
Com tots sabeu vam haver d’aturar l’edició de Por-
taveus degut a la pandèmia. Quan es va reprendre 
el culte, seguint les mesures recomanades, tampoc 
vam poder fer-ne la impressió perquè es van haver 
de retirar de l’església fulletons i fins i tot cantorals per 
evitar contagis. Després d’un llarg parèntesi se n’han 
publicat en format digital; això ha estat possible grà-
cies a la Núria que ha fet la maquetació. Aquest és 
el motiu pel qual aquest setembre heu pogut llegir el 
Portaveu que ha arribat a vosaltres per mitjà de les 
xarxes de comunicació de que disposa la parròquia. 
Recordeu que podeu visitar la nostra pàgina web, 
sempre perfectament actualitzada www.purissima 
sabadell.org, on hi trobareu el dia a  dia de l’acti-
vitat parroquial i les publicacions. També podeu se-
guir-nos mitjançant Instagram purissimasabadell, 
Facebook Parròquia Puríssima Sabadell, o podeu 
sol·licitar rebre informació per correu electrònic mit-
jançant Comunicació Puríssima enviant un mail a 
comunicació@purissimasabadell.org manifestant 
el desig de rebre informació parroquial.

Aquest setembre s’acompleix el 20è aniversari de la 
segona etapa del Portaveu. La primera la va iniciar 
Mn. Joan Nonell qui li va donar llum i vida. La segona 
la Mercè López Bande (Vda. Grau) però va morir poc 
després, així el 10 de setembre de l’any 2000 co-
mençava el meu voluntariat com a responsable del 
nostre full parroquial. Primer només picava i compa-
ginava i mica en mica vaig anar obrint seccions noves 
amb el suport de Mn. Joan Nadal (Les Bones Notici-
es, El Personatge, Noticies parroquials, Avui parlem 
de...) i fins i tot vaig sentir la necessitat de redactar 
alguns escrits. Agraeixo en nom propi i en nom de 
la redacció la bona acollida d’aquesta nova etapa. 
El primer Portaveu va sortir en un format totalment 
diferent l’any 1971 amb una periodicitat irregular i era 
la impremta Sallent que l’imprimia; només se’n edita-
ren cinc números. Al començar l’any 1972, aquesta 
publicació sortia cada mes. Després de Sallent va 
passar a fer-ne la impressió Agulló-Costa i actual- 

ment Divergràfic. Una curiositat, Agulló Costa es tro-
bava al carrer Rector Centena i Divergràfic al carrer 
Canonge Joncar.

Quan vam arribar al Portaveu 2000 es va fer una 
edició especial en color en la que hi van col·la- 
borar la majoria de grups i comissions de la parrò-
quia així com amics i seguidors. Aquest i altres Por-
taveus els podeu consultar al nostre Arxiu parroquial 
on sempre hi sereu ben rebuts.

Avui arribem al número 2000; des d’aquí li desitjo 
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REFLEXIÓ DE LA PARAULA. El grup es reunirà 
dilluns dia 28, a 2/4 de 8 del vespre, als locals 
parroquials.
GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Dimarts dia 29 i 
dimecres 30, reunió de pares de 6 a 8 a l’Audi-
tori Mn. Joan Nonell.
PRIMERES COMUNIONS. Dimarts 29 i dijous 
dia 1 d’octubre, assaig de Primeres Comunions 
de l’escola Sagrada Família.
PREGÀRIA ESTIL TAIZÉ. Ja han començat les 
pregàries estil Taizé. Cada dimecres, a 2/4 de 9 
del vespre. Per poder mantenir la distància de se-
guretat es fa al presbiteri, darrera de l’altar major.
CÀRITAS PARROQUIAL. El Rebost fa una cri-
da ja que cada dia venen més persones a de-
manar aliments i altres productes degut a la crisi 
provocada per la pandèmia. Es necessiten: ar-
ròs, oli, farina, llaunes de tonyina i de sardines, 
pots de llegums cuits, sucre, galetes, llet, brou, 
tomàquet fregit i altes aliments que trobareu en 
la cartellera d’entrada. També cal sabó per ren-
tar la roba i gel de dutxa. Agraïm per endavant la 
vostra col·laboració.
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DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY. Missa 
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diu-
menge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en caste-
llà, 12 del migdia i 9 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

llarga vida al Portaveu i convido a tots a participar 
amb més assiduïtat en el nostre full parroquial, un full 
que serà com nosaltres vulguem que sigui -deia Mn. 
Joan Nadal en aquell mateix Portaveu.

El nostre full arriba a moltes persones, inicialment 
se’n feia una tirada d’uns 200-250 i en ocasions es-
pecials fi ns i tot s’havia arribat als 300. Darrerament 
la tirada era de 150 perquè les noves tecnologies 
han permès poder-lo llegir des d’ordinadors, tablets, 
mòbils...

Bé, la qüestió és que divendres 18 de setembre es 
va reunir la comissió de comunicació amb Mn. Joan 
Nadal per revisar aquesta etapa que acabem de dei-
xar enrere i pensar com encarar aquesta nova rea-

litat. Es va decidir continuar fent arribar el Portaveu 
en format digital, però a partir d’avui es dóna també 
la possibilitat de tenir-lo imprès a la sortida de l’es-
glésia.

Des de la comissió de comunicació intentem tenir 
ben present que els mitjans han de servir per cons-
truir, per intercanviar, per fraternitzar, per fer pensar, 
per educar... i que les xarxes socials han de ser com 
una plaça de poble, un lloc d’encontre com diu el 
Papa Francesc.

Mn. Joan Nadal, la comissió de comunicació i la 
redacció del Portaveu us donem la benvinguda res-
tant , com sempre, oberts a noves col·laboracions, 
suggeriments i propostes.

Ha vingut Joan amb la missió d’ensenyar-vos un camí però vosaltres no l’heu 
cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida si que l’han cregut.
I vosaltres, ni després de veure això, encara no us penediu ni voleu creure’l.
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