 

NOTA DAVANT LES NOVES INDICACIONS SANTITARIES
EN LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT és responsable del tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD. Les tracta per a mantenir la relació de serveis amb vostè.
Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicarà a tercers. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament
al c/Armenteres, núm. 35, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@bisbatsantfeliu.cat. Per a qualsevol reclamació pot acudir a www.aepd.es.

Sant Feliu de Llobregat, 18 de juliol de 2020
Davant la nova situació viscuda en algunes de les nostres parròquies afectades per
les normes emanades de l’autoritat sanitària, en referència al nombre de
participants en celebracions litúrgiques i d’acord amb la nota que ha emès
l’Arquebisbat de Barcelona, nosaltres ens adherim a aquesta determinació:

Davant les últimes disposicions de l’autoritat civil sobre la pandèmia, estimem
que han de seguir vigents, sense major limitació, les normes per a les
celebracions litúrgiques a les esglésies, com ho teníem fins ara (Cf. Decret 09/20
de 4 de maig de 2020), cuidant les mesures sanitàries preceptives.

Per tant ens mantenim en la normativa que vàrem establir en la nostra nota del dia
8 de maig de 2020 amb la Nota i indicacions de la Conferència Episcopal Espanyola
del dia 30 d’abril de 2020.
Aprofitem l’avinentesa per a recordar la urgència de complir les mesures de
seguretat establertes.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
La documentació de referència la trobareu en els links que us adjuntem i en la
documentació adjunta:
1. Nota del 8 de maig de 2020.
https://bisbatsantfeliu.cat/wp-content/uploads/2020/05/20200508-Nota-BisbeAgust%C3%AD.-Manteniment-de-la-fase-0..pdf
2. Nota i indicacions de la Conferència Episcopal Espanyola del 30 d’abril de 2020.
https://bisbatsantfeliu.cat/wp-content/uploads/2020/05/20200429-Nota-de-laComissi%C3%B3-Executiva-CEE-Davant-de-linici-de-la-sortida-del-confinament.pdf
3. Vídeo missatge: Refer la nostra societat, la nostra Església.
https://www.youtube.com/watch?v=Ja3UilTiu0M

                    


