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Des de l’Associació us recordem algunes qüestions d’interès: 
 

����  Materials divulgatius sobre Rosa Deulofeu 
 

A l’Associació disposem del següents materials, que ens podeu demanar:  
 

− L’estampa amb la pregaria (en català i en castellà) 

− La gravació en DVD de l’acte “Viure en plenitud” (us demanem una aportació per les despeses 

d’edició i tramesa de 6,5 €.) 
 

Es va reeditar el llibre Rosa, el somriure de la fe (En record de la Rosa Deulofeu i el seu testimoni de vida i de mort. 

Escrits autobiogràfics i altres), que arriba ja a la 4a edició. El podeu trobar a les principals llibreries amb secció 

de religió: Claret, Paulinas, Formiga d’Or, Balmesiana, Obra Cultural... 

 

����  Causa 
 

El 5 gener de 2009 –en complir-se els cinc anys del traspàs de la Rosa- el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, 

Dr. Lluís Martínez Sistach, va anunciar l’inici de la causa de beatificació i canonització de la Rosa Deulofeu. 

Enguany els Arquebisbes i Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han donat el seu vistiplau a la 

incoació de la causa  
 

D’aleshores ençà el germà marista Mariano Santamaria és el vicepostulador de la Causa que recull els 

testimonis personals sobre la vida Rosa Deulofeu i els possibles favors que s’obtinguin per la seva 

intercessió. 
 

Es prega a tots els que vulguin donar el seu testimoni o obtinguin favors per intercessió de la Serventa de 

Déu Rosa Deulofeu, ho comuniquin al vicepostolador: 
 

 Vicepostulació Causa Rosa Deulofeu Germà Mariano Santamaria 

 Pg. Fabra i Puig, 260 3r. – 08016 Barcelona. Tel. 93 250 65 39 

e-mail: causarosadeulofeu@arqbcn.cat 

 

����  Web de la Rosa Deulofeu 
 

Uns amics varen posar en marxa un espai web sobre la Rosa a l’adreça: www.rosadeulofeu.net. També 

una pagina de Facebook http://www.facebook.com/amigosderosa. 
 

 

����  ����  ���� 
 

 

 

Un grup de familiars i amics van constituir a Barcelona l’Associació Rosa Deulofeu (ARD). Està inscrita, el 29 

d’agost de 2011, a la secció 1a del registre de Barcelona d’Entitats de Dret Privat de Generalitat de Catalunya 

amb el núm. 45.830 i Nif. G 65812133. 
 

 

Si us voleu fer socis o rebre informació periòdica de l’Associació Rosa Deulofeu (ARD) i les seves 

activitats, demaneu-nos la butlleta d’adhesió (utilitzeu les adreces postal o electrònica) o utilitzeu 

la que trobareu al dors d’aquesta circular. 
 

 

Podeu fer les vostres aportacions econòmiques per sostenir la tasca de l’associació al compte:   

2100 – 3006 – 93 – 2107294864  

 

Rosa Deulofeu González neix a Barcelona el 29 d’abril de 1959 i es batejada el 7 de maig a la parròquia de Sant Jaume. 
Inicia la seva gran vocació en el treball diocesà en el Moviment de Centres d’Esplai Cristians i l’Escola de l’Esplai de la Fundació 
Pere Tarrés. L’any 1990, l’arquebisbe de Barcelona l’anomena Delegada de Joventut de l’arxidiòcesi, des d’on desenvolupà una 

gran activitat fins a la seva mort el 5 de gener de 2004 
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A s s o c i a c i ó           
Rosa Deulofeu                            
            Full d’adhesió i col�laboració 
 
En/na 
 

Nom i 
cognoms 

DNI                                                             Adreça  
                                                                  electrònica 

Telèfon 1                                                     Telèfon 2  

Adreça 
postal 

Població                                                                           Codi 
                                                                                       Postal 

 
Desitja (marcar amb una ‘X’ l’opció preferida): 
 

� Esdevenir soci actiu de l’Associació Rosa Deulofeu 

� Rebre informació periòdica de les activitats de l’Associació Rosa Deulofeu 

 
Col�laborarà econòmicament amb l’Associació amb l’aportació de (marcar amb una ‘X’ 
l’opció preferida):  
 

 
 
Data: ____________________________________________ 
 
Signatura: 

 

 

 

 

 

 

Trameteu-nos aquest full amb totes les dades: 

• Per correu postal a: Ronda Universitat 6, Principal segona, Barcelona 08007. 
• Per correu electrònic a: amicsrosa@gmail.com. 

�   30,00    € anuals      

�                € anuals (indiqueu vosaltres la quantitat) 

 

• A cobrar del meu compte bancari (indicar els 20 dígits d’identificació): 

 
______________-_____________-________-________________________________ 

 

• Ingressant-ho al compte: 2100-3006-93-2107294864  

 


