
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 








 

BUTLLA DEL PAPA JOAN PAU DE CONSTITUCIÓ DE LA 
PROVÍNCIA ECLESIÀSTICA DE BARCELONA 

JOAN PAU, Bisbe, Servent dels servents de Déu, perquè se'n guardi perpètua memòria. 
Destinats a vetllar per tot el ramat del Senyor, moguts amb tota certesa per l'afany 
pastoral, tenim constantment cura perquè els beneficis de la salvació de Jesucrist arribin 
a la més extensa multitud. Per això ens afanyem a adequar les institucions eclesiàstiques 
de manera que aquestes finalitats es realitzin amb la major facilitat. Així, doncs, havent-
ho sol·licitat el Venerable Germà Manuel Monteiro de Castro, Arquebisbe titular de 
Benevento i Nunci Apostòlic a Espanya, d'acord amb el parer de la Congregació per als 
Bisbes, actuant amb la Nostra potestat Apostòlica, determinem i establim el que segueix: 
erigim la Província Eclesiàstica de Barcelona i elevem la seu Episcopal de BARCELONA a 
Església Metropolitana, amb els corresponents oficis i beneficis annexos de què, segons 
les normes del dret, frueixen les altres seus Metropolitanes. La nova Província Eclesiàstica 
de Barcelona així creada inclou la Seu Metropolitana del mateix nom i, al mateix temps, 
les diòcesis sufragànies de Terrassa i de Sant Feliu de Llobregat. Al Bisbe que en cada 
moment sigui el de Barcelona l'honorem amb la dignitat arquebisbal i amb el grau de 
Metropolita, afegint-li els càrrecs i les obligacions, segons estableixen els sagrats cànons. 
Encomanem al Venerable Germà Manuel Monteiro de Castro, abans esmentat, que totes 
aquestes coses es duguin a terme, comptant amb la facultat de poder-ho subdelegar a 
qualsevol baró constituït en dignitat eclesiàstica. Finalment, un cop tot dut a terme, es 
confegiran les actes de les quals se n'enviarà un exemplar autentificat a la Congregació 
per als Bisbes, sense que res s'hi oposi. Donat a Roma, prop de Sant Pere, el dia quinze 
del mes de juny de l'any del Senyor dos mil quatre, vint-i-sisè del Nostre Pontificat. 

+ Angelo Cardenal Sodano, secretari d'Estat 
+ Giovanni Battista Cardenal Re, prefecte de la Congregació per als Bisbes 

Marcello Rossetti, protonotari apostòlic 
Bryan Chestle, protonotari apostòlic 

 
En dono fe, 

 
 
 

 
Mn. Joan-Pere Pulido i Gutiérrez 

Secretari general i Canceller 
 
 

Sant Feliu de Llobregat, 12 de setembre de 2004 
 
 

Traducció oficial del document en llatí enviat per la Santa Seu. 
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