
Fa uns 15 anys que formo part del Casalot i de la nostra 
parròquia. Vaig començar com a infant cada dissabte a passar 
una bona estona. De mica en mica em vaig anar adonant la 
sort que havia tingut que els meus pares decidissin fer el pas 
d’apuntar-me. Més tard, al créixer, vaig haver de prendre una 
gran decisió; vull ser monitora? i perquè no? m’agradaria 
ajudar altres infants com ho han fet amb mi? m’agradaria 
continuar aprenent i ensenyant d’una forma tan diferent? 
m’agradaria continuar els dissabtes amb persones que 
comparteixen el meu estil de vida?,… I aquí estic formant part 
de l’equip de monitors, amb set persones més, amb ganes de 
tirar endavant aquest moviment. 

Alguna vegada m’han demanat què hi faig al casalot, 
perquè estic vinculada a la parròquia, i sempre, el que se 
m’acudeix es dir: gaudir. Gaudir veient un infant que està 
aprenent de forma lúdica, que somriu, que té ganes que 
siguem dissabte per anar al Casalot, que espera amb ànsia les 
colònies tal i com havia fet jo, que et saluda pel carrer, que 
comparteix amb la resta, que els ajuda,… Actituds que per algú 
serien insignificants però que per mi són d’un gran valor. 

Una de les conviccions en què es fonamenta el Casalot 
és: l’opció evangelitzadora, que presenta Jesucrist com el 
projecte d’home nou i per això és un moviment d’Església. 
Amb les set conviccions es vol ajudar a partir de la coneixença i 
treball d’uns valors que ajudin monitors i infants a obrir els ulls 
a la realitat, enriquir-se com a persones i compartir vivències, a 
aprendre i créixer essent crítics, escoltant, essent respectuosos i 
propers amb la nostra fe. Valors que ens fan ser qui som. 
                                                                                         Laia Balaguer 
 
 
DIUMENGE,dia 15:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Domingo Roca i 

Terricabras; Jesús Roquer i Sansalvador)  
Dilluns,        dia 16:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia) 
Dimarts,       dia 17:    A les 19,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 

del Pont en acció de gràcies) 
Dimecres,    dia 18:    A  les 19,00: Rosari i Missa (dif. Ma Àngels Obiols 

i Prat) 
Dijous,         dia 19:    No hi ha missa  
Divendres,   dia 20:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Leandre Picas)  
Dissabte,     dia 21:    A les 20,00: Missa (dif. Maria Rifà i Bau) 
DIUMENGE, dia 22:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Baulenas 

i Aguilar, cap d’any, i espòs Lluís Vila i Torrents) 
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la campana avisa     la campana avisa     PARES PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 21, a les 7, 
hi haurà trobada de tots els pares que tenen infants que es 
preparen per a la Primera Comunió. A les 8 ens trobarem tots 
en la missa familiar. Les sessions de catequesi comencen el 20. 
 
MARES MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 20, a 1 quart 
de 10, es trobarà el grup per preparar la propera missa familiar 
del dia 21 a les 8. 
 
CONFIRMACIÓ: Ja poden començar a apuntar-se els nois i 
noies que volen preparar-se per a la confirmació del 2019. 
Han d’haver nascut el 2003 o abans. 
 
CASALOT: Aquest dissabte passat, dia 14, a les 7, hi ha 
hagut la primera assemblea de tots els interessats en preparar el 
25è aniversari del naixement del Casalot que s’escau aquest 
curs.  
 
ENTERRAMENTS: Diumenge, dia 8,  es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament de Brígida Cano i Rovira, que morí el dia abans 
a l’edat de 94 anys. Dimecres, dia 11, el de Ton Serrallonga i 
Capdevila, que morí el dia abans a l’edat de 85 anys. 
Divendres, dia 13, el de Carme Ribas i Vergés, que morí el 
dimecres, a l’edat de 97 anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 20 i un de 300 € per la 
parròquia. Moltes gràcies! 
 
 

 

 
Teatre Eliseu 
 

Buscant la felicitat 
“el meu viatge personal al Camerun” 
Per Jordi Jump 
 
Diumenge, dia 15 d’octubre, a les 6 
Teatre Eliseu 
 
La recaptació voluntària serà destinada al Camerun 

 


