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Amb l’estiu encara ben viu, ens reunim per celebrar la festivitat de Sant 
Bartomeu, patró del barri de Balàfia.  
Fou uns dels dotze Apòstols de Jesús, testimoni de la seva Ascensió al 
Cel i impulsor del cristianisme a Armènia. Multitud de pobles i ciutats 
d’arreu del món, comparteixen amb nosaltres el patronatge de Sant 
Bartomeu, a l’igual que les persones que treballen les pells, fabriquen o 
usen cuir, guants, abrics, cinturons i botes, enquadernadors, pastors i 
vaquers. 
A Balàfia, celebrem la Festa Major al voltant del 24 d’agost, dia de 
Sant Bartomeu. Qualsevol festa major requereix de la participació 
veïnal, no només de qui forma part de la comissió d’organització de 
festes, sinó també de tot el veïnat que participarà i assistirà als diferents 
actes. Les festes majors - especialment si es fan a l’estiu-  són una 
magnífica oportunitat per compartir els espais públics, com places i 
carrers, i omplir-los de color, música, rialles, alegria, gresca i 
germanor. Els actes són múltiples i diversos, per a grans i petits, a gust 
de tothom.  
Un d’aquests actes tradicionals en qualsevol festa popular com la 
nostra és una celebració eucarística en honor al sant patró. Així, doncs, 
la Parròquia de St. Antoni Maria Claret, ubicada i vinculada al barri 
des de fa dècades, celebra aquesta eucaristia dominical, inclosa en el 
programa de festes, per compartir juntament amb tota la comunitat 
parroquial i els veïns i veïnes de Balàfia, una acció de gràcies a Déu 
per la seva estimació universal.  
Us animem a tots i a totes a seguir gaudint de la festa, sense deixar de 
treballar per la integració i la cohesió social, per les famílies i les 
persones, especialment les més vulnerables, que conviuen al barri. 
Estimant de debò i sent solidaris amb tothom ho aconseguirem  IHD 



RESUM  ECONÒMIC DEL JULIOL 
SALDO A 30-06-2019:  

 Llibreta a la vista                                               6.565,78 
INGRESSOS: 
 Quotes fixes                      1.645,00 
 Donatius                250,00 
 Col·lectes dominicals                            730,22 
 Aranzels                          490,00 
 Aportació del Bisbat           1.000,00           4.115,22 
DESPESES: 
 Amortització préstecs            2.002,79 
 Despeses financeres                 93,87 
 Fulls dominicals                263,25 
 Manteniment climatització              190,93 
 Alarma                                       53,74 
 Revisió extintors                108,90 
 Internet            9,45 
 Aigua                                       30,42 
 Llum         446,30           
 Refer pati (pendent)    2.341,35        5.541,00 
SALDO A 31-07-2019: 
 Llibreta a la vista                            5.140,00 
SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  
       La Caixa                                        72.224,47                                     
       Claretians de Catalunya              259.000,00             331.224,47 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 ACTIVITATS PARROQUIALS SETEMBRE  
15 diumenge   APLEC MARTIRIAL: Cervera-Mas Claret  17h. 
17 dimarts      REUNIÓ CATEQUISTES 19h. 
19      dijous      ENVIAMENT Catequistes 19h. Catedral 
23      dilluns      CONSELL PARROQUIAL 20h.  

CATEQUESI FAMILIAR PROPER CURS 
2on. any: REUNIÓ DE PARES: 24 setembre 20’30  
            PRIMERA TROBADA NENS/ES: 7 o 8 octubre: 18h. 
1er. any:  REUNIÓ DE PARES: 8 octubre 20’30  
            PRIMERA TROBADA NENS/ES: 14 o 15 octubre: 18h. 
Inscripcions: els dilluns i dimecres, 2ª quinzena de setembre 19,30-21h. 

HORARIS PARROQUIALS:     (a partir de setembre) 

MISSES:   FEINERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 h (català) 
             VIGÍLIES  DE DIUMENGES I FESTES.....19 h (castellà) 
             DIUMENGES i FESTIUS . .10 h.  (català) i 12 h. (català) 

DESPATX:  ELS  DILLUNS  i  DIMECRES de   19’30  a  21h.                   
                 



El retaule de Sant Bartomeu, (museu de Lleida) 
Es obra de Pere Espallargues i procedent de l'església de Sant Martí 
de Capella, a la Franja, s'incorpora als fons del Museu de Lleida 
gràcies al dipòsit del seu propietari, Tatxo Benet, conscient de la 
transcendència històrico-artística d'aquesta obra i de la importància que 
té per al museu a  l'hora de completar el seu discurs sobre la història de 
la Franja. 
L'obra es troba en bon estat de conservació i ha pervingut íntegra, cosa 
força excepcional. La Generalitat de Catalunya I'ha inclòs al Catàleg 
del Patrimoni Cultural i declarat inexportable. El retaule s'exposarà a 
I'Espai O fins a finals de setembre. 
L'ingrés d'aquesta obra a les col·leccions del Museu de Lleida 
s'emmarca en els esforços que es fan des de la institució per combinar 
la política d'adquisicions públiques i el mecenatge privat a l'hora 
d'incrementar la qualitat dels fons actuals, però també demostra el 
compromís del mecenes amb el territori, la seva gent i el país. 
El retaule de Sant Bartomeu està realitzat amb la tècnica de tremp 
sobre fusta i presenta l'estructura típica del moment (finals del segle 
XV), amb tres carrers, predel·la i guardapols. El compartiment del 
carrer central mostra una representació de sant Bartomeu, amb els seus 
atributs característics, la bèstia i el coltell. Just a sobre hi ha un calvari. 
El carrer lateral esquerre mostra una representació de sant Miquel 
abatent el maligne, i al compartiment de remat la flagel·lació de sant 
Bartomeu. Al carrer lateral dret trobem a santa Llúcia i el martiri de 
sant Bartomeu. La predel·la mostra cinc compartiments, d'esquerra a 
dreta: sant Joan Baptista, santa Bàrbara, el Crist dels Dolors, sant 
Cosme i sant Damià. El guardapols presenta decoració vegetal dins la 
qual s'han intercalat diversos anagrames de l'IHS...... 
L'obra és de gran interès per al Museu de Lleida, ja que Espallargues és 
un artista escassament representat a les col·leccions del museu. Aquest 
retaule aconsegueix complementar el discurs que actualment s'ofereix 
en un dels àmbits del museu, dedicat a l'obra de Pere Garcia de 
Benavarri i els seus col·laboradors d’època tardogòtica. 
La incorporació d'aquesta obra s'emmarca plenament en Ia política 
d'adquisicions del Museu de Lleida, que persegueix potenciar l'ingrés 
d'obres relacionades amb un dels grans capítols artístics del territori 
lleidatà i franjolí, el de Ia pintura sobre taula del segle XV. 
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