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VIDA DE LA COMUNITAT

AUDITORI MOSSÈN JOAN NONELL
La comissió d’obres
La comissió d’obres, amb motiu del 150
aniversari de la fundació de la Parròquia,
ha redactat un projecte de renovació
de l’Auditori Parroquial que, en la seva
inauguració, rebrà el nom d’auditori
Mossèn Joan Nonell.
El projecte, en el seu plantejament, pretén
portar a terme una renovació total. Això
comprèn un canvi d’imatge, una millora
del comportament tèrmic i acústic, uns
nous serveis sanitaris adaptats i uns
seients més confortables.
Per aconseguir-ho es renovaran els
revestiments, paviments i sostre. Es
canviaran les fusteries per unes altres
d’alumini anoditzat i es practicarà una
sortida a l’exterior. Això comporta
arranjar el pati posterior de l’auditori que
serà accessible.
La millora acústica afecta als revestiments
i sostre, i la millora tèrmica als envidriats,

que seran dobles amb càmera d’aire.
També es millorarà l’eficiència lumínica
incorporant lluminàries LED de baix
consum.
Com queda de manifest, la pretensió és
posar al dia un auditori que té més de 40
anys amb un ús continuat al servei de la
parròquia, com de les comunitats que ho
demanen.
L’aforament es manté en les 45 places
amb seients més confortables, apilables,
per tal de deixar diàfana la sala quan
convingui.
Les actuals cadires, amb braç per
escriure, està previst mantenir-les
plegades i apilades en carros que es
guardaran a l’exterior sota cobert per
quan es necessitin, segons l’activitat.
En resum doncs, el projecte afecta
a l’auditori, al pati, als serveis i està
pendent de la valoració definitiva.
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DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY.
Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del
vespre. Diumenge, missa a les 10 del
matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del
vespre.

CONSELL PARROQUIAL. La reunió del
consell prevista per dimarts dia 3 d’octubre va quedar posposada per dimarts 10,
a 2/4 de 9 del vespre.
CURS PER A MATRIMONIS. Dissabte
21 d’octubre, de les 9 a les 11 del vespre, es farà, als locals parroquials, un sopar de presentació i tot seguit s’iniciarà el
curs. Cal confirmar l’assistència a Montse Prats via correu electrònic (mprats4@
xtec.cat) o trucada al 661868815.
Tema: “Construint fonaments sòlids”.
LOTERIA DE NADAL. La parròquia posa
a la vostra disposició el Nº 55964 que
podeu comprar al despatx. El diners serviran per ajudar a pagar les despeses del
150è aniversari.
CANVI D’ADREÇA ELECTRÒNICA DE
LA PARRÒQUIA. La comissió de comunicació us informa que per problemes
de funcionament amb l’antic correu s’ha
canviat d’adreça electrònica. Enlloc de
secretaria@purissimasabadell.org serà
parroquiapurissima@gmail.com.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.

Mt. 21, 33-43

La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici.

Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
parroquiapurissima@gmail.com
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