
BEATIFICACIÓ DEL MÀRTIR 
MARIÀ MULLERAT SOLDEVILA 

Catedral de Tarragona, 
dissabte 23 de març de 2018 a les 11 del matí 

Pla de Palau, 2. 32003 TARRAGONA - tel. 977 233 412 - fax 977 251 843 - beatificaciomullerat@arqtgn.cat 

El dia 23 de març de 2019 serà beatificat el metge màrtir Dr. Marià Mullerat Soldevila. Per a accedir 
a la Catedral és necessari tenir un full d’accés personalitzat. La referida invitació s’ofereix a tothom 
i es podrà sol·licitar a través de l’adreça electrònica beatificaciomullerat@arqtgn.cat indicant nom i 
dos cognoms i especificant que són metges. Hi ha temps per apuntar-se fins al dia 28 de febrer. 
Tothom tindrà el seient assegurat, que s’indicarà en el full d’accés a la Catedral que rebreu per correu 
electrònic.  
No es podrà entrar sense aquest full. Les raons d’aquesta mesura són assegurar que el participant 
pugui comptar amb un seient, des del qual podrà seguir la celebració, amb l’ajut d’una pantalla si 
convingués i controlar l’aforament per a garantir així les mesures de seguretat que corresponguin, de 
les quals l’Organització ha de donar compte davant les instàncies pertinents. 
Es podrà aparcar al pati d’esports del Seminari, conegut a Tarragona com camp de futbol del 
Roqueral, al passeig Torroja, i caldrà presentar el full d’accés a la Catedral per a poder entrar a 
l’aparcament. 
Marià Mullerat va néixer a Santa Coloma de Queralt el 24 de març de 1897. L’any 1914 va començar 
la carrera de medicina a la Universitat de Barcelona i va obtenir la llicenciatura en medicina i cirurgia 
l’octubre de 1921. Va contraure matrimoni amb Dolors Sans a Arbeca, on van establir la llar, i allà i 
en diversos pobles veïns va exercir com a metge. Va ser alcalde d’Arbeca de 1924 a 1930. Era un 
catòlic compromès vivament en la vida parroquial. 
No era un metge qualsevol. La seva competència era reconeguda al poble i als municipis veïns on 
exercia. Trobava temps per escoltar els pacients i les seves famílies. Endevinava les necessitats de 
cada llar i ajudava, ell mateix, a portar els malalts de les famílies necessitades a l’hospital. Moltes 
vegades els donava els diners per a les medecines que ell mateix havia receptat. Durant la persecució 
religiosa fou molt conscient de la gravetat de la situació i del perill que corria la seva existència per 
motiu de la fe que professava. Va intentar fugir però al cap d’uns quilòmetres va decidir tornar per 
fidelitat als seus malalts. 
El matí del dia 13 d’agost de 1936 va ser tret violentament del seu domicili, i el van portar a la caserna 
de la Guàrdia civil. Mentre era allí, a un milicià se li va disparar fortuïtament l’arma i ell el va curar. 
Quan ja era dalt del camió que el portaria a la mort, una dona va suplicar que li estengués una recepta 
per al seu fill malalt i enfebrat, cosa que va fer. També, pensant amatent en els seus pacients, va 
escriure una nota amb el nom dels malalts que visitava, perquè la lliuressin a un altre metge que hi 
havia al poble, perquè no deixés de visitar-los i ocupar-se’n. A uns tres quilòmetres d’Arbeca el van 
matar. 
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