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Les flors donen vida i  no

pas únicament al ram de la
núvia, sinómolts factors, tot
i  que  la  tendència  actual
sembla dirigir-se cap a uns
rams moderats ,  sense
excessos.
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És una tradició i ha de ser

inoblidable. El viatge de nuvis
té moltes destinacions i les
ofertes de les agències de
viatge són ben diverses. Tot
dependrà dels gustos dels
nuvis, dels dies que s'hi vol
estar  i  dels  diners  que es
volen gastar.
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Omplir el pis o la casa
on es viurà és una de les
tasques que s'han de fer
amb prou temps. Els gus-
tos i els preus també són
molt variats.

Darrerament s’han po-
pularitzat els mobles de
fusta  massissa,  e l  que
coneixem per colonial. Es
t racta  de  mobles  fe ts
ar tesanalment  amb les
meravelloses fustes orien-
tals d’alta qualitat com la
teca, iroco o palissandre.
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Tapisser ia ,  cor t ines,

cat i fes ,  mantes,  co i -
xins...  són alguns dels
complements de la l lar
molt útils i que ajuden a
donar  un  to  mol t  per -
sonalitzat a casa nostra.
Escollir el color, el model,
la forma, textures i quali-
tats necessita temps. Per
això hi ha botigues espe-
cialitzades on els seus i les seves professionals ens ajuden
a escollir el que més s’adiu en cada moment.

Diuen que un casament
sense foto, és com si no hi
hagués casament.

Immorta l i tzar  un  dels
moments més trascendents
de la nostra vida necessita
una bona imatge i, malgrat
la  tecnologia  d ig i ta l  que
existeix avui, no tothom està
capaci tat  per  fe r -ho.
L'elecció d'un professional
de confiança és vital per po-
der  teni r  un  bon à lbum.
Habitualment, a més de les
fotografies també ofereixen
un muntatge de video.
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Fer  la  Pr imera  Comunió
també és una gran festa, per
tot  e l  que representa.  En-
guany a  la  parròquia  Sant
Martí de Sant Celoni la cele-
braran  89 nens  i  nenes,
dotze menys que l’any 2007,
que es repartiran durant sis
diumenges, com l’any passat,
segons que ens ha indicat el
rector de la parròquia de Sant
Celoni, Ignasi Fuster.

 El primer dia de celebra-

Aquest mes d’abril comencen
les Comunions a Sant Celoni

cions serà el diumenge dia 27
d’abril, el seguiran els quatre
diumenges del mes de maig i
s’acabaran el diumen-ge dia
1 de juny. En cada celebracióla
faran 15 nens i nenes.

D’altra banda, el dia 24 de
maig, a les 8 del vespre, tots
els infants que fan la Comu-
nió celebraran el Corpus amb
una missa i una petita pro-
cessó al voltant de l’església
amb el Santíssim.


