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ARQUEBISBAT DE BARCELONA

PROPOSTA DE REMODELACIÓ D'ARXIPRESTATS I UNITATS DE PASTORAL EN
COMUNITATS PASTORALS

ZONA PASTORAL 5

Reunió del Consell Episcopal amb els Arxiprestos
22 de febrer de 2021

DOCUMENT DETREBALL - ESBORRANY

L'actual Zona Pastoral 5 (abans zones 5 i 6) limita al sud amb la zona 3 des de Ciutat
Meridiana, Vallbona i Torre Baró fins al mar; a I'oest amb el bisbat de Terrassa; i al nord amb
el bisbat de Girona. Agafa una lIarga comarca del Maresme, amb característiques molt
diferents: urba, urbanitzacions, agrícola i boscos; zones més planeres prop del mar i a la
vessant oest la cadena costanera. A la part més propera a Barcelona hi ha poblacions de gran
densitat humana: Santa Coloma de Gramenet, Badalona i part de Sant Adria. La part que ve a
continuació (actuals arxiprestats de la Cisa i Mataró) es caracteritzen per tenir algunes
poblacions més allunyades del mar a fi d' evitar els perills deis corsaris i, per tant, més antigues
que les de la costa. Mataró és un cas aparto

La zona consta de 53 parroquies, dividides en cinc arxiprestats. Sembla ciar que les
Comunitats Pastorals futures en les tres poblacions grans (Santa Coloma de Gramenet,
Badalona i Mataró) s'han d'organitzar a I'interior de cada població. No ha estat tant facil fer la
proposta a la resta perque s'havia d'escollir entre:

-- proposar Comunitats entre les poblacions allunyades del mar entre les més properes (amb
la dificultat de reunir poblacions bastant separades per la orografia; el Maresme queda molt
dividit per rieres i rierais).

-- O bé agrupar les antigues i noves poblacions (muntanya i mar), més ben comunicades, de
característiques més semblants, pero sovint amb certes rivalitats ancestrals. S'ha escollit
aquest segon model perque sembla pastoralment molt millor. La conseqüencia és que s'ha
vist convenient proposar un nombre més gran de Comunitats Pastorals.

Les 53 parroquies actuals es convertirien en 14 Comunitats Pastorals.
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PROPOSTA DE COMUNITATS PASTORALS. ZONA PASTORAL 5

Badalona te una població de 220.400 habitants; índex de renda (93'8); 38.320 (17'3%)
nascudes a I'estranger; i un 46.000 (21%) de pensionistes.

501. Comunitat Pastoral Badalona Sud 1 (M.O de la Salut)
• Mare de Déu de la Salut (Parroquia de referencia)
• Sant Antoni de Padua.
• Mare de Déu del Roser. L'anomenat Barri Llatí (entre carrer Irlanda i Avinguda de la

Comunitat Europea) passa a ser territori de la Parroquia de Santa Coloma de Gramenet
(de Jet, la gent te tendencia a anar a Gramenet). Assumeix la part de sobre de
"autopista de la Parroquia de M. de D. de Montserrat, que es converteix en l/oc de
culte. També assumeix la part al nord de "autopista de la parroquia de Sant Pau.

• Mare de Déu de Montserrat .L'extingeix. La part al nord de "autopista de la parroquia
de Montserrat passa a dependre de la Parroquia de Mare de Déu del Roser, com a l/oc
de culte.

• Església de Sant Joan Baptista. L10cpastoral portat pels jesu"ites. Depenent de LaSalut.

502. Comunitat Pastoral Badalona Sud 2 (Sant Adria del Besos i Badalona)
• Sant Adria (Parroquia de referencia). Incorpora un petit territori de la Parroquia de

Sant Jaume Apostol de Gramenet.
.' Sant Joan Baptista.
• Sant Roc.
• Sant Jaume Apostol (Municipi de Badalona).

503. Comunitat Pastoral Badalona Nord 1 (Santa Maria)
• Santa Maria (Parroquia de referencia). Incorpora el triangle sota de "autopista de M.

D. de Montserrat. Assumeix M.O. de Lourdes com a l/oc de culte.
• M. de Déu de Lourdes: l/oc de culte de Santa Maria. i
• Sant Josep: incorpora la part de Sant Pau sota de "autopista, que sera l/oc de culte i

l/oc de reunions de les dues Comunitats Pastorals de Badalona Sud 1 i Badalona Nord
1.
.........................................................................................................................................

• Convent deis carmelites: lIoc de culte.

504. Comunitat pastoral Badalona Nord 2 ( )
• Sant Francesc d' Assís (parroquia de referencia).
• Santa Clara (Morera)
• Sant Sebastia de Pomar. Assumeix el centre de culte de Mas-Ram, com fins ara.
• Centre de culte Mas-Ram. Depenent de StoSebastia.
• Sant Crist
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505. Comunitat Pastoral de liana i Montgat
• Sant Joan de Montgat. Parroquia de referencia
• Sant Cebria de Tiana

La gent de Tiana i Montgat tenen tendencia a anar a Badalona (no tendeixen a anar a
Alella o a El Masnou). Tampoc sembla convenient que s'afegeixin a les Comunitats
Pastorals de Mataró, que tenen un altre taranna de ciutat.

Santa Coloma de Gramenet te 120.000 habitats; una renda d'un 81% respecte de Catalunya;
nascuts a I'estranger 31.000 (25'8) 24.400 pensionistes (20%);

506. Comunitat Pastoral Santa Coloma de Gramenet 1 (Santa Coloma)
• Santa Coloma (Parroquia de referencia). Incorpora els territoris del Barri Italia de M.O.

Roser de Badalona Sud i i el territori de la Parroquia de Sant Josep Oriol, que passa a
ser l/oc de culte.

• Sant Josep Oriol: passa a l/oc de culte de Santa Coloma.
• Sant Miguel Arcangel (Singuerlín)

507. Comunitat Pastoral Santa Coloma de Gramenet 2 (.........•)
• Santa Rosa (parroquia de referencia)
• SantJoan Baptista (Fondo)
• Santa Maria: incorpora com a l/oc de culte Sant Joaquim i una part del seu territorio
• Sant Joaquim: passa a l/oc de culte de Santa Maria i el seu territori dividit entre Santa

Maria i Sant Jaume Apostol.
• Sant Jaume Apostol (Municipi de Sant Coloma): incorpora part del territori de Sant

Joaquim.
• Mare de Déu de l'Esperanc;:a:continua formant part de Gramenet, malgrat que estigui

a I'altra banda del Besos perque és ellloc natural deis seus ve"ins.El seu territori al sud
del Carrer Potosí passa a la parroquia de Sant Andreu del Palomar i un petit territori a
Sant Pacia.

508. Comunitat Pastoral del Masnou
• Sant Pere del Masnou (Parroquia de referencia)
• Parroquia del Pilar (Masnou). Extingir i continuar com a L/oc de culte
• Centre de culte Ocata (Masnou)
• Centre de culte Maricel (Masnou)
• Sant Feliu d' Alella
• Sant Martí de Teia

509. Comunitat Pastoral de Premia/La Cisa
• Sant Cristofol de Premia de Mar (Parroquia de referencia)
• Santa Maria de Premia
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• Sant Pere de Premia de Dalt
• Església de Sant Mateu del Bos. L10cde Culte de Premia de Dalt.
• Santuari de la Cisa: 1I0cde culte depenent de Premia de Dalt ..

510. Comunitat Pastoral de Vilassar
• Sant Joan de Vilassar de Mar (Parroquia de referencia)?
• Sant Genís de Vilassar de Dalt?

(Hi ha pros i con tres sobre quina deIs dues parroquies de Vilassar ha de ser la de
referencia)

• Santa Creu de Cabrils .
• Església de Sant Sebastia. L10cde culte de Cabrils
• Església de Santa Helena d' Agell. L10cde Culte de Cabrils
• Sant Feliu de Cabrera de Mar

(Entre les tres poblacions marineres , Masnou, Premió i Vilassar, hi ha d'haver un treboll
pastoral molt proper)

(Ha de continuar la feina que ha fet fins ara I'arxiprestat d'interrelacionar tots els pobles
del Maresme)

511. Comunitat Pastoral d' Argentona

• Sant Julia d'Argentona (Parroquia de referencia)
• Església del Barri del Cros (Argentona): Centre de Culte d'Argentona.
• Ermita de Sant Sebastia. Centre de Culte d'Argentona.
• Sant Andreu d'Orrius.
• Església de Sant Bertomeu de Cabanyes. L10cde Culte d'Orrius.
• Sant Iscle I Santa Victoria (Dosrius) ,
• Sant Andreu D'Alfar (Dosrius): S'extingeix i es converteix amb Centre de Culte, depenent

de StoIscle i Sta. Victoria.
• Santuari de la Verge deis Socors. El Corredor (Canyamars): Centre de Culte, depenent

Id.
• Canyamars (Dosrius): S'extingeix ¡des converteix en Centre de Culte, depenent de Id.
• Ermita de Sant L1op.L10cde Culte de Dosrius

Mataró te una població de 128.000 habitants; un índex de renda del (88%); persones a
I'estranger 23.330 (18'2%); 25.000 pensionistes (19'5%) Ha estat molt difícil saber amb certesa
els Iímits territorials d'algunes de les parroquies de Mataró. Enespecial de les grans extensions
que van més enlla de I'autopista (farcides d'urbanitzacions) i també el territori entre
I'autopista, el mar i el torrent Forcat (reservat a cultius).

512. Comunitat Pastoral de Matará 1 (Centre)
• Santa Maria (Parroquia de referencia) En depen el centre de culte deIs Escolapis.
• Escolapis: Centre de Culte de Santa Maria.
• SantJosep.
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• Mare de Déu de Montserrat. Elpetit rectangle a sobre del carrer Miquel 8adia passa a
la Parroquia de Maria Auxiliadora

• Sant Pau. Depen d'ella el centre de culte de Sant Simó. El seu territori limita amb la
Parroquia de Santa Maria, la 8V-5031, I'autopista, Llavaneres i el mar.

• Sant Simó: Centre de culte de Sant Pau.

513. Comunitat Pastoral de Matará 2 ( )
• Maria Auxiliadora (Parroquia de referencia). S'ha modificat el mapa que hem pogut

obtenir de Caritas per adequar-Io als límits reals. El seu territori s'estén per sobre de
I'autopista C-32, formant un petit rectangle limitat per I'autopista, el terme municipal
d'Argentona, la carretera de Cirera i la urbanització Can Vilardell. La Llimtia és centre
de culte de Mª Auxiliadora.

• Centre Pastoral La L1antia: Centre de culte de Maria Auxiliadora.
• Sagrada Família. El seu territori al nord agafa just I'Hospital de Mataró.
• Mare de Déu de l'Esperanca. Assumeix tot el gran territori al nord de I'autopista C-32,

excepte el que pertany a Maria Auxiliadora i a Mare de Déu de I'Esperan~a. També li
pertany I'espai triangular limitat per I'autopista i la 8V5031 (que va a Llavaneres).
S'hauria de tenir en compte els projectes de la Fundació Cabanellas que podrien
afavorir locals per a I'Esperan~a.

• Ermita de Sant Martí de Mata. Centre de Culte de M. de D. de l'Esperanc;a.
• Ermita de Sant Miquel de Mata. Centre de Culte de M. de D. de l'Esperanc;a.
• Ermita de Santa Maria de Cirera. Centre de Culte de M. de D. de l'Esperanc;a.
• Ermita de Santa Rita. Centre de Culte de M. de D. de l'Esperanc;a.

• Sagrats Cors: Centre de culte de Maria Auxiliadora.

514. Comunitat Pastoral de Sant Andreu de L1avaneres
• Sant Andreu de L1avaneres (Parroquia de referencia)
• Església de Sant Pere. Centre de Culte de L1avaneres.
• Sant Vicenc de Montalt
• Santa Maria de Caldes d'Estrac
• Santuari de Nostra Senyora del Carme (Caldetes): L10cde culte de Caldes d'Estrac.
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Notes a tenir en compte en referencia a la Zona pastoral S

E/s dies 7 i 8 de gener de 2021, el Conse// Episcopal va dedicar una sessió
monografica a tractar la proposta presentada per la Comissió. D'aquesta ref/exió
en surten les notes que es posen a continuació.

,
- Comunitat pastoral Badalona Sud 2 (502): possibilitat que les parroquies de Sant
Roc i Sant Jaume Apostol passin a la Comunitat pastoral Badalona Sud 1 (Mare de Déu
de la Salut) (501).

- Comunitat pastoral de Tiana i Montgat (505). Possibilitat que desaparegui, unint-se
a les Comunitats pastorals de Badalona Nord 1 (Santa Maria) (503) o bé del, Masnou
(508), per les bandes de mar o muntanya.

- Comunitats pastorals de Santa Coloma de Gramenet 1 (506) i Santa Coloma de
Gramenet 2 (507), que formin una única Comunitat pastoral. A I'interior d'aquestes,
les 'parroquies de Santa Maria i Mare de Déu de l'Esperanc;a (a la Comunitat pastoral
de Santa Coloma de Gramenet 2, 507) deixen de ser parroquies i passen a ser centres
de cu/te.

- Comunitats pastorals de Premia/La Cisa (509) i de Vilassar (510), possibilitat que
s'uneixin i formin una única Comunitat pastoral.

- Comunitat pastoral d'Argentona (511), possibilitat que s'uneixi a la Comunitat
pastoral Matará 2 (513), formant juntes una única Comunitat pastoral.
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