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Nota de premsa 

 

Comunicat de l’Arquebisbat de Barcelona 
 

BARCELONA,  8 de novembre de 2020.- Davant la polèmica 

generada per la celebració de la Missa amb motiu de la 

beatificació del jove màrtir Joan Roig i Diggle, prevista des de feia 

un any, i que ha coincidit amb un moment especialment delicat a 

causa de la pandèmia, volem manifestar que:  

 

En primer lloc, l'Arquebisbat de Barcelona i l'Associació d'Amics 

de Joan Roig i Diggle, organitzadors de l'acte litúrgic, volem 

demanar disculpes a aquelles persones que s’hagin sentit ferides, 

mentre patim restriccions en la nostra vida laboral i familiar. La 

Missa es va celebrar complint escrupolosament totes les mesures 

exigides per la legislació vigent, com s’ha anat fent des de l’inici 

de la pandèmia a totes les esglésies de l’arxidiòcesi.  

 

En segon lloc, volem manifestar el nostre desconcert per la 

resposta d’algunes autoritats a la celebració d’una Missa que 

complia tots els requisits legals i condicions sanitàries. A més, feia 

setmanes, totes les institucions havien rebut una invitació a 

aquesta Missa. Davant les restriccions d’aforament actuals, a 

través dels mitjans de comunicació i les principals xarxes socials, 

es va oferir la possibilitat de seguir aquesta acte litúrgic per ràdio, 

televisió i Internet. 
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Finalment, ens unim a la petició del món de la cultura i de la 

restauració perquè el més aviat possible es pugui reiniciar  la seva 

activitat econòmica, amb les mesures oportunes que minimitzin el 

risc de contagi.  

 

 

 
Sobre l’Església Arxidiocesana de Barcelona. La presència de l’Església a Barcelona es 

remunta a l’edat antiga. Actualment, l’obra pastoral de l’Església Arxidiocesana de Barcelona 

comprèn tota la regió metropolitana de la capital catalana, que té prop de 3 milions d’habitants. 

Des de l’any 2015, el cardenal Joan Josep Omella és l'Arquebisbe Metropolità de Barcelona, amb 

dues diòcesis sufragànies que són Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. 


