el voler de la voluntat dels bisbes i també dels papes que en els darrers anys s’han 
preocupat de l’atenció dels preveres ancians.  

XXVI
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APÈNDIX I

Escriptura de cessió de l’edifici i terreny de l’asil a la mitra de Barcelona
4 d’agost de 1887

ESCRITURA DE CESIÓN

Otorgada por el Iltre. Sr. Don JAIME SERRA y JORDI, Presbítero, en representación del 
Excmo. e Iltmo. Sr. Dr. Don JOSE MORGADES y GILI; Iltre. Sr. Dr. Don LAZARO BAULUZ 
y BEA y Don JOSE PALAU y CATALA, a favor del Excmo. E Iltmo. Sr. Don JAIME CATALA y 
ALBOSA, Obispo de Barcelona, autorizada por el Notario de la misma, Don MANUEL MARTI 
y BEYA, en 4 de agosto de 1887.

En la ciudad de Barcelona, a cuatro de agosto de mil ochocientos ochenta y siete

Ante mí, D. MIGUEL MARTI y BEYA, abogado, Notario del Colegio del Territorio de esta 
Audiencia, con residencia en la presente ciudad, y testigos que al final se nombrarán, el Excmo. 
e Ilmo. Señor Dr. D. JAIME CATALA y ALBOSA, Obispo de esta Diócesis, soltero, mayor de 
edad, vecino de esta capital, según resulta de la cédula personal que exhibe; de segunda clase, 
número tres mil novecientos uno, librada por la Administración de impuestos de esta Provincia en 
veinte de agosto último; y el Muy Ilustre Señor D. JAIME SERRA y JORDI, Presbítero, Canónigo 
Doctoral de la Santa Iglesia Catedral de Vich, y Vicario General de la diócesis, soltero, mayor 
de edad, vecino de aquella ciudad, como aparece en la cédula personal que presenta, de séptima 
clase, número dos mil seiscientos treinta y un, librada por el Alcalde de Vich, en igual fecha que la 
anterior, en la calidad de apoderado especial para las infrascritas cosas del Excmo. e Ilmo. Señor 
Dr. D. José Morgades y Gili, Obispo de la diócesis de Vich; del Ilmo. Señor Dr. D. Lázaro Bauluz y 
Bea, Pbro., Dignidad del Deán del Excmo. Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de la ciudad 
de Zaragoza; y de D. José Palau y Catalá, casado, abogado, mayor de edad, vecino de la ciudad de 
Mataró, como lo acredita con las respectivas copias auténticas de los poderes que presenta, y que al 
final se transcribirán; asegurando ambos Señores otorgantes que tienen, y teniendo, a mi juicio del 
suscrito Notario, la capacidad legal bastante para este acto, DICEN:

Que los mencionados Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades y Gili, el Ilmo. Sr. Dr. D. Lázaro 
Bauluz y Bea, Pbro., y D. José de Palau y Catalá, en la calidad éste de heredero de su tío el Muy 
Iltre. Sr. Dr. D. Juan de Palau de Soler y Bonet, Pbro., Deán que fue de esta Santa Iglesia Catedral 
Basílica y Vicario General capitular de esta Diócesis, según su testamento que más adelante se 
citará, son propietarios en virtud de la escritura de compraventa de que más abajo se hará mención, 
de una porción de terreno para edificar, de cabida dos mil cuatrocientos ochenta metros, ochenta 
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y cinco centímetros, equivalentes a sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos palmos, cuadrados, 
que es parte y pertenencia de una extensión de terreno de superficie cinco mil doscientos ochenta 
y seis metros, treinta y tres centímetros, procedente de una pieza de tierra, de cabida tres mojadas, 
poco más o menos, situada en el término municipal de las Corts de Sarriá, partido judicial de esta 
ciudad, cerca de la casa que fue de D. Juan Viñals de Torra, y hoy Casa Parladé. Y la referida 
porción de tierra, de cabida dos mil cuatrocientos ochenta metros, ochenta y cinco centímetros, se 
dijo lindar, a Oriente, y parte del Norte, con los herederos o sucesores de D. José Parladé, por la 
restante parte del Norte, con terreno de propiedad de D. Julián Marisma, y parte con D. Eduardo 
Durán y Prat, y a Mediodía, con el terreno de D. Joaquín Masferrer y Bosch. Les pertenecía por 
título de venta perpetua que a favor de dicho Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Vich, del referido Dr. 
Sr. Bauluz, Pbro., les otorgó el antedicho D. Eduardo Durán y Prat, con escritura que autorizó el 
que fue Notario de esta capital D. Luis Gonzaga Gurri, a dos de agosto de mil ochocientos setenta 
y cinco, inscrita con sus correspondientes notas, en el Registro de la Propiedad de este Partido, al 
folio doscientos diez, libro diez y siete, de las Corts, finca número trescientos, inscripción primera.

Que el antedicho Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades y Gili, es también propietario de la 
porción de terreno de cabida dos mil ochocientos cinco metros, cuarenta y ocho centímetros, iguales 
a setenta y cuatro mil y un palmos, seis céntimos de palmo, superficiales, que son la resta de los 
cinco mil doscientos ochenta y seis metros, treinta y tres centímetros, antedichos, que constituían 
la mencionada extensión de terreno, sita en las Corts de Sarriá, cerca de la casa que fue de D. Juan 
Viñals de la Torre, hoy casa Parladé; y se dijo lindar, a Oriente, con honores de D. Juan de Palau, 
pbro., o de sus sucesores, del antedicho Doctor D. Lázaro Bauluz, Presbítero, y del Excmo. e Ilmo. 
Sr. Obispo Dr. D. José Morgades; a Norte, con honores de D. Antonio Estalella y el repetido D. 
Eduardo Durán; a Poniente, con Dª. Maria Busquets de Gili, mediante la calle del Remedio; y 
a Mediodia, con D. Joaquín Masferrer, mediante, la citada calle del Remedio. PERTENECE al 
Excmo. e Ilustrísimo Sr. Obispo de Vich, Dr. D. José Morgades y Gili, como laica y privada persona, 
la antedicha porción de terreno de dos mil ochocientos cinco metros, cuarenta y ocho centímetros, 
en virtud del legado que de dicha porción de terreno y de otros derechos reales, hizo a su favor el 
repetido D. Eduardo Durán y Prat, con el codicilo que otorgó en poder del Notario de esta ciudad 
D. Manuel María Pecero, en diez y siete de julio de mil ochocientos ochenta y cuatro, después de 
haber otorgado testamento en el mismo día y en poder del mismo Notario, con el que nombró 
herederos a sus hijos D. Joaquín y Doña María Josefa Durán, hallándose inscrito dicho codicilo, 
por lo que atañe a la relacionada porción de terreno, en el Registro de la Propiedad de este Partido, 
folio doscientos veinte y dos, del tomo sexto de las Corts de Sarriá, finca número veinte y cinco, 
inscripción cuarta; y al codicilante D. Eduardo Durán y Prat, le pertenecía por título de venta 
perpetua a su favor otorgada, según se afirma, por D. Mateo Padró y Cornet, Pbro. y por el propio 
Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo Dr. D. José Morgades, con escritura que autorizó el referido Notario 
D. Luis Gonzaga Gurí, en veinte y uno de junio de mil ochocientos setenta y tres, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de este Partido, al folio veinte y dos, vuelto, del libro sexto de las Corts de 
Sarriá, finca número veinte y cinco, inscripción tercera.

Las dos indicadas porciones de terreno, una de cabida dos mil cuatrocientos ochenta metros 
y cinco centímetros, y la otra de cabida dos mil ochocientos cinco metros, cuarenta y ocho 
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centímetros, forman el total de aquella extensión de terreno de cinco mil doscientos ochenta y seis 
metros, treinta y tres centímetros, y constituyen actualmente una sola finca, habiendo resultado 
lindar, en junto, a Oriente, y parte del Norte, con los herederos de D. José Parladé, la restante parte 
del Norte, con los herederos o sucesores de D. Julián Maresma y D. Eduardo Durán, a Poniente, 
con Dª. Mónica Busquets y Pili, mediante la calle del Remedio, al otro lado de la cual hay las casas 
Consistoriales de las Corts de Sarriá, y a Mediodía, con D. Joaquín Masferrer y Bosch, mediante 
dicha calle del Remedio.

También dicen los Señores otorgantes, en el nombre con que, respectivamente obran, que el 
Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades y Pili, y los M. Iltres. Srs. Dr. D. Lázaro Bauluz y Dr. Juan 
de Palau, compraron la primera porción de terreno de que se habla, en la presente escritura, de 
cabida dos mil cuatrocientos ochenta metros, ochenta y cinco centímetros, con dos plumas de agua 
al objeto de construir en el mismo una Casa-Asilo, en donde los sacerdote pobres e imposibilitados 
de la Diócesis de Barcelona

Y de otras Diócesis, si el Prelado de Barcelona lo estimase conveniente, encontrasen decoroso 
albergue y subsistencia; y que merced a un legado que a los dos últimos hizo el Excmo. e Ilmo. Sr. 
D. Pantalón Montserrat, Obispo de Barcelona, de buena memoria, a los recursos proporcionados 
por los Excelentísimos Señores Prelados que sucedieron a éste y a los de otras procedencias 
han allegado los antedichos Señores Obispo de Vich, Bauluz y de Palau, han podido realizar el 
hermoso pensamiento acariciado y favorecido por los Señores Obispos que se han sucedido en 
la Sede Episcopal de Barcelona, desde el referido Sr. Montserrat, construyendo la referida casa y 
reuniendo un capital para atender con sus réditos, a la conservación del edificio y a la manutención 
y demás necesidades de los albergados en el mismo. Dicha Casa-Asilo se halla sita en el  expresado 
pueblo de las Corts de Sarriá, y calle del Remedio, que consta de planta baja, dos pisos, sótano, 
capilla y cuadra, con dos plumas de agua para su servicio, aljibes, pozo, escuelas, huerto y demás 
anexos, componiendo en conjunto los repetidos cinco mil doscientos ochenta y seis metros, treinta y 
tres centímetros, circuido todo de pared, que linda por el frente, con dicha calle del Remedio, por la 
derecha saliendo, con la  repetida calle del Remedio, por la izquierda, con los herederos de D. José 
Parladé, y por detrás, con los herederos o sucesores de D. Julián Maresma y D. Eduardo Durán. 
Siendo pues un hecho la creación y levantamiento de dicha Casa-Asilo de Sacerdotes pobres, ha 
llegado el momento oportuno de transferirlo al Prelado de la Diócesis de Barcelona, mediante la 
presente escritura, que se otorga en los siguientes términos:

1º- Los mencionados Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades y Pili, el M. Iltre. Sr. Dr. D. 
Lázaro Bauluz y Bea, Deán de la Santa Iglesia de Zaragoza, y D. José de Palau y Catalá, en el 
concepto de propietarios en sus respectivas porciones del antedicho terreno y de las obras en él 
levantadas, y en nombre y representación de todos su apoderado el M. Iltre. Sr. D. Jaime Serra y 
Jordi, Pbro., CEDEN Y TRANSFIEREN al Prelado de la Diócesis de Barcelona, para siempre, o a 
perpetuidad, la expresada Casa-Asilo, con sus dependencias, dos plumas de agua, para su servicio, 
que manan en la misma, terreno anexo y cuanto más constituye la indicada finca. El Excmo. e Ilmo. 
Dr. D. Jaime Catalá y Albosa, Obispo de Barcelona, acepta la expresada cesión por sí y por los que 
le sucedan en la Sede Episcopal de Barcelona. Y a dicho Señor Obispo y a los sucesores a la indicada 
Sede Episcopal prometen los Señores cedentes, y en su nombre y representación, promete el dicho 
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su apoderado Canónigo Sr. Serra, entregar posesión real de la finca cedida, dándole facultad para 
que de su propia autoridad se la pueda tomar, constituyéndose entretanto posesor en nombre suyo.

2º- La relatada Casa-Asilo, con todas sus dependencias, agua y terreno anexo, se destinará 
perpetuamente a albergue y manutención de Sacerdote pobres e imposibilitados de la Diócesis 
de Barcelona, o de fuera de ella, si el Prelado Diocesano estimare que pueden colocarse y ser 
mantenidos decorosamente sin perjudicar a los de  Barcelona.

3º- Los señores cedentes podrán intervenir por sí, durante su vida, en el régimen y administración 
del establecimiento, formando parte de la Junta Directiva del mismo, que nombre el Prelado 
Diocesano.

4º- Si por cualquier motivo o disposición independiente de la voluntad del Prelado de esta 
Diócesis, el edificio, sus dependencias, y terreno anexo, no pudiesen todo o en parte, destinarse al 
mencionado objeto, o bien se ofreciere obstáculo a que el establecimiento dependiese directamente 
del Obispo de Barcelona, éste, o en su caso el Vicario Capitular Sede vacante, podrá disponer del 
edificio, con sus dependencias, agua y terreno anexo, como laica y privada persona, a favor del 
Seminario Conciliar de Barcelona, o de otra obra pía del Obispado, según su consideración.

 5º- Queda pactado que los Señores cedentes no estarán ni quieren estar de evicción más que por 
hechos propios solamente.

PERTENECE al antedicho D. José de Palau y Catalá, su coparticipación en la descrita finca y 
en las indicadas dos plumas de agua, como heredero único de su tío el referido M. Iltre. Sr. Dr. 
D. Juan de Palau de Soler y Bonet, Deán de esta Santa Iglesia Catedral Basílica, según resulta del 
testamento que otorgó en poder del Notario que fue de esta ciudad, D. Agustín Obiols y Tramillas, 
en primero de agosto de mil ochocientos setenta y cuatro, pendiente de inscripción, en el citado 
registro de la Propiedad de este Partido. Y a los antedichos Sr. Obispo de Vich, Sr. de Palau de 
Soler y Sr. Bauluz, les pertenecía, el edificio por haberlo hecho construir y pagado su importe, y el 
terreno de toda la finca en las partes y porciones a cada uno correspondientes, por los títulos que 
se mencionan al principio de esta escritura.

Y promete el Canónigo Sr. Serra, en nombre de sus Señores, principales, que cada uno de estos 
por su parte respectiva, tendrán por firme esta cesión y no la impugnarán por motivo alguno.

Asimismo el propio M. Iltre. Sr. D. Jaime Serra y Jordi, acreditada su capacidad legal para 
intervenir en este contrato y representar en él al Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades i Gili, 
Obispo de la Diócesis de Vich, al Ilmo. Sr. Dr. D. Lázaro Bauluz y Bea, Pbro., dignidad de Deán 
de la santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, y a D. José de Palau y Catalá, vecino de la ciudad 
de Mataró, por medio de sus respectivos poderes (siguen las copias de los poderes, y la conclusión 
legal con las firmas).  
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Estatuts i reglament interior del Seminario Mayor de Sacerdotes Retirados
1 d’agost de 1888

ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERIOR DEL SEMINARIO MAYOR DE SACERDOTES 
RETIRADOS de la Diócesis de Barcelona, establecido en Las Corts de Sarriá

1 de agosto de 1888

Nos Doctor D. Jaime Català y Albosa, por la gracia de Dios y de la Santa Sede  Apostólica 
Obispo de Barcelona, Caballero gran cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, ex 
senador del Reino, Socio correspondiente de las Reales academias de la Historia y de Bellas Artes 
de san Fernando, del Consejo de S. M., etc., etc.

“Vistos los Estatutos y el Reglamento interior del Seminario Mayor de Sacerdotes retirados de 
esta Diócesis, establecido en las Corts de Sarriá, redactados de acuerdo con Nos por la Junta que 
nombramos en Agosto del año próximo pasado para el gobierno y administración del mismo, hemos 
venido en aprobarlos en la forma siguiente.”

ESTATUTOS

CAPÍTULO I.- De la Junta y sus atribuciones

Artículo 1º. El Seminario Mayor de Sacerdotes retirados de la Diócesis de Barcelona, establecido en 
las Corts de Sarriá, será regido y sus rentas serán administradas por una Junta de eclesiásticos en la que 
están representadas todas las clases del clero.

Artículo 2º. Constará, por lo mismo, dicha Junta, de un Señor Capitular, de un Cura Párroco de la 
Capital, de un Catedrático del Seminario, de un Beneficiado y de otro respetable sacerdote.

Artículo 3º. La elección y nombramientote los individuos de la Junta, no menos que la determinación 
del tiempo que hayan de durar los cargos, corresponde al Excmo. e Ilmo. Señor Obispo.

Articulo 4º. La Junta se compondrá de un Vicepresidente, que lo será siempre el Señor Capitular; de 
un Secretario, un Tesorero y dos Vocales. Serán también vocales de la Junta, durante su vida natural el 
Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades y Gili, actual Obispo de Vich, el M. I. Sr. Dr. D. Lázaro Bauluz, 
Deán de la Metropolitana de Zaragoza y D. José de Palau y Catalá.

Artículo 5º. Los nombramientos de Secretario y Tesorero los hará el Excmo. e Ilmo. Señor Obispo.
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Artículo 6º. El presidente de honor y efectivo de la Junta será el Prelado Diocesano, quien podrá, 
siempre que lo tenga por conveniente, delegar sus veces a su Vicario General.

Artículo 7º. Al objeto de que la Junta pueda tener la intervención debida sobre cuanto se refiera al 
régimen y administración del Seminario Mayor, se reunirán los individuos que la componen una vez dentro 
de la primera decena de cada mes en el mismo Seminario, o en el local que designe el que presida la Junta.

Artículo 8º. Podrá convocarse Junta extraordinaria siempre que lo exija algún asunto importante que 
necesite pronta resolución, o lo pidiere alguno de los vocales.

Artículo 9º. Antes, o después, de las reuniones ordinarias que se verifiquen en el Seminario, la Junta 
visitará la Casa para enterarse de la marcha de ella, inspeccionando el local y sus dependencias, visitando 
los Sres. Sacerdotes, examinando los libros y haciéndose cargo de cómo cumplen los empleados sus 
respectivas obligaciones.

Artículo 10º. Todas las semanas será visitado el Seminario a lo menos por uno de los individuos de 
la Junta, quienes turnaran en este servicio con la escrupulosidad posible.

Artículo 11º. En esta visita el vocal de turno cuidará de enterarse de cuanto ocurra relativo al local y 
personal de la Casa, oyendo caritativamente a cualquier de los moradores que desea hablarle desde el 
Prior al último de los criados.

Artículo 12º. Si en su recto criterio considera conveniente el vocal de turno corregir en el acto alguna 
falta, o dar alguna disposición de carácter urgente, lo hará con toda prudencia, inspirándose en el 
espíritu y letra del presente reglamento y acuerdos tomados por la Junta, dando después cuenta a ésta.

Artículo 13º. Todos los individuos de la Junta tendrán igual voto, pero el Presidente, o en su caso el 
Vicepresidente, decidirá cuando ocurra empate.

Artículo 14º. Las resoluciones de la Junta se tomaran siempre por pluralidad de votos

Artículo 15º. Las atribuciones de la Junta son:

1º. Acordar lo conveniente para la buena marcha del Seminario,
2º. Admitir a los eclesiásticos o religiosos que deseen retirarse en el mismo.
3º. Fijar la mensualidad que deben abonarlos Sres. Eclesiásticos según lo preceptuado en el capítulo 7.
4º. Aprobar el balance anual de Caja y las cuentas mensuales del Tesorero y Prior.

CAPITULO II.- Del Vicepresidente

Artículo 16. Las sesiones a que no asista el Excmo. e Ilmo. Señor Obispo, o su delegado, serán 
presididas por el Vicepresidente.

Artículo 17. Las atribuciones del Vicepresidente son las siguientes:

1ª. Convocar las Juntas en el día, hora y lugar que el mismo designe, teniendo en cuenta lo prescrito 
en el art. 7º.

2ª. Proponer las materias que han de tratarse y dirigir la discusión.
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3ª. Hacer cumplir los acuerdos que tome la Junta.
4ª. Poner su firma y rúbrica al pie de las actas de las sesiones que haya presidido para que aquéllas 

tengan la debida autorización.

Artículo 18. Cuando estime conveniente convocar la Junta, avisará al Secretario con dos días de 
anticipación, para que éste pueda participarlo a los demás individuos.

Artículo 19. En los casos de ausencia o enfermedad del Vicepresidente, presidirá la Junta el vocal 
que tenga mayor dignidad.

CAPITULO III.- Del Secretario

Artículo 20. Las obligaciones del Secretario son:

1ª. Avisar a los individuos de la Junta el día, hora y lugar de las sesiones que señale el que debe 
presidirlas.

2ª. Levantar acta de las sesiones que celebre la Junta, consignando en ella los nombres de los vocales 
asistentes, los acuerdos que se tomen y las materias de que se trate.

3ª. Poner en conocimiento del Prior del Seminario las resoluciones de la Junta que se refieran al 
Establecimiento.

4ª. Participar al Prior la admisión de los Sacerdotes que pretendan ingresar en el Seminario y las 
condiciones con que los haya admitido la Junta, para que lo consigne aquél en su libro de registro.

5ª. Leer al empezar la sesión el acta de la anterior para que reciba ésta la aprobación de la Junta.
6ª. Llevar la correspondencia de la Junta, teniendo en su poder y custodiando el sello.
7ª. Firmar el acta de las sesiones celebradas por la Junta.

CAPITULO IV.- Del Tesorero

Artículo 21. El Tesorero será el encargado de administrar las rentas del Seminario de conformidad 
con los acuerdos de la Junta.

Artículo 22. Llevará tres libros, llamados el uno de Rentas, el otro de Caja y el tercero de Balances.

Artículo 23. En el libro de Rentas se anotarán las cantidades que hayan ingresado en el fondo del 
Seminario, historiándose detalladamente su procedencia, los nombres de los donantes, la clase de 
valores recibidos y consignándose los daros principales de los instrumentos públicos en que constaren los 
donativos. En los asientos se expresarán las láminas o valores en que se hayan invertido las cantidades 
propias del Seminario, y la serie, numeración, capital, renta y demás circunstancias de los títulos.

Artículo 24. En el libro de Caja apuntará el Tesorero las rentas que perciba de la Caja Diocesana por 
los cupones de los valores depositados en ella que forman parte del capital del Seminario, las pensiones 
de los créditos que le pertenezcan, los donativos y cualquier otra cantidad que por algún concepto 
ingrese en la Caja del Seminario.

Artículo 25. En el mismo libro se consignarán cuidadosamente todos los gastos que deba abonar el 
Tesorero.
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Artículo 26. Al principio de cada año se verificará un balance general, consignándose su resultado 
en el libro de Balances.

Artículo 27. El Tesorero hará cada mes un balance parcial, cuyo resultado leerá en la sesión que 
celebre la Junta.

 Artículo 28. En virtud de su cargo firmará el Tesorero los recibos de todas las cantidades que deban 
ingresar en el fondo del Seminario.

CAPITULO V.- Del Capital y documentos importantes del Seminario Mayor

Artículo 29. El capital en valores y metálico del Seminario Mayor se custodiará en la Caja Diocesana 
del Obispado, debiendo acudir a ella el Tesorero para el cobro de los correspondientes cupones a las 
fechas de sus vencimientos.

Artículo 30. Las escrituras de créditos y los títulos de propiedad del Seminario Mayor estarán también 
depositadas en la Caja Diocesana.

Artículo 31. Siempre que convenga sustituir unos valores por otros de más confianza y estabilidad, la 
Junta propondrá el cambio al Prelado Diocesano, elevándole los acuerdos que sobre el particular haya 
tomado, en los que se deberán consignar las razones en que apoye su propuesta.

Artículo 32. La Junta tendrá en su poder una relación certificada de los valores pertenecientes al 
Seminario que están depositados en la Caja Diocesana, procurándose nuevos certificados a medida que 
ingresen nuevos valores o sean éstos sustituidos por otros.

Artículo 33. Cuando venza alguno de los créditos del Seminario y se cobre el capital, la Junta 
propondrá al Prelado Diocesano su dictamen acerca de la nueva inversión.

Artículo 34. La junta podrá determinar por sí misma la compra de nuevos valores con el sobrante de 
las rentas anuales, si lo hubiere. 

CAPITULO VI.- Del Prior del Seminario

Artículo 35. El eclesiástico colocado al frente del Seminario Mayor de sacerdotes retirados tendrá el 
título de Prior, y será nombrado por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo a propuesta de la Junta.

Artículo 36. La propuesta será unipersonal y deberá recaer en un sacerdote que sea de la Diócesis 
de Barcelona.

Artículo 37. El Prior será el Jefe o Director del establecimiento al cual tendrán que obedecer y respetar 
todos los que en él residan.

Artículo 38. Disfrutará la dotación de setenta y cinco pesetas mensuales, que le abonará el Tesorero al 
final de cada mes; y deberá vivir en la Casa, a cargo de la cual correrá su manutención y completa asistencia.

Artículo 39. El Prior cuidará de que se observe en el Seminario el régimen establecido por la Junta, 
tanto por lo que se refiera a los Sres. Sacerdotes retirados, como por lo que toca a los dependientes.
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Artículo 40. Ejercerá una inspección constante y escrupulosa sobre todas las dependencias de la 
Casa, como son la cocina, el huerto, los dormitorios, etc.; procurando que reine en todas partes el mayor 
orden y limpieza.

Artículo 41. Tratará con paciencia y espíritu de caridad a sus compañeros en el ministerio sacerdotal, 
ancianos en su mayor parte o enfermos.

Artículo 42. No podrá ausentarse del Establecimiento por veinticuatro horas sin haber obtenido antes 
el permiso de la Junta.

Artículo 43. Cuando por motivos de salud, necesidades de familia, o por cualquiera otra causa 
razonable, hubiese obtenido permiso de la Junta para ausentarse, podrá ésta en su lugar quien 
interinamente le sustituya.

Artículo 44. Cuando ocurriere en la Casa algo extraordinario, lo pondrá en seguida en conocimiento 
de la Junta.

Artículo 45. Todos los dependientes del Seminario serán nombrados por la Junta, mediante la 
intervención del Prior, quien no podrá despedir a ningún criado sin justa causa conocida y aprobada 
por la Junta.

Artículo 46. El Prior estará obligado a asistir a las sesiones de la Junta siempre que ésta le llame por 
conducto del Vicepresidente o del que haga sus veces.

Artículo 47. Cuando se deban abonar cuentas de importancia, o hacer gastos de alguna consideración, 
obrará con el consejo y conformidad de la Junta.

Artículo 48. Llevará un libro de contabilidad, en el que hará constar los ingresos y gastos que ocurran 
en la Casa, pidiendo diariamente cuenta al cocinero y demás criados de lo gastado y por qué concepto. 
Todos los meses sujetará este libro a la aprobación de la Junta.

Artículo 49. También tendrá otro libro llamado de Registro en el que apuntará el nombre, apellidos, 
naturaleza, edad y diócesis de los Rdos. Sacerdotes retirados, la fecha de su ingreso en la Casa y 
condiciones con que hayan sido admitidos, el día de su salida, si ésta ocurriere, y los motivos de ella, y 
por fin el de su fallecimiento.

Artículo 50. Anotará igualmente en un libro que se llamará Inventario, todos los muebles, ropas y 
utensilios del Seminario, teniendo especial cuidado de los ornamentos y objetos religiosos de la sacristía.

Artículo 51. Hará constar en un libro que se titulará Obligaciones, las misas, aniversarios y actos 
religiosos cuya celebración se encargue al Establecimiento, anotando puntualmente las fechas de su 
cumplimiento y distribución de las limosnas.

Artículo 52. Cuidará de comprar al por mayor los artículos alimenticios de primera necesidad, 
consultando antes con el vocal de turno.

Artículo 53. Procurará con el mayor interés la conservación de todo lo perteneciente al Establecimiento 
y de que nada se pierda ni malgaste, guardando en su poder las llaves de la ropería, despensa y bodega.
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Artículo 54. Mandará abrir por la mañana el Seminario a la hora conveniente, según la estación y 
cerrarlo asimismo por la noche, conservando en su aposento las llaves de la puerta de entrada.

Artículo 55. Presidirá todos los actos de la Comunidad, tanto en la Capilla, como en el refectorio, o 
en cualquier otro lugar que se verifiquen.

Artículo 56. Celebrará la Santa Misa a la hora en que puedan asistir a ella los criados y eclesiásticos 
impedidos. 

CAPITULO VII.- De las condiciones para la admisión de los eclesiásticos en el Seminario

Artículo 57. Para ser admitido en eclesiástico en el Seminario Mayor el primer requisito que ha de 
reunir es que pertenezca a la Diócesis de Barcelona, No obstante, si no hubiere clérigos que pidiesen la 
admisión en la Casa, podrá el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo autorizar que ingresen en ella sacerdotes de 
otras diócesis que hayan prestado servicios en la de Barcelona.

Artículo 58. Supuesta la condición expresada, podrán ser admitidos en el Seminario: 1º. Los que 
se hallan impedidos a causa de alguna dolencia que no les permita ocuparse en las obras del sagrado 
ministerio. 2º. Los que careciendo de recursos para vivir decorosamente, aunque puedan celebrar la 
Santa Misa, no se les reconozca idóneos para desempeñar cargo alguno público a juicio de la Autoridad 
eclesiástica. 3º. Los ancianos que aun cuando no están realmente impedidos, se hallan moral o 
físicamente inhabilitados para continuar desempeñando el cargo u oficio a que han estado consagrados 
durante su vida, como Cura párrocos, etc., y que deseen acabar sus días en el retiro.

Artículo 59. En defecto de sacerdotes, o mientras las rentas lo consintieren, podrán admitirse también 
en el Seminario religiosos exclaustrados que sean ancianos, o impedidos, con las mismas condiciones 
que a los Sres. Sacerdotes.

Artículo 60. La manutención y asistencia de los Rdos. Sacerdotes del Seminario será completamente 
gratuita. No obstante, si llegaran a faltar las rentas, o no fuesen bastantes, se observarán las siguientes 
reglas:

1ª El sacerdote retirado en el Seminario que al mes goce de una renta superior a la cantidad de 
noventa pesetas, pagará a la Casa por concepto de manutención y asistencia, sesenta pesetas mensuales.

2ª Todo sacerdote o religioso que, a más de la limosna de la Misa, cuente con una renta superior 
a la de treinta pesetas mensuales, pero que no exceda de la de noventa pesetas, abonará al Seminario 
cuarenta y cinco pesetas cada mes, reservándose para sus gastos particulares lo sobrante.

3ª Si la renta que disfruta no llega a treinta pesetas al mes, y puede celebrar, pagará veinticinco pesetas 
mensuales.

4ª El que no goce de renta alguna, pero se halle indisposición de celebrar, cederá a favor de la Casa 
la limosna de diez misas cada mes, quedándose lo restante para sus atenciones.

5ª El que sea absolutamente pobre y no pueda celebrar la Santa Misa, o aun celebrándola carezca de 
intenciones, será mantenido a expensas del Establecimiento; y si ni siquiera tiene con que procurarse el 
vestido, calzado y demás necesario, se lo proporcionará todo la Casa.

6ª Los señores retirados de que se trata en las reglas 3ª  y 4ª de este artículo, nada deberán abonar al 
Seminario en concepto de manutención si carecieren de la limosna de la Misa.
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7ª El sacerdote que cuente con una renta superior a la cantidad de treinta pesetas, pero inferior a la 
de noventa pesetas cada mes, y carezca de limosna de Misa, abonará al Establecimiento toda la renta, 
menos la cantidad de treinta pesetas, que le quedará siempre a su libre disposición.

8ª El sacerdote que cuente con medios para tener un criado a sus órdenes, abonará a la Casa sesenta 
pesetas mensuales por su manutención, y cuarenta y cinco por la del criado. Este deberá merecer 
la aprobación de la Junta, ser de la confianza del Prior, estar a las órdenes del mismo y sujetarse al 
Reglamento de la Casa en todo lo que sea compatible con el desempeño de su servicio.

Artículo 61. No será admitido en el Seminario el que padezca de alguna afección contagiosa, como 
sarna, lepra, etc. Por lo tanto podrá exigirse al solicitante un certificado del médico que acredite estar 
exento de toda enfermedad contagiosa.

Artículo 62. Para que reine el orden debido en el Establecimiento, procuraran los Rdos. Retirados, 
en cuanto el estado de su salud se lo permita, sujetarse al Reglamento interior establecido por la Junta.

Artículo 63. Disfrutaran los Rdos. Sacerdotes de la más perfecta libertad para entrar y salir de la 
Casa, debiendo empero avisar al Prior cada vez que les convenga salir.

Artículo 64. Si el sacerdote que desea salir de casa corriere peligro de sufrir algún percance por su 
avanzada edad o por sus achaques, hará el Prior que vaya acompañado de otro sacerdote, si se ofrece 
para ello, o de un criado del Establecimiento.

Artículo 65. Los Sres. Sacerdotes respetarán profundamente al Prior, como Jefe que es de la Casa y 
representante en la misma del Prelado y de la Junta.

Artículo 66. Los Rdos. Sres. Sacerdotes que tengan alguna queja, o a quienes conviniere hacer alguna 
reclamación, la formularán ante el Prior o al vocal de turno que visite la Casa.

Artículo 67. A fin de conciliar la buena asistencia de los Rdos. Sacerdotes del Seminario con los 
intereses de la Diócesis, se procurará en cuanto sea posible que los fámulos para el servicio de los Sres. 
Sacerdotes sean estudiantes del Seminario Conciliar.

CAPITULO VIII.- De la asistencia a los enfermos

Artículo 68. El Seminario Mayor tendrá contratado un médico-cirujano, de ciencia y virtudes 
acreditadas, que atienda al cuidado y curación de los enfermos del Establecimiento.

Artículo 69. Asimismo el Seminario para las medicinas se servirá de la farmacia que eligiere la Junta. 
Con el objeto de que se tenga siempre a mano los medicamentos de más utilidad, se instalará en la Casa 
un pequeño botiquín bajo la dirección del facultativo.

Artículo 70. Luego que entrare en el Seminario algún enfermo, o enfermase alguno de los que moren 
en la Casa, el Prior llamará al facultativo para que ordene el tratamiento que más convenga al paciente.

Artículo 71. Si algún eclesiástico del Seminario, hallándose enfermo, quisiera llamar otros facultativos 
a más del de la Casa, serán de su cuenta estos gastos extraordinarios. Ello  no obstante, si a juicio del 
médico del Seminario fuese necesaria una consulta con otro facultativo, el Establecimiento abonará 
estos gastos, siempre que el enfermo fuere absolutamente pobre.
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Artículo 72. Cuando alguno de los eclesiásticos, según parecer del médico, necesitare tomar baños 
para recobrar la salud, satisfará de su bolsillo particular el coste de este remedio; mas si careciere de 
recursos, el Establecimiento le socorrerá en cuanto pueda para proporcionarle este alivio.

Artículo 73. El Prior velará cuidadosamente para que nada falte a los enfermos, así de día como de 
noche, y se cumplan con puntualidad las prescripciones del médico.

Artículo 74. Todo enfermo del Seminario, a los tres días de calentura y con el dictamen médico, 
recibirá los Santos Sacramentos de Penitencia y Comunión.

Artículo 75. Cuando el enfermo hubiere recibido el Santo Viático, el Prior le visitará con más 
frecuencia para consolarle y exhortarle a sufrir con paciencia la enfermedad que el Señor le envía. Si 
el enfermo se agravare hasta hallarse en peligro de muerte, dispondrá se le administre el Sacramento 
de la Extrema-Unción, procurando por todos los medios la más exquisita asistencia corporal y 
espiritual.

CAPITULO IX.- De las funciones y actos religiosos

Artículo 76. El Prior cuidará que la Capilla, que es la casa de Dios, esté siempre limpia y provista de 
todo lo necesario para la celebración del Santo Sacrificio.

Artículo 77. Todos los días al toque de oración se abrirá la Capilla, la cual durante el día estará libre 
y abierta para los Sacerdotes de la Casa.

Artículo 78. Así al Prior como a los sacerdotes del Seminario que celebren Misa en la Capilla, se les 
dará oblata, ornamentos y asistencia. También se les proporcionará intención y limosna siempre que 
la haya.

Artículo 79. Cuando falleciere alguno de la Casa, se celebrará en la Capilla una Misa cantada, en 
sufragio de su alma, a la que asistirán todos los que moren en el Establecimiento, y se dirán cuatro 
Misas rezadas.

Artículo 80. Todos los años el día primero de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, se celebrará 
en la Capilla un solemne aniversario al que asistirán todos los de la Casa, cantando la Misa el Prior o 
un individuo de la Junta: el primero para el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Pantaleón Montserrat y Navarro, 
dignísimo Obispo que fue de Barcelona, primer fundador del Seminario; el segundo cuando llegue el 
caso, para el actual Prelado de esta Diócesis, Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo Dr. D. Jaime Catalá y Albosa, 
paras sus antecesores los Excmo. e Ilmos. Sres. D. Fr. Joaquín Lluch y Dr. D. José Urquinaona, para 
el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Morgades y Gili, Obispo de Vich y para las demás personas que han 
contribuido a esta fundación; el tercero para Dª  Eulalia Magrans, insigne bienhechora del Seminario; 
y el cuarto a favor de todos los bienhechores del Establecimiento.

Artículo 81. Cada año, antes de la Pascua de Resurrección, el Prior hará que todos los dependientes 
del Seminario cumplan el precepto pascual de la Confesión y Comunión. El domingo de Cuasimodo 
se administrará la Comunión a los enfermos imposibilitados, poniéndose previamente de acuerdo el Sr. 
Prior con el Párroco.
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CAPÍTULO X.- Disposiciones generales

Artículo 82. Los señores eclesiásticos del Seminario deberán tratarse con confianza y afecto de 
hermanos, ayudándose y consolándose con caridad; prestarse cuanto puedan para el servicio de la 
iglesia parroquial y de la Capilla del Establecimiento, y tratar con la debida consideración a las personas 
que visiten la Casa.

Artículo 83. Si el Prelado o alguno de los individuos de la Junta quisieran pasar una temporada en el 
Seminario para su descanso, recreo o para dedicarse a ejercicios de piedad, se les dará el aposento que 
elijan y se les tratarán con todo el honor y obsequio que corresponde, sin exigirlos más remuneración 
que la que ofrezcan voluntariamente.

Artículo 84. Todas las personas a que se refieren estos Estatutos, están obligados a guardarlos y 
cumplirlos en todas sus partes, sin que se pueda anular ni variar ninguna de sus disposiciones, salvo 
siempre la autoridad del Prelado Diocesano, quien podrá suprimir, añadir o rectificar lo que los 
cambios de tiempo y de circunstancias hicieren necesario para la mayor honra y gloria de Dios y bien 
del Seminario.

 Barcelona, 1º de Agosto de 1888.

José Iborra, Canónigo, Vicepresidente.- Cayetano Suñol, beneficiado de San Severo.-  Cayetano 
Barraquer, Catedrático del Seminario.-  Magín Campmany, beneficiado de la Catedral, Tesorero.- 
Manuel Terrados, Párroco de San Jaime, Secretario.

* * * * * * * 

REGLAMENTO INTERIOR
DEL SEMINARIO MAYOR DE SACERDOTES RETIRADOS

DE LAS CORTS DE SARRIA

CAPITULO  I

Artículo 1º. Los Sres. Sacerdotes del Seminario Mayor procurarán celebrar la Santa Misa, o bien 
oírla impedidos, antes de las ocho y media de la mañana en verano y de las nueve en invierno.

Artículo 2º. Des de las seis de la mañana a las diez y media, podrán los Rdos. Sacerdotes tomar el 
desayuno, consistiendo éste en chocolate o café, leche, frutas, tortillas, chuletas, o lo que indique el 
médico, según la necesidad de cada uno.

Artículo 3º. Entre diez y once podrán tomar una sopa u otra cosa análoga el Sacerdote que lo necesite.

Artículo 4º. Cuidará el Prior que antes de la comida se haga la visita al Santísimo Sacramento.

Artículo 5º. La hora de la comida será de las doce y media; y a la una y media habrá una segunda 
mesa para los que no puedan asistir a la primera, llamándose cada vez con toques de campana.

Artículo 6º. La comida de cada día consistirá en tres platos abundantes y variados, postres y café o 
té. El pan y el vino serán de superior calidad.

Artículo 7º. Todas las fiestas principales del año se añadirá un plato a la comida.



182

LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL. HISTÒRIA

Artículo 8º. A las cinco de la tarde se tomará chocolate en el refectorio, u otra cosa equivalente, según 
el gusto de los Sres. Sacerdotes.

Artículo 9º. A las ocho de la noche se servirá la cena de la primera mesa y una hora después la de la 
segunda, avisándose también con toques de campana. La cena se compondrá de tres platos y postres.

Artículo 10º. Un cuarto de hora antes de la cena se rezará en comunidad el Santo Rosario.

Artículo 11º. Todos los eclesiásticos deberán tomar el alimento en el comedor y sólo los enfermos o 
impedidos serán servidos en sus aposentos, dando aviso al Prior para que así lo disponga.

Artículo 12º. Una hora después de la cena todos los moradores del Establecimiento deberán guardar 
silencio a fin de no molestar a los que quieran retirarse a descansar.

Artículo 13º. El lavado y arreglo de la ropa interior de los eclesiásticos del Seminario correrá a cargo 
de la Casa.

Artículo 14º. Después de la cena no será lícito a ningún Sacerdote salir de casa, sin grave causa 
conocida y aprobada por el Prior.

Artículo 15º. Las visitas de señoras serán recibidas por los Rdos. Sacerdotes en el salón del 
Establecimiento, a no ser que estuvieran enfermos.

Artículo 16º. Se recomienda a los Rdos. Sacerdotes no frecuenten las casas de la población, excepto la 
Rectoría, para evitar los graves inconvenientes que de esto podrían originarse en desprestigio de la clase.

Artículo 17º. Por tratarse de un establecimiento en que se supone que los Rdos. Sacerdotes que en él 
moren serán ancianos o impedidos, no se designa hora para hacer la oración mental en comunidad, sino 
que se les deja en libertad para dedicarse a este piadoso ejercicio a la hora que tengan por conveniente, 
bien sea en la Capilla, o en sus aposentos particulares.

CAPITULO  II. Obligaciones de los criados

Artículo 18º. Los criados o dependientes obedecerán en todos los mandatos del Sr. Prior, 
reconociéndole como su superior inmediato a quien tiene confiado el Prelado el gobierno de la casa.

Artículo 19º. Se levantarán a las cinco en verano y alas cinco y media en invierno.

Artículo 20º. Después que hayan oído la Santa Misa arreglarán la casa y el cuarto de los Sres. 
Sacerdotes, de modo que al salir éstos de la Capilla lo encuentren todo en su debido orden.

Artículo 21º. Barrerán tres veces a la semana los corredores del piso bajo, la sala, recibidor y 
refectorio; dos veces a la semana la Capilla, los corredores del primer piso y los dormitorios; una vez 
todas las semanas las demás dependencias de la casa y siempre que lo ordene el Sr. Prior.

Artículo 22º. Todos los días se limpiarán los retretes.

Artículo 23º. Estos servicios y demás que ocurran los harán los criados a las horas que les señale el 
Sr. Prior.
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Artículo 24º. El hortelano que cuide del terreno de la casa, al acabar sus faenas en el huerto, cumplirá 
los mandatos que le encargue el Sr. Prior.

Artículo 25º. Los dependientes comerán y cenarán después que lo hayan verificado los Rdos. 
Sacerdotes y el Sr. Prior, a los cuales servirán en la mesa con la diligencia y aseo debidos.

Artículo 26º. Rezarán todos los días el Santo Rosario, junto con la Comunidad y harán la oración 
mental a la hora y en el local que designe el Sr. Prior.

Artículo 27º. Se acostarán después que lo están los Sres. Sacerdotes, sirviéndoles en sus habitaciones 
cuando les convenga.

Artículo 28º. Cuando algún Rdo. Sacerdote del Seminario se halle enfermo, dormirá el criado que 
designe el Sr. Prior en la habitación del enfermo, o tan cerca de éste como sea posible, para asistirle 
durante la noche.

Artículo 29º. El cocinero todos los días hará las provisiones que demande el consumo de la casa.

Artículo 30º. Tendrá preparada la comida a la hora establecida, evitando todo retardo en este servicio.

Artículo 31º. No se admitirá dependiente alguno que no sea persona de buena vida, fama y 
costumbres, cuidando el Sr. Prior de que mientras se hallen al servicio del Seminario perseveren en sus 
buenas circunstancias, frecuentando los Santos Sacramentos y ejercitándose en actos de piedad.                 

                                                                   Barcelona, 1º de Agosto de 1888

José Iborra, Canónigo, Vicepresidente.- Cayetano Suñol, beneficiado de San Severo.-  Cayetano 
Barraquer, Catedrático del Seminario.-  Magín Campmany, beneficiado de la Catedral, Tesorero.- 
Manuel Terrados, Párroco de San Jaime, Secretario.

Y deseando que todas y cada una de las disposiciones contenidas en los transcritos Estatutos 
y Reglamento tengan la más exacta observancia, ordenamos que desde luego se lleven a puntual 
cumplimiento, que se archiven en el de la Junta de Gobierno y Administración del Seminario, y 
se impriman a fin de que puedan repartirse ejemplares a los individuos del Clero de esta Diócesis. 
Dado en Barcelona, firmado de Nuestra mano, sellado con el escudo mayor de Nuestras armas y 
refrendado por Nuestro infrascrito Secretario de Cámara y Gobierno a veintitrés de Agosto de mil 
ochocientos ochenta y ocho.

 JAIME, Obispo de Barcelona.
Por mandato de S. E. I. el Obispo, mi Señor

                                                    Lic. D.  José Casas y Palau, Secretario Arcediano,
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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN
SAN  JOSÉ  ORIOL
14 de Enero de 1965

Artículo 1º.- Con el nombre de  FUNDACIÓN  SAN  JOSÉ  ORIOL, queda constituido un 
instituto eclesiástico no colegiado de los regulaos en el canon 1489 del C.I.C., el cual se regirá por 
las disposiciones de los presentes Estatutos como Ley fundacional inderogable que en todo tiempo 
determine los respectivos derechos y obligaciones de cuantos dirijan, administren o se beneficien de la 
Fundación y en lo que en los mismos no estuviere previsto por las disposiciones canónicas que le sean 
de especial aplicación y en último término por las normas civiles que no contradigan las anteriores.

Artículo 2º.- La  FUNDACIÓN  SAN  JOSÉ  ORIOL  tiene por objeto proporcionar vivienda o 
habitación a los sacerdotes de la Archidiócesis de Barcelona y también a los naturales de Calella de la 
Costa, de la Diócesis de Gerona, que habiendo cumplido setenta y cuatro años de edad, sean jubilados, 
o que, por enfermedad, invalidez u otras causas, a juicio del Prelado, tengan necesidad de aquella.

El Rector o Prior de la Casa, para mejor atender a las exigencias de su cargo, podrá residir en la 
misma sin que concurran en él las antedichas condiciones.

Artículo 3º.- El domicilio de la Fundación se establece en Barcelona, calle Juan Güell, núm. 
198-200 (Las Corts).

Artículo 4º.- Constituye inicialmente la Fundación la finca que se señala en el plano adjunto 
con las letras B-D-E-F-G-H, con una superficie total de 3.172’46 m2, equivalente a 83.968’67 pl 2, 
lindante por el Norte y por el Este consolar propiedad de la Archidiócesis, por el Sur con la calle 
del Remedio y por el Oeste, con la calle Juan Güell. Dicha finca pertenece a la Archidiócesis por 
ser parte integrante de la donada a la misma por los Excmos. Y Rvdmos. Doctor don Jaime Catalá  
y don Jaime Serra y Jordi, para ser destinada a favor de los sacerdotes pobres o i imposibilitados.

La Fundación podrá recibir cualesquiera otros bienes para destinarlos al fin expresado.

Artículo 5º.- La Fundación, en su aspecto económico y en lo tocante a la admisión de beneficiarios, 
será regida y administrada con las más amplias facultades de decisión y ejecución por un Patronato 
compuesto de res miembros: el Presidente, designado libremente por el Prelado que actuará al 

APÈNDIX III

Estatuts de la Fundació Sant Josep Oriol
Bisbe Dr. Gregorio Modrego. 14 de gener de 1965
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propio tiempo como Delegado permanente del mismo, y dos Vocales, de los cuales el primero será 
un canónigo  propuesto por el Excmo. Cabildo de Barcelona y aceptado por el Prelado, el segundo 
será el Presidente “pro tempore” del Montepío del Clero Barcelonés. La duración de dichos cargos, 
excepto el Vocal del Montepío del Clero Barcelonés, será de cuatro años, no admitiéndose más de 
dos mandatos consecutivos.

En lo concerniente al régimen interno, dirigirá la Casa un Rector o Prior, nombrado por el 
Prelado y que actuará en calidad de Secretario en las reuniones del Patronato, sin tener en las 
mismas voto deliberativo. Su mandato durará por el tiempo que el Prelado determine.

El primer Patronato queda designado en esta escritura y se integra por los siguientes señores: 
Delegado Episcopal: Ilmo. y Rvdmo. Mons. Dr.  Luis de Despujol Ricard, Canónigo;

Vocal 1º: Ilmo. y Rvdmo. Mons. Dr. D. Isidro Gomà Civit, Lectoral;

Vocal 2º: Rvdo. Sr. D. Ginés Arimón Girbeu, Presidente del Montepío del Clero.

Artículo 6.- El patronato se reunirá por lo menos cuatro veces al año, en los meses de enero, 
abril, julio y octubre, y, además, siempre que sea preciso para la marcha de la Fundación o cuando 
deba tomarse un acuerdo en materia reservada s su competencia. En la reunión de enero deberá 
formularse y aprobarse el estado de cuentas de la Fundación, correspondiente al año anterior.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos sobre el total de miembros de Patronato, con 
arreglo a la normas del Derecho Canónico.

En cada reunión se levantará la correspondiente acta, que suscribirán todos los reunidos y se 
inscribirá en un libro de actas.

Artículo7º.- En la realización de los diversos actos y operaciones que deben llevarse a cabo para 
la consecución de los, fines de la Fundación, actuará el Patronato por medio de dos de sus miembros 
que firmarán conjuntamente, cualquiera que sea la naturaleza de aquellos actos y operaciones, y los 
bienes sobre que recaigan, incluida la apertura y disposición de fonos en cuentas de toda especie y 
libreta de ahorro.

En la misma forma se procederá en toda suerte de actuaciones judiciales y en las relaciones con 
cualquiera Autoridades Eclesiásticas y Civiles y Oficinas Públicas.

Sn perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá en cualquier momento el Patronato 
delegar facultades determinadas en uno de los componentes o nombrar apoderados generales o 
especiales para la realización de actos de menor importancia, cuando la calificación de esta última 
circunstancia a la simple discreción de los poderantes.

Artículo 8º.- La condición de miembro del Patronato no da derecho alguno a retribución de 
ninguna clase.

Artículo 9º.- Sin perjuicio de las que resulten de las distintas disposiciones canónicas y de otros 
artículos de estos Estatutos, corresponderán en particular al Ordinario de la Archidiócesis de 
Barcelona, las siguientes facultades:
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a) El derecho de visita e inspección de cuanto integra la Fundación.

b) El examen y la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que deberán serle elevadas por 
el Patronato, inmediatamente de haberlas formulado.

c) Exigir del Patronato en cualquier momento rendición detallada de cuentas.

d) Suspender a los Patronos en el ejercicio del cargo y en su caso separalos definitivamente del 
mismo, previa audición de los interesados.

Ninguna otra persona ni Autoridad ostentará derecho alguno de inmiscuirse en la marcha de la 
Fundación en ninguna de las materias referidas en los apartados anteriores.

Artículo 10º.-  Únicamente será causa de disolución de la Fundación, la imposibilidad del 
cumplimiento del fin fundacional,  por motivos o circunstancias independientes de la voluntad 
del Prelado, en cuyo caso, los bienes que hubiere serán destinados por el Prelado, según criterio, a 
favor de sacerdotes ancianos o inválidos de la Archidiócesis de Barcelona

Barcelona, 14 de enero de 1965
  VISTOS  Y  APROBADOS

Gregorio Modrego
     El Arzobispo de Barcelona



187

APÈNDIX IV

Nous estatuts de la Fundació adaptats al nou codi de dret canònic
Cardenal Narcís Jubany. 16 de gener de 1987

NOUS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ ADAPTATS
AL NOU CODI DE DRET CANÒNIC

16 de gener del 1987

TITOL  I.- DISPOSICIONS  GENERALS

Article 1.- Denominació i règim jurídic

La FUNDACIÓ SANT JOSEP ORIOL, instituïda canònicament el dia 14 de gener de 1965, és 
una pia fundació autònoma pública, de caràcter benèfic, d’acord amb el que es preveu en els cànons 
114 a 123 i 1303, paràgraf 1, 1er. Del vigent Codi de Dret Canònic, la qual es regirà per aquests 
estatuts i per les normes provinents de l’autoritat eclesiàstica competent, sense perjudici de les 
disposicions civils que li siguin aplicables.

Article 2.- Finalitat de la Fundació

L’objecte i finalitat de la Fundació és l’exercici de la pietat i la caritat cristianes en forma de 
prestació d’habitatge i assistència corporal i espiritual a sacerdots del Presbiteri diocesà de Barcelona 
i també sacerdots naturals de la vila de Calella de la Costa (bisbat de Girona)155  que es trobin en 
situació de jubilació, legítimament atorgada pel propi Bisbe diocesà, i en tinguin necessitat; sense 
excloure, en casos excepcionals, altres tipus d’ajudes o altres beneficiaris, a judici de l’Arquebisbe 
de Barcelona o del Patronat de la Fundació amb l’aprovació de l’Arquebisbe

Article 3.- Domicili de la Fundació

La Fundació queda domiciliada a Barcelona, carrer de Joan Güell, nn 198-200 (Les Corts).

Article 4.- Personalitat jurídica

La FUNDACIÓ SANT JOSEP ORIOL és una persona jurídica pública i, dins, l’àmbit que li és 
propi, té plena capacitat jurídica per assolir els seus fins. Podrà, per tant, d’acord amb les normes 

155   Els sacerdots naturals de Calella de la Costa (Girona) poden ser beneficiaris de la Fundació, en atenció al generós benefactor 
FELIX LLOBET i NICOLAU, natural d’aquesta vila, el qual, amb importants donatius va fer possible la construcció de la 
Residència del carrer de Joan Güell, 198-200.
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canòniques, administrar, adquirir, gravar, alienar béns de tota mena i adquirir drets, contraure 
obligacions i exercitar tota mena d’accions i excepcions davant qualsevol organisme.

TITOL  II.- PATRIMONI  FUNDACIONAL

Article 5.- Dotació i sosteniment de la Fundació

5.1  La dotació patrimonial estable de la Fundació (cànon 1291) està constituïda per la finca 
de cinc mil dos-cents vuitanta-sis metres i trenta-tres centímetres quadrats, situada a Barcelona, 
carrers de Joan Güell nn. 198-200, Remei nn. 20-24, i Galileo, nn. 325-329, inscrita en el Registre 
de la Propietat de Les Corts (llibre 17, tom 62, finca núm. 473) “a favor del Prelat de la Diòcesi de 
Barcelona”156, amb totes les edificacions, instal·lacions i accessoris existents dins la mateixa, i els 
béns mobles i valors dipositats segons les exigències legals.

5.2  La Fundació es manté de les rendes pròpies i també amb les aportacions, donacions de 
qualsevol tipus y subvencions que siguin acceptades pel Patronat de la Fundació. Si aitals 
aportacions sobrevingudes són fetes sense cap condició el Patronat decidirà segons el seu criteri, si 
convé aplicar-les directament a la realització de la finalitat fundacional, o passen a formar part del 
patrimoni  estable; havent de destinar, en tot cas, a la realització de la finalitat fundacional almenys 
el vuitanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació.

5.3  Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera directa i immediata, 
sense interposició de persones, a la realització de l’objecte benèfic pel qual la Fundació és instituïda.

Article 6.- Inversió dels béns de la Fundació

El Patronat de la Fundació estarà facultat per efectuar en els béns les transformacions i 
modificacions que consideri necessari o convenient, de conformitat amb el que aconsellin una 
millor realització de la finalitat de la Fundació i la conjuntura econòmica de cada moment. En tot 
cas, caldrà excloure qualsevol tipus d’especulació i realitzar les operacions econòmiques i financeres 
amb els marges deguts de seguretat i amb fidel observança de les prescripcions canòniques vigents 
referents als béns eclesiàstics i les normes d’aquests Estatuts.

TITOL III.-  GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 7.- El Patronat

7.1  La Fundació estarà regida i governada, amb les més amples facultats, per un Patronat que 
vetllarà pel fidel compliment de la finalitat fundacional detallada a l’article 2.

7.2  El Patronat –que serà presidit per l’Arquebisbe de Barcelona o un Delegat seu permanent- 
estarà integrat per les següents persones:

156 Aquesta finca fou cedida al Bisbe de Barcelona Jaume Català i Albosa mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Barcelona Miquel Martí i Beya de data 4 d’agost de 1887, pels qui n’eren legals propietaris: Josep Morgades i Gili ( llavors bisbe de 
Vic), Josep de Palau i Català (en qualitat d’hereu del seu oncle i canonge de la Seu de Barcelona Joan de Palau de Soler i Bonet), i 
Llàtzer Bauluz i Bea (aleshores canonge de la Seu Metropolitana de Saragossa); amb la condició de que fos destinada a perpetuitat 
a albergar i proporcionar  assitència a sacerdots del bisbat de Barcelona –i excepcionalment d’altres bisbats- mancats dels recursos 
necessaris i en situación d’invalitat.
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a) Un sacerdot nomenat directament per l’Arquebisbe de Barcelona per exercir el càrrec de 
rector de la Residència Sacerdotal.

b) Un canonge de la Seu de Barcelona, elegit pel Capítol catedralici.

c) Un membre del Consell Presbiteral de Barcelona, elegit pel propi Consell

d) Un membre del “Montepio del Clero”, elegit per la Junta Directiva de l’associació.

e) Un membre del Col·legi de Rectors de Barcelona, elegit pel seu òrgan de govern.

e) Un sacerdot jubilat i beneficiari de la Fundació, elegit pel col·lectiu de beneficiaris.

7.3  A més dels càrrecs patronals de President i de Rector de la Residència Sacerdotal, hi ha 
els càrrecs d‘Administrador-Comptador i de Secretari, que poden ser exercits cumulativament pel 
Rector si ho declara el nomenament episcopal. Però si el nomenament no ho declara, els membres 
del Patronat designaran entre ell mateixos els qui han d’ocupar aitals càrrecs.

7.4  La duració en els càrrecs electius serà de quatre anys. Els titulars són reelegibles i exerceixen 
el càrrec fins que tingui lloc la nova elecció.

Article 8.-Facultats i competències del Patronat

8.1  Correspon al Patronat el govern col·legial de la Fundació, l’administració dels seus béns i 
l’exercici de les accions que hagi de dur a terme.

8.2  Són –entre altres- competències del Patronat:

- Administrar diligentment els béns de la Fundació vetllant per llur conservació i rendiments 
adequats.

-  Realitzar les operacions de les quals tracta l’article 6, referents a la gestió, administració i 
inversió del patrimoni de la Fundació.

- Determinar les quantitats que en concepte d’aportació cal que realitzin els beneficiaris i usuaris 
de la Residència per a poder atendre adequadament el manteniment dels serveis de la mateixa.

-  Determinar les entitats bancàries on s’han de dipositar els béns de la Fundació. La disposició 
d’aquests dipòsits i comptes correspondrà al President, firmant conjuntament amb qualsevol 
altre dels Patrons.

-  Esmerçar parts del patrimoni estable de la Fundació en la realització de les finalitats 
fundacionals, per a la qual cosa caldrà en tots els casos, l’autorització escrita de l’Arquebisbe de 
Barcelona.

-  Portar la comptabilitat de la Fundació i tancar amb data 31 de desembre de cada any un 
inventari-balanç i la liquidació de l’any.

-  Representar i obligar a la Fundació en tots els actes i negocis jurídics que dugui a terme segons 
la seva capacitat d’obrar detallada a l’article 4.
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-  Delegar algunes de les funcions i l’execució d’algun acord en una o vàries persones, 
conjuntament o indistintament, siguin o no membres del Patronat. Són indelegables l’aprovació 
del pressupost, comptes i balanç, i els actes que ultrapassen la mera gestió o administració, sense 
perjudici del dret del Patronat de conferir poders a determinats actes.

-  Contractar el personal necessari per a atendre al compliment dels fins de la Fundació detallats 
a l’article 2.

Article 9.- Atribucions dels càrrecs patronals

9.1  El President del Patronat – és a dir, l’Arquebisbe de Barcelona o bé el seu Delegat permanent 
- representa a la Fundació en els actes i negocis jurídics i en l’execució dels acords i decisions del 
Patronat.

9.2  El Rector de la Residència Sacerdotal té cura del règim intern de la Casa en tots els seus 
aspectes, així com de la promoció i bon funcionament dels serveis necessaris o útils per al major bé 
dels residents.

9.3  L’Adminstrador-Comptador elabora els pressupostos i balanços de la Fundació, fa la 
liquidació dels exercicis econòmics, controla el moviment econòmic de la Fundació, i prepara els 
cobraments i pagaments.

9.4  El Secretari porta el Llibre d’Actes del Patronat, redacta l’acta de totes les reunions, dóna fe 
dels acords, lliura els certificats que calgui i té cura de la custòdia del Llibre-Registre del patrimoni 
i els altres documents de la Fundació, i redacta cada any una memòria de les activitats realitzades 
durant l’any anterior.

9.5  Els Patrons exerciran llur càrrec gratuïtament però tindran dret a ésser reembossats de les 
despeses degudament justificades que aquest els produeixi, com també a una mòdica indemnització 
de treball en les reunions.

El Rector de la Residència, per raó de l’especial dedicació que demana aquest càrrec, rebrà una 
remuneració adequada d’acord amb la  normativa vigent a la Diòcesi sobre la retribució econòmic 
dels preveres.

Article 10.- Reunions i acords

10.1  El Patronat es reunirà una vegada a l’any amb caràcter ordinari, per examinar els comptes 
i la memòria dels curs anterior, aprovar el pressupost del pròxim i prendre els acords que calgui 
sobre els afers que li correspon resoldre. A més, es reunirà amb caràcter extraordinari les vegades 
que sigui necessari o convenient per exercir les funcions que li són assignades.

10.2  Les reunions de Patronat seran convocades pel President per iniciativa pròpia o a petició 
del menys un terç dels seus membres, amb l’antelació deguda.

10.3  Per poder prendre acords vàlidament caldrà que siguin presents a la reunió la majoria dels 
membres del Patronat. Els acords es prendran per majoria de vots dels patrons presents, a tenor de 
les normes del Dret Canònic i, en cas d’empat, serà decisiu el vot del President.
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Els Patrons absents no podran delegar el seu vot, però sí expressar llur opinió mitjançant escrit 
dirigit al President, que aquest llegirà als assistents.

10.4  De tota sessió s’aixecarà pel Secretari l’acta corresponent que, un cop aprovada, serà signada 
pel President. Els acords que no figurin en el preceptiu Llibre d’Actes, es tindran per no presos.

Article 11.- Facultats de l’Arquebisbe de Barcelona

Sense perjudici de les facultats pròpies de les autoritats eclesiàstiques competents, correspon, en 
particular, a l’Arquebisbe de Barcelona la presidència del Patronat i, si ho considera més oportú 
el nomenament d’un delegat permanent que actui de President; el nomenament del Rector de la 
Residència Sacerdotal; el dret de visita i inspecció de totes les activitats de la Fundació; l’aprovació 
definitiva dels comptes anuals; exigir al Patronat que li reti comptes en qualsevol moment; suspendre 
els Patrons en l’exercici dels càrrecs per causes canòniques i, si s’escau, privar-lo definitivament del 
càrrec, prèvia audiència dels interessats i autoritzar l’esmerç de parts del patrimoni de la Fundació 
als fins fundacionals.

TÍTOL V.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 12.- Modificació dels Estatuts

Per introduir qualsevol modificació en els presents estatuts caldrà l’aprovació expressa i donada 
per escrit de l’Arquebisbe de Barcelona.

Article 13.- Dissolució de la Fundació

La Fundació quedarà dissolta de ple dret per la impossibilitat de donar compliment als fins 
fundacionals establerts en aquests Estatuts o per decisió de l’autoritat eclesiàstica competent, a 
tenor de les normes del Dret Canònic.

Article 14.- Destí dels béns

En cas de dissolució de la Fundació, un cop cancel·lats els deutes i obligacions, el remanent de 
tots els béns, accions i drets de la mateixa reverirà al Bisbe de Barcelona, al qual correspon donar-li 
el destí que detalla l’escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Miquel Martí i Beya de data 4 
d’agost de 1887, sobre cessió de la finca en qüestió a favor del bisbe de Barcelona Jaume Català i 
Albosa i dels seus successors en aquesta Seu Episcopal.157 

   Barcelona, 16 de gener del 1987
   + Narcís Jubany, Cardena
   Arquebisbe de Barcelona

157  En l’escriptura notarial al·ludida figura la clàusula següent: “Si por cualquier motivo o disposición independiente de la voluntad 
del Prelado de esta Diócesis, el edificio, sus dependencias y terreno anexo, no pudiesen en todo o en parte destinarse al mencionado 
objeto, o bien se ofreciere obstáculo a que el establecimiento dependiese directamente del Obispo de Barcelona, éste, o en su caso 
el Vicario Capitular Sede vacante, podrá disponer del edificio, con sus dependencias, agua y terreno anexo, como laica i privada 
persona, a favor del Seminario conciliar de Barcelona, o de otra obra pía del Obispado, según su consideración”.
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ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ SANT JOSEP ORIOL
Adaptats a la divisió de l’Arxidiòcesis

7 de novembre del 2007

TITOL  I.- DISPOSICIONS  GENERALS

Article 1.- Denominació i règim jurídic

La FUNDACIÓ SANT JOSEP ORIOL, instituïda canònicament el dia 14 de gener de 1965, és 
una pia fundació autònoma pública, de caràcter benèfic, d’acord amb el que es preveu en els cànons 
114 a 123 i 1303, paràgraf 1, 1er. Del vigent Codi de Dret Canònic, la qual es regirà per aquests 
estatuts i per les normes provinents de l’autoritat eclesiàstica competent, sense perjudici de les 
disposicions civils que li siguin aplicables.

Article 2.- Finalitat de la Fundació

L’objecte i finalitat de la Fundació és l’exercici de la pietat i la caritat cristianes en forma de 
prestació d’habitatge i assistència corporal i espiritual a sacerdots dels Presbiteris diocesans de 
Barcelona, de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa i també sacerdots naturals de la vila de Calella 
de la Costa (bisbat de Girona)158  que es trobin en situació de jubilació, legítimament atorgada pel 
propi Bisbe diocesà, i en tinguin necessitat.

Article 3.- Domicili de la Fundació

La Fundació queda domiciliada a Barcelona, carrer de Joan Güell, nn 198-200 (Les Corts).

Article 4.- Personalitat jurídica

La FUNDACIÓ SANT JOSEP ORIOL és una persona jurídica pública i, dins, l’àmbit que li és 
propi, té plena capacitat jurídica per assolir els seus fins. Podrà, per tant, d’acord amb les normes 
canòniques, administrar, adquirir, gravar, alienar béns de tota mena i adquirir drets, contraure 
obligacions i exercitar tota mena d’accions i exepcions davant qualsevol organisme.

158   Els sacerdots naturals de Calella de la Costa (Girona) poden ser beneficiaris de la Fundació, en atenció al generós benefactor 
FELIX LLOBET i NICOLAU, natural d’aquesta vila, el qual, amb importants donatius va fer possible la construcció de la 
Residència del carrer de Joan Güell, 198-200.

APÈNDIX V

Nous estatuts de la Fundació Sant Josep Oriol. 
Adaptats per la divisió de la diòcesi

7 de novembre de 2007
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TITOL  II.- PATRIMONI  FUNDACIONAL

Article 5.- Dotació i sosteniment de la Fundació

5.1  La dotació patrimonial estable de la Fundació (cànon 1291) està constituïda per la finca 
de cinc mil dos-cents vuitanta-sis metres i trenta-tres centímetres quadrats, situada a Barcelona, 
carrers de Joan Güell nn. 198-200, Remei nn. 20-24, i Galileo, nn. 325-329, inscrita en el Registre 
de la Propietat de Les Corts (llibre 17, tom 62, finca núm. 473) “a favor del Prelat de la Diòcesi de 
Barcelona”159, amb totes les edificacions, instal·lacions i accessoris existents dins la mateixa, i els 
béns mobles i valors dipositats segons les exigències legals.

5.2  La Fundació es manté de les rendes pròpies i també amb les aportacions, donacions de 
qualsevol tipus y subvencions que siguin acceptades pel Patronat de la Fundació. Si aitals 
aportacions sobrevingudes són fetes sense cap condició el Patronat decidirà segons el seu criteri, si 
convé aplicar-les directament a la realització de la finalitat fundacional, o passen a formar part del 
patrimoni  estable; havent de destinar, en tot cas, a la realització de la finalitat fundacional almenys 
el vuitanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació.

5.3  Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera directa i 
immediata, sense interposició de persones, a la realització de l’objecte benèfic pel qual la Fundació 
és instituïda.

Article 6.- Inversió dels béns de la Fundació

El Patronat de la Fundació estarà facultat per efectuar en els béns les transformacions i 
modificacions que consideri necessari o convenient, de conformitat amb el que aconsellin una 
millor realització de la finalitat de la Fundació i la conjuntura econòmica de cada moment. En tot 
cas, caldrà excloure qualsevol tipus d’especulació i realitzar les operacions econòmiques i financeres 
amb els marges deguts de seguretat i amb fidel observança de les prescripcions canòniques vigents 
referents als béns eclesiàstics i les normes d’aquests Estatuts.

TITOL III.-  GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 7.- El Patronat

7.1  La Fundació estarà regida i governada, amb les més amples facultats, per un Patronat que 
vetllarà pel fidel compliment de la finalitat fundacional detallada a l’article 2.

7.2  El Patronat –que serà presidit per l’Arquebisbe de Barcelona o un Delegat seu permanent- 
estarà integrat per les següents persones:

a) Un Director de la residència.

159   Aquesta finca fou cedida al Bisbe de Barcelona Jaume Català i Albosa mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de 
Barcelona Miquel Martí i Beya de data 4 d’agost de 1887, pels qui n’eren legals propietaris: Josep Morgades i Gili ( llavors bisbe de 
Vic), Josep de Palau i Català (en qualitat d’hereu del seu oncle i canonge de la Seu de Barcelona Joan de Palau de Soler i Bonet), i 
Llàtzer Bauluz i Bea (aleshores canonge de la Seu Metropolitana de Saragossa); amb la condició de que fos destinada a perpetuitat 
a albergar i proporcionar  assitència a sacerdots del bisbat de Barcelona –i excepcionalment d’altres bisbats- mancats dels recursos 
necessaris i en situación d’invalitat.
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b) Quatre membres designats: dos per l’Arquebisbe de Barcelona
   un pel Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
   un pel Bisbe de Terrassa.

c) Un canonge de la Seu de Barcelona, elegit pel Capítol catedralici.

d) Un membre del Col·legi de Rectors de Barcelona, elegit pel seu òrgan de govern.

e) Un sacerdot jubilat i beneficiari de la Fundació, elegit pel col·lectiu de beneficiaris.

7.3  A més dels càrrecs patronals de President i del Director de la Residència Sacerdotal, hi 
ha els càrrecs d‘Administrador-Comptador i de Secretari, que poden ser exercits cumulativament 
pel Director si ho declara el nomenament episcopal. Però si el nomenament no ho declara, els 
membres del Patronat designaran els qui han d’ocupar aitals càrrecs.

7.4  La duració en els càrrecs electius serà de quatre anys. Els titulars són reelegibles i exerceixen 
el càrrec fins que tingui lloc la nova elecció.

Article 8.-Facultats i competències del Patronat

8.1  Correspon al Patronat el govern col·legial de la Fundació, l’administració dels seus béns i 
l’exercici de les accions que hagi de dur a terme.

8.2  Són –entre altres- competències del Patronat:

- Administrar els béns de la Fundació d’acord amb les prescripcions del Dret Canònic vigent i 
aplicant la normativa continguda en el can. 1291-1295 del Codi de Dret Canònic.

-  Realitzar les operacions de les quals tracta l’article 6, referent a la gestió, administració i 
inversió del patrimoni de la Fundació.

- Determinar les quantitats que en concepte d’aportació cal que realitzin els beneficiaris i usuaris 
de la Residència per a poder atendre adequadament el manteniment dels serveis de la mateixa.

-  Determinar les entitats bancàries on s’han de dipositar els béns de la Fundació. La disposició 
d’aquests dipòsits i comptes correspondrà al President, firmant conjuntament amb qualsevol altre 
dels Patrons.

-  Esmerçar parts del patrimoni estable de la Fundació en la realització de les finalitats 
fundacionals, per a la qual cosa caldrà en tots els casos, l’autorització escrita de l’Arquebisbe de 
Barcelona.

-  Portar la comptabilitat de la Fundació i tancar amb data 31 de desembre de cada any un 
inventari-balanç i la liquidació de l’any.

-  Representar i obligar a la Fundació en tots els actes i negocis jurídics que dugui a terme segons 
la seva capacitat detallada a l’article 4.

-  Delegar algunes de les funcions i l’execució d’algun acord en una o vàries persones, 
conjuntament o indistintament, siguin o no membres del Patronat. Són indelegables l’aprovació 
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del pressupost, comptes i balanç, i els actes que ultrapassen la mera gestió o administració, sense 
perjudici del dret del Patronat de conferir poders a determinats actes.

-  Contractar el personal necessari per a atendre al compliment dels fins de la Fundació detallats 
a l’article 2.

Article 9.- Atribucions dels càrrecs patronals

9.1  El President del Patronat representa a la Fundació en els actes i negocis jurídics i en l’execució 
dels acords i decisions del Patronat.

9.2  El Director de la Residència Sacerdotal, nomenat per l’Arquebisbe de Barcelona escoltant 
els Bisbes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, té cura del règim intern de la Casa en tots els 
seus aspectes, així com de la promoció i bon funcionament dels serveis necessaris o útils per al 
major bé dels residents d’acord amb el Reglament de Règim Interior.

9.3  L’Adminstrador-Comptador elabora els pressupostos i balanços de la Fundació, fa la 
liquidació dels exercicis econòmics, controla el moviment econòmic de la Fundació, i prepara els 
cobraments i pagaments.

9.4  El Secretari porta el Llibre d’Actes del Patronat, redacta l’acta de totes les reunions, dóna fe 
dels acords, lliura els certificats que calgui i té cura de la custòdia del Llibre-Registre del patrimoni 
i els altres documents de la Fundació, redacta cada any una memòria de les activitats realitzades 
durant l’any anterior.

9.5  Els Patrons exerciran llur càrrec gratuïtament però tindran dret a ésser reembossats de les 
despeses degudament justificades que aquest els produeixi.

9.6  El Director de la Residència, per raó de l’especial dedicació que demana aquest càrrec, serà 
remunerat adequadament. Si és prevere la remuneració és farà d’acord amb la  normativa vigent a 
la diòcesi sobre la retribució de preveres.

Article 10.- Reunions i acords

10.1  El Patronat es reunirà almenys quatre vegades a l’any amb caràcter ordinari, per examinar 
els comptes i la memòria dels curs anterior, aprovar el pressupost del pròxim i prendre els acords 
que calgui sobre els afers que li correspon resoldre. A més, es reunirà amb caràcter extraordinari les 
vegades que sigui necessari o convenient per exercir les funcions que li són assignades.

10.2  Les reunions de Patronat seran convocades pel President i les reunions extraordinàries per 
iniciativa pròpia o a petició del menys un terç dels seus membres, amb l’antelació deguda.

10.3  Per poder prendre acords vàlidament caldrà que siguin presents a la reunió la majoria dels 
membres del Patronat. Els acords es prendran per majoria de vots dels patrons presents, a tenor de 
les normes del Dret Canònic i, en cas d’empat, serà decisiu el vot del president.

10.4  De tota sessió s’aixecarà pel Secretari l’acta corresponent que, un cop aprovada, serà signada 
pel president. Els acords que no figurin en el preceptiu Llibre d’Actes, es tindran per no presos.



196

LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL. HISTÒRIA

Article 11.- Facultats de l’autoritat eclesiàstica

Sense perjudici de les facultats pròpies de les autoritats eclesiàstiques competents, correspon 
el dret de visita i inspecció de totes les activitats de la Fundació; l’aprovació definitiva dels 
comptes anuals; exigir al Patronat que li reti comptes en qualsevol moment; suspendre els Patrons 
en l’exercici dels càrrecs per causes canòniques i, si s’escau, privar-lo definitivament del càrrec, 
prèvia audiència dels interessats; autoritzar l’esmerç de parts del patrimoni de la Fundació als fins 
fundacionals i l’alienació dels béns de la Fundació

TÍTOL V.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 12.- Modificació dels Estatuts

Per introduir qualsevol modificació en els presents estatuts caldrà l’aprovació expressa i donada 
per escrit de l’Arquebisbe de Barcelona comptant amb l’aprovació dels bisbes de Sant Feliu de 
Llobregat i de Terrassa.

Article 13.- Dissolució de la Fundació

La Fundació quedarà dissolta de ple dret per la impossibilitat de donar compliment als fins 
fundacionals establerts en aquests Estatuts o per decisió de l’autoritat eclesiàstica competent, a 
tenor de les normes del Dret Canònic.

Article 14.- Destí dels béns

En cas de dissolució de la Fundació, un cop cancel·lats els deutes i obligacions, el remanent de 
tots els béns, accions i drets de la mateixa reverirà al Bisbe de Barcelona, al qual correspon donar-li 
el destí que detalla l’escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Miquel Martí i Beya de data 4 
d’agost de 1887, sobre cessió de la finca en qüestió a favor del bisbe de Barcelona Jaume Català i 
Albosa i dels seus successors en aquesta Seu Episcopal.160 L’Arquebisbe prendrà la decisió comptant 
amb l’acord dels bisbes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.

   + Lluís Martínez Sistach
    Arquebisbe de Barcelona

160  En l’escriptura notarial al·ludida figura la clàusula següent: “Si por cualquier motivo o disposición independiente de la voluntad 
del Prelado de esta Diócesis, el edificio, sus dependencias y terreno anexo, no pudiesen en todo o en parte destinarse al mencionado 
objeto, o bien se ofreciere obstáculo a que el establecimiento dependiese directamente del Obispo de Barcelona, éste, o en su caso 
el Vicario Capitular Sede vacante, podrá disponer del edificio, con sus dependencias, agua y terreno anexo, como laica i privada 
persona, a favor del Seminario conciliar de Barcelona, o de otra obra pía del Obispado, según su consideración
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
de la RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL

29 de setembre del 2008

1.- PRESENTACIÓ

La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol és la concreció externa de l’objecte i el fi de la 
Fundació Sant Josep Oriol, essent per tant la seva finalitat primordial  ...l’exercici de la pietat i la 
caritat cristianes en forma de prestació d’habitatge i assistència corporal i espiritual a sacerdots... que es 
trobin en situació de jubilació legítimament atorgada pel propi Bisbe diocesà i en tinguin necessitat (art. 
2. Estatuts Fundació Sant Josep Oriol).

El Rector de la Residència és membre del Patronat de la Fundació i té cura del règim intern de la 
Casa en tots els seus aspectes, així com de la promoció i bon funcionament dels serveis necessaris o útils 
per al major bé dels residents, d’acord amb el Reglament de Règim Interior (art. 9.2. Estatuts Fundació 
Sant Josep Oriol).

El present Reglament constitueix la norma bàsica de funcionament intern de la Residència 

2.- SISTEMA D’ADMISSIÓ

Per a sol·licitar ingrés a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol s’ha de ser prevere del 
presbiteri diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona o de les diòcesis de Sant Feliu o de la de Terrassa, 
que es trobi en situació de jubilació civil i ministerial legítimament atorgada pel propi Bisbe diocesà, 
i tingui un grau d’autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària. Igualment, amb 
el vist i plau del Patronat, hi podran ingressar els preveres en edat de jubilació que ho demanin i 
que, per petició del seu Bisbe, continuïn en actiu en el ministeri pastoral.  

Per a ingressar a la Residència l’interessat haurà de formular una sol·licitud al Rector d’aquesta, 
en la qual constin nom i cognoms; data i lloc de naixença; el seu DNI; l’adreça i el telèfon del lloc 
on resideix en el moment de fer la sol·licitud; la diòcesi on està incardinat i el càrrec actual o l’últim 
que ha tingut. Indicarà si, en cas de necessitat o incapacitació, és el Rector de la Residència o una 
altra persona qui cuidarà dels seus béns. Igualment indicarà la persona a avisar en cas de malaltia 
o traspàs.

APÈNDIX VI

Reglament de règim intern de la Residència
Patronat de la Fundació. 20 de setembre de 2008
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Acompanyant aquesta documentació, en els dies previs a l’ingrés, haurà de lliurar un informe 
mèdic, juntament amb la fotocòpia del DNI, de la cartilla de la Seguretat Social i la relació de les 
mútues o altres entitats mèdiques a les quals estigui associat. En aquest certificat mèdic hi han de 
constar les malalties actives, les al·lèrgies i contraindicacions, la medicació que té prescrita i si li cal 
algun règim dietètic.

La majoria de les habitacions de la Residència són individuals, però hi ha també alguns 
apartaments per a dues persones. En ells hi podran ingressar el prevere amb la seva germana o amb 
la majordoma (en casos excepcionals i amb el vist i plau del Patronat, pot ser ocupat l’apartament 
pel mossèn i un altre familiar). També caldrà aportar les dades personals i mèdiques de la persona 
que pugui acompanyar el mossèn en un d’aquests apartaments.

Cal saber que la germana, minyona o persona que acompanya algun mossèn, en el cas que 
li sobrevisqui, buscarà una nova residència en un termini limitat. La direcció, a la vegada, es 
compromet a ajudar la interessada a buscar la solució més adequada.

Tal com està actualment estructurada la Residència i pel bé dels residents que hi són atesos, no es 
poden admetre els mossens que, per la causa que sigui, no es valguin per ells mateixos o no puguin 
ser atesos amb els mitjans normals amb què compta la Institució. Tampoc no poden entrar a la 
Residència els mossens amb antecedents psiquiàtrics o esquizofrènics, amb malalties contagioses o 
que necessiten atenció mèdica continuada.

Excepcionalment sacerdots d’altres diòcesis, que no són de la Província Eclesiàstica de Barcelona, 
podran ser admesos a la Residència amb l’aprovació prèvia del Patronat i la petició escrita del 
Prelat propi. També, en el cas d’haver-hi habitacions individuals disponibles, i a criteri del Rector, 
sacerdots transeünts podran dormir una o més nits a la Residència com també usar el servei de 
menjador, havent avisat prèviament.

3.- NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA

Les normes de funcionament intern, els horaris i les activitats que pugui tenir la Residència s’han 
concretat per ajudar la bona convivència de tots, donada la característica de la Casa. Cal esforçar-
se entre tots, direcció i residents, per crear i mantenir a la Residència un clima d’ambient familiar.

Les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu tenen cura dels malalts, de la infermeria i del 
personal que els ajudi en aquesta tasca. També tenen cura de la neteja i del personal assalariat que 
la realitza, com també de la cuina i del menjador amb el personal corresponent.

El resident pot entrar i sortir de la Residència al seu albir, a les hores que la porteria està oberta: 
de 6’30 del matí a les 22’30 hores. Pers raons de seguretat, dels residents i de la mateixa Residència, 
per a sortir en altres hores cal informar-ne el Rector. Si un  resident preveu que per raó de la 
sortida no ha de participar d’algun àpat, cal que amb antelació suficient, si pot ser el dia anterior, 
ho comuniqui a les religioses que atenen el menjador; i si ha d’estar una o més nits fora de la 
Residència ho comunicarà al Rector, amb antelació suficient, deixant-li un telèfon o una adreça de 
contacte per si sorgís una urgència. Ja que tots els residents són grans, sempre serà una excepció 
el retorn en hores en què la Residència està tancada. En el cas de convenir que algun mossèn surti 
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o retorni a les hores de la nit, el Rector deixarà la clau a l’interessat. La clau del carrer, per la 
seguretat de la Residència, no l’ha de tenir en possessió cap resident: el Rector la deixarà sempre 
que convingui.

Els mossens que presumptament estan incapacitats, a criteri de les Germanes Hospitalàries o del 
Rector, i amb la finalitat de la seva protecció, sortiran sempre acompanyats de familiars o altres 
persones conegudes de la direcció. Es recomana a tot resident portar sempre una targeta amb la 
direcció de la Residència per tal de poder avisar en cas d’accident.

Els familiars i amics dels mossens residents podran visitar-los a qualsevol hora del dia, des de les 
nou del matí fins a les deu del vespre, llevat de les dels àpats. Les visites s’efectuaran normalment 
a les sales adjuntes a la porteria, però en cas de pujar a l’habitació del mossèn evitaran parlar de 
manera que puguin molestar els veïns. Els visitants, preveres o laics, sempre han de comunicar la 
seva presència a la recepció, on la portera comunicarà al mossèn, per telèfon, la visita. Els familiars 
o amics no poden estar als espais de la Residència amb animals de companyia.

Per a celebrar reunions i convivències a la Residència caldrà l’autorització prèvia i explícita del 
Rector.

Els residents podran participar lliurement en totes les activitats que organitzi la Residència: 
eucaristies o altres actes religiosos, culturals com conferències, projeccions, excursions... però per 
fomentar l’ambient de germanor i de família es recomana que es faci tot el possible per participar-
hi. D’una manera especial es recomana assistir a l’acte pietós que se celebra cada dia al vespre 
abans de sopar.

Els residents poden utilitzar les instal·lacions, els objectes i aparells de la Residència tenint-ne 
cura. Quan es detecti alguna anomalia en aquestes instal·lacions comunes o en les de les habitacions 
pròpies caldrà que ho comuniquin a la direcció.

Podran també fer ús dels llibres de les dues sales de biblioteca, retornant els llibres al seu lloc un 
cop usats. Si els cal emportar-se algun llibre a l’habitació deixaran en el seu lloc del prestatge un 
senyal amb el seu nom i amb el del llibre. Quan el retornin el col·locaran al seu lloc o el deixaran 
sobre la taula si no recorden on estava.

Sempre que necessitin la prestació del treball d’algun operari (lampista, fuster, pintor, 
informàtic...) en faran conèixer el motiu a la direcció, la qual en veurà la conveniència i coordinarà 
la seva vinguda amb altres treballs. Les despeses que ocasioni el treball les abonarà la Residència, 
a menys que el treball realitzat sigui quelcom de gust personal. Els residents no han de demanar 
directament l’execució de cap treball als operaris o al personal de servei de la Residència.

Els residents garantiran el silenci en favor dels altres residents, especialment durant la nit (de 
dos quarts d’onze del vespre fins les set del matí) i durant la migdiada per facilitar així el repòs dels 
residents. Evitaran els sorolls i procuraran la utilització amb volum moderat de la televisió, ràdios, 
tocadiscos. 

No es podran rebre telefonades de l’exterior des de dos quarts d’onze del vespre fins les set 
del matí, ja que queda tancada la centraleta i són desviades les trucades a la residència de les 
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Germanes Hospitalàries. Elles, llevat de casos urgents, no passaran cap trucada als residents. Per 
trucar a l’exterior es podrà utilitzar el telèfon de les habitacions a qualsevol hora del dia o de la nit, 
procurant sempre, especialment a la nit, de no molestar els veïns.

És molt convenient que el resident tingui testament fet o que deixi indicat per escrit al Rector 
el que hom desitja que s’executi en cas de defunció. En tota defunció la Residència posarà tots 
els mitjans al seu abast per celebrar unes exèquies dignes i complir el que el mateix resident hagi 
indicat.

4.- L’HABITACIÓ

La Residència facilita el mobiliari necessari. En el cas de voler tenir a la pròpia habitació algun 
moble personal de la seva propietat, caldrà tenir l’aprovació del Rector.

El resident tindrà cura de tots els mobles i objectes, tant els personals com els de la Residència, 
avisant de qualsevol desperfecte que hi descobreixi.

El resident col·laborarà en l’endreçament de la seva cambra, evitant el desordre i l’amuntegament 
d’objectes i papers ja que s’han de respectar les condicions de netedat, d’habitabilitat i d’higiene.

El resident tindrà cura de la utilització dels llums i les aixetes. Evitarà d’abocar en el WC 
materials que l’espatllin. En el cas d’una absència de dies, tindrà present de tancar l’aixeta de pas 
de l’aigua i de l’electricitat.

Els residents han de tenir a l’habitació els menys aliments possibles, com són fruita, bombons, 
galetes... la religiosa responsable del pis tindrà coneixement del lloc on els guarda per a respectar, 
si s’escau, les dietes específiques establertes per prescripció facultativa, com també per a evitar el 
deteriorament dels productes.

Per a clavar claus a les parets, a fi de penjar-hi algun quadre o per altres raons, sol·licitaran 
l’autorització expressa de la direcció la qual avisarà l’operari corresponent. Per tant no podran fer 
aquest servei altres operaris o persones amigues dels mossens, si no ho sap el rector.

Per tal de facilitar la neteja de les habitacions, sempre que sigui possible els residents la deixaran 
lliure en aquella estona.

5.- EL MENJADOR

Els horaris del menjador seran: esmorzar de dos quarts de nou a dos quarts de deu, dinar a les 
dues del migdia, sopar a les nou del vespre.

Els residents han de ser puntuals a l’hora dels àpats a fi de respectar el treball, els horaris i el 
descans de les religioses i la resta de personal de la cuina i menjador. Si algun resident preveu que 
arribarà tard a algun dels àpats, es recomana no fer servir el menjador de la residència.  

Els menús seran concretats setmanalment pel responsable de l’empresa que fa el servei de cuina, 
amb el vistiplau de la superiora de les Germanes Hospitalàries, i garantirà l’alimentació correcta 
i variada, i les diferents dietes que poden ser prescrites per ordre mèdic. Solament se serveixen 
menús diferents per prescripció facultativa.
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Les places del menjador són fixes per facilitar les dietes i medicació dels residents. Amb tot, la  
seva ocupació pot ser modificada per la direcció de la Residència per necessitats del servei comú, 
d’acord amb el resident. També el resident pot sol·licitar un canvi de lloc a la direcció, la qual, un 
cop sospesat el motiu i les conseqüències, determinarà si és convenient o no fer la modificació 
demanada.

Els àpats només se serviran a les habitacions per malaltia o en cas de prescripció mèdica.

No es poden treure aliments ni utensilis del menjador sense l’autorització dels responsables.

Els residents que ocupen un apartament també podran utilitzar el servei de menjador, ja sigui 
habitualment o en ocasions puntuals, d’acord amb la direcció. Igualment podran utilitzar el servei 
de menjador els sacerdots, religiosos o seglars, familiars o amics, que els acompanyin, havent avisat 
amb anticipació i adaptant-se a l’horari i al menú que se serveixi.

Per a facilitar el servei de distribució del menjar o de la recollida de plats cal evitar, tant com sigui 
possible que, durant els àpats, els residents canviïn de taula en taula.

6.- ELS SERVEIS LITÚRGICS

Els residents sempre podran celebrar o concelebrar l’Eucaristia en la capella de la Residència. 
Utilitzaran els paraments de què disposa la casa o els seus propis ornaments: llibres i calzes, que 
guardaran en la seva habitació o en el lloc que els deixi disponible la Germana que té cura de la 
sagristia.

Els residents, que per als seus ministeris fora de la Residència ho necessitin, podran fer servir 
els llibres litúrgics, els Sants Olis o emportar-se l’Eucaristia, havent avisat la Germana responsable 
de la sagristia. Amb més gran motiu cal demanar-ho a ella si és un sacerdot aliè a la Residència.

L’horari apropiat per a celebrar la Missa és el temps que hi ha des d’acabar la Missa que se 
celebra per a les Germanes Hospitalàries (a tres quarts de vuit) fins a les onze del matí. Per fer-ho 
a altres hores caldrà demanar-ho a la Germana que té cura de la Sagristia.

La capella del primer pis, al costat de la infermeria, és d’ús exclusiu dels malalts i impossibilitats. 
Cada dia a les onze se celebrarà una Concelebració per facilitar-los la   participació. En aquesta 
capella no s’hi celebrarà cap més Missa sense permís del Rector.

Els dies en què hi ha una Concelebració festiva de la Residència, tots els sacerdots residents 
procuraran participar-hi a menys que estiguin impedits o tinguin un servei a realitzar en un altre 
lloc. A la Residència, aquells dies, no se celebraran altres Misses sense l’autorització del Rector.

El resident que vulgui celebrar un acte religiós en la capella de la Residència amb familiars o 
amics haurà de tenir l’autorització expressa del Rector. També necessita aquesta autorització el 
sacerdot no-resident que demani per celebrar la Missa o algun sagrament.

7.- ATENCIÓ SANITÀRIA

La Residència disposa d’un servei mèdic propi, amb visites periòdiques i sempre que se’l crida. 
Els residents poden seguir amb el seu metge i amb les mútues d’assegurances en les quals estan 



202

LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL. HISTÒRIA

inscrits en ingressar. Cal, però, que el servei d’infermeria de la Casa tingui el carnet original o la 
fotocòpia d’aquestes assegurances.

La Residència compta amb una Germana Hospitalària com a responsable sanitari amb la 
titulació idònia que, ajudada per auxiliars sanitaris, es responsabilitza juntament amb la direcció 
dels aspectes següents:

a) Accés dels residents a l’atenció sanitària necessària.
b) Organització i control dels medicaments.
c) Supervisió dels menús i pautes d’alimentació.
d) Control assistencial de cada resident.
e) Condicions higièniques de l’establiment, dels residents i del personal.
f) Facilitar l’adquisició dels medicaments a l’ambulatori de la Seguretat Social i a la farmàcia, 

si el resident no diu res en contra.

El resident, en el moment del seu ingrés, haurà de fer els tràmits corresponents per a procedir 
al canvi de metge de capçalera de la Seguretat Social, corresponent al domicili de la Residència.

Els medicaments que hagin estat prescrits facultativament a cada resident seran administrats 
i custodiats, en la farmaciola de la Residència, pel personal responsable. En aquest sentit no es 
permet l’existència de cap tipus de medicació o material sanitari a les habitacions dels residents, 
fora que es disposi de l’autorització de la direcció del Centre i amb el coneixement i control del 
personal responsable.

Les despeses econòmiques que s’originin pel trasllat del residents a clíniques, hospitals o 
ambulatoris, com per l’atenció d’algun metge especialitzat o medicació especialitzada que superin 
la cobertura que faci la Seguretat Social, o la mutualitat del resident o el servei mèdic propi de la 
Residència, seran abonades pel mateix resident, d’acord amb les seves possibilitats.

Els residents estan obligats a permetre els exàmens mèdics que indiqui la direcció, fets pel 
Metge o la Germana Hospitalària responsable sanitari de la Residència. Tanmateix seran d’obligat 
compliment les normes i pautes donades per la Germana Hospitalària.

El resident és responsable de la seva higiene personal, sempre que sigui possible fer-se-la ell 
mateix. En els altres casos el personal cuidador s’encarregarà d’ajudar a fer,  o de fer, aquesta 
higiene.

Per a demanar l’ajuda d’un auxiliar sanitari, fora d’una urgència, cal sol·licitar-la  sempre a la 
Germana responsable i no pas al mateix sanitari.

8.- LA BUGADERIA

La Residència disposa de servei de bugaderia propi per a la roba d’ús personal dels residents. 
És imprescindible que la roba que portin a rentar estigui degudament identificada, ja que, si no és 
així, la Residència no es farà responsable d’aquelles peces que no compleixin aquest requisit. Quan 
adquireixin nova roba cal que la facin marcar abans d’usar-la. Si no està marcada i s’hagués de rentar 
per haver-se fet servir, s’haurà de lliurar a part i avisar la Germana responsable de la bugaderia.
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El resident col·locarà la roba que s’hagi de rentar en la bossa adient que tindrà en l’habitació i 
la guardarà dins el propi contenidor (no en l’armari)  per a ser recollida, cada setmana, el dia que 
s’assenyali.

Les Germanes Hospitalàries cuidaran de la roba dels incapacitats, i podran efectuar un repàs de 
la roba personal de cada resident per ajudar-los a mantenir-la i a renovar-la. La roba del resident 
que es vagi deteriorant haurà de ser renovada i proveïda pels mateixos residents.

La roba que necessita tintoreria, i la que indiqui la responsable de la bugaderia, serà duta pel 
mateix resident o pel personal de la Residència a l’establiment corresponent, abonant-ne ell les 
despeses.

9.- L’APORTACIÓ ECONÒMICA

La Residència cobra mensualment dels residents la quantitat estipulada pel Patronat, que resulta 
ser molt inferior del que li correspondria, ja que, per voluntat episcopal, el cost no ha de superar 
el poc que ingressen mensualment els mossens. Cada any es revisarà la quantitat aportada tenint 
present l’IPC i l’augment que hagi pogut tenir de la retribució que reben. El que falta per cobrir, de 
les despeses, ho aporta la Residència.

Els residents cal que prenguin consciència de l’estat deficitari a què mensualment es veu obligada 
l’economia de la Casa. A part d’altres mitjans que té la Residència per a cobrir el dèficit, ells la 
poden ajudar aportant-hi donatius i deixant algun llegat en el propi testament.

La Residència procedirà al cobrament de la despesa mensual, per mesos vençuts. Es cobrarà 
l’import de l’estança (segons sigui habitació individual o apartament), més la despesa de menjar 
(els d’apartament segons els blocs d’àpats que facin al menjador), i també les despeses que hagin 
tingut de telèfon, electricitat, manteniment informàtic, gas (per als d’apartament) i altres despeses 
que es puguin presentar.

Només es descompta la despesa del menjar quan el Resident estigui absent de la Residència més 
d’un mes, per vacances o malaltia.

Els serveis complementaris prestats per la Residència o les compres que els hagin pogut fer les 
Germanes Hospitalàries seran facturats a finals del mes, diferenciats de la resta de conceptes.

Quan el resident sofreixi una incapacitació o un empitjorament del seu estat físic o psíquic caldrà 
que cuidi de les seves pertinences la persona indicada en el full d’ingrés (el Rector de la Residència, 
familiar o amic).

Els residents, per no crear greuges comparatius, no han de donar propines directament al 
personal que presta el seu treball a la Residència. Sempre que se’n vulguin donar cal fer-ho per 
mitjà de les Germanes Hospitalàries o d’acord amb elles.

Aprovat pel Patronat de la Fundació Sant Josep Oriol
El dia 29 de setembre de 2008                   
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21 de juliol del 1870:  Defunció del bisbe de Barcelona, Pantaleó Montserrat i Navarro,  a 
Frascati. Deixa un legat per construir un Asil per a sacerdots ancians i impedits

18 de maig del 1875:   Benedicció i col·locació de la primera pedra del futur Asil, pel bisbe Fra 
Joaquim Lluch i Garriga

4 de juny del 1877:     Inauguració de l’Asil pel mateix bisbe Lluch, amb el nom de “Casa Asilo 
para sacerdotes impedidos”.

4 d’agost del 1887:     Traspàs i cessió de la propietat de l’Asil a la Mitra de Barcelona.

23 d’agost del 1888:    Són aprovats i publicats els estatuts que regiran l’Asil fins l’any 1968 i 
canviat el nom per el de “Seminario Mayor de Sacerdotes retirados.”

30 de gener del 1920:  Mn. Josep Martí és nomenat Prior.

10 gener del 1927:  Primera pedra de la nova infermeria. S’inaugura a finals d’any.

10 d’abril del 1928:  Les religioses Josefines de la Caritat cuiden dels sacerdots ancians.

19 de maig del 1931:  La Junta del “Montepio del Clero” cuida de l’administració del

“Seminario Mayor de Sacerdotes retirados.”

17 d’abril del 1932:  S’inaugura la Clínica del Dr. Pi Figueras en els locals llogats de la

Infermeria de la Casa.

23 de gener del 1932:  Un grup de Jesuïtes, malalts i grans, resideixen a la Casa fins

el 1 d’abril de 1936.

27 d’agost del 1936:  El prior Mn. Antoni Vergés i els sacerdots retirats Albert Carrera i  
 José Erice son assassinats a les parets de la Maternitat de Les Corts.

26 de maig del 1944: El “Seminario Mayor para Sacerdotes retirados” s’obre de nou als sacerdots 
ancians després de la rehabilitació exigida a causa de la persecució.

14 de gener de 1957: El Dr. Gregori Modrego signa el decret de l’erecció del  Convictori. 

APÈNDIX VIII

Dates significatives
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14 de gener del 1965  Decret d’erecció de la Fundació Sant Josep Oriol i aprovació dels seus

Estatuts.

18 de juny del 1968: Inauguració de la nova Residència Sacedotal.

17 de juliol de 1970: El bisbe Ramon Daumal es nomenat Presient-Delegat de la Fundació.

3 de juny del 1971:  Conveni amb les religioses, renovats el 23 de març de 1992

16 de gener del 1987:  Nous estatuts adaptats al nou Codi de Dret Canònic.

7 de novembre del 2007: Nous estatuts després de la divisió de la Diòcesis.

29 de desembre del 2017: Comiat de les relgioses que cuidaven la Residència.
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Des de la rehabilitació (1944) a la Residència Sacerdotal (1968)

1.- Mn. Joaquim Estrada Renom
Rector jubilat de la parròquia de sant Vicenç de Junqueras de Sabadell
Va ingressar el10 de desembre del 1943
Va morir el 9 de març del 1945

2.- Mn. Joan Sirvent Padró
Canonge jubilat de Palma de Mallorca
Va ingressar el 24 de desembre del 1943
Va marxar a casa d’un nebots el 24 d’octubre del 1944

3.- Mn. Secundino Solé Farré
Rector jubilat del poble d’Altés, del bisbat d’Urgell
Va ingresar el 21 de març del 1944
Va morir el 2 de setembre del 1949

4.- Mn. Llorenç Soler Reverter
Rector jubilat de la Bisbal del Penedés
Va ingressar el 5 de setembre del 1944
Va morir el 19 de novembre del 1947

5.- Mn. Ramon Rovira Badías
Capellà de l’Hospital de Sant Llàtzer de Barcelona
Va ingressar el 16 d’octubre del 1944
Va morir atropellat per un de cotxe a la Diagonal

6.- Mn. Agustí Gravet Sacasas
Rector jubilat del poble de Navà, del bisbat d’Urgell
Va ingressar el1 de desembre del 1944
Va marxar a casa d’uns parents el 16-4-1945, i reingressà el 27-10-49 
Va morir el 8 de febrer de 1950

7.-  Mn. Ramon Codina Ribó

APÈNDIX IX

Relació de residents
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Rector jubilat del poble de Lesanovas, del bisbat d’Urgell
Va ingressar el 5 de desembre del 1944
Va marxar el 28 de novembre del 1950 després d’altres sortides

8.- Mn. Joan Vallés Gabaró
Rector jubilat del poble d’Alella
Va ingressar el 31 de desembre del 1944
Va morir el 28 de febrer del 1948

9.- Mn. Francesc Feliu Mañanet (nebot de St. Josep Mañanet)
Del bisbat d’Urgell
Va ingressar 10 de novembre del 1945
Va morir el 12 de gener del 1947 

10.-  Mn. Francisco González López
Canonge Magistral de Granada
Ingressa el 20 de desembre del 1945
Va morir als dos dies d’haver ingressat

11.-  Mn. Josep Colomer Puig
Beneficiat de la parròquia de santa Mònica de Barcelona
Va ingressar el 28 de desembre del 1945
Va morir el 28 d’agost del 1947

12.- Mn. Lluís Graus Rosal
Del bisbat de Solsona i resident a la parròquia de St. Jaume de Barcelona
Va ingressar el 20 de febrer del 1946
Va morir el 22 de març del 1946

13.- Mn. Isidre Colomé Figueras
Beneficiat de la parròquia de Sant Feliu de Sabadell
Va ingressar el 24 de febrer del 1947
Va morir l’endemà

14.- Mn. Joan Teodoro Rilova Burniquel
Del bisbat d’Urgell i resident a Barcelona des del 1911
Va ingressar el 8 d’abril de 1947    
Va morir el 30 de desembre del 1948

15.- Mn. Josep Forns Brufau
Beneficiat de la parròquia de Sant Francesc de Paula de Barcelona
Va ingressar el 12 de maig del 1947
Va  morir el 1 de maig de 1949

16.- Mn. Jaume Casas Casas
Rector de la Palma de Cervelló
Va ingressar per ser operat el 9 de juny del 1947
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Va marxar recuperat el 21 del mateix mes

17.-  Mn. Miquel Huguet Lleonart
Rector jubilat del poble del Pla del Penedés
Va ingressar el 15 de desembre del 1947
Va morir el dia 30 del mateix mes

18.-  Mn. Andreu Posa Freixa
Ecònom jubilat de la parròquia de Sant Esteve Sesrovires
Va ingressar el 17 de març del 1948
 Va morir el 28 de març del 1950

19.-  Mn. Gaspar Vilarrubias Valls
Degà del Capítol Catedral de Barcelona
Va ingressar el 30 de maig del 1949
Va ser traslladat al Institut Mental de Sant Andreu el 7 de març del 1949

20.-  Mn. Josep Dalmses Nadal
Adscrit a la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús
Va ingressar per malalt el dia 2 de febrer del 1949
Va marxar el 23 de juliol del mateix any

21.-  Mn. Joan Arnan Bolet
Prevere de Barcelona, malalt de l’Institut Mental de Sant Andreu 
Va ingressar el 27 d’abril de 1949
Va retornar a l’Intitut Mental el 8 de gener del 1951

22.-  Mn. Víctor Güell Guillaumet
Prevere de la diòcesis de Lleida
Va ingressar el 2 de març del 1949
Va marxar al cap d’un mes

23.-  Mn. Francesc Canut Lluch
Rector jubilat de Archs del bisbat d’Urgell
Va ingressar el 28 de setembre del 1949
Va marxar el dia 1 de febrer del 1950

24.-  Mn. Martí Elias Ferrer
Beneficiat de la Catedral de Barcelona
Va ingressar per malaltia el 20 e desembre del 1949
 Va marxar el 23 de gener del 1950

25.-  Mn. Cirlo Milavec
Prevere de la diòcesis de Jubliana (Yugoslàvia)
Va ingressar el 4 de gener del 1950
Va marxar a mitjans de febrer
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26.-  Mn. Domènec Alsina Ribas
Canonge de Solsona
Va ingressar convalescent d’una operació el 26 de gener del 1950
Va marxar el 26 de març del mateix any

27.- Mn. Manuel Gironés Clapera
Rector jubilat de l’Hospitalet de Llorbregat
Va ingressar el 20 de juny del 1950
Va morir el 6 de setembre del 1952

28.-  Mn. Dominicus Petrauskas Lukowa
Sacerdot de Lituania de la diòcesis de Felsensis
Va ingressar coma refugiat el 8 de gener del 1951
Va morir

29.- Mn. Josep Garrell Escona
Adscrit a la parròquia de la Puríssima concepció de Barcelona
Va ingressar el 6 d’abril del 1951
A morir el 5 de gener del 1957

30.-  Mn. Ramon Pocallet Griñó
Adscrit a la parròquia de Sant Joan d’Horta
Va ingressar el 6 de gener del 1952
Va marxar wl 1 de setembre del 1952

31.-  Mn. Josep Cornet Pol
Adscrit a la parròquia de Sant Josep de Mataró
Va ingressar el 13 de juny del 1952
A morir el dia 9 de desembre de 1954

32.-  Mn. Ramon Simó
Prevere de l’Arquebisbat de Tarragona
Va ingressar el 5 de febrer del 1953
Va ser internat al manicomi de Reus el dia 16 del mateix mes

33.-  Mn. Francesc Calbet Bellafont
Beneficiat de la Catedral de Tarragona
Va ingressar el 1 de juny del 1953
Va morir

34.-  Mn. Gabriel Codorniu
Capellà de l’Hospital de la Creu Roja
Va ingressar per malalt el 3 de setembre del 1953
Va marxar restablert el dia 15 d’octubre del mateix any

35.-  Mn. Antoni Bellira Simorra
Beneficiat de la parròquia de Sant Joan de Gràcia
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Va ingressar sel dai 6 de desembre del 1953
Va morir el dia 24 de març del 1954

36.-  Mn. Joaquim Rial Lloberas
Beneficiat de la Catedral de Tarragona
Va ingressar el dia 8 d’abril del 1954
Va morir el 18 de gener del 1958

37.-  Mn. Sebastià Urbano Baena
Prevere del bisbat de Granada
Va ingressar per un mes. el dia 26 de juny del 1954
Va marxar a la seva diòcesis el 31 d’agost del 1956 

38.-  Àngel Mas Riu
Prevere del bisbat d’Urgell
Va ingressar per un tractament mèdic el dia 7 d’octubre del 1954
Va marxar

39.-  Mn. Pere Huertas Giménez
Prevere del bisbat de Pamplona, però resident a Barcelona des del 1926
 Va ingressar el 13 d’octubre del 1954
V marxar a Pamplona el 19 de gener de 1956

40.-  Mn. Joaquim Lleal Pairó
Adscrit a la parròquia del Pilar de Barcelona
Va ingressar el 5 de febrer del 1955
Va morir el 17 de juny de 1958

41.-  Mn. Joan Malet Serra
Prevere del bisbat de Solsona
Va ingressar el dia 23 d’abril del 1956
Traslladat al Cotolengo  el febrer del 1957

42.-  Mn. Manuel Torren Cardona
Beneficiat de la parròquia de Santa Madrona
Va ingressar el 4 de juliol del 1962
Va morir

De la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol: 1968 a 2018

1.- Mn. Quirze Estop i Puig, rector
Professor jubilat del Seminari
acompanyat de la seva germana Teresa  (+ 18-7-1985)
15-6-1968                                                                                                + 28-12-1990

2.- Mn. Lluís Grabalosa i Casals
Adscrit a la parròquia de la Mare de Déu del Pilar
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acompanyat de la majordoma Sra. Júlia Sitjes  (+ 16-7-1975)
15-6-68                                                                                                    + 13-10-1975

3.- Mn. Lluís Garcia i Porta
Rector jubilat de la parròquia de Sant Jaume
acompanyat de la majordoma Sra. Dolors Tomàs  (va marxar)
16-6-1968                                                                                                    + 12-2-1974

4.- Mn. Joan Oller i Solà
Beneficiat de la parròquia de la Mare de Déu de Betlem
17-6-1968                                                                                                        + 12-4-1970

5.- Mn. Josep Escofet i Llurba
Vicari de la parròquia de St. Antoni Abat de Vilanova
17-6-1968                                                                                                                   + 23-5-1970

6.- Mn. Josep Martí i Carbonell
Prior del Seminari Major de Les Corts
18-6-1968                                                                                                                                         + 18-10-1968

7.- Mn. Josep Tort i Pujol
Rector jubilat de la parròquia del Sagrat Cor
18-6-1968                                                                                         + 26-2-1971

8.- Mn. Isidre Fuxart i Piera
Adscrit a la parròquia de la Mare de Déu de Núria
acompanyat de la seva germana Magdalena  (+ 19-2-1969)
19-6-1968                                                                                                                    + 25-12-1974

9.- Mn. Pere Cantons i Cortés
Rector jubilat de Pallejà
acompanyat de la majordoma Sra. Manuela Fernàndez  (va marxar)
5-7-1968                                                                                                               + 2-11-1972

10.- Mn. Jaume Vilalta i Armengol
Adscrit a la parròquia de Sant Francesc de Pàola
acompanyat de la seva germana Ramona  (va marxar)
10-7-1968                                                                                                           + 7-10-1992

11.- Mn. Enric Flamis i Lambell
Rector jubilat de Canovelles
acompanyat de la majordoma Sra. Raimunda Palau  (va marxar)
1-8-1968                                                                                                        + 11-1-1972

12.- Mn. Carles Llumà i Viladrich
Rector jubilat de Vilanova de Bellpuig (Solsona)
acompanyat de la seva cosina Josefa Tulleuda  (va marxar)
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19-10-1968                                                                                               + 2-3-1977

13.- Mn. Llàtzer Torà i Arnau
Rector jubilat de la parròquia de Sant Pacià
acompanyat de la majordoma Sra. Joaquima Torres  (va marxar)
3-12-1968                                                                     + 22-5-1975

14.- Mn. Pere Llumà i Viladrich
Capellà de les Escoles Virtèlia
acompanyat de la seva germana Concepció  (+ 20-2-1980)
18-1-1969                                                                                         + 10-12-1981

15.- Mn. Gregori Rosich i Torras
Rector jubilat de Monistrol de Montserrat
acompanyat de la seva cosina Montserrat Torras (va marxar)
29-5-1969                                                                               + 17-7-1975

16.- Mn. Joan Bautista Font i Valls
Rector jubilat de la parròquia de la Preciossísima Sang
1-7-1969                                                                                    + 27-9-1973

17.- Mn. Pere Pujol i Amorós
Rector jubilat d’Alpicat (Lleida)
1-9-1969                                                                                            + 29-8-1972

18.- Mn. Joan Baptista Serrat i Farrés
Rector jubilat de Campins
acompanyat de la majordoma Sra. Paulina Tauler  (va marxar)
10-1-1970                                                                                     + 31-10-1980

19.- Mn. Antoni Gil i Tolosa
Sacerdot de la Diòcesis de Saragossa
14-2-1970                                                                                        + 18-8-1992

20.- Mons Ramon Daumal i Serra
Bisbe Auxiliar de Barcelona
acompanyat de la majordoma Sra. Carme Roca (+ 3-XI-2005)
30-4-1970                                                                                    + 10-2-2008

21.- Mn. Francesc Raventós i Pujol
Rector de la Residència
1-8-1970 *

22.- Mn. Salvador Noy i Costa
Rector jubilat de Capellades
30-9-1970                                                                      + 31-12-1980

23.- Dr. Alexandre Pech i Ferrer
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Canonge Degà de la Seu de Barcelona
2-11-1970                                                                                + 4-7-1984

24.- Mn. Josep Roig i Rossell
Rector jubilat de la parròquia de Sant Agustí
14-11-1970                                                                   + 17-6-1976

25.- Mn. Bonaventura Saqués i Casadesús
Adscrit a la Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús
acompanyat de la majordoma Sra. Dolors Pujol  (va marxar)
2-6-1971                                                                   + 19-3-1976

26.- Mn. Antoni Andrés i Ardèvol
Adscrit a la parròquia de la Mare de Déu del Pilar
8-6-1971                                                                                   + 9-12-1975

27.- Mn. Jaume Cortés i Torras
Professor de l’Organització Nacional de Cecs
14-7-1971                                                                           + 4-11-1978

28.- Mn. Celso Anton i Garcia
Adscrit a la parròquia de la Mare de Déu de Núria
8-11-1971                                                                                                   + 27-11-1984

29.- Mn. Narcís Saguer i Vilà
Rector jubilat de la parròquia de Sant Ildefons
acompanyat de la seva germana Maria  (va marxar)
10-1-1972                                                                                               + 3-3-1976

30.- Mn. Lluís Saguer i Vilà
Rector jubilat de Sant Pere de Riu (Girona)
acompanyat de la majordoma Sra. Mercè Tarrés  (va marxar)
10-1-1972                                                                                   + 19-12-1979

31.- Mn. Joan-Josep Pla i Adell
Rector jubilat de la parròquia de Sant Pius X
acompanyat de la majordoma Sra. Maria Fontic  (va marxar)
7-2-1972                                                                                      + 29-3-1981

32.- Mn. Ramon Giralt i Anglarill
Capellà de l’Hospital de Caldes de Montbui
1-5-1972                                                                                        va marxar

33.- Mn. Melcior Pelegrí i Palou
Adscrit a la parròquia de Santa Maria de Gràcia
acompanyat de la majordoma Sra. Lucila Arbolí  (+ 10-5-1987)
20-5-1972                                                                                                     + 6-1-1992
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34.- Mn. Venceslau Ciuró i Sureda
Vicari de la parròquia de Sant Bonaventura de Madrid
acompanyat de la seva cosina Mercè Renom  (va marxar)
27-8-1972                                                                                                          + 23-4-1978

35.- Mn. Josep Rodés i Campà
Beneficiat de la Seu de Barcelona
2-12-1972                                                                                          + 9-8-1975

36.- Mn. Albert Taltavull i Pons
Adscrit a la parròquia de la Sagrada Família
22-1-1973                                                                                            + 17-7-1998

37.- Mn. Ramon Roquer i Vilarrassa
Prior de la Capella de Sant Jordi de la Diputació
acompanyat de la seva germana Matilde  (va marxar)
1-6-1973                                                                           va marxar

38.- Mn. Josep Viladot i Sala
Canonge Dagà de la Seu de Solsona
11-9-1973                                                                                   + 4-3-1975

39.- Mn. Joan Domènech i Casas
Capellà del Monestir de Valldoncella
acompanyat de la majordoma Sra. Felicia Sancho  (va marxar)
17-10-1973                                                                           + 8-7-1978

40.- Mn. Lluís Vendrell i Vendrell
Beneficiat de la parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova
17-11-1974                                                                                    + 15-6-1981

41.- Mn. Casimir Febrer i Traveria
Tinent-vicari Castrense de la IV Regió
acompanyat de la majordoma Sra. Teresa Arderius  (va marxar)
1-1-1975                                                                          + 16-7-1975

42.- Mn. Lluís Fenosa i Pascual
Professor d’Institut
7-1-1975                                                                                       + 19-4-2001

43.- Mn. Ramon Viñas i Farré
Catedràtic de Dret de la Universitat
7-1-1975    *

44.- Mn. Lluís Sitjà i Campanyà
Rector jubilat de la parròquia dels Josepets
acompanyat de la majordoma Sra. Pilar Fontanet  (va marxar)
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19-5-1975                                                                                 + 3-8-1980

45.- Mn. Josep M. Pujadas i Ferrer
Sacerdot de la Diòcesis de Girona
15-6-1975                                                           + 9-12-1984

46.- Mn. Gabriel Solà i Brunet
Canonge de la Seu de Barcelona
30-7-1975                                                                       + 31-12-1980

47.- Mn. Enric Godall i Domingo
rector jubilat de Begas
2-10-1975                                                                                + 30-11-1978

48.- Mn. Josep Cañizar i Guardia
Rector jubilat de Vallirana
acompanyat de la seva germana Pilar  (+ 25-1-1982)
11-10-1975                                                                                + 4-1-1981

49.- Mn. Jaume Garcia i Estragués
Sacerdot de l’Oratori de Sant Felip Neri
31-10-1975                                                                                                        + 12-8-1976

50.- Mn. Domènec Leone i Vasallo
Capellà jubilat de la colònia italiana
30-1-1976                                                                             + 17-4-1989

51.- Mn. Pasqual Sisteró i Minguet
adjunt a la parròquia de Sant Martí de Provençals
15-2-1976                                                                              + 13-5-1976

52.- Mn. Oriol Roig i Piera
Rector jubilat de la parròquia de Sant Eugeni I, Papa
acompanyat de la majordoma Sra. Maria Papiol  (va marxar)
20-3-1976                                                                                   + 24-4-1979

53.- Mn. Lluís Comas i Roca
Capellà de les RR. Franciscanes de Vilassar de Mar
1-4-1976                                                                                       + 14-5-1977

54.- Mn. Antoni Vives i Font
Beneficiat de la parròquia de Sant Josep de Badalona
18-4-1976                                                                                         + 3-8-1978

55.- Mn. Joan Tous i Farell
Rector jubilat de Sant Feliu de Llobregat
1-7-1976                                                                               + 19-7-1987



217

LA RESIDÈNCIA SACERDOTAL SANT JOSEP ORIOL. HISTÒRIA

56.- Mn. Joan Tusquets i Tarrats
Canonge de la Seu de Barcelona
18-8-1976                                                                             + 25-10-1998

57.- Mn. Antoni Auladell i Cabot
Rector jubilat de Sant Quirze del Vallès
14-3-1977                                                                  + 14-10-1978

58.- Mn. Francesc Roig i Romagosa
Rector jubilat de la parròquia de Sant Francesc d’Assís
12-4-1977                                                                   + 30-4-1990

59.- Mn. Pere Serra i Manent
Rector jubilat de Santa Dorotea
acompanyat de la majordoma Sra. Mercè   (va marxar)
22-4-1977                                                                     + 20-6-1984

60.- Mn. Joaquim Pons i Soldevila
Rector jubilat de Bellpuig (Solsona)
1-5-1977 (per malalt des de 1-11-1970)                                                                                  + 24-5-1978

61.- Mn. Rossend Artigas i Viñas
Rector jubilat de Sant Esteve de Palautordera
1-9-1977                                                                                  + 24-9-1980

62.- Mn. Francesc Montoliu i Soler
Rector jubilat de la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors
acompanyat de la majordoma Sra. Mercè Granero  (va marxar)
30-9-1977                                                                                               + 3-6-1983

63.- Mn. Enric Poch i Foix
Capellà de les RR. Adoratrius de Badalona
4-10-1977                                                                                             + 15-10-1979

64.- Mn. Ramon Santaeulària i Pujol
Canonge de la Seu de Tarazona
28-10-1977                                                                            + 3-2-1978

65.- Mn. Pere Clot i Vilà
Rector jubilat de Masnou
acompanyat de la seva germana Montserrat  (va marxar)
4-11-1977                                                                                                              + 20-12-1980

66.- Mn. Rafael Espuny i Llagostera
Rector jubilat de Sant Quirze de Mediona
13-12-1977                                                                  + 15-4-1986

67.- Mn. Josep Mollfulleda i Bota
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Rector jubilat de Llerona
14-12-1977                                                                               + 24-8-1999

68.- Mn. Josep M. Feliu i Domènech
Capellà del Col.legi Nelly
15-1-1978                                                                                                + 29-7-1978

69.- Mn. Josep Galofré i Saperas
Vicari de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort
7-3-1978                                                                                                 + 3-2-1985

70.- Mn. Ramon Jansà i Soriano
Adscrit a la parròquia de Sant Carles Borromeu
acompanyat del seu pare Josep  (+ 25-8-1978)
20-4-1978                                                                                                 + 31-12-1998

71.- Mn. Josep M. Fornells i Cantons
Director espiritual del Seminari Menor
29-8-1978                                                                                                       + 23-8-1994

72.- Mn. Frederic Muset i Ferrer
Organista de la parròquia de Santa Maria del Mar
7-12-1978                                                                                                                  + 11-5-1979

73.- Mn. Lluís Godori i Hostench
Rector jubilat de Mosqueroles
15-2-1979                                                                                                  + 14-7-1982

74.- Mn. Antoni Valls i Sabatés
Rector jubilat de la parròquia de Sant Pau del Camp
acompanyat de la seva cosina Angela Tulleuda  (va marxar)
25-6-1979                                                                                                         + 8-3-1990

75.- Mn. Genís Arimon i Girbau
Canonge de la Seu de Barcelona
acompanyat de la majordoma Sra. Maria Aida Ofalla  (va marxar)
2-10-1979                                                                                          + 3-12-1988

76.- Mn. Salvador Cardona i Carreras
Rector jubilat de Polinyà
acompanyat de la seva germana Maria Magdalena (+ 5-11-1998)
3-1-1980                                                                                                       + 19-1-1999

77.- Mn. Pere Rubiés i Feliu
Rector jubilat de La Llagosta
6-6-1980                                                                                                               + 20-8-1981

78.- Mn. Josep Vilanova i Vilanova
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Beneficiat de la parròquia de Sant Pere de Reus (Tarragona)
28-7-1980                                                                                                 + 3-5-1983

79.- Mn. Antoni Molins i Pons
Adscrit a la parròquia de Sant Josep de Mataró
1-12-1980                                                                           + 4-12-1987

80.- Mn. Lluís Via i Boada
Professor emèrit de la Facultat de Teologia
18-1-1981                                                                                   + 14-11-1991

81.- Mn. Camil Coscolla i Plana
Coronel Catrense jubilat
acompanyat de la seva germana Maria Creu  (va marxar)
30-1-1981                                                                                           + 5-70-1983

82.- Mn. Jaume Ximenes i Collell
Adscrit a la parròquia de Sant Joan de Gràcia
acompanyat de la seva germana Carme  (va marxar)
28-2-1981                                                                           + l7-6-1993

83.- Mn. Narcís Pagès i Ramiro
Capellà de les Germanetes dels Pobres de Mataró
acompanyat de la majordoma Sra. Miquela  (va marxar)
12-4-1981                                                                                 + 15-12-2006

84.- Claudi Moreno i Gil de Biedma
Sacerdot de la Diòcesis de Toulouse (França)
10-5-1981                                                              + 11-11-1983

85.- Mn. Joan Martí i Mitjans
Rector jubilat de Santa Maria de Vilalba Saserra
1-8-1981                                                                                     + 24-8-1984

86.- Mn. Miquel Rubio i Peiró
Rector jubilat de Rubí
acompanyat de la majordoma Sra. Teresa Sugrañes  (+ 15-6-1984)
4-9-1981                                                                                                + 27-2-1989

87.- Mn. Nicolau-Eugeni Fosch i Centelles
Delegat Episcopal de Migració
31-10-1981                                                                                           + 29-11-1981

88.- Mn. Pere Ventosa i Soler
Capellà de les RR. de Jesús Maria de Sant Gervasi
4-11-1981                                                                                                     + 18-8-1984

89.- Mn. Lluís Mestres i Pons
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Rector jubilat de Figuerosa (Urgell)
11-1-1982                                                                                                                  + 7-6-1995

90.- Mn. Joan Moga i Moga 
Beneficiat jubilat de la Seu de Barcelona
acompanyat de la seva germana Teresa  (va marxar)
23-1-1982                                                                          + 18-1-1986

91.- Mn. Daniel Frias i Rodrigo
Capellà de la residència “Mare Rafols” de Vilafranca
acompanyat de la seva germana Cecília  (+ 17-10-1993)
31-1-1982                                                                                        + 10-9-1998

92.- Mn. Lluís Martínez i Elén
Adscrit a la parròquia de la Mare de Déu del Roser
1-6-1982                                                                         + 3-2-1988

93.- Mn. Celestí Castany i Montané
Beneficiat de Sant Sever
acompanyat de la seva germana Francesca  (+ 5-8-1983)
5-9-1982                                                                           + 28-12-1986

94.- Mn. Joan Cortinas i Guinart
Rector jubilat de la parròquia del Bon Pastor
29-10-1982                                                                                 + 1-4-1991

95.- Mn. Antoni Ros i Laconte
Rector jubilat de la parròquia de S.Francesc de Paula
22-5-1983                                                                           + 26-11-1996

96.- Mn. Josep M. Duch i Rosés
Missioner jubilat de Guatemala
30-9-1983                                     + 5-2-1987

97.- Mn. Gabriel Viñamata i Castellsagué
Rector jubilat de la parròquia de Sant Ildefons de Cornellà
7-11-1983                                                                                + 19-8-1984

98.- Mn. Josep M. Vidal i Guitart
Capellà de les RR. Missioneres del Ssm. Sagrament
20-1-1984                                                                         + 1-9-1987

99.- Mn. Josep Canudas i Valls
Adscrit a la parròquia de Caldes de Montbui
18-4-1984                                                             + 7-7-1998

100.- Mn. Lluís Parramon i Vilasaló
Adscrit a la parròquia de la Sgda. Família
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28-4-1984                                                                                + 18-7-1990

101.- Mn. Jaume Vilageliu i Dachs
Rector jubilat de la parròquia de la Mare de Déu del Carme
12-9-1984                                                           + 13-7-1992

102.- Mn. Josep Martorell i Vallvé
Rector jubilat de la parròquia de Sant Ot
acompanyat de la majordoma Sra. Rosa Castañé  (va marxar)
19-9-1984                                                                         + 18-1-2007

103.- Mn. Antoni Betorz i Aretioaurtena
Adscrit a la parròquia de Sant Francesc de Pàola
acompanyat de la seva germana Pilar  (+ 13-9-1989)
3-10-1984                                                                                + 2-4-1994

104.- Mn. Joan Bonet i Baltà
Rector jubilat de la parròquia de Sant Isidre de l’Hospitalet
12-10-1984                                                                                  + 6-7-1997

105.- Mn. Josep Cabestany i Campeny
Rector jubilat de Begues
acompanyat de la majordoma Sra. Maria Romagosa  (+ 4-11-1987)
29-11-1984                                                                                    + 23-8-2006

106.- Mn. Josep M. Ribas i Saperas
Rector jubilat de la parròquia de Sant Llorenç
acompanyat de la seva germana Maria  (va marxar)
28-1-1985                                                                                              + 4-2-1991

107.- Mn. Josep Anglada i Bonadona
Adscrit a la parròquia de Teià
8-3-1985                                                                                + 6-7-1986

108.- Mn. Jaume Genescà i Rovira
Adscrit a la parròquia de la Mare de Déu del Carme
1-4-1985                                                                                + 15-4-1993

109.- Mn. Josep Bach i Molas
Rector jubilat de la parròquia de la Mare de Déu del Roser
acompanyat de la seva germana Conxita (va marxar)
19-9-1985                                                                                + 22-3-2000

110.- Mn. Joan Miralles i Zamora
Adscrit a la parròquia de Santa Maria de Sants
1-10-1985                                                                                  + 19-5-1995

111.- Mn. Jaume Estefanell i Alsina
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Rector jubilat de la parròquia de S.Antoni de Corbera de Ll.
29-10-1985                                                                                 + 4-1-1999

112.- Mn. Ramon Saborit i Comelles
Rector jubilat de la parròquia de Sant Joan de Viladecans
acompanyat de la seva cosina Emília Solegibert (va marxar)
30-10-1985                                                                                     + 2-10-1989

113.- Mn. Ramon Saperas i Calaf
Rector jubilat de la parròquia de la Mare de Déu de Betlem
acompanyat de la seva germana Ramona  (va marxar)
27-1-1986                                                                                     + 13-3-1990

114.- Mn. Josep M. Puigbó i Vergés
Rector jubilat de la parròquia de Sta. Eulàlia d’Hospitalet
acompanyat de la majordoma Sra. Candelària Puig Soler (va marxar)
22-2-1986                                                                                      + 4-12-1995

115.- Mn. Francesc Antich i Ferrer
Organista de la parròquia de sant Llorenç
15-5-1986                                                                                                      + 11-12-1986

116.- Mn. Pere Montserrat i Juncosas
Adscrit a la parròquia de l’Esperit Sant
17-9-1986                                                                            + 8-5-1992

117.- Mn. Antoni Framis i Aymerich
de l’Oratori de Sant Felip Neri
2-1-1987                                                                                                  + 15-2-1989

118.- Mn. Josep Comas i Gros
Prevere de la Seu de Barcelona
20-1-1987                                                                             + 29-4-2013

119.- Mn. Moisés Geli i Maimí
Rector jubilat de la parròquia de Santa Cecília
acompanyat de la majordoma Sra. Mercè Pujol  (va marxar)
26-2-1987                                                                                      + 6-8-1989

120.- Mn. Joaquim Poch i Santanach

Sacerdot de Girona

19-10-1987                                                                                            + 11-6-97

121.- Mn. Antoni Canals i Monturiol
Rector jubilat de Sant Martí de Sorbet de Viladecaballs
acompanyat de la seva germana Eulàlia (va marxar)
29-2-1988                                                                                  + 31-8-1995
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122.- Mn. Josep Masdeu i Safons
Rector jubilat de la parròquia de Santa Gemma de l’Hospitalet
23-3-1988                                                                                   + 22-4-1998

123.- Mn. Miquel Bonet i Ribas
Rector jubilat de la parròquia de la Santa Creu de Terrassa
10-5-1988                                                                                + 1-6-1993

124.- Mn. Joan Tolrà i Borràs
Rector jubilat de la parròquia de la Mare de Deú de Fàtima
2-3-1989                                                                                                 + 7-5-1989

125.- Mn. Juli Nàjera i Gherna
Rector jubilat de Sant Cugat del Vallès
acompanyat de la majordoma Sra. Lourdes Farell  (va marxar)
19-10-1989                                                                        + 14-1-1995

126.- Mn. Joan Liu Shi-Ming
Sacerdot de Xina
23-10-1989                                                                             + 8-8-2001

127.- Mn. Enric Montfort i Garcia
Prevere jubilat de la Seu de Barcelona
1-3-1990                                                                   + 26-5-1996

128.- Mn. Josep Schmid i Metzger
Sacerdot de la Diòcesis de Chur (Suissa)
1-9-1990                                                                                + 15-5-1994

129.- Mn. Josep Campo i Lleo
Rector jubilat de la parròquia de Santa Maria del Pi
18-12-1990                                                                                                + 12-3-02

130.- Mn. Josep Burés i Riba
Prevere jubilat de la Seu de Barcelona
24-3-1991                                                                                   + 17-9-1992

131.- Mn. Francesc de P. Sardà i Pujadas
Rector jubilat de Caldes d’Estrach
30-4-1991                                                                                 + 4-3-1998

132.- Mn. Joaquim Gallinat i Garcia
Rector jubilat de Sant Martí de Sorbet de Viladecaballs
23-9-1991                                                                                          + 19-3-02

133.- Mn. Joan Gamisans i Anglada
Organista jubilat de la Seu de Barcelona
1-10-1991                                                                                    + 4-11-1993
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134.- Mn. Josep Codinach i Alavedra
Rector jubilat de la parròquia de la Verge de la Pau
5-10-1991                                                               + 30-11-2004

135.- Mn. Manuel Padrós i Claret
Rector jubilat de Vallgorguina
8-2-1992                                                                                  + 7-2-1999

136.- Mn. Jordi Sales i Masferrer
Rector jubilat de Valldoreix
acompanyat de la majordoma Sra. Assumpta Villegas  (va marxar)
28-7-1992                                                                                   + 11-10-1996

137.- Mn. Rafael Garcia Escobedo
Adscrit a la parròquia de la Verge de la Pau
4-11-1992                                                                      va marxar

138.- Joan Ester i Febrer
Adscrit a la parròquia de Sant Llorenç
9-11-1992                                                                                                                     + 19-4-2010

139.- Mn. Anesi Crespiera i Canamasses
Rector jubilat de Masquefa
23-11-1992                                                                            + 12-10-2001

140.- Mn. Antoni Andújar i Gras
Rector jubilat de la parròquia de Sant Joan de Montcada
1-4-1993                                                                                          + 4-1-2003

141.- Mn. Salvador Clariana i Boqué
Rector jubilat de la parròquia de santa Coloma de Cervelló
6-5-1993                                                                               + 25-2-2003

142.- Mn. Josep Maria Albiol i Bedós
Vicari de la parròquia de Sta. Teresa de l’Infant Jesús
1-9-1993                                                                          + 26-5-2003

143.- Mn. Joan Maria Cascante i Dàvila
Canonge de la Seu de Barcelona
24-9-1994                                                                                                                   + 5-11-2011

144.- Mn. Josep Capellas i Camprubí
Rector jubilat de la parròquia de Vallirana
Acompanyat de la majordoma Sra. Maria Sala  (+ 31-1-2005)
29-9-1994                                                                                                 + 9-11-2003

145.- Mn. Joan Capell i Gorina
Rector jubilat de Orrius
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6-12-1994                                                                              + 31-10-2003

146.- Mn. Francesc Campreciós i Farrés
Canonge de la Seu de Barcelona
1-12-1995                                                                    + 18-8-2012

147.- Mn. Francesc de P. Queralt i Armengol
Rector jubilat de la parròquia de Cervelló                  
Acompanyat de la seva germana Maria (+ 14-3-2003)

9-4-1996                                                                                                                     + 8-8-2013

148.- Mn. Antoni Casanova i Termes
Capellà de les monges Clarisses de la Div.Providència
1-6-1996                                                                      + 6-4-2003

149.- Mn. Leandre Casamor i Prat
Capellà de les monges Caputxines de Mataró
12-12-1996                                                                             + 24-7-97

150.- Mn. Francesc Maurí i Alegre
Capellà de les monges Clarisses del carrer Albigesos
1-4-1997                                                                               + 16-8-2005

151.- Mn. Francesc Muñoz i Alarcon
Canonge de la seu de Barcelona
5-4-1997                       +24-10-2013

152.- Mn. Josep Llauradó i Serrat
Administrador Parroquial la Basílica de Sta. Maria del Mar
Acompanyat de la seva germana Montserrat  (+ 6-4-2016)
7-7-1997                                                                                                                    + 18-9-2015

153.- Mn. Ignasi Armengou i Sañas
Rector de Sant Bartomeu de La Cuadra
2-9-1997                                                                                                                     +26-1-2017

154.- Mn. Joan Guardiola i Blanc
Rector jubilat de la parròquia de Sant Isidor
1-10-1997                                                                                                                  + 17-5-2010

155.- Mn. Joan Vila i Garcia de Celis
Capellà de les Miss. Filles del Cor de Maria de Piera
21-10-1997                                                                                                                  + 4-7-2009

156.- Mn. Daniel Cervera i Fita
Adscrit a la parròquia de Sant Isidor de Barcelona
18-11-1997                                                                              + 9-4-2014
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157.- Mn. Ramon Palomera i Serreinat
Rector jubilat de la parròquia de Sant Pere Molanta
7-1-1998                                                                                   + 1-11-2007

158.- Mn. Isidre Ferrer i Riu
Rector jubilat de la parròquia de Masnou
9-1-1998                                                                                                                     + 29-7-2009

159.- Mn. Joan Casas i Rafart
Oficial de la Cúria
4-2-1998                                                                                     + 26-12-2008

160.- Mn. Jordi Fort Gaudí
Adscrit a la parròquia de la Puríssima de Barcelona
30-4-1998                                                                        + 2-12-2007

161.- Mn. Joan Font i Rovira
Rector jubilat de la parròquia de Premià de Dalt
Acompanyat de la seva majordoma Sra. Teresa Fortí Vilà   (va marxar)
11-9-1998                                                                        + 3-2-2012

162.- Mn. Jaume Llop i Camp
Rector jubilat de la parròquia de Sant Jaume de Barcelona
15-2-1999                                                                                 + 15-2-02

163.- Mn. Eduard Masachs i Llop
Rector jubilat de la parròquia de Santa Tecla de Barcelona
4-8-1999                                                                     + 1-3-2000

164.- Mn. Emili Borràs i Riba
Rector jubilat de la parròquia de Sant Nicasi de Gavà
12-9-1999                                                                                  + 16-8-2005

165.- Mn. Francesc Martínez i Monfort
Rector jubilat de la parròquia de Sant Pere de Terrassa
5-10-1999  *

166.- Mn. Joan Bonet i Gomis
Rector jubilat de la parròquia de Sant Esteve de Barcelona
16-1-2000                                                                   + 17-9-2005

167.- Mn. Jesús Genís i Sancho
Capellà de la Residència de Sant Bonifaci de Piera
30-6-2000                                          + 11-10-2007

168.- Mn. Santiago Casanova i Giner
Rector jubilat de la parròquia de Santa Maria de Garraf
19-7-2000                                                                                                                   + 30-9-2011
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169.- Mn. Andreu Masdeu i Barberà
Rector jubilat de Sant Pere de les Puel.les de Barcelona
21-6-2001                                                                     + 15-6-2003

170.- Mn. Antoni Torner i Claramunt
Rector jubilat de la pquia. de Maria Mitjancera de Barcelona
15-9-2001                                                                                                + 28-9-2002

171.- Mn. Ricard Vendrell i Via
Adscrit a la pquia. de S. Ramon de Penyafort de Barcelona
4-12-2001                                                                                                + 30-6-2007

172.- Mn. Joaquim Lluverol i Roca
Rector jubilat de la parròquia de Les Fonts de Terrassa.
20-4-2002                                                                                         + 19-6-2002

173.- Mn. Manuel Tort i Martí
Rector jubilat de Sant Miquel dels Sants de Barcelona
1-8-2002         *

174.- Mn. Rossend Ametller i Gonzàlez
Rector jubilat de Sant Eugeni I, papa, de Barcelona.
15-8-2002     (infermeria 18-7)                                                                                              + 16-1-2005

175.- Mn. Miquel Espinosa i Folch
Adscrit a la parròquia de sant Ot de Barcelona.
8-9-2002                                                                   + 9-11-2006

176.- Mn. Joan Masó i Cabot
Rector jubilat de LLiçà de Vall.
8-9-2002     (infermeria 17-5)                                                                                                   + 5-8-2007

177.- Mn. Francesc Vives i Martí
Rector jubilat de Castellar del Vallès.
16-9-2002                                                                                                                         + 10-4-2016

178.- Mn. Joan Ventosa i Aguilar
Rector jubilat del Seminari de Barcelona
25-10-2002                                                                                                                       + 5-12-2002

179.- Mn. Francesc Noya i Solanes
Adcrit a la parròquia del Santíssim Salvador de Sabadell. 
13-12-2002                                                                                                                      +4-10-2017

180.- Mn. Jaume Vall i Fortuny
Adscrit a la parròquia de la M.de Déu dels Dolors de Barcelona.
14-12-2002                                                                             + 13-4-2006
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181.- Mn. Sebastià Fàbregas Capdevila
Adscrit a la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà de Vall.
5-2-2003                                                           va marxar

182.- Mn. Josep Coma i Vives
Vicari de la parròquia de Sant Joan Maria Vianney de Barcelona.
6-3-2003                                                                                                                           + 10-1-2009

183.- Mn. Josep-Lluís Culebras i Hidalgo
Missioner jubilat de Zimbabwue.
8-3-2003                                                                   + 26-4-2012

184.- Mn. Sebastià Torralba i Aldrich
Adscrit a la parròquia de Sant Llorenç de Barcelona.
2-6-2003                                                                          + 29-9-2008

185.- Mons. Joan Martí i Alanis
Arquebisbe Bisbe emèrit d’Urgell.
23-9-2003                                                                                                                       + 11-10-2009

186.- Mn. Ramon Reñé i Bach
Rector jubilat de la parròquia de Sant Jordi de Barcelona.
15-11-2003     (infermeria 1-9-2003)                                                                                                             + 29-3-2016 

187.- Mn. Pere Campanyà i Ribó
Rector jubilat de la parròquia de Sant Ot de Barcelona
Acompanyat de la seva germana Maria    (va marxar)             
8-1-2004                                                                     + 4-12 2012

188.- Mn. Domènec Cols i Puig
Canonge de la Seu de Barcelona
27-3-2004                                                                     + 5-1-2011

189.- Mn. Jordi Boltà i Cañellas
Rector jubilat de la parròquia. de St.Joan Vianney de Barcelona
1-7-2004    (infermeria 15-4-2004)                                                                                          + 20-5-2007

190.- Mn. Jaume Medina i Campeny
Rector jubilat de la parròquia de Corpus Cristi de Barcelona 
12-8-2004                                                                                                                    + 12-7-2010

191.- Mn. Frederic d’Alemany Ferrer
Capellà de l’església del Santíssim Sagrament de Barcelona
27-9-2004                                                                                                                   + 21-3-2012

192.- Mn. Francesc Xavier Segura i Sàiz
Rector jubilat de la parròquia de Vallromanes.
15-1-2005                                                                                                                   + 13-6-2009 
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193.- Mn. Tomàs Vergés i Forns
Adscrit a la parròquia de Santa Maria del Mar de Barcelona
2-2-2005                                                                                                                     + 18-5-2010

194.- Mn. Pere Saz i Ramos
Adscrit a la parròquia de Santa Clara de Badalona
23-3-2005                                                                                                                         + 14-8-2011 

195.- Mn. Pere Celestí Margarit i Tarridas
Rector jubilat de la parròquia de St.Joan d’Avila de Barcelona
1-3-2005                                                                                                                      + 2-5-2010

196.- Mn. Ramon Casafont i Baliellas
Rector jubilat de la parròquia d’Ullestrell
13-3-2005                                                                                                                   + 30-6-2015

197.- Mn. Joan Farrés i Llarisó
Rector de la parròquia de Sant Pau de Rubí
1-6-2005                                                                                                                                       *

198.- Mn. Pere Gibert i Riba
Rector jubilat de la parròquia de Palau-solità 
10-7-2005                                                                                                                + 11-11-2013

199.- Mn. Joan Subirà i Rocamora
Rector jubilat de la parròquia de Santa Cecília de Barcelona
11-10-2005                                                                                                             + 25-12-2017

200.- Mn. Josep Batlle i Mauerer
Rector jubilat de la parròquia de Vilanova d’Espoia
1-11-2005     (infermeria 28-1-2006)                                                                          + 27-4-2006 

201.- Mn. Ferran Xuclà i Llobet
Adscrit a la parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar
2-12-2005                                                                                                                                  * 

202.- Mn. Francesc Tena i Garriga
Rector jubilat de la parròquia de Sta. M. del Remei de les Corts
15-6-2006     (infermeria 21-4-2006)                                                                               + 1-2-2015 

203.- Mons. Pere Tena i Garriga
Bisbe Auxiliar emèrit de Barcelona
15-6-2006                                                                                                                 + 10-2-2014

204.- Mn. Narcís Puig i Llonch
Rector jubilat de la Parròquia de la Immaculada de Vilanova
29-7-2006 *
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205.- Mn. Pere Roigé i Font
Adscrit a la Parròquia. Maria Mitjancera de Barcelona                                                   *
16-8-2006

206.- Mn. Joaquim Bosch i Casas
Rector jubilat de la parròquia de Crist Redemptor de Barcelona                                                           *
24-9-2006

207.- Mn. Joaquim Comas i Xirau
Rector jubilat de la parròquia de la Mare de Déu de Betlem
10-11-2006                                                                                                            + 28-12-2017

208.- Mn. Josep Casas i Vaqués
Rector jubilat de Sant Pere de la Gornal
1-2-2007    (infermeria l3-10-2006)                                                                                                     *

209.- Mn. Lluís Matarín i Dalmau
Rector jubilat de la Pquia. de St. Valentí de Terrassa                                     *
1-3-2005

210.- Mn. Joan Samper i Ripoll
Rector jubilat de la parròquia de M.de de Fàtima de Granollers
1-6-2006                                                                                                                                        + 2-3-2008

211.- Mn. Josep Maria Alimbau i Argila
Delegació dels Mitjans de Comunicació del Bisbat de Barcelona                             *
1-10-2007

212.- Mn. Francesc Vilamala i Collell
Rector jubilat de la parròquia de Sant Medir de Barcelona
Acompanyat de la seva germana Teresa                                                                       *
16-10-2007

213.- Mn. Francesc Xavier Casas i Ros
Rector jubilat de la parròquia de Sant Pacià de Barcelona                                                                   *
16-11-2007

214.- Mn. Jaume Serrano i Vidal
Rector jubilat de la parròquia del Patriarca Abraham de Barcelona
10-1-2008       (infermeria 4-1-2008)                                                                                            + 10-1-2008

215.- Mn. Joan Serra i Fontanet
Rector jubilat de la parròquia de l’Esperit Sant de Barcelona
24-2-2008                                                                                                                          + 24-1-2011

216.- Mn. Josep Sabaté i Carrasco
Rector jubilat de Carme
1-3-2008       (infermeria 24-1-2008)                                                                                          + 21-12-2217
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Mn. Josep Nicolau i Martí
Rector jubilat de Sitges
29-10-2008                                                                                                                                  + 4-1-2009

218.- Mons. Sebastià Taltavull i Anglada
Bisbe Auxiliar
18-3-2009                                                                                                                                       va marxar

219.- Mn. Jaume Riera i Rius
Vicari General
4-5-2009                                                                                                                                             + 24-5-2009

220.- Mn. Josep Boix i Puig
Rector jubilat de la Parròquia de St. Josep Oriol de Barcelona
19-6-2009                                                                                                                                              + 19-6-2011

221.- Mn. Joaquim Trias i Birba
Rector jubilat de la Parròquia de St. Oleguer de Barcelona
22-6-2009                                                                                                                                       + 29-4-2010

222.- Mn. Albert Torrens i Pérez
Rector de Santa Agnès de Malanyanes
Acompanyat de la seva majordoma Sra. Matilde Valladares i Ruiz                                                                       *
7-9-2009

223.- Mn. Fèlix Miquel i Mascort
Missioner al Camerun
1-10-2009                                                                                                                                                            *

224.- Mn. Àngel Nadal i Grau
Adscrit a la Parròquia de la Preciosíssima Sang
16-12-2009                                                                                                                             +6-3-2013

225.- Mn. Josep Serrano i Vidal
Rector jubilat de la Parròquia de St. Ignasi de Barcelona
30-12-2009                                                                                                                                                        *

226.- Mn. Joan Soler i Soler
Rector jubilat de Sant Miquel de Molins de Rei
10-2-2010                                                                                                                                                         *

227.- Mn. Antoni Martínez i Trilla
Adscrit a la Parròquia del Sant Crist de Barcelona
Acompanyat de la seva majordoma Sra. Carme Martí Segarra   (+ 30-11-2016)
14-2-2010                                                                                                                                                         *

228.- Mn. Antoni Pujol i Xiqués
Rector jubilat de Samalús
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24-3-2010                                                                                                                                     + 11-4-2013

229.- Mn. Lluís Castells i Rocabert
Rector jubilat de la Santíssima Trinitat de Sabadell
Acompanyat de la seva germana Carme  ( + 27-3-2013)                                                                          *
19-4-2010

230.- Mn. Josep Cortina i Puig
Rector jubilat de Sant Carles Borromeo de Barcelona                                                                               *
3-5-2010

231.- Mn. Miquel Torrent i Perdigó
Rector jubilat de Vallromanes
31-5-2010                                                                                                                                       + 31-7-2013

232.- Mn. Joan Noguera i Vila
Canonge de la Seu de Barcelona
1-8-2010                                                                                                                                       + 30-12-2015

233.- Mn. Francesc Foraster i Ruiz
Rector jubilat de Sant Salvador d’Horta de Barcelona                                                                             *
31-8-2010

234.- Mn. Jaume Inglavaga i Vilarrubia
Rector emèrit de santa Eulàlia de Mèrida d’Hospitalet
2-10-2010                                                                                                                                      + 5-10-2010

235.- Mn. Enric Aymerich i Costa
Rector emèrit d’Abrera                                                                                                                                *
15-10-2010

236.- Mn. Francesc Malgosa i Riera
Rector emèrit de Mosqueroles                                                                                                                     *
16-11-2010

237.- Mn. Daniel Monserdà i Tintó
Rector emèrit de Sant Fost
8-12-2010                                                                                                                                       + 15-10-2015

238.- Mn. Albert Castilla i Miralles
Adminstrador parroquial de Villalba Sasserra
3-1-2011                                                                                                                                        + 22-6-2015

239.- Mn. Martí Visa i Gelabert
Rector emèrit de Sant Andreu de Palomar de Barcelona
25-3-2011                                                                                                                                     + 7-12-2016

240.- Mn. Joan Barat i Graell
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Rector emèrit de Santa Maria de Mataró                                                                               *
8-10-2011

241.- Mn. Joaquim Vives i Aragó
Rector emèrit de Sant Miquel dels Sants de Barcelona                                                                          *
17-10-2011

242.- Mn. Francesc Lladós i Pastallé
Rector emèrit de Sant Pius X de Barcelona
21-11-2011                      *

243.- Mn. Romà Bertran i Solé
Rector emèrit de Santa Maria de Rubí                                                  *
19-12-2011

244.- Mn. Josep Maria Juan-Torres i Lana
Rector emèrit de Santa Engràcia de Montcada i Reixac
10-1-2012                                                                                                                                         + 1-2-2015

245.- Mn. Joan Rius i Falcó
Rector emèrit de Santa Maria de Sans de Barcelona
26-2-2012                                                                                                                                        + 12-2-2018

246.- Mn. Xavier Bastida i Canal
Canonge de la Seu de Barcelona
8-6-2012                                                                                                                                                + 30-1-2016

247.- Mn. Francesc Nicolau i Pous
Professor de la facultat de Filosofia de Barcelona                                                                              *
30-9-2012

248.- Mn. Jordi Bertran i Cassola
Rector emèrit de Sant Miquel d’Olèrdola
Acompanyat de la seva germana Isabel                                                                                                       *
31-10-2012

249.- Mn. Lluís Gonzàlez  i Garcia
Rector emèrit de Sant Marc de Barcelona
1-11-2012                                                                                                                                       + 21-6-2016 

250.- Mn. Pere Boixaderas i Sadurní
Rector emèrit de la Mare de Déu del Pilar de Barcelona
4-3-2013                                                                                                                                              *

251.- Mn. Lluís Bonet i Riera 
Rector emèrit de Riudebitlles 
22-3-2013                                                                                                                                            *
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252.- Mn. Josep Maria Aragonés i Rebollar
Rector emèrit de Torrelavit
1-4-2013                                                                                                                          + 14-7-2017         

253.- Mn. Miquel Bada i Elias
Rector emèrit de Santa Eulàlia de Vilapiscina
7-5-2013                                                                                                                            + 1-3-2016  

254.- Mn. Jordi Piquer i Quintana
Delegat per als Mitjans de Comunicació de Barcelona
1-6-2013                                                                                                                                            *

255.- Mn. Esteve Arrese i Beltran
Rector emèrit de Sant Jeroni de Montbau de Barcelona
9-7-2013                                                                                                                             va marxar

256.- Mn. Josep Faus i Beltran
Rector emèrit de la Mare de Déu de Gràcia de Sabadell
29-9-2013                                                                                                                     +  27-10-2014 

257.- Mn. Joan Rodríguez i Gómez                               
Director de la Residència
12-12-2013                                                                                                                           va marxar

258.- Mn. Jesús Ferrer i Morta
Capellà del Tanatori
2-1-2014                                                                                                                                             *

259.- Mn. Jaume Aregall i Comas
Rector emèrit de Sant Josep Obrer de Barcelona
26-5-2014                                                                                                                           + 7-8-2015 

260.- Mn. Joan Masnou i Cornat
Adscrit a la parròquia de Sant Ildefons de Cornellà
16-12-2014                                                                                                                      + 19-2-2017       

261.- Mn. Jordi Farré i Muro
Rector emèrit de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè
1-3-2015                                                                                                                                            *

262.- Mn. Arturo Martín i Ejarque
Rector emèrit de la parròquia de Núria de Barcelona
Acompanyat del seu germà Magí                                                                               
16-6-2015                                                                                                                                         *

263.- Mn. Ferran Muñoz i Resano
Rector emèrit de la parròquia de Maria Mitjancera
6-7-2015                                                                                                                                           *
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264.- Mn. Pau Caldés i Claret
Rector jubilat de la parròquia de Sant Miquel del Port
27-7-2015                                                                                                                    + 22-12-2015 

265.- Mn. Ramon Tarrés i Margarit
Rector emèrit de Sant Jaume Apòstol de Sabadell
27-7-2015                                                                                                                                           * 

266.- Mn. Oriol Garreta i Torner
Rector emèrit de la parròquia de St. Enric d’Ossó de Hospitalet
1-10-2015                                                                                                                                          *

267.- Mn. Joaquim Brustena i Miquel
Rector emèrit de la parròquia de Santa Magdalena
7-10-2015                                                                                                                                         *

268.- Mn. Josep Perarnau i Espelt
Professor de la Facultat de Teologia
3-11-2015                                                                                                                                            * 

269.- Mn. Pere Vivó i Gili
Adscrit a la parròquia de Sant Andreu de Barcelona             
12-12-2015                                                                                                                                         *

270.- Mons. Lluís Martínez i Sistach
Cardenal arquebisbe emèrit de Barcelona
26-12-2015                                                                                                                                        *

271.- Mn. Jaume Brufau i Prats
Adscrit a la parròquia de Sant Josep de Mataró
6-2-2016                                                                                                                           + 2-4-2016

272.- Mn. Joan Rossell i Taberner
Rector emèrit de la pquia. del Sagrat Cor de la Colonia Güell
30-4-2016                                                                                                                                        *

273.- Mn. Valentí Rodríguez i Garcia
Capellà de l’Hospital de la Creu Roja d’Hospitalet 
30-4-2016                                                                                                                                         *

274.- Mn. Emili Quílez i Justo
Rector emèrit de la parròquia de Sant Benet d’Hospitalet
1-5-2016                                                                                                                      +   18-12-2017                           

275.- Mn. Alexandre Moreno i Blàzquez
Rector emèrit de la parròquia de St. Josep de St.Vicenç dels Horts
18-5-2016                                                                                                                       + 17-8-2016
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276.- Mn. Josep Serra i Colomer
Formador del Seminari
6-9-2016                                                                                                                                          *

277.- Mn. Joan Ballús i Bellalta
Rector emèrit de la parròquia de sant Cebrià de Tiana
19-10-2016                                                                                                                                      *

278.- Mn. Pere Cornelles i Tubau
Director de OBINSO
14-12-2016                                                                                                                                      *

279.- Mn. Joan Bada Elias
Professor emèrit de la Facultat de Teologia
1-2-2017                                                                                                                       +   20-12-2017

280.- Mn. Francesc Ximenis Escorihuela
Rector emèrit de Santa Agnès
8-3-1917                                                                                                                                           *

281.- Mn. Joan Lluís Cardona Quevedo
Rector emèrit de la parròquia de Sant Isidor
Acompanyat de la seva germana Josefina
12-6-2017                                                                                                                         van marxar

282.- Mn. Leandre Gassó Ubach
Rector emèrit de la parròquia de Sant Josep de l’Hospitalet 
18-7-2017                                                                                                                                        *

283.- Mn. Salvador Torres Romeu
Rector emèrit de la parròquia de Sant Paulí de Nola
10-8-2017                                                                                                                                        * 

284.- Mn. Jaume Rovira Deumal
Rector jubilat de Montmeló
5-9-2017                                                                                                                                          *

285.- Mn. Joan Gras Figueras
Rector jubilat de la parroquia de la Santa Creu e Terrassa
12-9-2017                                                                                                                                       *

286.- Mn. Miquel Sanmartí Garcia
Missioner del Paraguay
2-10-2017                                                                                                                                      *

Any l968
Teresa de l’Assumpció Anglés Crivillé
Consolació de Jesús Camps Olivé  (ajudar)
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M. Luz Marín Escudero   (ajudar)
Enedina Mayo Getino   (ajudar)
Josefa Franquesa Miquel
Cristina Rosell Miró  (1ª superiora)
Eulàlia Comelles Prat
Lourdes Flix Vilà
Francesca Jofra Vidal

Any 1971
Maria L. Narro Sancha
Encarnación Molina Vega
Josefa Català Bosch

Any 1972
Josefa Poza Mateo

Any 1973
Teresa M. Castany Sabaté  (2ª superiora)
Mercè Cassany Martí
Mercè Arimany Pujol  (ajudar)
Mercè Galceran Blanc
Cecília Sorolla Zapater  (ajudar)

Any 1975
Sebastiana Manero Gómez
M. Jesús Suàrez Delgado

Any 1976
Matilde Penas Bertran    (3ª superiora)  (difunta)
Josefa Català Bosch  (2ª vegada)
Emília Feliu Cirera
Santiaga Bonfill Gomà  (difunta)
Carme Bofill Campreciós   (ajudar)

APÈNDIX X

Religioses Germanes Hospitalàries de la Santa Creu que han treballat 
poc o molt a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (segons anys d’entrada)
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Any 1977
Rosa Sanahuja Gil
Pilar Vinyals Borràs
Pilar Sans Pijoan

Any 1978
Maria L. Narro Sancha  (2ª vegada)

Any 1979
Mercè Mirabet Semeli
Angela Llonchs Garcia
M. Guadalupe Palacios Hormigo   (difunta)

Any 1980
Teresa Fabregas Camí
Montserrat Pané Pujol

Any 1981
Rosario Portabella Manubens

Any 1982
Concepció Figueras Olivé

Any 1983
Pilar Sans Pijoan   (2ª vegada)

Any 1984
Carme Llop Sorribas    (4ª superiora)
Dolors Torrent Nus

Any 1985
Irene Arias Garcia
Maria Eugenia Herrera Arias
Maria Pau Capdevila Homs

Any 1986
Sebastiana Manero Gómez  (2ª vegada)

Any 1987
Maria L. Narro Sancha   (3ª vegada)
Rosa-Edilma Enao Pulgarín
Dora Nelly Machado
Teresa Miserachs Solà 

Any 1988
Carme Montserrat Fabrés   (5ª superiora)
Rosa A. Vasco Ossa
Maria Cruz Aparicio Gonzàlez   (ajudar)
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Any 1990
Josefa Català Bosch  (3ª vegada)
Montserrat Ripollés Sorribes

Any 1991
Isabel Rabaza Roca  (6ª superiora)
Rosa-Edilma Enao Pulgarín  (2ª vegada)
Emília Soler Vilà

Any 1992
Nancy Rivas (ajudar)

Any 1993
Luz-Edilma Cifuentes Gallego
Olga-Ruth Rendón Villegas
Montserrat Alós Badia

Any 1994
Emília Alegre Casanovas  (7ª superiora)
Dora Inés Calle Mora
Teresa M. Castany Sabaté  (2ª vegada)

Any 1995
Mercè Mirabet Semeli   (2ª vegada)

Any 1996
Ana Albina Herrera Parrado

Any 1997
Maria Eugènia Caro  (ajudar)
Teresa Miserachs Solà  (2ª vegada)

Any 1998
Marta Elena Carranza Carranza
Maria Jesús Arnedo Navas

Any 1999
Cristina Villalba Mula

Any 2000
Josefa Català Bosch  (suplència)  (4ª vegada)
Carme Llop Sorribas   (2ª vegada)  (8ª superiora)
Maria Eugènia Caro  (2ª vegada)
Maria L. Narro Sancha   (4ª vegada) 

Any 2003
Josefa Català Bosch  (5ª vegada)
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Any 2005
Purificació Garcia López   (ajudar)

Any 2006
Stela Bravo Castro
Cristina Villalva Mula  (2ª vegada)  (9ª superiora)  
Enedina Mayo Getino   (2ª vegada)

Any 2007 
Irene Arias Garcia  (2ª vegada)

Any 2008
Purificació Garcia Lopez   (ajudar 2ª vegada)

Any 2009
Purificació Garcia López  (ajudar 3º vegada)
Montserrat Icart Pujol
Guillermina Arias Machado

Any 2010
Concepció Querol Barbarà  (suplència)

Any 2011
Maria Jesús Arnedo Navas  (2ª vegada)

Any 2016
Glavis Guerra Rondon    (10ª superiora)
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Mn. David Abadias sobre: “Déu, clau de la misericòrdia”.

Mn. Jaume Aymar sobre: “L’obra de Gaudí a Xile”.

Mn. Bruno Bérchez sobre: ”Lifeteen, Net i Steubenville, tres exemples inspiradors de la pastoral 
juvenil americana”.

Sra. Berta de Mas sobre: “Joaquima de Vedruna, una dona santa en el  seu temps”. 
Un altre dia sobre: “Els tres savis han vist una estrella, missatge i simbologia a través del temps”.
Un altre dia sobre: “Nicolau d’orient a occident”.

Mons. Agustí Cortés sobre:  “Amor meus, pondus meus”.
Un altre dia sobre: “Reflexió sobre la fraternitat sacerdotal en l’obertura al món”.

Mn. Ramon Corts sobre: “El Cardenal Vidal i Barraquer i la Dictadura de Primo de Ribera, segons 
la documentació de l’Arxiu Secret Vaticà”.

Mons. Salvador Cristau sobre: “Les vocacions sacerdotals, avui”.
Un altre dia sobre: “La nova Ratio de la formació sacerdotal”.

Ignasi Garcia Clavel sobre “Les religions a la ciutat de Barcelona

Mn. Xavier Farrés Lúcia sobre “La icona de la  Trinitat de Andrei Rublëv.

Sr. Pere Lluís Font sobre: “cristianisme i modernitat”.

Mn. Jaume Gonzàlez Agàpito sobre: “El Papa, el Vaticà i els bisbes, avui”.
Un altre dia sobre: “El cinquè centenari de Luter.”

Mn. Josep Maria Jubany sobre “La pastoral de l’emigració a l’Arquebisbat de Barcelona”.

Matrimoni Manresa-Lamarca sobre “el projecte Raquel, una ajuda a les persones que han sofert 
un avortament”.

Mn. Josep Maria Martí Bonet sobre “Els tresors de la catedral”.
Un altre dia sobre: La inculturació de l’Església en els llocs i en els temps”.
Un altre dia sobre: “Sant Oleguer i el Papat”.

APÈNDIX XI

Conferències donades a la residència en els darrers anys
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Un altre dia sobre: “Independència en els segles X i XII. Els territoris de l’actual Catalunya”.
Cesari de Montserrat i Roigé i Sant Oleguer, arquebisbe de Tarragona”.

Un altre dia sobre: “Col·laboració en dos grans projectes: Intervencions arqueològiques i 
històriques en la Seu d’Ègara, i Descobriment i divulgació de la documentació de les obres 
d’Antoni Gaudí”

 Cardenal Lluís Martínez Sistach sobre: “Claus d’interpretació i perspectives de futur de Amoris 
Laetitia”.
Un altre dia sobre: “El Sínode de la família”.

Mn. Antoni Matabosch sobre: “El món s’ha d’entendre com a manifestació de Déu”.
Un altre dia sobre: “Les religions a Catalunya”.

La religiosa teresiana Victòria Molins sobre “Les dues Tereses”.

Mn. Pere Montagut sobre: “La ideologia del gènere: què és, origen i conseqüències”.
Un altre dia sobre: “el tracte pastoral en situacions d’homosexualitat”.

Mn. Francesc Nicolau sobre: “Cosmologies científiques actuals i fe cristiana”.
Un altre dia sobre: “Els darrers descobriments científics i la fe”.
Un altre dia sobre: “Fe i ciència”.
Un altre dia sobre: “El llançol de Torí,  relíquia interessant”.

Mn. Daniel Palausobre: “La pastoral del bisbe Torras i Bages”.

Mn. Joan Planellas sobre: “El prevere, ministre de la misericòrdia”.

El jesuïta Enric Puig sobre: “El moment actual de l’ensenyament

Mn. Francesc Raventós sobre “La història de la Residència”.

Mn. Joan Rodríguez sobre “Les gran línees de l’espiritualitat teresiana amb motiu del centenari del 
naixement de Santa Teresa”.

Mn. Francesc Romeu sobre: “La fascinació de la societat pel Papa Francesc”.
Un altre dia sobre: “Repàs de l’actualitat Periodística”.

Mons Josep Àngel Sàiz sobre “Deu anys de vida diocesana”.

Mn. Carles Sauró sobre: “La seva experiència en els camps parroquials i supraparroquials”.

Mn. Manuel Simó sobre “Com es va acollir el Concili Vaticà II els anys 1965 al 1975”.

Mons. Sebastià Taltavull sobre: “Conèixer Bergoglio per a comprendre el Papa Francesc”.

Un altre dia sobre: “El moment de l’Església”

Mn. Albert Torrens sobre: “El web de la Residència”.

Sr. Josep Lluís Vàzquez sobre: “Carles de Foucauld, René Voillaume i l’espiritualitat de Natzaret”.

Dr. Ramon Viñas sobre: “El testament notarial, l’hològraf i el Testament Vital. Normes a Catalunya”. 
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Catedral de Barcelona
Parròquia Santa Maria del Remei de Les Corts
Parròquia de Sant Medí
Parròquia de Sant Joan M. Vianney
Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina
Parròquia de Santa Maria del Taulat
Parròquia de Sant Carles Borromeu
Parròquia Verge de la Pau
Parròquia Mare de Déu de la Salut de Les Planes
Parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats
Catedral de Sant Feliu de Llobregat
Parròquia de Sant Joan Despí
Parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei
Parròquia de Sant Pere de Riudevitlles
Capella de Santa Gemma
Capella de la Residència de les Gnes. Hospitalàries
Capella de les religioses Carmelites Missioneres
Capella del Col·legi Montserrat
Capella del Monestir de les Salesses
Capella de les Agustines del carrer Vallmajor

APÈNDIX XII

Parròquies i altres centres on els sacerdots de la Residència Sacerdotal 
col·laboren amb el seu ministeri
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