
Vols un casament rodó? 

Cuida tots els detalls 

MÚSICA 

Per tal que la música del vostre casament sigui un èxit cal que 
ompliu la fitxa que trobareu a la secretaria del Monestir. Re-
cordeu que només pot ser música religiosa o instrumental.  

FLORS  

Se n’ocupa la Parròquia, decorant 
l’església de forma festiva i bella.  

FOTÒGRAFS  

Els trieu vosaltres però, és necessari que es posin en contacte amb el         
sacerdot que celebrarà el casament per concretar la seva mobilitat durant la    
celebració i altres detalls tècnics. L’objectiu és que tant els nuvis com els convidats 
pugueu viure intensament aquest dia tan important, evitant distraccions i situacions 
compromeses. 

L’únic vehicle autoritzat per entrar al recinte és el dels 

nuvis. El cotxe accedeix pel Carrer Indústria i s’aparca a la 

plaça de l’Om. 

Fotos al claustre 

Si voleu fer-vos fotos al claustre haureu 

de sol·licitar el permís prèviament a les 

dependències del Museu, gestionat per 

l’Ajuntament de Sant Cugat. 

L’ACCÉS DEL COTXE DE NUVIS 



És important que tot estigui en consonància amb la bellesa del     

temple i el fet de ser un lloc sagrat. En aquest sentit, mireu de vestir 

amb decència, elegància i dignitat. 
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El més important ja està cobert, ja que els Sagraments són un regal de 

Déu i no tenen cap cost econòmic. I també és gratuïta l’atenció dels 

pastors. Però cada casament suposa per la parròquia unes despeses a 

cobrir: la preparació documental, la neteja del temple, el subministra-

ment elèctric (i de gas, a l’hivern), la decoració floral, la vigilància i  

l’atenció personal.  

Sovint ens pregunteu quina contribució podeu fer. Sempre      

diem que és la voluntat. La majoria de les parelles acostumen a 

fer una aportació d’uns 400 €. 

La sortida dels nuvis sempre és una gran festa i sovint hi ha  

algú entre els convidats que us la prepara de sorpresa. És molt 

important que feu saber a tothom que us caseu en un dels   

Monestirs més bonics de Catalunya però que, per la llei de 

protecció del Patrimoni Nacional, s’han de respectar     

algunes normes: 

Podeu tirar pètals 

de flors naturals, 

fulles d’olivera i 

elements  

biodegradables 

Està prohibit  

llançar confetis, 

arròs, serpentines i 

altres elements no  

biodegradables 

Tampoc està permès 

l’ús de petards,  

coets, traques i  

altres productes  

pirotècnics 
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