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Zenobita edicions publica un llibre per 
reflexionar sobre la vida a través de les paraules 
d’un capellà compromès amb el seu entorn i que 
estima cordialment la gent 
 
Es tracta d’un tast de la vida i el pensament del capellà navarclí Florenci 
Costa, director del Centre de Pensament Cristià de Manresa, que ha 
exercit el seu ministeri per diverses parròquies de Manresa i Igualada 
 
 
 

 
 
 
 
Des de Navarcles...Un capellà 
que viu, escriu i prega 
 
Autor: Florenci Costa i Padró 
Pàgines: 176 
Format: 15x21cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
PVP: 14€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenobita edicions publica l’obra Des de Navarcles...un capellà que viu, escriu i prega 

que recull tot un seguit de textos escrits per Florenci Costa i Padró que expliquen el seu 

estil de vida cristiana i mostren quina mena d'ensenyament i quin tipus de comunitat 

cristiana afavoreixen la formació d'un clergat fidel al Crist i als homes i dones d'avui.  

 

Des de les primeres pàgines que l’obra ja capta l’interès del lector i el farà apassionar i 

pensar, coneixerà l’autor i la seva forma de posar-se a la pell de l’altre i podrà veure 
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com, els sentiments que expressa el capellà, no disten tant del què podem sentir 

nosaltres pels que ens envolten. 

 

El llibre, ple de riquesa espiritual, es divideix en 4 apartats, el primer d’ells compta amb 

una presentació i una introducció i els altres tres van adreçats a “Viure”, “Escriure” i 

“Pregar”. A “Viure” el capellà explica moments que van des de la seva infantesa a 

Navarcles, passant pels anys en què va viure fora de casa, fins al 2011 que decideix 

tornar al seu poble. A “Escriure” el capellà mostra la seva faceta d’articulista recollint 

aquells articles que va escriure pel diari Regió7 i que ressalten sobretot la importància 

de les persones i recalquen que les institucions d’ordre, polítiques, religioses o 

acadèmiques no són fruit de la circumstància sinó que estan creades per persones i que 

sense aquestes no creixen ni es transformen. Finalment, al capítol “Pregar” el capellà va 

recordant i fent homenatge a diferents personatges que han estat importants per la 

societat i prega per ells. 

 

El llibre, que es posarà a la venda a principis d’abril a les llibreries de Manresa, ha 

comptat amb la col·laboració de la Fundació Escola Santa Maria de Navarcles. 

 

 

 

FLORENCI COSTA I PADRÓ 

Florenci Costa i Padró va néixer a Navarcles (Bages) el 18 de juny de 1936, just un mes abans 
de la guerra. Va treballar a la fàbrica de Sant Benet, prop del monestir romànic, de 1951 a 1958. 
Després de fer el servei militar a Lleida, va entrar al seminari de Vic l’any 1959. El 1964 va a 
França, viu al seminari de l’Associació de Preveres del Pradó a Limonest (Rhône) i estudia a 
l’Institut Catholique de Lyon, on es llicencia en teologia l’any 1968. El mateix any forma part 
d’un grup de capellans i seminaristes al servei del Sector Interparroquial de Mion-
Puigberenguer de Manresa. De 1972 a 1973 és el primer secretari de l’Agrupació de Veïns del 
barri. El 1977 és delegat de Pastoral obrera del bisbat de Vic i viu al barri de Sant Maure, tocant 
a Igualada. Torna a Manresa el 1982 i es posa al servei de la parròquia de la Mare de Déu de 
l’Esperança, al barri Mion-Puigberenguer, de la qual és rector des de 1986. Després d’una breu 
estada a França torna a Manresa. És inscrit a la parròquia de Sant Josep (Poble Nou) i des de 
2007 és director del Centre de Pensament Cristià de Manresa. Ha fet classes de religió a 
l’Escola de Mestratge Industrial de Manresa, i de teologia  a l’Institut Superior de Ciències de la 
Religió de Barcelona i al Centre de Pensament Cristià de Manresa. 
 
 
 

L’acte de presentació tindrà lloc el dilluns 11 d’abril, a 2/4 de 9 del 
vespre, a la sala Mn. Josep Junyent del Casal de l’Església de 

Manresa (c/Era del Firmat, 1-3, cantonada ctra. de Vic). 


