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Sant Climent de Llobregat, 15 de novembre de 2015 

 
TOCS i CAMPANES . Associació d’Amics de les campanes i campanars del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

Parròquia de Sant Climent  de Llobregat. Església, 20.   08849 – Sant Climent de Llobregat. (Barcelona) 
 

  

Assumpte: Invitació a la 2a Jornada oberta 2015, de l’Associació TOCS i CAMPANES. 

 

 

Benvolguts socis i simpatitzants de “Tocs i campanes”: 

Em plau fer-vos saber que la nostra associació organitza la “2a JORNADA OBERTA, 2015”, amb el 
desig de desenvolupar els següents objectius: 

1) Promoure la coneixença i relació entre campaners i estudiosos de les campanes, els 
campanars i els carillons. 

2) Compartir, -amb tots els participants-, el coneixement d’un expert en l’àmbit de les 
campanes, campanars i carillons. (Enguany el P. Valentí Tena, OSB, de Montserrat). 

3) Atorgar un reconeixement a aquells campaners de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, que 
s’hagi significat per la seva constància personal, la seva dedicació i la divulgació d’aquest vell 
ofici. 

4) Donar a conèixer l’ASSOCIACIÓ TOCS i CAMPANES, les seves finalitats, les seves activitats, la 
seva organització i les perspectives de creixement. 

Atès que enguany, a Cubelles, es tanquen els actes del 250è aniversari del campanar de l’església 
parroquial de Santa Maria i la bona disposició que hem trobat per part de la Parròquia, de 
l’Ajuntament, de l’Associació Amics del castell i de la Colla de campaners, d’aquesta població, la Junta 
directiva ha decidit celebrar a Cubelles, aquesta 2a jornada, el proper dissabte 19 de desembre, a 
l’auditori de la rectoria parroquial de Santa Maria, amb el programa que us hi adjuntem. 

Si coneixeu algun campaner o campanera, o persona interessada en les nostres activitats, us agrairé 
que li feu arribar aquesta iniciativa, per si és del seu interès i volgués participar-hi. 

Per a més informació i inscripcions podeu contactar dels següents modes: 

Correu postal: Associació TOCS i CAMPANES. 
 Parròquia de Sant Climent. 

 Església, 20. 
 08849 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT. 
Telèfon: 687.948.047 o 675.952.256. 
Correu-e: tocsicampanes@gmail.com 

Espero que aquesta trobada sigui del vostre interès i tinguem ocasió de trobar-nos-hi. 

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos, ben cordialment 

 

Mn Josep Maria Gómez del Perugia, diaca. 
President de T i C. 
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10:30 a 11:00. A l’atri de l’església parroquial de Santa Maria, (Plaça de Santa Maria,

acolliment dels assistents 

10:30 a 11:15. Repicada de benvinguda 

de tocs, pels campaners de les colles participants en la trobada. 

A l’auditori de la rectoria parroquial de Santa Maria de Cubelles.

11:15 a 11:20. Paraules d’acolliment

11:20 a 11:25. Introducció a la 2a Jornada oberta de Tocs i campanes

Maria Gómez, president de l’associació TiC.

11:25 a 11:30. Paraules de benvinguda a la Vila, de 

la Jornada. 

11:30 a 11:35 Informació i aspectes logístics de la Jornada.

11:35 a 12:30. Presentació de les colles de campaners de la diòcesi, qui són, què fan i els reptes de futur.

12:30 a 12:40. Presentació del P. 

12:40 a 13:20. Conferència, “FLAIXOS”, 

13:20 a 13:45.  Taula rodona entre els assistents i el conferenciant.

En un restaurant proper. 

14:00 a 16:00. Dinar de germanor.

Campanars i campanes al Pallars Subirà”

editat per Fonoll. 

A l’auditori de la rectoria parroquial de Santa Maria de Cubelles.

16:00 a 16:45 Intervenció i audiovisual 

16:45 a 17:15 “250 anys del campanar de Santa Maria 

campaners de la parròquia de Santa Maria.

17:15 a 17:40. Reconeixement anyal 

reconeixement, Mn Joaquím

escollits, qui els hi 

17:40 a 17:55. Paraules de cloenda

 Ramón Gómez, de la Colla de campaners de Santa Maria de Cubelles.

 Joan Vidal, dels Amics del Castell

 Na Rosa Fonoll, alcaldesa de Cubelles.

17:55 a 18:00. Paraules d’agraïment
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PROGRAMA. 

’atri de l’església parroquial de Santa Maria, (Plaça de Santa Maria,

acolliment dels assistents i lliurament de documentació. 

Repicada de benvinguda per la Colla de campaners de Cubelles i possibilitat de demostració 

de tocs, pels campaners de les colles participants en la trobada.  

’auditori de la rectoria parroquial de Santa Maria de Cubelles. 

ment i benvinguda de Mn Joaquím Lluís, rector de Santa Maria de Cubelles.

Introducció a la 2a Jornada oberta de Tocs i campanes: intenció i final

Maria Gómez, president de l’associació TiC. 

Paraules de benvinguda a la Vila, de l’alcaldessa de Cubelles, na Rosa Fonoll, i obertura de 

Informació i aspectes logístics de la Jornada.  

Presentació de les colles de campaners de la diòcesi, qui són, què fan i els reptes de futur.

 Valentí Tena, OSB. Per Mn Josep-Maria Gómez. 

Conferència, “FLAIXOS”, a càrrec del P. Valentí Tena, OSB 

Taula rodona entre els assistents i el conferenciant. 

Dinar de germanor. En la sobretaula, presentació del llibre “Entre el seny i la rauxa. 

Campanars i campanes al Pallars Subirà”, de Delfí Dalmau, Xavier 

 

A l’auditori de la rectoria parroquial de Santa Maria de Cubelles. 

ntervenció i audiovisual presentat per Carles Lorenzo, soci fundador de TiC.

50 anys del campanar de Santa Maria de Cubelles”, pels Amics del 

campaners de la parròquia de Santa Maria. 

anyal de l’Associació als campaners de la Diòcesi

Mn Joaquím Lluís, rector de Santa Maria de Cubelles, 

els hi dedicarà unes paraules. 

Paraules de cloenda: 

, de la Colla de campaners de Santa Maria de Cubelles.

Joan Vidal, dels Amics del Castell 

l, alcaldesa de Cubelles. 

d’agraïment i comiat, de Mn Josep-Maria Gómez, president de TiC.
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’atri de l’església parroquial de Santa Maria, (Plaça de Santa Maria, 1; 08880 – Cubelles), 

Cubelles i possibilitat de demostració 

i benvinguda de Mn Joaquím Lluís, rector de Santa Maria de Cubelles. 

intenció i finalitat, per Mn Josep-

de Cubelles, na Rosa Fonoll, i obertura de 

Presentació de les colles de campaners de la diòcesi, qui són, què fan i els reptes de futur. 

 

“Entre el seny i la rauxa. 

, de Delfí Dalmau, Xavier Orriols i Francesca Roig, 

soci fundador de TiC. 

de Cubelles”, pels Amics del Castell i la Colla de 

de la Diòcesi. Lliurarà el símbol del 

Lluís, rector de Santa Maria de Cubelles, als campaners 

, de la Colla de campaners de Santa Maria de Cubelles. 

Maria Gómez, president de TiC. 


