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Els mesos d’estiu ens inviten a aprofitar el temps d’una manera creativa. No oblidem, la responsabilitat
solidària davant la situació de persistència negativa del coronavirus. Però, creiem que en una
situació tan afectada per les circumstàncies adverses, també és bo de ser capaços de generar
bellesa el nostre voltant. Que una parròquia envellida pels anys i immersa, en el gran repte d’una
nova evangelització, sigui un lloc que inviti a quedar-se pel seu ambient de pregària, les relacions
personals atractives, la dignitat de la litúrgia, la bona conservació del patrimoni, les accions caritatives
lligades a una fe cristiana practicant, són maneres de prestar un important servei a l’esperança.
Seria bo que cadascú ens plantegéssim la següent pregunta: en les situacions concretes que visc
-parròquia, grup de voluntariat, matrimoni, treball, família- soc capaç de suscitar la bellesa de la vida
cristiana, viscuda en plenitud, com van fer els sants?

L’Assemblea Plenària del Pontifici Consell
de la Cultura de l’any 2006, va estar dedicada
-precisament- a la via de la bellesa com un
camí privilegiat d’evangelització del món
actual. «En el fons, es tracta sempre de
transmetre la fe, i el que fem és proposar a la
fe la via de la bellesa com un itinerari capaç de
tocar el cor de les persones, d’expressar el
misteri de Déu i de l’home, de presentar-se com
un autèntic pont, espai lliure per caminar amb
els homes i les dones d’avui, disposats a
apreciar la bellesa, ajudant-los, al mateix temps,
a descobrir la bellesa de l’Evangeli de Crist.»

Demanem a santa Maria Magdalena, que celebrarem el dijous 22 d’aquest mes, que com ella,
sapiguem descobrir que res hi ha més bonic que haver estat atrapats, sorpresos, per l’Evangeli
i per Crist. Que estenguem la nostra pastoral a tots els camps en què la bellesa es revela capaç de

despertar el desig de Déu i es converteix en una porta
d’entrada per a l’experiència religiosa.

la pastoral de la bellesa



crist és viu, parla amb ell
Els catòlics tenim la sort de tenir a Crist vivent en cos i ànima en el Sagrari. Creiem de veritat que Crist es
viu? Creiem de veritat que es troba en el Sagrari a la nostra església de Sant Martí? Com és que no passem
més temps amb Jesús parlant amb Ell com un amic que és?. Us deixo com cada mes amb les parules del
Papa Francesc:

125. Si Ell viu, llavors sí que podrà ser present en la teva vida, en cada moment, per omplir-lo de llum. Així
no hi haurà mai més soledat ni abandó. Encara que tots se’n vagin Ell romandrà, tal com ho va prometre:
«Jo sóc amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món» (Mt 28,20). Ell ho omple tot amb la seva presència
invisible, i on vagis t’estarà esperant. Perquè Ell no només va venir, sinó que ve i seguirà venint cada dia per
convidar-te a caminar cap a un horitzó sempre nou.

126. Contempla Jesús feliç, desbordant de goig. Alegra’t amb el teu Amic que va triomfar. Van matar al sant,
al just, a l’innocent, però Ell va vèncer. El mal no té l’última paraula. En la teva vida el mal tampoc tindrà
l’última paraula, perquè el teu amic que t’estima vol triomfar en tu. El teu salvador viu.

127. Si Ell viu això és una garantia de que el bé pot fer-se camí en la nostra vida, i de que els nostres
cansaments serviran per a alguna cosa. Llavors podem abandonar els laments i mirar endavant, perquè
amb Ell sempre es pot. Aquesta és la seguretat que tenim. Jesús és l’etern vivent. Aferrats a Ell viurem i
travessarem totes les formes de mort i de violència que ens  amenacen en el camí.

128. Qualsevol altra solució serà feble i passatgera. Potser servirà per a alguna cosa durant un temps, i de
nou ens trobarem desprotegits, abandonats, a la intempèrie. Amb Ell, en canvi, el cor està arrelat en una seguretat
bàsica, que roman més enllà de tot. Sant Pau diu que ell vol estar unit a Crist per a «conèixer el poder de la seva
resurrecció» (Fl 3,10). És el poder que es manifestarà una i altra vegada també a la teva existència, perquè Ell va venir
per donar-te vida, «i vida en abundància» (Jn 10,10).

129. Si aconsegueixes a
valorar amb el cor la bellesa
d’aquest anunci i et deixes
trobar pel Senyor; si et deixes
estimar i salvar per Ell; si
entres en amistat amb Ell i
comences a conversar amb
Crist v iu sobre les coses
concretes de la teva vida,
aquesta serà la gran
experiència, aquesta serà la
experiència fonamental que
sostindrà la teva vida
cristiana. Aquesta és també
l ’experiència que podràs
comunicar a al tres joves.
Perquè «no es comença a ser
cristià per una decisió ètica

o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb
això, una orientació decisiva »[69].

                                                                                                                                                      Francisco Badia

Traduït al català del castellà: Exhortació Christus Vivit
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html



pregària en moments durs

Quan les coses van malament,
quan arriba la malaltia, quan es
mor un persona estimada,
quan ens quedem sense feina
o no som mal valorats, quan
constatem que hem errat, quan
ens envaeix la soledat o
l’angoixa, quan ens abandona
precisament aquell/a de qui
mai ho podíem pensar, quan és la nit interior, quan tantes males notícies del món pesen de forma
insuportable sobre el cor...., quan..,. quan ...., com pregar aleshores?

 La pregària d’abans de la crisi generalment ja no serveix. Aquella dels temps en els que les coses anaven bé, ara
resulta impossible; si t’hi poses, topes amb la paret. Millor ni intentar-ho.

 La meditació, la contemplació, el silenci profund, no són aconsellables en els temps durs. Et passaràs l’estona
donant voltes als problemes i alimentant les angoixes i el teu ego.

 És possible que trobis certa pau i serenitat en alguns salms. Van ser escrits i inspirats en temps semblants als
teus. No qualsevol salm. Abans mira la seva sintonia.

 És possible que la «pregària vocal» t’ajudi. El parenostre, l’avemaria, l’oració de Sant Francesc, el «preneu,
Senyor, i rebeu» de Sant Ignasi, el rosari. Sobre tot si estàs malalt.

 Val més en els temps durs, curtes pregàries repetides breument que llargues estones donant voltes al cap i el cor.
Les curtes són com petites llàgrimes que suavitzen.

 No intentis que Déu et solucioni els problemes. Demana-li coratge per afrontar-
los. Demana-li confiança, fe i força interior, que t’ajudi també a que altres no
hagin de pagar els plats trencats.

 Finalment recorda que va ser el mateix Jesús que va dir que en la tribulació
anem a Ell «que és dolç i humil de cor «. Invoca Jesús. «Senyor, Jesús,
tingueu pietat de mi «. «Cor de Jesús, en tu confio».

La pregària d’abans de la crisi generalment ja no serveix. Aquella dels temps en els que les coses anaven
bé, ara resulta impossible; si t’hi poses, topes amb la paret. Millor ni intentar-ho.

La meditació, la contemplació, el silenci profund, no són aconsellables en els temps durs. Et passaràs
l’estona donant voltes als problemes i alimentant les angoixes i el teu ego.

És possible que trobis certa pau i serenitat en alguns salms. Van ser escrits i inspirats en temps semblants
als teus. No qualsevol salm. Abans mira la seva sintonia.

És possible que la «pregària vocal» t’ajudi. El parenostre, l’avemaria, l’oració de Sant Francesc, el «preneu,
Senyor, i rebeu» de Sant Ignasi, el rosari. Sobre tot si estàs malalt.

Val més en els temps durs, curtes pregàries repetides breument que llargues estones donant voltes al cap
i el cor. Les curtes són com petites llàgrimes que suavitzen.

No intentis que Déu et solucioni els problemes. Demana-li coratge per afrontar-los. Demana-li confiança,
fe i força interior, que t’ajudi també a que altres no hagin de pagar els
plats trencats.

Finalment recorda que va ser el mateix Jesús que va dir que en la
tribulació anem a Ell «que és dolç i humil de cor «. Invoca Jesús. «Senyor,
Jesús, tingueu pietat de mi «. «Cor de Jesús, en tu confio».

Quan arribin temps millors et sentiràs enfortit, car els temps durs poden fer
el cor més fort, quan els acompanya humilitat, paciència, el bon humor
possible i la fe.















per pensar...
«Estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien, pregueu
pels qui us calumnien.» Comprendre aquestes paraules de Crist
suposa haver travessat els desert interiors...»

                  Roger de Taizé (Provence –Suïssa-, 1915 – Taizé –França-, 2005)



«resplendor», grup fejocista dels anys 30 a teià

Hi ha episodis de la història que no sabem el perquè però ens apassionen. Potser perquè a la primera
mitat de la dècada de 1930 sorgí una primavera cultural impulsada per un grup de joves teianencs que,
malauradament, s’estroncà precipitadament per la guerra, o potser, perquè en certa manera ens recorda
un altre període d’esplendor; em refereixo a l’etapa del Moviment Cultural del Jovent de Teià  protagonitzada
pels nets dels primers joves. El gener de 1931, el Dr. Albert Bonet i Marrugat va fundar la Federació de
Joves Cristians de Catalunya (FJCC) després d’haver visitat diversos països d’Europa on les formacions
catòliques de joves, molt ben organitzades, desenvolupaven una activa i engrescadora participació social
des de la militància catòlica. La Federació estava formada per grups d’àmbit parroquial que hom anomenava
Fejocistes (nois entre 15 i 35 anys) i Avantguardistes (nois de 10 a 14 anys).

La primera menció de l’existència d’un grup Fejocista a Teià la tenim en el seu llibre de comptes datat el 1r
d’agost de 1933. Tot i que per saber com estaven organitzats hem d’anar al programa de «Festes amb
motiu de la Benedicció de Bandera del Grup fejocista 174, -Resplendor- i del banderó del Grup
avantguardista 211 -Salve Regina-» celebrades a Teià, el 29 de setembre de 1935.

Quan llegim aquest programa trobem moltes dades interessants:
- Mossèn Joan B. Font, rector de Teià, fou el consiliari o responsable dels dos grups fejocistes.

- L’esmorzar es feia al clos de la rectoria vella, es a dir l’actual plaça de Sant Jaume.

- Trobem el primer esment de que a Teià es jugava a basquet. Teníem tres equips: el «Resplendor» (1r  i 2n equip)
i el «Salve Regina»

- Entre els oradors de la tarda podem reconèixer a Carles Olivé de can Ventura (president del grup Resplendor de
Teià) i al mossèn Albert Bonet (fundador i consiliari general de la Federació de Joves Cristians de Catalunya).

- Es va realitzar una actuació d’un grup de «Falcons», format per 23 fejocistes de Mataró. Cal recordar que els

L’origen dels falcons el trobem en una associació juvenil txeca anomenada Sokol (que significa «falcó») que es va fundar
a la ciutat de Praga a finals del segle XIX. Al 1931, la Federació de Joves Cristians de Catalunya va introduir les actuacions
dels Falcons a Catalunya. Amb la Guerra Civil, aquests van desaparèixer i al 1942 es va fundar la colla «Falcons de
Llorenç del Penedès», ja desvinculada dels fejocistes.

Tot i que el Fejocistes es consideraven apolítics, la seva ràpida i espectacular expansió provocà les suspicàcies dels partits
polítics. Els de dretes i els sectors eclesiàstics més conservadors els trobaven massa avançats i massa catalanistes. Les
esqueres, a més de la semblança fonètica, els consideraven feixistes degut als seus espectaculars mítings i concentracions
multitudinàries  amb gran proliferació de banderes i himnes. La jerarquia catòlica també es malfiava de la Federació de
Joves Cristians amb els seus 18.000 militants que no depenien jeràrquicament dels bisbes. Ben al contrari, la Joventut
d’Acció Catòlica si que en depenia, però comptava amb una baixa implantació amb solament uns centenars de membres.

A l’abril de 1936 editaren una revista amb la capçalera de «Horitzons» que ens permet conèixer els ideals del grup
Fejocista com són l’espiritualitat religiosa, la cultura catalana i la justícia social. Donaven molta importància a la practica
esportiva reflectida en el lema: «Mens sana in corpore sano». La revista els serví per donar-se a conèixer i per divulgar
les seves activitats. Malauradament, degut al començament de la guerra civil,  només en van sortir dos números.

Una de les activitats obligatòries del joves fejocistes era la d’assistir a les reunions que anomenaven «Cercle d’Estudis».
Sembla ser que tenien una periodicitat setmanal. La primera reunió es celebrà a la sala de can Genet (casa a tocar de
l’església) el dia 19 de maig de 1933. Solien durar una hora i es llegia l’Evangeli, es comentava el mateix i s’establia un
debat d’un tema social o religiós que plantejava un ponent. Així, a l’acta del 9 de setembre de 1933 s’escriu el següent:
«En Carles Olivé, fingint-se socialista, pretengué demostrar els avantatges d’aquest sistema, replicant-li el Reverend
Consiliari i entaulant-se entre els dos i altres joves una viva polèmica que acabà reconeixent l’Olivé l’equivocació d’aquesta
teoria i exposant-ne alguns dels principals defectes».

Gràcies als escrits de la revista ens podem assabentar d’on sorgí la idea de celebrar els tradicionals «Homenatge a la
Vellesa». El noticiari de la revista del mes d’abril del 36 ens diu: «Es d’esperar que aquest «Homenatge a la Vellesa» que
farem juntament amb Alella i Masnou serà un èxit esclatant i així prepararem l’ambient per a quan hagi de tenir lloc a Teià
amb la cooperació d’aquest dos pobles». Aquest acte rotatiu es celebrà el dia 19 d’abril de 1936 al Casino del Masnou.
El torn del nostre poble s’hagué d’esperar «uns quants anys més».

Mossèn Joan B. Font, rector de Teià, fou el consiliari o responsable dels dos grups fejocistes.

L’esmorzar es feia al clos de la rectoria vella, es a dir l’actual plaça de Sant Jaume.

Trobem el primer esment de que a Teià es jugava a basquet. Teníem tres equips: el «Resplendor» (1r  i 2n equip)
i el «Salve Regina»

Entre els oradors de la tarda podem reconèixer a Carles Olivé de can Ventura (president del grup Resplendor de
Teià) i al mossèn Albert Bonet (fundador i consiliari general de la Federació de Joves Cristians de Catalunya).

Es va realitzar una actuació d’un grup de «Falcons», format per 23 fejocistes de Mataró. Cal recordar que els
falcons feien torres humanes de caire gimnàstic i acrobàtic.













A l’arxiu parroquial guardem les fitxes d’afiliació del grup fejocista
«Resplendor». Gairebé tots eren persones amb noms que ens resulten
familiars i que en el transcurs de la seva vida retrobem en diversos àmbits de
la societat. A títol d’exemple esmentaré a l’Ezequiel Pagès i Casacuberta
(Tucumán, Argentina,  1912 – Banyoles, 1999), dramaturg català. Tot i que a
la seva biografia no s’esmenta Teià, sabem que hi va viure i actualment hi té
família. Va ser el primer conservador del museu de Farmàcia dels laboratoris
Cusí del Masnou. Com que tenia una lletra molt maca, molts dels rètols del
museu són obra seva. Això ho podem ratificar consultant un article seu escrit
a mà de la revista «Horitzons» amb una cal·ligrafia gairebé perfecta.

El 17 de juliol del 36, la comissió promotora del Casal Popular del Centre
Parroquial de Teià va publicar un fullet que comença així: «Diumenge vinent,
ajudant Déu, després de la benedicció litúrgica, es farà la inauguració oficial del
local i camp d’esports que amb el nom de Casal Popular, formarà part de
l’organització que necessita el Centre Parroquial pel desenvolupament de les
activitats totes de les quatre branques d’Acció Catòlica (Homes, Dones, Joves i
Donzelles) els seus aspirants (nois i noies) i, principalment, pel treball a fer amb
els Catecismes». El 18 de juliol del 36, al començar la Guerra Civil Espanyola

(1936-1939), va ser el  principi de la fi dels fejocistes i la inauguració del Casal Popular (situat al actual carrer 11 de setembre)
programada pel 19 de juliol ja no es va poder fer.

stella maris
Estel del Mar: així s’anomena també a la Verge del Carme per part dels pescadors i gent de mar a qui és
la seva patrona. Com antigament es regien per orientar-se, amb l’estel Polar, també a la Mare de Déu del
Carme li atorgaren aquest distintiu de protecció i empara.

El dia 16 de juliol, en més d’un poble del litoral peninsular, es celebren
actes en honor de la Verge, traient la imatge en processó des del seu
lloc a l’església, fins a dipositar-la en una barca prèviament engalanada
amb flors i sortir, juntament amb altres embarcacions cap al mar per
demanar la seva protecció i en record dels mariners difunts.

Però més enllà de les costes de Catalunya i Espanya,  l´Orde Carmelità,
es troba a tot Amèrica, Europa, Filipines i també Àfrica.

El mot «Carme», té l’origen en una muntanya de Terra Santa i significa
«jardí» essent aquest el lloc on a l’Edat Mitjana, s’hi establí un grup de
d’ermitans, tenint com a referent la Bíblia, concretament el profeta Elies.
Aquest Orde, observa regles de pobresa i austeritat i fou santa Teresa
de Jesús qui en el segle XVI, inaugurà el primer convent  a Àvila i
n’emprengué  reformes.

La data del 16 de juliol, es deu al fet, segons la tradició cristiana, de l’aparició de la Mare de Déu a sant Simó Stock, un
carmelità anglès,que rebé de mans de la Mare de Déu l’escapulari del Carme, amb la divisa que tota persona que el
dugués sempre posat, obtindria beneficis espirituals, especialment a l’hora de la mort, doncs ningú que el portés, aniria
a l’infern. Certament que la devoció a Maria ha de ser un hàbit en el decurs de la vida, però la veritat és que la protecció
de l’escapulari ha tingut des de sempre força predicament entre els cristians. A la Verge del Carme se la representa
deslliurant ànimes del Purgatori que pugen al cel conduïdes per àngels.

En paraules de sant Joan Pau II, «Maria és el millor camí per arribar a Déu, seguint l’impuls del seu oreig que fa avançar
la barca… que la Mare de Deu del Carme ens acompanyi sempre. Que Ella sigui l`estrella que ens guií , aquella que mai
no desaparegui del nostre horitzó. La que ens condueixi a Déu, el port segur».

Helena Riba i Cortacans

Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ



Nicola Widmer Andrews

bon estiu!
Aquest mes de juliol tanquem l’any 2020/2021 a Càritas. Un any complicat i difícil tant pels usuaris
com per les voluntàries. Com a tot arreu, hem hagut de fer front a situacions mai viscudes abans
que ens han exigit màxima flexibilitat a nivell organitzatiu.

Malgrat tot, però, l’equip de voluntàries ha mostrat en tot moment una dedicació absoluta en les
tasques que s’havien de fer per seguir endavant. L’increment del nombre d’usuaris, la incorporació
de recollida de minves al Mercadona Teià, l’increment en la quantitat d’aliments des del Banc dels
Aliments, tasques administratives i la cerca de finançament extern en són alguns exemples.

Per poder fer front a l’increment de les despeses degut a l’augment del nombre d’usuaris, hem
pogut comptar amb una subvenció

de «la Caixa» de Teià, els ingressos afegits de la
Fira Solidària de Sant Jordi i les donacions fetes
de part de persones conegudes i anònimes que
volien expressar així el seu reconeixement a la
feina que fem a Càritas.

Ara toca gaudir d’unes merescudes vacances,
però mantenint uns serveis mínims en cas d’una
emergència social, i tornarem el mes de setembre
amb energies renovades per engegar el projecte
Càritas 2022-2025.

Bon estiu a tothom i gràcies, moltes gràcies!

Cada dissabte de 18’00 a 19’00 fem pregària de silenci devant el Santíssim exposat.

A les 19’00 preguem el Rosari.

A les19’30 reservem el Santíssim i ens preparem per a la missa (20’00)

adoració eucarística i rosari

      medjugorje: missatge de 25-6-2021
«Estimats fills! el meu Cor està alegre perquè al llarg d’aquests anys veig el
vostre amor i la vostra obertura a la meva crida. Avui us convido a tots a pregar
amb mi per la pau i la llibertat, perquè Satanàs és fort i amb els seus enganys
vol allunyar del meu Cor maternal el major nombre possible de cors. Per tant,
decidiu-vos per Déu, i viureu bé a la terra que Déu us ha donat. Gràcies per
haver respost a la meva crida.»





comunions
de teià
2021

- Katia Basi Gordienko

- Masha Basi Gordienko

- Ángela de la Casa Fernández

- Sergio de la Casa Fernández

- Ricard Delgado Palanques

- Xavier Marzo Romeo

- Ferran Ríos Rangel

- Fiona Soler Vivas

- Nil Velasco Andinyac

El passat 5 de juny van rebre la seva
Primera Comunió.

La Comunitat cristiana de Sant Martí de
Teià els acull i felicita per la grandíssima
alegria.

Donem gràcies a Déu i demanem que Jesús sagramentat els acompanyi sempre a ells i les seves famíllies

agenda mes de juliol

 «Pregar junts. Final de Curs»: Com cada
any, es farà una pregària de final de curs en el
Sagrat Cor de la muntanya del Vedat, el proper
diumenge, dia 11 de juliol, a les 19:30 hores. Els
que hi vulguin pujar en cotxe, hauran d’estar a
les 19,00 hores a la Rectoria; i els que vulgui pujar
a peu, sortida a les 18:30 hores des de la Rectoria.

 Benedicció de vehicles per Sant
Cristòfol: El diumenge, 11 de juliol, a la sortida
de la missa dominical, cap a les 12:45 hores, hi
haurà la tradicional benedicció de vehicles rodats,
tot demanant al Sant ( que es va celebrar ahir,
dissabte 10 ) la seva protecció.

Katia Basi Gordienko

Masha Basi Gordienko

Ángela de la Casa Fernández

Sergio de la Casa Fernández

Ricard Delgado Palanques

Xavier Marzo Romeo

Ferran Ríos Rangel

Fiona Soler Vivas

Nil Velasco Andinyac





















intencions de les misses de juliol

moviment parroquial

Defuncions
Josep Maria Llopis Barcelo (1-VI-2021) 91 anys
Montserrat Ramentol Orriols (2-VI-2021) 71 anys
                                                          In pace Christi

dj. 1         8’00h.
dv. 2         8,00h.
ds. 3         8’00h.
               20’00h.
dg. 4     12’00h.
dl.5          8’00h.
dt. 6         8’00h.
dc. 7        8’00h.

dj. 8         8’00h.
dv. 9        8’00h.
ds. 10       8’00h.
                20’00h.

dg. 11     12’00h.
dl. 12       8’00h.
dt. 13        8’00h.
dc. 14        8’00h.
dj. 15        8’00h.
dv. 16       8’00h.

ds. 17        8’00h.
               20’00h.

dg. 18     12’00h.
dl. 19        8’00h.
dt. 20        8’00h.
dc. 21       8’00h.
dj. 22        8’00h.
dv. 23       8’00h.
ds. 24        8’00h.

              20’00h.
dg. 25     12’00h.

dl. 26        8’00h.
dt. 27        8’00h.
dc. 28       8’00h.
dj. 29        8’00h.

dv. 30       8’00h.

ds. 31        8’00h.

Sto. Tomàs, apòstol
vigília de diumenge

 XIVè Diumenge Ordinari

Sta. Mª Goretti, verge
Sant Fermí

St. Agustí Zhas Rong

vigília de diumenge
 XVè Diumenge Ordinari

St. Enric
St. Camil de Lel.lis

St. Bonaventura
Mare de Déu del Carme

vigília de diumenge
XVIè Diumenge Ordinari

St. Apol.linar
St. Llorens de Bríndisi

Santa Maria Magdalena
Sta. Brígida

St. Xarbet Makluf

vigília de diumenge
XVIIè Diumenge Ordinari

Sant Jaume Apòstol
St. Joaquim i Sta. Anna

St. Cugat

Sta. Marta

St. Pere Crisòleg

St. Ignasi de Loiola

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Santiago Domingo.
Pel Poble.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell, Margarita Sánchez, Josep-Lluis
Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i Maria-Teresa
Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal.
Pel Poble.
Antonio Olivé Casacuberta.
Fam. Espelt Badia, Maribel Diego Consuelo i Josep Maria Delgado
i Nuria Joaquim.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà. Carme Gibernau.
Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Animes del Purgatori, Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa
Andiñach, esposos Carmen i Saturnino
Pel Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela, Josep Valls Pujadas i Mercé Andiñach
Mateu
Domingo Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé
Pel Poble.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch, Joan Puigoriol Sala i Rosa Blanch Arades
Magdalena Felip
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jaume Mónico, Santiago Domingo i esposos Jaumei Teresa.

Pel Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel Poble.
Pere Creus Botey, Joan Ribas, Familia Lladó-Ramentol, Lladó i
Israel Moreno.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.
Pel Poble.

Casaments
Lluís Barrio Mónico amb Marta Codina Barberan
(23-06-2021)
                                                   Admultos annos!


