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Nota de premsa 

La Catedral Basílica Metropolitana de 
Barcelona tindrà dos nous canonges 

BARCELONA, 13 de novembre de 2015.- Aquest mes d’octubre el 

cardenal, Lluís Martínez Sistach, va nomenar canonges a Mn. Robert 

Baró Cabrera i a Mn. Alfred Sabaté Botet. Ambdós preveres prendran 

possessió de la Canongia el dissabte, 28 de novembre a les 11:15h. del 

matí a la Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona. 

 

Mn. Robert Baró Cabrera va néixer a Sabadell el 25 de gener de 1971. 

Va fer els estudis eclesiàstics a la Facultat de Teologia de Catalunya i 

és llicenciat en Teologia. És també llicenciat en Història per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fou ordenat prevere a la 

catedral de Barcelona el 4 de juny de l’any 2000. Ha col·laborat en la 

pastoral de diverses parròquies; Santa Cecília, Santa Eulàlia de 

Vilapicina, Sant Vicenç de Sarrià i Santa Maria del Taulat. Ha estat 

secretari particular del cardenal arquebisbe de Barcelona i és consiliari 

de diverses associacions laïcals. Especialitzat en Arqueologia i Art 

Sagrat, és sotsdelegat de la Delegació Diocesana del Patrimoni Cultural 

de l’Arquebisbat de Barcelona. 

 

Mn. Alfred Sabaté Botet va néixer a Barcelona el 9 de juny de 1974. Va 

fer els estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya. A Roma va 

ampliar estudis de Mariologia a la Pontifícia Facultat Teològica 

Marianum. Ha publicat recentment dos estudis a la revista “Estudios 

Marianos” titulats “Maria y el  sacerdote, alianza de Dios con la 

humanidad” i “Aparición, tradición y devoción en las advocaciones de la 

Virgen de la Merced y de Montserrat”. Ha col·laborat en la pastoral de 

diverses parròquies i actualment ja col·laborava en la pastoral de la 

Catedral de Barcelona. Des del dia 1 de setembre de 2008 és secretari 

particular del cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. 
 
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. El passat 6 de novembre va ser 
designat com administrador apostòlic de l’Arxidiòcesi fins el proper 26 de desembre, data en la que 
iniciarà el seu ministeri com arquebisbe metropolità de Barcelona, Mons. Juan José Omella. 
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