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S’ha publicat l’edició actualitzada del Codi de Dret 
Canònic, promulgat pel papa Joan Pau II l’any 1983, 
amb les modificacions que han anat incorporant els 
diversos pontífexs. Així mateix, inclou altres lleis canò-
niques importants en els annexos. La nova edició ha 
estat preparada pel Departament de Dret Canònic de 
la Facultat de Teologia de Catalunya. L’Ateneu Uni-
versitari Sant Pacià, gràcies a la col·laboració de la Conferència Episcopal Tar-
raconense, ha estipulat un preu únic de 25 E per tal d’afavorir la seva difusió a 
les parròquies i institucions cristianes. Podeu demanar-ne exemplars a: t. 934 
534 925, a/e: publicacions@edusantpacia.cat, www.santpaciabooks.com

Aquest fulletó, el n. 13 de la col·lecció «Què sabem 
de la nostra fe?», de l’Editorial Balmes, vol ser una 
eina per a la pastoral, perquè es reparteixi a les par-
ròquies, als pares que demanen el bateig per als 
seus fills i filles i també per donar resposta a aquells 
que es pregunten si cal batejar-los. El trobareu tant 
en català com en castellà a La Balmesiana: t. 933 
177 284, a/e: editorialbalmes@gmail.com

Codi de 
Dret Canònic

Per què cal batejar 
els infants?

Este libro de 174 págs., editado por Paulinas, es una 
bien documentada crónica de los hechos principales 
del papa Francisco. El autor es periodista del diario 
católico italiano Avvenire y cree que lo mejor que de-
fine al Santo Padre son los gestos que realiza cada 
día y que en su opinión son su encíclica. Esta encí-
clica está dividida en cuatro partes: los gestos de la 
vida cotidiana, los gestos de la caridad y de la mise-
ricordia, los gestos pastorales y los gestos de la co-
municación.

Aquest llibre editat per Claret recull les meditacions 
de l’autor com a predicador dels exercicis espiri-
tuals que va dirigir en la Quaresma del 2018 al pa-
pa Francesc i a la Cúria romana. 
  L’autor vol posar en relleu l’oportunitat que ofe-
reix la set de creixement humà i espiritual. Tolenti no 

és arquebisbe, responsable de l’Arxiu i de la Biblioteca del Vaticà, consultor 
del Pontifici Consell per a la Cultura i una de les veus més originals de Portu gal 
en els nostres dies.

En este libro de editorial San Pablo (145 págs.) el 
autor nos anima a emprender el camino de la bús-
queda y compartir algunas consideraciones que 
pueden llegar a ser buenas compañeras de viaje. 
  En los diferentes capítulos se establecen refe-
ren cias a Simone Weil, Viktor E. Frankl, Jorge Luis 
Borges, entre otros autores. 
  El libro concluye con «El gran desafío», la bús-
queda de la autenticidad.

Llibre publicat per l’Abadia de Montserrat (256 pàgs.). 
L’autor és monjo de Montserrat, estudiós de la Bí-
blia i historiador. La finalitat d’aquesta edició ma-
nual del text dels 150 Salms és posar a l’abast 
de tothom aquestes pregàries inspirades que ocu-
pen un lloc central en la pregària dels cristians. 
El P. Hilari Raguer precedeix cada salm amb uns 
consells.

La encíclica de los gestos 
del papa Francisco
de Mimmo Muolo

Elogi de la set
de José Tolentino Mendonça

Búsqueda
de Josep Otón

Els Salms
presentats per Hilari Raguer

Este libro de la editorial Voz de papel (295 págs.), da ra-
zones sobre la resurrección de Cristo. El autor ofrece 
las últimas investigaciones que afirman que Jesús no 
estaba en el sepulcro a los tres días de su muerte y que son muchos los testi-
monios históricos que confirman que decenas de personas lo vieron vivo, lo to-
caron y hablaron con Él.

Llibre editat pel CPL, n. 155, col. «Emaús» (116 pàgs.). 
Els autors d’aquest llibre són marit i muller i, com a 
bons coneixedors de la literatura, amb una llarga expe-
riència docent, en aquestes pàgines posen de costat 
textos i reflexions de sant Francesc, de Verdaguer i de 
l’encíclica Laudato si’, del papa Francesc, convidant-
nos a mirar i comprendre la natura, el cosmos, com 
un espai idoni per a la relació amb el transcendent.

Un latido 
en la tumba
de Mn. Antonio Macaya Pascual

Sant Francesc, 
Verdaguer i la natura

de Maria-Mercè Bruguera
Barbany i Josep Gordi i Serrat


