
 

 
DIUMENGE,dia 30: A les 11,00: Missa cantada (difs. Mercè Alsina i 

Casals; Ramon Collell; esp. Lluís Mas i Maria 
Castells; esp. Ramon Lladó i Maria Molist)  

Dilluns,       dia 31: A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Mercè 
Puigoriol i Ramon B. Font) 

Dimarts,        dia 1: A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia) 

Dimecres,     dia 2: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Jordi Reixach i 
Juárez) 

Dijous,          dia 3: No hi ha missa 
Divendres    dia 4: A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 

la Mare de Déu del Sòl del Pont) 
Dissabte,      dia 5: A les 20,00: (difs. esp. Lluís Mas i Maria Castells; 

esp. Ramon Lladó i Maria Molist; Ramon Crosas i 
Euras; Montserrat Puig i Estrada)   

DIUMENGE,dia 6: A les 11,00: Missa cantada (difs. Rosalia 
Rodríguez i Riera; esp. Genís Salés i Angeleta 
Sanjaume; esp. Ramon Autet i Aurora Font; 
Germans Lladó; família Minoves Vilaregut; Rosa 
Güell i Abuli) 

 
 
 

CAP DEL PONT: El grup de redactors dels escrits del Cap 
del Pont es trobaran el dimecres, dia 2, a 2 quarts de 10, per 
tornar a posar a punt la redacció dels propers comentaris. 
 

CASALOT: A les colònies del Casalot, enmig de la celebració 
del dijous, es féu el comiat de cinc monitores: l’Olga, l’Emi, la 
Irene, la Mireia i la Bruna. Alguna feia 22 anys que havia 
començat al Casalot i totes en feia molts que hi participaven. 
Des d’aquí els donem les gràcies per tanta dedicació a 
l’educació dels infants durant aquests anys. Moltes mercès.  
 

OBRES A L’ESGLÉSIA I AL SÒL DEL PONT: 

L’arranjament de la pedra del rossetó i de la barbacana que 
queia, la pintura de la façana de l’església, i les obres a la 
capella del Sòl del Pont han costat 5.412,81 €. Quan es trobi el 
moment s’haurà de reparar la pedra del campanar que també 
està molt deteriorada i va caient desfeta. 
 

FESTA HOMENATGE A LA VELLESA: Serà diumenge 
vinent, dia 6, i juntament amb ells, acompanyats per la coral 
Vila i Formosa, celebrarem l’eucaristia a les 11. 
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CÀRITAS: Divendres, dia 4, al matí, tot un aplec de 
persones que reben ajuts de Càritas, acompanyats pels 
voluntaris es trobaran a fer la recollida de patates als camps 
que són deixats per plantar-hi queviures. 

 

ENTERRAMENTS: El diumenge, dia 16, es celebrà el 
Funeral i l’Enterrament de Mercè Alsina i Casals, que morí el 
dia abans a l’edat de 76 anys. El dimarts, dia 25, el de Josep 
Bruguera i Pujol, que morí el diumenge a l’edat de 87 anys. El 
dijous dia 27, el de Francisco Mena i Fernández, que morí el 
dimarts a l’edat de 60 anys. Al cel siguin ! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 30 €, i un de 50 per les 
necessitats de la parròquia, un de 100 € per les obres de la 
façana i un de 50 per Càritas. Moltes gràcies. 
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