
 
 
Aquests dies el Carnestoltes està en el seu moment de 
plenitud:  preparar les disfresses, la festa, les caretes, la rua... 
Rio de Janeiro, Canarias, Venècia, Cadis, Sitges, i també a la 
comarca, Torelló, Centelles, Roda. La música, les carrosses i les 
balleruges pel carrer són ben internacionals i ben locals.  
 A Venècia, però, han sorgit problemes: una empresa 
venia disfresses de nens refugiats i les autoritats n’han prohibit 
la venda per la polseguera que el fet havia aixecat. El director 
de migració de Càritas Itàlia ho va denunciar i el The Telegraph 
se’n va fer ressò, però es continua venent.  
 Estem davant un tema ben delicat: els nens refugiats i 
els majors d’edat que els acompanyen, fets que els mitjans de 
comunicació denuncien constantment i tots comentem com un 
fet profundament inhumà i injust. Tot s’hi val a l’hora de fer 
gatzara? Aquests nens poden ser objecte de diversió? La 
sensibilitat humana no hauria de saber triar millor per 
Carnestoltes i sempre? Si la persona té una dignitat única, molt 
més la mereix un refugiat, un necessitat o un aixefat per la 
injustícia. Ni quan fem gran festa i gran disbauxa s’hauria de 
perdre la dignitat, ni la nostra ni la dels altres. La festa és més 
gran si és sana, joiosa i respectuosa. 
 Així comença el Model d’Acció Social de Càritas: 
“L’humà és sagrat. Per tant, totes les persones posseeixen una 
dignitat radical. Són un fi en elles mateixes, i res no està per 
damunt d’aquesta condició”. Mai ho podem perdre de vista, ni 
per Carnestoltes ni en els dies de més normalitat. 
 
 

 
 

DIUMENGE,  dia 7: A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Novellas 
Riera, Jaume Pla i Mercè Pagès, de la Sda. Flia.; 
esp. Pere Font i Núria Puigvila; demanant un favor 
a la M. de D. del Sòl del Pont; en acció de gràcies 
a Sta. Llúcia 

Dimecres,   dia 10:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. de la parròquia) 
Dissabte,    dia 13: A les 20,00: (difs. família Pladeoliva Bau; 

Montserrat Puig i Estrada; difunts famílies Salada 
Argemí; demanant la salut) 

DIUMENGE,dia 14: A les 11,00: Missa cantada (difs. Teresa Puig i 
Bosch, cap d’any; Josep Molist i Malats, cap 
d’any; Josep Bruguera i Pujol, Sda. Flia.; Josep 
Castellà i Suriñach; a St. Romà i a Sta. Llúcia)   
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la campana avisa    la campana avisa    DIMECRES DE CENDRA: Dimecres vinent, dia 10, a 2 
quarts de 8, es farà la imposició de la cendra a l’inici de 
l’eucaristia, i així entrarem a la Quaresma. 
 

MISSA FAMILIAR: Les mares que la preparen es trobaran 
el dimecres, dia 10, a 2 quart de 10. La propera missa familiar, 
serà el dissabte, dia 20, a les 8. 
 

CONFIRMACIÓ: Divendres passat, dia 5, a 1 quart de 10, 
es van trobar els joves que es preparen per a la confirmació del 
curs vinent. 
 

CÀRITAS INFORMA:  Fa falta un somnier i un matalàs de 
135 cm, i un cuina de butà. Podeu trucar als telèfons 
938540185 i 938540103. Moltes gràcies. 
 

WEB DE LA PARRÒQUIA: Recordeu que podeu 
consultar qualsevol dada de la parròquia a la pàgina web: Cap 
del Pont, horaris, Actes del Consell, notícies, la vida dels grups, 
història de les esglésies i capelles... Aquesta és l’adreça: 
www.parroquiaroda.cat. També podeu consultar el facebook. 
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 20 i un de 100 € per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 


