
 

 Durant tot diumenge passat podíem anar a votar. Al vespre ja 
sabíem els resultats: majoria del SÍ. No ens toca pas aquí 
comentar la política, però sí altres aspectes fonamentals. 
 D’entrada: és un gran bé que un poble tingui dret a 
decidir i ho pugui expressar a les urnes; és una riquesa que hi 
hagi grups, partits i persones que pensin diferent i ho puguin 
expressar en una campanya; és bo que molta gent participi 
amb el seu vot... 
 Però: és una pèrdua de temps i de diners haver de 
suportar durant tant temps discursos que no diuen res; és un 
mal social el que es menteixi públicament i s’insulti; és un 
contravalor no acceptar els resultats del qui ha guanyat i del 
qui ha perdut... 
 Els polítics haurien de ser els alts servidors dels pobles i 
sobretot dels pobres. El servei és la raó de la seva existència. I 
per això els toca més de prop ser models de comportament, de 
respecte als altres, d’amor a la veritat, a la justícia. 
 Als apòstols, que també eren servidors de la comunitat, 
Jesús els deia: Jo no he vingut a ser servit, sinó a servir... i 
també: que el vostre sí sigui sí i el vostre no sigui no; tot el que 
dieu de més ve del diable. 
 Ens diuen que ja torna a començar una altra campanya 
electoral. Esperem que es faci amb una moral més alta. 
 
 
 
 
DIUMENGE,  dia 4: A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramona 

Rosanas i Moratona; Família Quintana Banús; 
esp. Roqué Vallbona i filla Marin) 

Dilluns,         dia 5: A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
la M. de D. del Sòl del Pont) 

Dimarts,        dia 6: A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Jordi Matas i 
Concepció Aurich) 

Dimecres,     dia 7: A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia) 

Dijous,          dia 8: No hi ha missa 
Divendres     dia 9: A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Climent Rodergas) 
Dissabte,    dia 10: A les 20,00: (difs. Ramon Crosas i Euras; 

Montserrat Puig i Estrada; Francesc Sala i Batlle; 
Josep Prat i Andreu)   

DIUMENGE,dia 11: A les 11,00: Missa cantada (difs. Dolors Pujolà i 
Marcé, cap d’any; família Minoves i Vilaregut; 
Josep Vila i Autet; JVR i RCR; Josep Castellà i 
Suriñach; Margarita Puigdollers i Roma) 
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CATEQUISTES: Es trobaran dilluns, dia 5, a les 8, per fer 
els grups de catequesi, preparar els primers temes i organitzar 
les sessions. 
 
CAP DEL PONT: L’equip de redactors dels escrits es reunirà 
el dilluns, dia 5, a 1 quart de 10, per programar el contingut 
dels articles de cada setmana fins a l’advent. 
 

BOBOG-CAMERUN: Dijous, dia 8, ens visitaran dues 
persones cameruneses, en Baiyha i la Juliette. Visitaran les 
escoles i al vespre, a 2 quarts de 9, a la biblioteca, ens faran 
una xerrada, després d’una projecció de fotos, explicant que 
fan allà i què fan amb els diners que els enviem. 
 
MISSES FAMILIARS: Començaran el dissabte dia 17, a les 
8, per això el grup de mares responsables es reunirà el 
divendres, dia 9, a 2 quarts de 10, per preparar-les. 
 
MISSA AMB CAMERUNESOS: A la missa de dissabte, 
dia 10, a les 8, hi participaran els camerunesos Bayiha i Juliette, 
que ens faran una exposició a l’hora del sermó. 
  
PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 10 , a les 6, hi ha una 
trobada amb tots els pares de primera comunió per comentar 
què es fa a la catequesi, temàtica, horaris, què poden fer ells a 
casa... 
 
CONFIRMACIÓ: Ja poden venir-se a apuntar els nois i noies 
que vulguin preparar-se per a la Confirmació. Han d’haver 
nascut el 2001 o abans. 
 
CÀRITAS: Es necessita estufa de butà. Trucar al 938500185. 
 
 

    la campana avisa 

 

QUÈ FEM AL CAMERUN? 
Bayiha i Juliette, camerunesos 

 
Xerrada amb fotos a la biblioteca 
Dijous, dia 8, a 2 quarts de 9 

 


