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De nou te’n tornes, Desembre
lenta i cansada la passa
per un caminet de gebre
que et deixa l’ànima lassa.

Duus el perfum d’una anyada
en el teu cel de cristall;
escalf del bou i la mula
i el cant de Missa del Gall.

I pregones l’Al·leluia
del joiós Adveniment
en les ultimes jornades
curulles de sentiment.

Obres la porta a una anyada
amb Déu Nen a l’Establia
i just gener començat
resplendeix l’Epifania.

I amb les parpelles ben closes
tot infant que és ben creient
espera les belles coses
dels tres Reis de l’Orient.

Mes, el cor que ja ha bregat
en les lluites de la vida:
Què us demanarà, Jesús?
i també: què us donaria?

Ni or, ni mirra, ni encens
podem donar-vos, Senyor;
tant sols el cor ple d’amor
al veure l’Infant nadó.

I demanar que l’Estel
que dels tres Reis fou la guia
pel camí del bé i el mal
marqui sempre nostra via.

                                           Annia

meditacions de fi  d’any
nadal i enadal i enadal i enadal i enadal i epifpifpifpifpifaniaaniaaniaaniaania

Poema que va ser publicat el mes de gener de 1964, en el
butlletí número 3, escrit per Na Antonia Lladó Aubert, sota
el pseudònim de «Annia», persona que va col·laborar, activa
i persistentment., en aquest butlletí parroquial.
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am En preparar-nos a celebrar amb alegria el naixement del Salvador, a les nostres famílies i a les
nostres comunitats eclesials, mentre una certa cultura moderna i consumista intenta fer desaparèixer
els símbols cristians de la celebració del Nadal, assumim tots el compromís de comprendre el valor
de les tradicions nadalenques, que formen part del patrimoni de la nostra fe i de la nostra cultura,
per transmetre-les a les noves generacions.

En particular, en veure els carrers i places de les nostres ciutats adornades amb llums resplendents,
recordem que aquests llums evoquen una altra llum, invisible per als nostres ulls, però no per al
nostre cor. En contemplar-les, en encendre les espelmes de les esglésies o els llums del Naixement
i de l’arbre de Nadal a casa nostra, que el nostre esperit s’obri a la veritable llum espiritual portada
a tots els homes i dones de bona voluntat. El Déu amb nosaltres, nascut a Betlem de la Verge Maria
és l’Estrella de la nostra vida!

El Sant Pare fa notar que «construir el pessebre a casa es pot revelar com una manera simple, però
eficaç de presentar la fe per transmetre-la als propis fills». «El pessebre ens ajuda a contemplar el
misteri de l’amor de Déu que s’ha revelat en la pobresa i en la simplicitat de la gruta de Betlem».

Després de recordar breument que la tradició popular del pessebre es remunta als temps de Sant
Francesc d’Assis, el Papa afirma que «aquest ens pot ajudar a entendre el secret del veritable
Nadal, perquè parla de la humilitat i de la bondat misericordiosa de Crist, el qual «de ric que era es

va fer pobre» per nosaltres».

«La seva pobresa enriqueix qui l’abraça i el Nadal porta goig i pau a aquells que, com els pastors a
Betlem, acullen les paraules de l’àngel: «i això us servirà de senyal: trobareu un nen embolicat amb
bolquers i ficat al llit en un pessebre». Aquest signe roman també per a nosaltres, homes i dones del
segle XXI. No hi ha cap altre Nadal».

Per a Benet XVI, els pastors «representaven les ànimes senzilles, els pobres, els predilectes de l’amor de
Déu». El Sant Pare fa una petició al Senyor que ens doni la gràcia de contemplar aquesta nit el pessebre
amb la senzillesa dels pastors per rebre així l’alegria amb què ells van tornar a casa (cf. Lc 2, 20). Demanem-
li que ens doni la humilitat i la
fe amb què sant Josep va mirar
el nen que Maria havia
concebut de l’Esperit Sant.
Demanem-l i  que ens
concedeixi mirar-lo amb l’amor
amb què Maria el  va
contemplar. I demanem-li que
la l lum que van veure els
pastors ens il·lumini també a
nosaltres, i que es compleixi a
tot el món el que els àngels van
cantar en aquella nit: «Glòria

a Déu a les altures i a la terra

pau als homes que estima el

Senyor». Amén.

el papa benet XVI i el nadal: «construir el pessebre
és una manera eficaç de presentar la fe»
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    Mn.Esteve Espín Cifuentes

el fill dels homes
A finals de novembre vaig participar en el cinefòrum del CMC La Unió, amb la pel·lícula
d’Alfonso Cuarón, Fill dels homes (2006). El mateix títol és, una més, de les múltiples
ressonàncies religioses del film. Aquesta és l’expressió més utilitzada per referir-se als
Evangelis a Jesús de Natzaret. La trama gira al voltant del naixement d’un nen en un context
molt violent, d’esterilitat mundial. Per moments, et sembla estar contemplant una mena de
moderna nativitat bíblica. El planeta s’ha tornat infèrtil, sense nens, la procreació fa temps
que no existeix. És un futur distòpic tenyit de tristeses i brutícies. Als anuncis comercials
reparteixen Quietus, un medicament per suïcidar-se sense dolor.

Un moment preciós de
la pel·lícula succeeix
en una establia. Veiem
la dona jove que s’ha
quedat embarassada,
entre vaques, pro-
tegint-se el pit enmig
de la nuesa. Curiosa
metàfora postmoderna
de la maternitat, un cant
a la vida en general,
simbolitzada en aquest
nen que s’està gestant al ventre d’una mare. Aquesta escena recorda moltíssim la idea de la
Nativitat cristiana. La metàfora bíblic-religiosa de la pel·lícula és clau. Al darrera fons, ens està
parlant de la imperiosa necessitat que tenim tots, d’un salvador innocent capaç de rejovenir un
món crepuscular, desencantat i apocalíptic.

Aquest desembre celebrarem el naixement de Crist, malgrat tants desastres, tantes
pors i crispacions com ens envolten. Desitjo que -inspirant-nos en sant Joan- per mitjà de
la fe que professem, puguem dir: «Vaig veure (…) un núvol gran, i sobre el núvol un que hi
seia, semblant a un fill d’home, que duia al cap una corona d’or.» (Ap. 14,14). I que aquesta
esperança cristiana ens ajudi, de veritat, a renovar les nostres vides i al món sencer.

  medjugorge: missatge de 25 de novembre de 2022

“Estimats fills! L’Altíssim m’envia a vosaltres per ensenyar-vos a pregar. La pregària obre
els cors i dona esperança; la fe neix i s’enforteix. Fills meus, us demano amb amor:
torneu a Déu perquè Déu és amor i la vostra esperança. Si no us decidiu per Déu no
teniu futur, i per això sóc amb vosaltres, per guiar-vos perquè us decidiu per la conversió
i per la vida, i no per la mort. Gràcies per haver respost a la meva crida!”
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ió Quiero empezar esta carta dando las GRACIAS, una única palabra cargada de un sentimiento inmenso. Me
llamo Míriam y soy la mamá de un niño y una niña que este año han hecho la comunión en nuestra parroquia
de Sant Martí de Teià. Durante dos años han tenido la gran suerte de estar acompañados en todo momento
de dos grandes personas, han contado con la complicidad, ternura, diversión y todo el amor de las catequistas,
Inés y Almudena. Hacía ellas solo tengo palabras de agradecimiento, por esa ternura en transmitir algo tan
bonito como es el mensaje de Dios. Como han sabido despertar, enseñar y madurar cada una de las dudas
que han ido surgiendo durante todo este tiempo. Sois puro corazón, ese corazón cargado de amor que
semana a semana os habéis encargado de demostrar a unos niños que no entendían el significado de
amar a alguien que no pueden ni tocar ni ver, pero que si que pueden sentir en sus corazones. Tampoco me
puedo olvidar de la gente que forma parte de la parroquia incluyendo al mosén, cada uno de una manera
más presente o menos han aportado su granito para hacer una experiencia inolvidable. Y para finalizar voy

a volver a usar la misma palabra que al principio de estar carta, gracias. Gracias porque habéis conseguido despertar un
sentimiento tan bonito, tan puro que solo espero que le acompañe el resto de su vida, sin vosotras esto no hubiera sido
posible. De parte de toda nuestra familia, os queremos.

Míriam

primera comunió: un dia inoblidable

M’han demanat quina impressió em va fer la primera comunió d’enguany.

El que més em va impressionar de la cerimònia va ser, sobretot, l’actitud i el saber fer de les nenes i els nens que feien
la primera comunió, és a dir, una grata sorpresa que va acabar en una sincera admiració. Si després de tants excessius
modernismes s’havia tornat a recuperar la sobrietat i el saber fer i estar, la devoció, el respecte, la dignitat, conscient
tothom que érem a la Casa del Senyor i qui anaven a rebre, amb aquesta encisadora naturalitat que caracteritza als
infants, només faltaria, però sense miradetes ni rialletes a dreta i esquerra més que les necessàries.

Em va agradar molt que hi hagués el reclinatori i que els infants rebessin la Sagrada forma a la boca i no a la mà per
agafar-la i menjar-la com si fos un canapè.

La cerimònia va ser al mateix temps propera i cerimoniosa. Crec que Jesús es mereix aquest toc de festa especial com
és el dia de la nostra primera comunió. La cara somrient del sacerdot, les dels pares i els avis, les llagrimetes d’algunes
mares i àvies, la cara lluminosa dels nens i les nenes, la satisfacció ben merescuda dels catequistes i, en general, tota la
feligresia que, qui més qui menys, tots recordarem la nostra primera comunió.
Sí, val la pena treballar-ho i conservar-ho, perquè tot el que veiem i rebem de petits té un valor molt especial quan ja som
grans.

Amb tota la meva estimació,
Assumpció M.
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capella fonda
Les capelles del Santíssim estan pensades per ubicar-hi el sagrari i mantenir el culte a la eucaristia. A partir
del Concili de Trento, 1545-1563, es va anar estenent el costum de donar mes rellevància a l’altar del
Santíssim i s’ampliaren les esglésies amb espais annexes on traslladar-hi el altar, que passaren a denominar-
se capelles Fondes.

Per aquest motiu, al 1847, entre el campanar i la sagristia del nostre temple es construí una nova capella
exterior, adossada a la cara de mar, que ocupava més o menys la superfície de l’actual capella de Fàtima.

Amb la seva construcció, s’ocupà una bona part del cementiri o fossar de l’església. Possiblement amb la
separació de la parròquia de sant Pere del Masnou, esdevinguda a l’any 1818, el fossar de Teià quedés
massa gros per la seva migrada població.

Per altre banda, des de molt antic, l’Altar del Sant Crist de l’església de Teià estava ubicat a la primera capella, prop del
presbiteri, on avui hi trobem l’entrada a la Sagristia. Però al 1859 es traslladà a la capella Fonda i a partir d’aquest
moment aquesta ubicà el Santíssim i el Sant Crist.

En plena Guerra Civil (1936-1939) l’ajuntament considerà que la capella Fonda no tenia cap mena de valor arquitectònic
i decidí enderrocar-la. Tot i que també enderrocà la sagristia que era molt més antiga, «que si  que tenia un valor
arquitectònic», tal com podem demostrar amb els següents tres punts:

Punt 1: el contracte de construcció del nostre temple, signat al 1574, on hi figura la intenció de construir una sagristia amb
aquests termes:  «ab una sacristia de speró ha speró en la part que més convindrà de dita sglésia y li será designada per
los parrochians de dita parròchia». El mot «speró» es refereix a esperó, que és sinònim de contrafort.

Punt 2: a l’Espai Sant Martí hi conservem una clau de
volta de pedra de Montjuic, similar a les que actualment
tenim a les voltes de l’església, que formava part de la
vella sagristia. En ella hi trobem representada una imatge
de Crist a la Creu, amb una calavera als seus peus (que
simbolitza Adam, el primer pecador). La creu està
acompanyada de dos xiprers que simbolitzen l’acolliment,
el repòs i el benestar.

Punt 3: observant una fotografia de les obres d’enderroc
de la capella Fonda, encara s’hi pot apreciar part dels
nervis de les voltes de l’antiga sagristia suportats entre
dos contraforts del presbiteri (cantó de mar).

A  la visita pastoral de 1931 hi trobem una interessant
descripció de com era la capella Fonda poc abans del
seu enderrocament: «Se veneran en el la imagen de talla
natural esculturado en madera del Santo Cristo y la virgen
dolorosa. Hay dos imágenes de San Juan y Santa
Madalena, retirados a un lado.  Sue estilo es romano, dorado y bien conservado. Bajo las imágenes predichas hay un
relicario forma de sepulcro dorado y con cristales en el que se venera muchas reliquias de San Victoriano, martir. Siguen
dos gradas hasta la mesa a cuyo nivel hay el sagrario de madera en dorado fino, donde se guarda el Santísimo Sacramento,
cuida de el la Confraria del Santo Cristo».

Entre els materials inventariats de l’esmentada capella hi consten catorze vestits de soldat romà amb les seves
corresponents armes. Curiosament, aquest fet ens indica que el pas dels armats de Setmana Santa depenia de la
confraria del «Santcristogros».

Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ
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s visita del bisbe auxiliar de barcelona

mons. xavier vilanova i pellisa
En el marc de la celebració del dia de Sant Martí, el passat 11 de novembre, vam tenir la oportunitat
d’explicar-li al bisbe auxiliar el nostre projecte de Càritas i parlar-li de les tasques que fem en
l’acompanyament de les persones més necessitades del nostre municipi. Ens va explicar que ell era ara el
màxim responsable de Càritas i ens va expressar la teva disposició a ajudar-nos i acompanyar-nos si en
teníem necessitat.

Estem molt agraïdes per l’interès mostrat i esperem poder saludar-lo ben aviat de nou a Càritas Teià.

el gran recapte 2022 a teià
El passat cap de setmana, els dies 25 i 26 de novembre, Càritas va ser l’encarregada de recollir aliments pels usuaris de
Càritas Teià i d’informar les persones interessades sobre el funcionament tant del nostre servei com del Gran Recapte en
general. Com cada any, les voluntàries de Càritas Teià es van bolcar en aquesta acció dedicant el seu temps a recollir,
classificar i col·locar tots els aliments recollits.

En les parades del Mercat Municipal, a la carnisseria Mònico i a Queviures Marcual, hi havia la possibilitat de col·laborar
amb el Gran Recapte mitjançant la compra d’uns tiquets. L’import recollit amb els tiquets serà tornat a Càritas Teià en
forma d’aliments frescos.

Els nens i nenes de l’esplai Itaca, EBM Galamons, CEI Bambi, Escola El Cim, Institut Turó d’en Baldiri i la Biblioteca Can
Llaurador vam fer una recollida d’aliments amb motiu del Gran Recapte. Un gran gest de solidaritat de part dels
joves del nostre municipi!

Moltes gràcies a tothom que ha col·laborat en el Gran Recapte 2022!

mercat de nadal 16, 17 i 18 de desembre
Càritas Teià torna a participar en el Mercat de Nadal que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de desembre al jardí de Ca la
Cecília. Ja hem començat a preparar articles de regal fets per les voluntàries de Càritas. També aprofitarem per fer
tasques de sensibilització i d’informació sobre la feina que fem.

Nicola Widmer Andrews



agenda mes de desembre

PPPPPesseesseesseesseessebrbrbrbrbre Mone Mone Mone Mone Monumental:umental:umental:umental:umental:  El proper dissabte 17 de desembre, a les 18 h., a la Sala d’
Exposicions de la Casa Municipal de Cultura «La Unió», tindrà lloc la inauguració del tradicional
Pessebre popular realitzat pel «Grup de Pessebristes de Teià», exposició que restarà oberta fins
el 15 de gener de 2022.

•

PROGRAMA DE NADAL 2022PROGRAMA DE NADAL 2022PROGRAMA DE NADAL 2022PROGRAMA DE NADAL 2022PROGRAMA DE NADAL 2022

DiumengDiumengDiumengDiumengDiumenge 4 de desembre 4 de desembre 4 de desembre 4 de desembre 4 de desembre a les 18 hore a les 18 hore a les 18 hore a les 18 hore a les 18 hores:es:es:es:es:
Cant de la Sibil·la:Cant de la Sibil·la:Cant de la Sibil·la:Cant de la Sibil·la:Cant de la Sibil·la:     A l’església parroquial. Amb Glòria  Lorente a la veu i Clara Manjón al
Violoncel i, després, actuarà el Cor Vora Mar amb cançons recopilades del segle XV i XVI del llibre
Vermell de Montserrat del cançoner d’Upsala i el Palau amb d’altres tradicionals catalanes. Ho organitza
l’associació UNESCO del Masnou.

El cant de la Sibil·la es tracta d’una peça de teatre religiós que profetitza l’arribada del Messies i la fi del
món. L’any 2010, la UNESCO la va declarar Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. És un cant
protagonitzat per un nen o una dona vestits de «sibil·la» ( endevinadora del món pagà ) amb mantell de
seda i una es posa a la mà. La cançó s’ interpreta habitualment «a capella». Té origen en una melodia
mossàrab, amb text traduït al català durant el segle XIII.

DissaDissaDissaDissaDissabte 24 de desembrbte 24 de desembrbte 24 de desembrbte 24 de desembrbte 24 de desembreeeee,,,,, a les 20,00 hor a les 20,00 hor a les 20,00 hor a les 20,00 hor a les 20,00 hores:es:es:es:es:

Missa del Gall, Missa del Gall, Missa del Gall, Missa del Gall, Missa del Gall, amb la participació dels infants de la catequesi
que representaran uns actes del pessebre vivent a l’altar del temple.

DiumengDiumengDiumengDiumengDiumenge 25 de desembre 25 de desembre 25 de desembre 25 de desembre 25 de desembreeeee,,,,, a les 12,00 a les 12,00 a les 12,00 a les 12,00 a les 12,00

horhorhorhorhores:es:es:es:es:

Missa de Nadal, Missa de Nadal, Missa de Nadal, Missa de Nadal, Missa de Nadal, amb la participació del Cor Parroquial.

Dilluns 26 de desembrDilluns 26 de desembrDilluns 26 de desembrDilluns 26 de desembrDilluns 26 de desembreeeee,,,,, a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hores:es:es:es:es:

Missa de Sant EsteMissa de Sant EsteMissa de Sant EsteMissa de Sant EsteMissa de Sant Estevvvvveeeee.....

DisaDisaDisaDisaDisabte 31 de desembrbte 31 de desembrbte 31 de desembrbte 31 de desembrbte 31 de desembreeeee,,,,, a les 20,00 hor a les 20,00 hor a les 20,00 hor a les 20,00 hor a les 20,00 hores:es:es:es:es:

Missa de Missa de Missa de Missa de Missa de VVVVVigília de Caigília de Caigília de Caigília de Caigília de Cap d’Anp d’Anp d’Anp d’Anp d’Anyyyyy.....     Última celebració eucarística de
l’any.

DiumengDiumengDiumengDiumengDiumenge1 de ge1 de ge1 de ge1 de ge1 de generenerenerenerener,,,,, a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hores:es:es:es:es:

Missa de CaMissa de CaMissa de CaMissa de CaMissa de Cap d’Anp d’Anp d’Anp d’Anp d’Anyyyyy.....     Celebració de la Solemnitat de Santa Maria
Mare de Déu.

Dijous 5 de gDijous 5 de gDijous 5 de gDijous 5 de gDijous 5 de generenerenerenerener,,,,, a les 20,00 hor a les 20,00 hor a les 20,00 hor a les 20,00 hor a les 20,00 hores:es:es:es:es:
Missa de Missa de Missa de Missa de Missa de VVVVVigília de Rigília de Rigília de Rigília de Rigília de Reiseiseiseiseis.....

DiDiDiDiDivvvvvendrendrendrendrendres 6 de ges 6 de ges 6 de ges 6 de ges 6 de generenerenerenerener,,,,, a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hores:es:es:es:es:

Missa de RMissa de RMissa de RMissa de RMissa de Reiseiseiseiseis.....     Celebració de l’Epifania del Senyor, amb
la participació del  Cor Parroquial.

DiumengDiumengDiumengDiumengDiumenge 8 de ge 8 de ge 8 de ge 8 de ge 8 de generenerenerenerener,,,,, a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hor a les 12,00 hores:es:es:es:es:

Missa de BaMissa de BaMissa de BaMissa de BaMissa de Baptisme de Jptisme de Jptisme de Jptisme de Jptisme de Jesúsesúsesúsesúsesús.....
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i
intencions de les misses de desembre

moviment parroquial
Defuncions
Angelina Riera Mateu (16-XI-2022) 82 anys
                                              In pace Christi

vigília de diumenge
2n Diumenge d’ADVENT

vigília de festiu
IMMACULADA CONCEPCIÓ

vigília de diumenge
3r Diumenge d’ADVENT

M. de D. de Guadalupe

vigília de diumenge

4r Diumenge d’ADVENT

Missa del Gall
vigília de festiu

NADAL
Sant Esteve

St. Joan Ap. i Evan.

Els Sants   Innocents
St. David, profeta

Sagrada Família

Sant Silvestre
vigília de Cap d’Any

.

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.

 20’00h.
dj. 8      12’00h.
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       20’00h.
ds. 24    20’00h.
              20’00h.
dg. 25     12,00h.
dl. 26     12’00h.
dt. 27       8’00h.

dc. 28        8’00h.
dj. 29        8’00h.
dv. 30       8’00h.

ds. 31       8’00h.
              20’00h.

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.
Pel Poble.
Santiago Domingo.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell. Josep-Lluis Molas, Pere Mateu
Vidal, Teresa Sala Coronas i Maria-Teresa Mateu Sala.
Pel Poble.
Salvador Vidal Vidal.
Josep Mónico.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey.
Fam. Espelt-Badia, Josep Maria Mónico.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Pel Poble.
Difunts fam. Riba-Oller.
Animes del Purgatori, Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa
Andiñach.
Feliu Mas 23 anv.
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria
Delgado i Núria Joaquim, Fam. Villagrasa Bransuela.
Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol Solanas, Domingo
Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé.
Pel Poble.
Difuns Fam. Cortacans-Montserrat.
Xavier Puigoriol Blanch,Joan Puigoriol i Rosa Blanch Arades.
Marti Carandell Roses ex-membre Apostolat de l’Oració.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega, Jacinta Sola Targarona, Dif.
Fam. Duran-Solà.
Mercè Vidal i Miquel Edo, esposos Miquel Genoveva.
Miquel Edo i Familia Cambray.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu, Palmira i Mª Lourdes
Cortacans.
Pel Poble.
Pere Creus Botey, Fam. Llado-Ramèntol i Israel Moreno.
Jaume Saurel Milián i Mari Cruz Diaz Carraco, Núria, Josep-Mª,
Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i Mercè Aragó.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
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