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Intensa setmana d’activitat de l’arquebisbe de Barcelona a Roma 
El cardenal Martínez Sistach participa 
aquest cap de setmana al Consell Pontifici 
per als laics 

 
BARCELONA, 6 de febrer de 2015 — El cardenal arquebisbe de Barcelona  

Dr. Lluís  Martínez  Sistach  es troba aquests dies a Roma per participar en 

reunions de gran transcendència pel futur immediat de l’Església com 

l’assemblea plenària del Consell Pontifici per als laics. 

Fins diumenge 32 bisbes, sacerdots i sobretot laics, homes i dones 

procedents d’arreu del món, prenen part en la trobada anual del Consell 

Pontifici per als laics on el cardenal Martínez Sistach hi participa com a 

membre del comitè de presidència.  

“Trobar a Déu en el cor de la ciutat” és el tema central de la reunió d’enguany 

que vol reflexionar sobre la pastoral urbana, qüestió que ja va ser tractada en 

profunditat al Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats celebrat 

aquest novembre a Barcelona. Demà dissabte, 7 de febrer a dos quarts de 

dotze del migdia el papa Francesc rebrà en audiència privada als membres 

d’aquest Consell Pontifici. 

Aquest divendres el cardenal Martínez Sistach també ha pres part en el 

Consell Pontifici per als Textos Legislatius en una reunió centrada en temes 

relacionats amb les competències d’aquest dicasteri. La intensa setmana 

d’activitat de l’arquebisbe de Barcelona a Roma es tancarà els propers 16 i 17 

de febrer quan participi en un consistori per a la creació de nous cardenals, 

presidit pel papa Francesc. 
 

 

Sobre l’Església Arxidiocesana de Barcelona 

La presència de l’Església a Barcelona es remunta a l’edat antiga. Actualment, l’obra pastoral de 

l’Església Arxidiocesana de Barcelona compren tota la regió metropolitana de la capital catalana 

que té prop de 3 milions de persones. Des de l’any 2004, el Dr. Lluís Martínez Sistach és el 

primer Arquebisbe Metropolità de Barcelona, amb dues diòcesis sufragànies que són Terrassa i 

Sant Feliu de Llobregat. L’any 2007 fou nomenat Cardenal. 
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