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Sant Climent de Llobregat, 20 d’agost de 2018. 

 
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 “IV Jornada oberta 2018”, de l’Associació TOCS i CAMPANES. 

 

 

Benvolguts campaners, 

em plau fer-vos saber que la nostra associació organitza la “IV JORNADA OBERTA, 2018”, el proper 15 de 
setembre, a Torrelles de Llobregat, un espai de trobada de campaners i estudiosos de les campanes, els 
campanars i els carillons, on hi compartirem coneixements i amistat. 

Atès que enguany commemorem el 150è aniversari del naixement del Dr. Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, 
bisbe de Solsona, arquebisbe de Tarragona i cardenal, que ens deixà un testimoni ben potent d’estimació a 
l’Església i al país, ens ha semblat adient posar-lo com a referent de la nostra Jornada. 

Com és habitual d’aquestes jornades, també tindrem un reconeixement a un campaner de la nostra diòcesi. 

D’adjunt us trameto el programa de la Jornada, amb dues peticions que em permeto fer-vos: 

1a)  Demanar-vos que els campaners o campaneres, ex-campaners o persones interessades en les 
campanes, els campanars i els carillons, de la vostra colla, associació, parròquia o parròquies veïnes, 
els hi informeu d’aquesta iniciativa, per tal que es posin en contacte amb nosaltres i puguin inscriure-
s’hi, per qualsevol dels tres mitjans: 

1.- Correu-e: tocsicampanes@gmail.com 
2.- Telèfon: 687.948.047 o 675.952.256. 
3.- Correu postal: Associació TOCS i CAMPANES. 
 Parròquia de Sant Climent. 
 Església, 20. 
 08849 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT. 

2a) Si a la vostra colla, associació o parròquia editeu algun full parroquial, revista periòdica o disposeu 
d’alguna web o xarxa social on us hi anuncieu, us agrairé que, si és possible-, hi poseu una breu 
ressenya informativa d’aquesta Jornada, per tal de difondre-la. 

Cas d’algun dubte o si necessiteu més informació, podeu posar-vos en contacte amb mi. 

Tant de bo que pugueu venir a participar-hi i a compartir la jornada. 

Agraeixo la vostra atenció i 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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