
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fa quinze dies es complien els 3 anys de la Jornada de Portes Obertes al Centre Parroquial, 
després de la reforma de l’espai escènic i la remodelació de la sala. Des de llavors ençà s’ha 
anat treballant per adequar totes les instal·lacions a la normativa i aconseguir la legalització 
que un local d’aquestes característiques necessita. No ha estat una obra menor, però si la 
comparem amb l’esforç que va suposar el gruix de les obres, aquestes adequacions han 
suposat menys dedicació i s’han pogut combinar amb el funcionament artístic que el Centre 
ha anat portant a terme al poble al llarg d’aquests tres anys. L´últim i més visible ha estat la 
col·locació del rètol indicatiu del local, disseny i aportació de Claudi Aranyó, que també ha 
estat l’arquitecte que s’ha fet càrrec de tota la reforma del Centre Parroquial. 

Ara ja no ens perdrem o, millor dit, no es perdran els que vénen de fora i busquen on està 
situat aquest local. I als que vivim al poble i coneixem prou bé on es troba i el que suposa 
per la vida de molts centellencs i centellenques i per la història més que centenària que té, 
gaudirem d’aquest rètol que deixa més endreçada l’entrada i dóna relleu a la façana d’aquest 

edifici emblemàtic. Moltes gràcies, Claudi. 
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Tinguem en compte... 
 

Horari de misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts, dimecres i dijous a les 8 del vespre. 

Dissabte missa anticipada a les 8 del vespre. Diumenge missa a les 11 del matí. 



Tingueu present les recomanacions de seguretat i protecció. Protegim-nos i 

protegim els altres. Evitem els contagis. 

Intencions de misses 

Si no ens dieu el contrari, continuarem celebrant les misses amb les intencions que havíeu 
demanat, des del dissabte 14 de març fins el divendres 23 de maig, que són els dies que no 
vam poder celebrar l’eucaristia. 
Dissabte 20: Esposos Giol Mas 
Diumenge 21: Martí Morell Mas. Maria Calm. Família Chávez Marín. Lluís Costa Homs i 

família. 
Dilluns 22: Tomàs Lloret i Anna Roca 
Dimarts 23: Miquel Molist Casanovas (1r Aniv.) del 15 de març. 
Dimecres 24: Mercè Llavina Illa, del 15 de març. 
Dijous 25: Família Torán Aguilar 
Dissabte 27: Pere Espuña Font 
Diumenge 28: Lluís Molera Morell (1r. Aniv) Joan Barrera i Anna Rodes. 

 
Tinguem en compte... 
Despatx parroquial: Demaneu hora, trucant al 93 881 10 32, o mòbil 650 443 432 o 

escrivint un correu a alarosala@gmail.com o a info@parroquiadecentelles.cat 

Full Diocesà: Podeu agafar-lo al cancell de l’església o bé consultar-lo telemàticament al 
web Bisbatvic.org. Els que el col·leccioneu i voleu tenir els exemplars que no s’han publicat 
durant el temps de confinament podeu demanar-los abans d’acabar el mes de juny. A partir 
del juliol en demanarem menys exemplars, ja que molts el rebeu telemàticament. Gràcies. 
Espurna: L’adjuntem en el Full Diocesà. Si ho demaneu us la podem enviar telemàticament. 

També la trobareu al web de la nostra parròquia: www.parroquiadecentelles.cat o .com  
Podeu deixar l’import a les caixetes d’entrada i sortida de l’església. 

 

 

Vida de la Parròquia 

Enterrament: El dia 14 Manuel Rigote García-Adámez de 64 anys 
Que descansi en la Pau del Senyor! 

 

Col·lectes i donatius Càritas diada de Corpus ............................................. 1.327,31€ 

Deixa el teu donatiu a la caixeta de l’entrada / sortida de l’església. Gràcies. 

 
Catequesi: Amb la reunió de pares i mares de Catequesi Familiar hem donat per acabat 

aquest curs i s’ha acordat que iniciaríem el proper, si tot va bé, amb la trobada conjunta de 
pares, nens i catequistes que havíem de fer aquest final de curs. 
Pel que fa als que aquest any han de celebrar la primera comunió ho faran durant els mesos 
de juliol i agost, però el dissabte dia 4 de juliol a partir de les 10 del matí tindran la Celebració 
Penitencial, un taller d’icones i un piscolabis per acomiadar la catequesi d’aquest curs. 

 
Capella del Socós: Després de restar tancada durant tot aquest temps d’estat d’alarma, 
tornarem a obrir la capella, perquè pugueu gaudir d’un espai més de pregària i de recés, als 
peus de la Mare de Déu. Trobareu a l’entrada el gel hidroalcohòlic recomanat tant a l’entrada 
com a la sortida del recinte. Feu-lo servir. 

 
Necessitem la vostra ajuda econòmica: Podeu fer-la a la Parròquia a través del compte de 

Caixabank ES97 2100 0127 6302 0007 4398 o del Banc Sabadell ES98 0081 0031 1500 0117 
8618 o a www.parroquies.bisbatvic.org . A Càritas Parroquial: ES89 2100 0127 6902 0043 

8968. A Mans Unides ES42 0049 6791 7420 1600 0102. Moltes gràcies. 
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