
La meva vinculació amb la parròquia de Roda no és fruit d’una 
qüestió de fe, tot i que la tinc, profunda i ardent, sinó de 
compartir amb un grup de persones, encapçalat pel nostre 
rector, les inquietuds de treballar per la justícia en aquesta 
terra. 

He treballat durant més de trenta anys a l’escola pública 
d’aquest poble. Se’m va demanar de participar en un grup de 
treball de Càritas sobre l’anàlisi de la realitat social del poble. 
D’aquesta manera vaig formar part de Càritas i entrar en 
contacte amb la comunitat parroquial i els seus projectes. Així 
es van anar creant vincles entre les meves conviccions i la fe de 
les persones amb qui compartia inquietuds i treballs.  

Vaig tenir l’oportunitat de conèixer en Jaume Borràs i 
Agermanament i  viatjar al Camerun amb ell i altres cinc 
persones, ara fa dos anys. Aquesta experiència ha suposat un 
abans i un després en les nostres vides. Ens van colpir 
profundament les necessitats enormes d’aquella gent, quelcom 
tan bàsic com les eines i els recursos per guanyar-se la vida, 
l’accés a l’aigua potable i a la salut. 

Ara treballo en el projecte agermanament Roda-Bobog 
que ajuda a fer pous, escola, creació de cooperatives agràries 
per tal que les dones puguin treballar la terra i tenir recursos 
alimentaris i econòmics bàsics per a la família, amb la 
perspectiva que arribin a ser autosuficients. 

El regal que m’ha donat aquesta experiència no té preu. 
La reconnexió amb la fe inqüestionable, la germanor i l’alegria 
de la gratitud només amb un gest o una mirada. Amb els cants i 
les danses d’una missa o amb la meravella d’estrènyer les mans 
en donar-nos la pau de Crist. 
                           Helena Mínguez 

 
 
 
DIUMENGE, dia 19:  A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa 

Rosanas; Josep Castellà Suriñach i família)  
 
Dissabte,     dia 25:    A les 20,00: Missa (difs. germanes Maria i Rosario 

Lladó; per les ànimes del purgatori; esp. Pere 
Parareda i Maria Quer) 

 
DIUMENGE, dia 26:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 

Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa; 
Domingo Roca i Terricabras; Josep Castellà i 
Ramona Vila; Maria Sanglas i Masoliver) 
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cultes de la setmana 



la campana avisa     SETMANA SOLIDÀRIA: Dimarts, dia 21, a 2 quarts de 8, 
Càritas participarà a la trobada per preparar la Setmana 
Solidària de principis de desembre. 
 ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran dimecres, dia 22, a les 
5, a pregar i fer amistat com cada mes. 
 

CÀRITAS: Dissabte, 25 a les 8, al Casal parroquial de 
Torelló, es fa l’obra de teatre Los blancos dientes del perro. 
Dimecres, 29, a les 9, també al Casal, xerrada sobre Tolstoi i el 
voluntariat feta per l’Ester Busquets. Dissabte, dia 2, a les 10 
del matí, al seminari, xerrada sobre l’Acció social del 
voluntariat, feta per Sebastià Mora de Càritas espanyola. 
 

GRUP AGERMANAMENT RODA-BOBOG: Dimecres, 
dia 22, a les 5, membres del grup fan una presentació del 
treball fet a Bobog i del llibre Negre sobre Blanc, al Casal Cívic 
de Torelló dins la setmana solidària. 
Dijous a la tarda, de 3 a 5, es troben al teatre amb alumnes i 
mestres de les escoles per preparar la presentació del llibre 
Imatges del Camerun, Veus del món, el 26, a les 5 al teatre. 
També el 22, a les 5, una representant del grup assisteix al 
Consell Comarcal a una sessió sobre subvencions i cooperació. 
 

FESTA DEL MALALT: Serà el divendres, dia 24, a les 4, a 
can Planolas, com cada any i com consta en programes a part. 
 

ENTERRAMENT: Dimarts, dia 14,  es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Josefa Vilaregut i Bosch, que morí el 
diumenge, a l’edat de 98 anys. Al cel sigui! 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un 80 €	 i un de 10 per les 
necessitats de la parròquia, i un de 60 € per Bobog-Camerun. 
Moltes gràcies. 

 
 

Presentació del llibre 
 

IMATGES DEL CAMERUN. VEUS DEL MÓN 
recull fet per Ramon Bufí i Ester Busquets 
 
Teatre Eliseu 
Diumenge, dia 26 de novembre 
A les 5 
 

amb participació d’alumnes de totes les escoles de Roda 



 
 

 
 
 
 

 
 


