
la campana avisa     la campana avisa     

Des de fa uns anys sóc de l'equip de Caritas, concretament 
formo part del projecte de tardes de conversa, que té com a 
objectiu possibilitar i facilitar l’aprenentatge de la comprensió i 
expressió oral de la llengua catalana en grups reduïts. També 
formo part del grup de guitarres; sempre m'ha agradat tocar la 
guitarra i havent-hi un grup a la parròquia era un espai més per 
compartir en comunitat. 
 
Estic en el grup de Caritas com a continuïtat de la meva vida en 
la parròquia, de petita fins a la confirmació vaig estar amb 
grups de catequesi, posteriorment de nena al Casalot,  i més 
tard de monitora, un cop vaig plegar no em veia sense 
participar a la parròquia en algun grup, tot i estar en un de 
revisió de vida, i em van proposar ser catequista de 
confirmació, i després a Caritas, on sempre hi ha un grup de 
uns 20 voluntaris que ens acompanyem en les diferents 
tasques. 
 
Al llarg del temps he après que la fe no pot anar desvinculada 
de prendre un compromís amb la comunitat i amb les 
persones; així doncs formar part de la parròquia en qualsevol 
dels seus àmbits és per mi un estil de vida, de treball, de 
creixement personal i de reflexió, i sempre una necessitat com 
a cristiana. 
                                                                 Eva Boix 
 

 
 

 
DIUMENGE, dia 5:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Amparo Barrera, 

cap d’any; família Roca i Coromina; esp. 
Baldomero i filla Rosalia; família Gurt Torres)  

Dissabte,     dia 11:    A les 20,00: Missa (difs. Ma Àngels Obiols i Prat; 
família Gurt Copons) 

DIUMENGE, dia 12:    A les 11,00: Missa cantada (difs. família Rovira 
Quintana; família Cuesta Corell; família Miró 
Deordal; esp. Jaume Castanyer i Carme Sala) 

 
 
 
 
CÀRITAS: Dilluns, dia 6, a les 9, es reuniran els responsables 
de cadascun dels projectes de Càritas per valorar-ne el 
desenvolupament. 
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GRUP AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dimecres, 
dia 8, a les 9, es reuniran tots els components del grup per 
preparar les diferents activitats programades per aquest 
trimestre. 
Dissabte, dia 11, alguns membres del grup participaran en la 
trobada de tots els grups d’Agermanament de Catalunya que es 
farà a Barcelona. 
 
MARES MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 10, a 1 quart 
de 10, es trobarà el grup per preparar la propera missa familiar 
del dia 18 a les 8. 
 
CONFIRMACIÓ: Ja fa dies que poden apuntar-se els nois i 
noies que volen preparar-se per a la confirmació del 2019. 
Han d’haver nascut el 2003 o abans. 
 
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 30,  es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Montserrat Casadevall i Comeras, que morí el 
dia abans a l’edat de 98 anys; dijous, dia 2, el de Pere Canal i 
Basagaña, que mori el dia abans a l’edat de 84 anys; divendres, 
dia 3, Conxita Funoll i Vila,  que morí el dia abans a l’edat de 
80 anys. Al cel siguin! 
 
PROCLAMA DE PREVERES: En full a part avui es 
reparteix una Proclama de trenta-sis preveres de parròquies del 
bisbat de Vic, comentant els darrers fets esdevinguts a 
Catalunya. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per Bobog-Camerun 
i un de 2.040,71 d’una subvenció del Consell Comarcal, també 
per Bobog. Moltes gràcies 
 
 
 
 
 



Sobre els darrers fets esdevinguts a Catalunya 
 

Els preveres i diaques sotasignats  

 
CONSTATEM el fort trasbals que vivim a Catalunya des de fa temps, però sobretot 
aquestes darreres setmanes i dies: s’ha fet tot el possible perquè no poguéssim votar, 
s’ha apallissat brutalment gent pacífica, s’ha tergiversat la informació mentint i negant 
l’evidència, s’ha tancat a la presó dos homes de pau. Finalment amb l’aplicació de l’article 
155 s’ha subjugat tot un poble abolint les institucions votades democràticament pels seus 
ciutadans, amenaçant amb trenta anys de presó polítics votats pel poble... En resum, es 
vol negar al nostre Poble, amb mitjans ben poc justos, l’exercici del dret a 
l’autodeterminació. 

  
El papa Joan Pau II, en el discurs a l’ONU (5-X-1995), legitima aquest dret fonamental 
quan diu: “Ni un estat, ni una altra nació ni cap organització internacional, no té mai dret 
a afirmar que una determinada nació no és digna d’existir”. 
 
Des d’aquesta perspectiva, i sobretot mirant com es trepitgen drets fonamentals, com a 
preveres o diaques de les nostres comunitats: 
 

DENUNCIEM la violència, la mentida, la presó, la persecució de les llibertats de reunió 
i d’expressió, la supressió de les nostres institucions, el Parlament i el Govern, la 
utilització política dels jutjats amb amenaça de penes extraordinàries i un molt llarg 
etcètera prou conegut... que han trasbalsat la convivència. 
 
FEM UNA CRIDA a tots els ciutadans, a les forces d’ordre públic i als polítics que les 
comanden, a utilitzar el diàleg i mitjans sempre pacífics a l’hora de promoure els drets 
històrics del nostre poble, i ESPEREM el retorn dels drets fonamentals i de les més 
altes Institucions de Govern, l’abolició de judicis polítics, l’alliberament dels 
empresonats, i el respecte a la pluralitat de pensament i a les legítimes aspiracions del 
poble català.   

 
Preguem per tot el que estem vivint, amb el desig que prevalgui la serenitat, el respecte i 
la pau.               

                                                           
  Bisbat de Vic, 2 de novembre de 2017 

	



Josep Alaró, rector de Centelles 
Joan Aurich, rector de Mare de Déu de l’Esperança de Manresa 
Paul Badibanga, rector de l’Esquirol 
Amat Berenguer, Manresa 
Ramon Bufí, rector de Roda de Ter 
Jaume Campalans, Vic 
Jordi Castellet, rector de Calldetenes 
Josep Castanyé, rector de Cantonigròs, Rupit, Pruit, Sant Julià de Cabrera i Falgars 
Joaquim Ciuró, Manresa 
Sebastià Codina, Vacarisses 
Josep Escós, rector de Navarcles 
Carles M. Giol, rector de Sant Hilari Sacalm 
Florenci Gras, rector de Sant Hipòlit de Voltregà, Vinyoles, Orís i Saderra 
Josep Guitart, l’Esquirol 
Fèlix Guardia, Vic 
Carles Izquierdo, rector de la Gleva i de Santa Cecília de Voltregà 
Francesc Xavier Machacon, rector de Vilanova del Camí i de la parròquia Verge de  
         la Pau 
Josep M. Mas, Fonollosa 
Josep Massana, rector de la Soledat d’Igualada 
Jacint Medina, Navarcles 
Antoni Monclús, Igualada 
Josep Morros, rector de Castellgalí 
Salvador Mundó, Vic 
Ramon Muntadas, rector de Collsuspina i Castellterçol 
Anselme Musafiri, rector de Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç, Borgonyà i La Vola 
Antoni Pladevall, rector de Sant Quirze Safaja 
Josep M. Pujol Currius, rector de Santa Margarida de Montbui i Sant Maure 
Joan Sanglas, rector de Calaf, Aguilar de Sagarra, Calonge, Conill, Mirambell,   

Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere de l’Arç i Castelar.                                                                                                               
Pere Soldevila, Cabrianes 
Felip Soldevila, rector de Sant Boi i Sant Agustí de Lluçanès i d’Alpens 
Pere Soler, rector de Granollers de la Plana 
Jaume Soler, rector de Castellcir 
Joan Torra, rector de Sant Feliu i Mare de Déu de Montserrat de Torelló 
Miquel Tresserras, Puig d’Olena 
Jordi Vila, rector de Sant Pau de Manlleu 


