
 Ara sóc monitora del grup de confirmació, però ja fa més de 
quinze anys que estic dins de grups de la parròquia. Vaig 
començar de ben petita anant els dissabtes a la tarda al 
Casalot. Per mi només representava anar a passar una bona 
estona amb uns monitors que creien en unes conviccions i uns 
valors. Pels meus pares representava una forma de viure la fe a 
partir del compromís i l’exemple.  

Més endavant vaig entrar a formar part del grup de 
guitarres amb el qual alguns dissabtes participem de les misses 
amb unes quantes cançons. També, en plena adolescència vaig 
entrar a formar part d’un grup de revisió de vida. I tot plegat 
em va portar a ser monitora de confirmació. Aquesta última 
responsabilitat ha suposat un repte per mi ja que, tot i que estic 
acostumada a treballar amb adolescents també ells es 
qüestionen temes i situacions que et fan parar i reflexionar.  

Tot i així, sempre que em demanen perquè faig tot això 
sempre dic el mateix: perquè aprenc. Sí, aprenc de gent que 
tinc el voltant, aprenc no només maneres de fer, sinó noves 
maneres de compartir la fe. També perquè m’ho passo bé, 
m’agrada escoltar, veure la gent com viu i què n’opina de la fe.  

En aquests anys he après que la fe no és una cosa 
passiva i molt llunyana sinó que la fe és una cosa activa, que 
mou persones a partir de l’exemple a seguir i el mateix temps 
és propera i quotidiana perquè interaccionem amb persones.  
 

Olga Soler 
 
DIUMENGE,dia 29:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Carme Roca; 

Mercè Puigoriol i Aumatell) 
Dilluns,        dia 30:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia) 
Dimarts,       dia 31:    A les 20,00: Rosari i Missa (a la M. de D. del Sòl 

del Pont en acció de gràcies) 
Dimecres,     dia 1:    A les 11,00: Missa cantada (difs. família Crosas 

Caballeria; Ma Dolors Deniel i Costa; esp. Isidre 
Sellés i Josefa Vilalta; família Ribas Prat) 

Dijous,          dia 2:    No hi ha missa  
Divendres,    dia 3:    A les 19,00: Rosari i Missa (difs. germanes Maria i 

Rosario Lladó)  
Dissabte,      dia 4:    A les 20,00: Missa (dif. Miquel Pla i Jutglar) 
DIUMENGE,  dia 5:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Amparo 

Barrera, cap d’any; família Roca i Coromina; esp. 
Baldomero i filla Rosalia) 
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la campana avisa     la campana avisa     FESTA DEL MALALT: Dilluns, dia 30, a les 6, es trobaran 
les del grup de visitadors de malalts per preparar la festa del 
malalt que es farà el 24 de novembre. 
 
PREGÀRIA AL CEMENTIRI:  Serà el dimecres, dia de 
Tots Sants, a 2 quarts de 5 a la capella del cementiri. 
 
CASALOT: Ahir, dissabte, dia 28, pares, nens, joves i 
monitors van celebrar la castanyada amb un dinar tots junts 
seguit de les activitats pròpies de cada dissabte. 
Dissabte vinent, dia 4, a les 12 els monitors es trobaran en una 
sessió de formació. 
 
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. 
Aquest divendres passat, dia 27, s’han trobat els que es 
preparen per confirmar-se a principis de l’any vinent. 
 
ENTERRAMENT: Divendres, dia 27,  es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Camps i Mas, que morí el dia abans a 
l’edat de 89 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € i un de 100 per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies! 
 
 
 
 
 
 
 


