
                                                                                                               
Durant aquest curs celebrem els 25 anys del Casalot amb un 
bon llistat d’actes. Avui, diumenge, en donem gràcies a 
l’eucaristia amb els infants, adolescents, monitors de tot aquest 
temps i pares d’ara i d’abans. 
 

25 anys d’història vol dir centenars d’infants i 
adolescents que han rebut l’escalf i la dedicació educativa 
d’una pila de monitors, que han esmerçat uns anys de la seva 
joventut en trobar-se cada setmana fent jocs, cants, colònies, 
pastorets, sempre guiats per les conviccions del Mijac: Un 
moviment on infants i adolescents són els protagonistes, un 
moviment d’acció transformadora, un moviment amb opció 
educativa, un moviment evangelitzador, que fa opció pels 
pobres, que té en l’animador un amic i testimoni. Sempre 
acompanyats per una colla de pares organitzats, col·laborant 
amb els monitors a totes. 

 
Un moviment educatiu no treballa per entretenir els 

infants, sinó que els educa tot jugant, va sembrant el contingut 
de les conviccions esmentades mitjançant el lleure, fent créixer 
joves de convicció, que sempre més valoraran i viuran allò que 
han viscut al Casalot. Els que fa temps que hi ha passat en 
donen fe quan expliquen tot el que els ha aportat. I si 
transforma els infants també ho fa amb els monitors; aquesta és 
la paga que reben. Un jove que ha dedicat part de la seva vida 
al servei dels infants ja no serà el mateix en el futur. Sentint els 
monitors que ja no hi són un s’acaba de convèncer d’això que 
diem. 

 
Fent tota aquesta tasca s’està realitzant un dels desitjos 

més preuats de Jesús, quan posant un infant al centre i davant 
de tots diu: Deixeu que els infants s’acostin a mi, no els ho 
prohibiu...i també qui no es fa com un infant no entrarà pas al 
Regne del cel. 

 
Tota la comunitat parroquial s’alegra d’aquesta realitat i 

agraeix la gran tasca feta durant tots aquests anys passats i avui 
mateix. El Casalot deu ser una de les grans joies de la parròquia 
i del poble. PER MOLTS ANYS ! 
 
 
 
 

ANY XXXV+ Núm 1523 
Diumenge V durant l’any 

4 de febrer del 2018 

25 anys del casalot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



la campana avisa     

 cultes de la setmana  DUMENGE,  dia 4:  A les 11,00: Missa cantada (dif. Lluïsa Garcia i 
Hermoso, Sda. Flia.; en ac. de gr. a la M. de D. 
del Sòl del Pont; a la M. de D. de l’Ajuda 
demanant un favor)   

Dissabte,     dia 10:     A les 20,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
Maria Auxiliadora) 

DIUMENGE,dia 11:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere Font i 
Núria Puigvila; Antónia Crespi i Sallés, Sda. Flia.; 
Carme Ribas, Pepeta Prat i Dolors Obiols d’Oració 
i Amistat; en acció de gràcies a la M. de D. del Sòl 
del Pont i al Sagrat Cor) 

 
  
 
CÀRITAS: Dimecres, dia 7, a les 10 del matí, reunió amb el 
nou coordinador dels projecte dels horts per reordenar les 
activitats. 
Dissabte, dia 10, a les 10, al seminari de Vic, trobada de 
formació diocesana. Farà la conferència Sebastià Mora, 
secretari de Càritas espanyola. 
 
RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 7, a les 9, reunió del Patronat 
del que són membres Càritas i la parròquia. 
 
MARES MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 9, a un quart 
de 10, reunió de preparació de la missa familiar del dissabte, 
dia 17, a les 8. 
 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 10, a dos 
quarts de cinc, reunió del grup de matrimonis joves per revisar 
la vida a la llum de la fe. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas. Moltes 
gràcies.   
Dimecres, dia 31, els alumnes de 6è de l’escola Verge del Sòl 
de Pont van fer donació de 973`50 € per l'escola de Bobog, el 
que havien recollit a la Fira de Pont a Pont, en la parada on 
venien treballs artístics fets per ells mateixos. Una acció que 
mereix la felicitació dirigida a alumnes i mestres, ja que fa tres 
anys que la fan. 
 
 
 


