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“Els jesuïtes a la Rambla de Barcelona” 

El proper dimarts 4 de març es presenta aquest llibre del jesuïta i historiador 

Ignasi Vila, publicat en català i castellà per l’Editorial Claret 
 

El jesuïta i historiador Ignasi Vila ha publicat "Els jesuïtes a la Rambla de Barcelona" 

(editorial Claret), una aproximació històrica a la presència de la Companyia de Jesús a la 
ciutat de Barcelona durant els segles XVI i XVII. 

 
El P. Vila és autor de "La Companyia de Jesús a 

Barcelona en el segle XVI", investigació històrica sobre 
els orígens de la Companyia a Barcelona que es va 

publicar fa tres anys. Amb voluntat de posar aquesta 
obra a l'abast del gran públic, l'autor presenta ara 

aquest llibre de divulgació, que parteix del treball 

anterior.  
 

Està estructurat al voltant de tres eixos: el primer, amb 
Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús, 

com a figura central, on s'explica la seva estada a 
Barcelona i l'especial vincle que mantingué amb la 

ciutat; en segon lloc, la Companyia de Jesús és el nucli 
dels capítols següents, amb la construcció dels edificis de 

l'església i del col·legi a la Rambla de Barcelona, i la 

concreció de la tasca pastoral i educativa dels jesuïtes a 
la ciutat. I finalment, el relat gira a l'entorn de la 

mateixa ciutat de Barcelona i els fets històrics que hi 
esdevingueren i que afectaren, també, a la Companyia 

de Jesús.  
 

 
 

Acte de presentació del llibre “Els jesuïtes a la Rambla de 
Barcelona” 

 

Dia: dimarts 4 de març 

Hora: 19:00h 

Lloc: Jesuïtes Catalunya. C/Roger de Llúria, 13 de Barcelona 
Participaran: Pere Fons i Maria Josep Vilaclara, professors d’Història, 

Ignasi Vila, autor del llibre. Presidirà Lluís Magriñà, provincial dels Jesuïtes 

de Catalunya 

 
 


