NORMATIVA PER ALS CASAMENTS
A SANT VICENÇ DE SARRIÀ
(elaborat l’any 2021)

1. RESERVAR la data del casament té un cost de 50€ com a bestreta (“paga i senyal”)
sense retorn (tampoc en cas d’anul·lar la data)
2. EXPEDIENT: Tres setmanes abans del casament s’ha de portar l’expedient complet
a la parròquia. Per iniciar l’expedient:
 Anar a la parròquia on viu un dels contraents i portar la següent
documentació:
 Certificat de Naixement (màxim tres mesos d’expedició)
 Partida o certificat de Baptisme (màxim sis mesos d’expedició)
 Certificat del Curs de Preparació al Matrimoni (a la parròquia de Sant Vicenç
de Sarrià hi ha cursos des del mes de febrer fins al mes de juny)
3. DONATIU de col·laboració responsable amb la parròquia. Cal fer-lo la setmana
abans del casament, amb una de les següents modalitats:
 Efectiu (en sobre tancat)
 ES15 2100 0808 1302 0037 7372 o BIZUM DONATIVO ONG 00687
4. FLORS. Demanem sobrietat i responsabilitat.
 Presbiteri del temple: un màxim de tres centres de flors
 Altar: si es vol, es pot posar un màxim de dos centres petits de
flors a banda i banda de l’altar (no es permet posar una garlanda
o “guirnalda” de flors o fulles a tot l’altar)
 Bancs: si es volen posar, només rams petits de flors als extrems dels bancs
 Fora del temple: si es volen posar, un màxim de dos centres de flors o testos
amb plantes a cada costat de la porta d’entrada
 Nau del temple: exceptuant una catifa (contacte: Jardinet de la plaça de
Sarrià), no hi haurà res més a terra (ni flors, ni espelmes ni altres objectes)
5. MÚSICA: Ha de ser musica viva (no gravada) i SEMPRE religiosa.
 ORGUE: Podeu comptar amb el servei de l’organista de la parròquia o portar
organista propi. En tot cas, la coordinació s’ha de fer SEMPRE amb
l’organista de la parròquia (Manuel Rodríguez, T. 660126925)
 Cor de Cambra DYAPASON ( www.cordyapason.cat): cor complet o bé
solistes, duo o quartet. Contacte: Montse Sebastian 655269564.
 Altres instruments o cantants propis: SEMPRE amb acord dels mossens de la
parròquia
6. COTXE DE LA NÚVIA: És possible aparcar davant de l’església, a la plaça, pujant pel
carrer Major de Sarrià.

