
A tu, siguis qui siguis, 
para l’orella del cor

Pròleg de la RB

AMIGUES I AMICS  
DEL MONESTIR DE 

SANT PERE DE LES PUEL·LES

UN TRESOR PER COMPARTIR

L’origen del monestir de Sant Pere de les 
Puel·les, segons el primer document, data de 
l’any 945 i estava situat fora muralla. És la 
comunitat més antiga de Barcelona i ha estat 
sempre molt vinculada a la seva història.

Amb motiu de la desamortització de 
Mendizábal (1835),  les monges van ser ex-
claustrades i el monestir va ser destruït; 
només en va quedar l’església que actualment 
és la parròquia de Sant Pere de les Puel·les. 
L’any 1879 la comunitat es va tornar a reunir 
en l’actual monestir del barri de Sarrià

Malgrat les vicissituds de la història, la 
comunitat no s’ha extingit mai i es manté 
viva i arrelada en el poble i en l’Església, 
en comunió amb la realitat del nostre món 
i fidel al seu carisma de pregària, treball i 
acollida.

el monestir vist des de l’hort

Història Marca els quadres que vulguis

Monestir
Anglí, 55  08017 Barcelona

Carme Villarroya: 617 66 70 62
Albert Arqued: 649 92 19 58

amicspuelles@gmail.com
www.puelles.cat

•	Apropa‘t	al	monestir	i	a	la	comunitat

•	Siguis	on	siguis,	prega	i	viu	en	comunió	 
amb nosaltres

•	Participa	i/o	col·labora	en	les	activitats	

•	Ofereix	la	teva	ajuda	(temps,	
coneixements...)

•	Dóna	suport	econòmic

Amb	el	teu	compromís	ajudes	 
a mantenir i a fer créixer la nostra 

comunitat.

Vols fer-te amiga o amic?

AMIGUES I AMICS  
DEL MONESTIR DE 

SANT PERE DE LES PUEL·LES

Vull rebre informació de les activitats

 per correu electrònic 
 per correu ordinari 
 per telèfon: whatsApp, SMS

Vull fer una aportació econòmica**

Amb	la	teva	aportació	econòmica	ens	ajudes 
a mantenir les activitats i els espais

 Única ___________________€ 
 Periòdica ________________€ 
  mensual 
  trimestral 
  anual

Per transferència bancària al CC

ES80 3025 0005 8514 3329 7060 
A nom de Benedictines Monestir de Sant Pere

Per domiciliació bancària: 

Titular del CC 
_______________________________

IBAN

Vull col·laborar amb el meu temps 

Professió: _______________________

Data	naixement:		_____/_____/_____	

Ens posarem en contacte amb tu per tal de 
coordinar-ho.

E S

* Podràs deduir un percentatge del teu donatiu en la 
declaració	del	IRPF.	Per	a	fer-ho,	necessitem	el	teu	DNI.	

**Podràs cancel·lar aquest compromís quan ho vulguis, 
enviant un correu a amicspuelles@gmail.com 
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Dones	 i	homes	que	ens	hem	sentit	acollits	
i volem fer camí amb aquesta comunitat 
de monges benedictines, referent humà i 
espiritual en la nostra vida.

Desitgem	 fruir	 i	 compartir	 aquest	
tresor, donar-lo a conèixer, mantenir-lo i 
potenciar-lo.

•	 si	busques	la	font	de	la	teva	espiritualitat

•	 si	tens	desig	de	Déu	i	de	conèixer	Jesús

•	 si	et	qüestiones	el	sentit	de	la	vida, 
la raó del teu ser i fer

•	 si	vols	treballar	la	relació	amb	tu	mateix, 
amb	els	altres	i	amb	Déu

•	si	vols	contribuir	a	fer	amb	nosaltres 
una societat més humana

Qui som

Ens adrecem a tu

•	una	comunitat	de	monges	i	laics	 
que comparteixen la fe, l’esperança i el 
compromís solidari

•	un	camí	per	viure	l’evangeli	i	seguir	
Jesús

•	els	valors	de	la	Regla	de	sant	Benet	per	
incorporar-los a la teva vida

•	 silenci	i	escolta

Volem compartir amb tu

Aquí hi trobaràs Benet de Núrsia, Itàlia (480-547)

Un oasi enmig de la ciutat

Un espai de pau, pregària, silenci, trobada, 
acollida, contacte amb la natura i de 
retrobament personal.

L’eucaristia, l’ofici diví, l’hospitalitat, les 
diverses activitats, el patrimoni històric i 
cultural del monestir.

pregària de completes a l’hort el dia de Sant Pereconversant després de l’eucaristia 

baix relleu de sant Benet i santa Escolàstica de la 
sala capitular del monestir. Francesc Fajula - 2001

detall del jardí

Segons	la	tradició	monàstica,	a	mitjan	segle	
VI sant Benet va escriure una regla per 
organitzar la vida personal i comunitària 
dels	 monjos	 dins	 el	 monestir.	 L’anomena	
escola del servei diví perquè és la resposta 
a	 la	crida	de	Déu:	un	camí	de	recerca	 i	de	
trobament amb Aquell que ens habita. Una 
proposta que ha perdurat fins al dia d’avui 
i	que	tant	pot	animar	la	monja	com	el	 laic	
a viure l’evangeli amb uns valors perennes 
adaptats a cada època.

Trobaràs aquesta fitxa d’inscripció a la pàgi-
na www.puelles.cat o bé pots omplir aquest 
full i enviar-lo per correu a l’atenció dels 
Amics i Amigues del Monestir de Sant Pere 
-	c/	Anglí	55	-	08017	Barcelona	o	dipositar-
lo a la caixa solidària.

“D’acord	amb	 l’art.	 5	de	 la	Llei	 orgànica	 15/1999,	 de	 13	de	
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les dades personals recollides en aquest 
formulari s’incorporaran al fitxer Amigues i Amics, el 
responsable del qual és El Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les.	Les	vostres	dades	es	tractaran		amb	l’única	finalitat	
de gestionar el grup d’amics. Podeu exercir els vostres 
drets	d’accés,	rectificació,	cancel·lació	i	oposició	mitjançant	
comunicació	escrita,	a	la	qual	heu	d’adjuntar	una	fotocòpia	
del	vostre	DNI,	adreçada	a	Amigues	i	Amics	del	Monestir	
de Sant Pere de les Puel·les, amb domicili a carrer Anglí 
55– 08017 – Barcelona o bé per correu electrònic a l’adreça 
amicspuelles@gmail.com”

Nom _________________________________

Cognom 1  ____________________________     

Cognom 2  ____________________________     

DNI*  _________________________________

Domicili _____________________________  

Codi postal  ___________________________ 

Ciutat  ________________________________

Adreça @ _____________________________

Telèfon /mòbil ________________________

AMIGUES I AMICS  
DEL MONESTIR DE 

SANT PERE DE LES PUEL·LES

FULL D’INSCRIPCIÓ
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