
Divendres 13 d’octubre 

19.30 h. Església de Sant Esteve
Solemnes vespres, celebració de l’Eucaristia i 
benedicció de la campana Teresina, presidida 
pel bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau 
i Coll, i preveres.

Dissabte 14 d’octubre

De 9.30 a 10.30 h. Plaça de la Vila
El poble toca la campana: Seguint la tradició, la 
campana estarà situada al bell mig de la plaça 
perquè tothom la pugui fer sonar.

10.30 h. Campanar de Sant Esteve
Col·locació de la campana Teresina.

11.30 h. Plaça de la Vila
Parlaments.
La campana és poesia: recital poètic.
La campana riu: actuacions de la colla castellera 
Manyacs de Parets, la Colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari de Parets i la Colla del Ball 
de Gitanes de Parets.
La campana gran fa la sardana gran:
ballada de sardanes a càrrec d’Amics de la 
Sardana de Parets, envoltant la plaça de la Vila.

Diumenge 15 d’octubre

10.30 h. Església de Sant Esteve
Celebració de l’eucaristia.

11.30 h. Plaça de la Vila 
Estrena de la campana Teresina,
amb parlaments i actuació musical.
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Benedicció de la 

CAMPANA MAJOR
i aniversari de la consagració de 
l’església de Sant Esteve de Parets
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PARETS DEL VALLÈS
13, 14 i 15 d’octubre de 2017

La campana major 
Nom: Teresina
Alçada: 140 cm
Diàmetre: 72 cm
Pes: 300 kg.
Material: Bronze i una petita proporció de coure 
i plata
Empresa fabricant: Rifer SL, Girona
Ubicació al campanar: oest
Noms de la resta de campanes: Eulàlia, Rosalia i 
Maria
Text gravat a la campana major:
‘Essent rector Mn. Francesc Xavier Farrés Lucía, 
fa donació d’aquesta campana el sr. Jaume 
Anfruns Palau a la Parròquia. En record de la 
seva mare posa el nom de Teresina:’
Alçada del campanar: 28 m
Planta del campanar: 6,40x6,17 m

AMICS DE LA
SARDANA
PARETS DEL VALLÈS
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L’Eulàlia, la Rosalia i la Santa Maria,
del campanar de Sant Esteve, per estar al 
complet,
la Teresina, reclamaven nit i dia
per infondre l’alegria a tort i a dret.

La Teresina és la campana major que bategem,
per la promesa que va fer a la mare el seu padrí.
A repic de campana s’ha complert en ferm
allò que un dia prometia complir.

Ara Parets podrà gaudir escoltant el so 
de litúrgia, dolor, bateig o diada festiva,
fins i tot d’inici de Festa Major,
amb el dring d’aram que ensems ja ens captiva.

Cal acostumar-s’hi, estimat veïnat,
i omplir d’il·lusió aquest esdeveniment,
el cloquer s’ha guarnit per a signar el llegat
de l’epopeia que vivim devotament.

El Sr. Feliu, amb Marès i Folguera,
aquest nostre temple varen construir,
amb tres campanes de primera
perquè tot Parets en pogués gaudir.

Ara, ja hi són totes, les quatre germanes
juntes, com esperaven amb anhel,
les quatre copes de metall artesanes
per fer sentir la música del cel.

Quatre campanes té el campanar.
Quatre campanes de repics galans.
Quatre campanes per orientar.
Quatre campanes per als ciutadans.

Jaume Anfruns i Palau

Celebrem, un cop més, l'aniversari de la 
parròquia i, per extensió, de la nostra vila. En 
aquesta ocasió, ho fem de forma excepcional 
per estrenar la nova campana major de 
l'església de Sant Esteve, gràcies a una dona-
ció d'un paretà il·lustre i bon amic, Jaume 
Anfruns, guardonat amb la Medalla de la Vila 
el 2014.

És tot un orgull que un convilatà nostre faci 
possible completar el conjunt de quatre cam-
panes de la parròquia, un fet que també 
contribueix a enriquir el patrimoni cultural de 
Parets. Li agraïm aquest gest altruista, que 
realçarà la festa d'aniversari d'un poble amb 
més de 1100 anys d'història.

És una bona oportunitat per aprofundir en el 
coneixement d'aquesta història compartida, 
construïda amb l'aportació de moltes genera-
cions de persones, que ens ha permès gaudir 
avui dia d’una vila acollidora i diversa de la 
qual ens sentim molt orgullosos. 

Gaudim de la festa del nostre aniversari com 
a poble!
Fem repicar la nova campana major per 
fer-nos sentir arreu!

Sergi Mingote Moreno
Alcalde de Parets del Vallès

Benvolguts veïns i veïnes de Parets:

Com a nou rector de la parròquia, em plau 
convidar-vos a la benedicció de la campanya 
Teresina, que farem el divendres 13 d’octubre, 
durant la celebració litúrgica de la missa. Us 
convidem també als actes festius que estem 
organitzant conjuntament amb l’Ajuntament 
i que farem dissabte i diumenge, 14 i 15 
d’octubre, al matí. 

Penso que per a un poble és motiu de joia i 
alegria que al seu campanar s’hi posi una nova 
campana. Els campanars formen part de la 
vida del poble. Hi tenen una presència impor-
tant.

Val la pena destacar que és un acte entranya-
ble i alhora espectacular: podreu tocar la cam-
pana, cosa que no tornarà a passar, i veure com 
serà enlairada i col·locada la campana, de 300 
quilos, fins al campanar. Un acte únic i, sense 
cap de mena de dubte, bonic, espectacular i 
històric. Us hi esperem.

Com a rector nouvingut, espero anar-vos 
coneixent per motius tan alegres i joiosos com 
aquest. Amb afecte,

Mn. Francesc Jordana
Rector de la Parròquia Sant Esteve de Parets, 
amic i servidor

La festa de la nostra 
història mil·lenària

Un acte únic, 
espectacular i històric Les campanes 

de Sant Esteve


