
 
 

2022 

96è Aniversari de la mort d’Antoni Gaudí 

170è Aniversari del naixement d’Antoni Gaudí 

30è Aniversari de la fundació de l’Associació pro beatificació d’Antoni Gaudí 

 

10 de juny, divendres · 19 hores · Oratori de Sant Felipe Neri (Barcelona) 

“Història d’una petició” del P. Antoni M. Serramona Terrado (1941-2022). 

Missa solemne amb la soprano Margarida Furró i Forcades i Yoko Suzuki l’orgue. 

19:45 h. Conferència: “Què cercava Antoni Gaudí a l’oratori de Sant Felipe Neri?” a càrrec de Josep Maria 

Tarragona i Clarasó, biògraf de Gaudí. 

20:15 h. Concert breu a càrrec de Yoko Suzuki amb l’orgue barroc “Montserrat Torrent”. 

 

11 de juny, dissabte · 11 hores · Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló) 

Visita guiada al The Gaudí Research Institute, a la colònia industrial i a la Cripta declarada Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO (entrada a preu reduït). 

14-16 h. Dinar lliure. 

16:30 h. Visita guiada al “Jardí invisible: una intervenció inèdita de Gaudí en el Conjunt Psiquiàtric de Sant 

Boi de Llobregat” a càrrec del doctor arquitecte David Agulló i Galilea. 

 

12 de juny, diumenge · 9 hores · Basílica de la Sagrada Família de Barcelona 

Missa internacional. En finalitzar, ofrena floral en el sepulcre de Gaudí a la cripta del temple. 

 

Programació organitzada amb Amics de Gaudí de Reus i l’Ajuntament de Riudoms:  

 

25 de juny, dissabte · 10:30 hores · Reus · Riudoms 

Missa solemne a l’església prioral de Sant Pere, presidida pel prior Mn. Joan Anton Sedò i amb el 

compositor Josep Enric Peris que acompanyarà a l’orgue. 

Visita a l’Institut Salvador Vilaseca acompanyats per Jaume Massó. 

Visita al Gaudí Centre i al domicili familiar de Gaudí. 

Dinar en el Gaudí Golf (Ctra. de Cambrils, Km 1.8, 43206 Reus). 

Visita a la casa pairal de Gaudí a Riudoms. 

 

26 de juny, diumenge · 9 hores · Basílica de la Sagrada Família de Barcelona 

Missa internacional. En finalitzar, ofrena floral en el sepulcre de Gaudí a la cripta del temple. 

 

Inscripcions:  jose.man@coac.net 


