
Catedral Basílica 
de la Santa Creu i 
Santa EulàliaEl mot «Catedral» és el sinònim de «Seu» i 

procedeix de la paraula «càtedra». En efecte, 
és l’indret on radica la càtedra, o cadira, del 
bisbe diocesà. Des d’on, com a successor dels 
apòstols, ensenya la doctrina cristiana als 
fidels. Dedicaca a la Santa Creu i a Santa 
Eulàlia, la Catedral gòtica de Barcelona es 
començà a construir l’1 de maig de 1298, al 
mateix indret on hi havia el temple romànic 
i el paleocristià, des del segle IV. Les obres 
van conèixer tres etapes durant 150 anys. 
Posteriorment a la seva construcció, a finals 
del segle XIX, es dugué a terme la façana 
principal, i el cimbori, de 70 metres, no va 
ser aixecat fins al 1913. Hom hi pot admirar 
la bellesa de l’art gòtic català, els esplèndids 
retaules gòtics i barrocs, l’històric cor i el 
sepulcre de santa Eulàlia. Sant Josep hi té 
dedicades dues capelles: una a la girola, just 
darrera de l’altar major, i l’altra al claustre. A 
la catedral hi celebren des del segle XIII els 
fusters la festa del seu patró, sant Josep. La 
nostra Catedral és plena de la història del 
nostre país. És el símbol de l’església de Bar-
celona. Els nostres avantpassats, durant 
moltes generacions, durant els seus 1700 
anys d’història, hi han pregat i hi han cele-
brat els sagraments. La Catedral és la casa de 
Déu, que ens acull a tots.

    Pla de la Seu s/n    
    08002 Barcelona  

Informació:
933 428 262 - info@catedralbcn.org

Sagristia: 933 151 554
Vicaria: 933 151 005
Arxiu: 

933 100 669 - arxiu@catedralbcn.org 
Botiga: 932 684 002
Domeria, Administració i Secretaria: 

Carrer de Sant Sever, 9
Telèfons: 933 428 260 / 933 428 261 / 
933 428 262
Correu electrònic: 
domeria@catedralbcn.org; 
secretaria@catedralbcn.org

Horari: 
de dilluns a divendres de 10 a 14 h i 
de 15 a 17 h. Dissabtes de 10 a 17 h

Lloc on segellar la credencial: 
al punt de recepció a l’entrada de la 
Catedral (taquilla de l’entrada)

Com arribar-hi:
L3, L4, 47, 120, V15, V17

   



Sant Josep, patró dels
treballadors i de 
la bona mort
El Papa Pius XII, l’any 1955, va presentar Sant 
Josep com a «Patró dels treballadors», ampliant així 
el seu tradicional patronatge sobre el gremi dels 
fusters a tots els treballadors i va establir, per a tota 
l’Església, la festivitat de Sant Josep Obrer el 1er de 
Maig. El Papa Francesc, en el capítol sisè de la seva 
Carta Apostòlica Patris Corde ens recorda que 
“Sant Josep era un fuster que treballava honestament 
per tal d’assegurar la manutenció de la seva família. 
D’ell, Jesús va aprendre el valor, la dignitat i l’alegria 
del que significa menjar el pa que és fruit del propi 
treball.” I més endavant afegeix que “la persona que 
treballa, sigui quina sigui la seva tasca, col·labora amb 
Déu mateix, es converteix una mica en creador del 
món que ens envolta”.

L’actual crisi sanitària, econòmica i social ha tornat 
a posar de manifest la necessitat d’un treball digne 
per a tothom per tal que tots els homes i totes les 
dones puguin viure dignament amb el fruit del seu 
treball. Cal doncs pregar perquè els responsables 
polítics, econòmics i socials trobin solucions als 
actuals problemes de l’atur, la igualtat i 
la precarietat laboral. 

El poble cristià invoquem també Sant Josep com a 
patró de la bona mort. La mort és un fet natural 
que forma part de la mateixa vida per convertir-se 
en la possibilitat d’un segon i definitiu naixement a 
la Vida eterna que esperem. Així ho expressa el 
darrer vers del Cant Espiritual del poeta Joan Mara-
gall amb el prec: “Sia’m la mort una major 
naixença!”. Els Evangelis no ens parlen de la mort 
de Josep però, com no hauria de tenir una bona 
mort si va morir als braços de Jesús i de Maria? Així 
ho ha interpretat la tradició. Ens cal pregar per tal 
que, tant en la nostra vida, com en el moment de la 
mort, estiguem sempre ben acompanyats per Jesús, 

Josep i Maria, seguint els seus mestratges. Recordem 
i preguem aquella antiga i entranyable jaculatòria, 
tan plena de sentit i que vàrem aprendre de petits:
“Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l’ànima mia”

Capítol de la Catedral
El Capítol catedralici és una comunitat formada 
pels canonges, sacerdots nomenats pel Bisbe de la 
diòcesi que tenen cura del culte, la pastoral, la 
caritat i tot el que fa referència a la gestió de la Cate-
dral. Hi ha notícies del Capítol de la Catedral de 
Barcelona des del segle IX, quan probablement va 
ser fundat en temps de Carlemany. Aquest empera-
dor va impulsar una renovació de l’Església d’Occi-
dent fonamentada en bona part en les catedrals, que 
es van consolidar com a  fogar  d’espiritualitat, 
centres d’irradiació cultural i espais d’acolliment 
dels pobres i necessitats.  Des de llavors, ha conti-
nuat ininterrompudament la seva tasca fins als 
nostres dies, comptant entre els seus membres 
figures tan rellevants com Sant Oleguer, Lluís 
Desplà, Jaume Almera i Carles Cardó.

La memòria del Capítol, i de tota la Catedral, es 
conserva en el seu Arxiu, un dels més importants del 
país en documentació i còdex medievals.

Amb el Capítol hi col·labora una comunitat de 
religioses de la congregació de les “Auxiliars parro-
quials de Crist Sacerdot” que té cura de la sagristia 
de la Catedral. També són responsables de la forma-
ció i organització dels escolans i col·laboren amb la 
litúrgia i els actes de pietat.

Els set dolors i goigs
de Sant Josep
1. El dolor de decidir abandonar secretament Maria 
i el goig de la revelació del misteri de l’Encarnació.

Senyor, ensenya’ns a confiar en Tu com ho 
féu Sant Josep.

2. El dolor de veure néixer Jesús entre tanta pobresa i 
el goig de poder acaronar Jesús entre els seus braços.

Senyor, que reconeguem i estimem Crist en els pobres.

3. El dolor per la sang de Jesús vessada en la 
circumcisió i el goig de posar el nom de Jesús a 
l’Infant diví.

Senyor, que la sang vessada per Jesús 
sigui font de vida.

4. El dolor de la profecia de Simeó sobre els 
patiments de Jesús i Maria i el goig que aquests 
sofriments portarien la salvació al món.

Senyor, que siguem sempre portadors de
la teva Bona Nova.

5. El dolor per haver de fugir a Egipte i el goig 
d’estar sempre al costat de Jesús i Maria.

Senyor, que acceptem i aprenguem a ser tots germans.

6. El dolor per la por en tornar d’Egipte i el goig de 
viure en pau amb Jesús i Maria a Natzaret.

Senyor, que acceptem la teva voluntat sense por.

7. El dolor per la pèrdua del Nen Jesús durant tres 
dies i el goig de retrobar-lo al Temple.

Senyor, que sapiguem buscar-te i trobar-te
en totes les circumstàncies.


