
                                                                                          
Als 9 anys d’edat (ara ja quasi en tinc 26), just després de la 
meva primera comunió, els meus pares varen decidir portar-
me al Casalot; des de llavors, aquest esplai, moviment, grup de 
infants i joves, va passar a ser un dels elements centrals en la 
meva vida. Podria dir sense por a equivocar-me que el Casalot, 
ha intervingut en gran mesura a ser qui sóc ara mateix, ha sigut 
una peça central des de fa més de 17 anys de la meva vida i 
avui, encara ho segueix sent. També a través del Casalot, fa 
més de tres anys que formo part del Consell Pastoral on he 
pogut anar descobrint, escoltant i participant en diferents grups 
i/o esdeveniments de la Parròquia.  

Amb el pas dels anys, he anat descobrint el perquè 
formo part del Casalot, així com també de la comunitat 
parroquial, també al fer-me “gran” he anat traçant un ideal i un 
perquè aquests espais són tant confortables per mi. Es tracta 
d’uns valors, pura i senzillament uns valors, que des de ben 
petit he anat absorbint a través de les activitats, jocs i la 
convivència que l’esplai m’oferia, uns valors que vaig seguir 
treballant a través de formacions, reflexions i diversos 
testimonis, uns valors que he intentat anar fent meus i que ara 
també intento transmetre als infants i joves del Casalot. Per 
altra banda, però de forma molt vinculada, la fe i la figura de 
Jesús amb tot el que representa, han sigut sempre un canal per 
descobrir, entendre i intentar captar una visió basada en tots 
aquests principis o valors molt diferent a la que generalment 
ens ofereix la societat que ens envolta.  

En definitiva i tal com iniciava aquest testimoni, penso 
que el Casalot i tot el que l’envolta, ha transformat i influenciat 
en qui sóc, com sóc i sobretot, com vull ser. 

Josep Sanglas 
 

 

DIUMENGE,dia 22: A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Carme Arisa i 
Albó; Maria Basols i Vila; Pepeta Vilaregut i 
Bosch, Sda. Flia.; Conxita Funoll i Vila, Sda. Flia.; 
Mingo Parramon i Cirera; esp. Josep Masoliver i 
Loreto Ballan; Joan Camprubí i Soler)  

 
Dissabte,     dia 28:    A les 20,00: Missa (dif. Assumpció Rovira i Tió) 
 
DIUMENGE,dia 29:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Dolors Obiols i 

Sala; Sr. Canalies; a St. Esteve, St. Pere i a la M. 
de D. del Sòl del Pont en acció de gràcies) 
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la campana avisa     PARES DE CONFIRMACIÓ: Els pares dels nois i noies 
que es confirmaran dissabte vinent es reuniran el dilluns, dia 
23, a 2 quarts de 9, per preparar la celebració de la 
confirmació. 
 
CONFIRMACIONS: Dissabte, dia 28, a les 8, el senyor 
Bisbe confirmarà una colla de nois i noies que fa un curs i mig 
que s’hi preparen. 
El dia abans, divendres 27, a les 5, es trobaran per acabar de 
preparar la celebració de la confirmació. 
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el proper dimecres, dia 
25, a les 5, com cada darrer dimecres de mes. 
 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: El grup de matrimonis 
joves es trobaran el dissabte, dia 28, a 2 quarts de 5, a revisar 
la seva vida i la seva fe. 
 
ENTERRAMENT: Dimecres, dia 19, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Joan Fuentes i Cayuela, que morí el dia 
abans, a l’edat de 62 anys. Al cel sigui!  
  
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 48 €	 i un de 200 per les 
necessitats de la parròquia. Des de l’any passat 34 persones 
han contribuït amb donatius a la compra de flors per tot l’any i 
pel monument, amb un total de 553,31 €.	Les que se’n cuiden 
en donen les gràcies. Moltes mercès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


