
 

 

 
Fa 27 anys que em dedico a l’educació dels adolescents i joves a 
La Salle de Manlleu. En aquest temps he estat professor de 
diferents matèries de l’àmbit de les ciències socials, i també he 
tingut responsabilitats directives a l’escola. Visc aquesta feina 
com una vocació que implica un compromís social important. 
 

En aquest temps d’Advent que iniciem, ja sentim a prop el 
Nadal, la festa en la qual Jesús se’ns presenta en la persona d’un 

infant de família humil, comença la seva 
vida. Ens mostra la seva feblesa que 
necessita una especial cura d’aquells que té 
al seu voltant. 
  

La família fa aquesta tasca de cura de la 
vida que neix des del primer moment. Més 
endavant, els professionals de l’educació 
procurem contribuir a aquestes vides que 
van creixent, tant en l’àmbit físic, com en 
els àmbits acadèmic i de relació social. Així, 
els professors, a banda de guiar el procés 
d’aprenentatge dels infants i joves, els 
acompanyem, conjuntament amb les seves 
famílies, en el procés de creixement com a 
persones amb valors humans i socials.  
 

Nelson Mandela afirmava que “l’educació 
és l’arma més poderosa per canviar el 

món”. Els educadors hem d’estar especialment pendents 
d’aquells alumnes que tenen més dificultats, perquè aquestes 
vides puguin créixer superant les desigualtats que els afectin, 
afavorint la igualtat d’oportunitats en l’edat adulta. Si els 
educadors “vetllem” i “estem atents” (com diu l’evangeli d’avui) 
a aquells que tenen més dificultats, ajudem  a viure, i som font 
d’esperança. 
                                                         Vicenç Devesa 
 
 

DIUMENGE, dia 29:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Pau Rosanas i 
Maratona ; Florentina Serrat; família Mas Castells; 
Enric. Segarra; Agustina i Inès Argemí Rica) 

Dissabte,      dia 5:  A les 20,00: Missa (dif. Josep Clotet i Orriols)   

 DIUMENGE, dia 6:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Cirera i 
família; Agustina i Inès Argemí Roca) 

ANY XXXVII+ Núm 1650 
Diumenge I d’ADVENT 

29 de novembre del 2020 

cultes de la setmana 

jo ajudo a viure en... 
l’educació 



 

 

CATEQUISTES: Dimecres, dia 2, a les 9, es trobarn les 
catequistes que preparen per a la Primera comunió per posar a 
punt els temes del desembre. Els infants es tornaran a trobar-se als 
locals de la parròquia el divendres, dia 4, a 1 quart de 6. 
 
VESPRES: Els dies 27 de novembre, 4, 11 i 18 de desembre, a 
2 quarts de 8, totes aquelles persones que es trobaven per resar 
vespres junts ho faran des de casa seva units espiritualment. Així 
ho ha demanat, a causa del Covid, i repartit els salms i pregàries 
el grup que se n’encarrega. 
 
ENTERRAMENTS: El dimecres, dia 4, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Rosa Verdaguer i Basco, que morí el dia abans; 
el divendres, dia 13, el de Dolores Costa i Aulet, que morí el dia 
abans a l’edat de 86; el dimarts, dia 17, el de Francisco 
Hermosilla i Ábalos, que motí el dia abans a l’edat de 100; el 
divendres, dia 20, el de Nicolás Casals i Soler, que morí el dia 
abans a l’edat de anys;;  el diumenge, dia 22, el de Pau Rosanas i 
Maratona, que morí el divendres, a l’edat de 99 anys. Al cel 
siguin! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50, un de 100 i un de 150 € 
per Càritas, i dos de 50 i un de 80 € per Bobog-Camerun, a part 
de la gran quantitat d’ampolles (1.500) per fer pous d’aigua. 
Moltes gràcies! 
 
GRAN RECAPTE: Durant quinze dies s’ha fet el Gran 
Recapte amb la nova modalitat. S’han recollit 1.176 €, i hi han 
participat les següents botigues a les que des de Càritas ens plau 
mostrar el nostre agraïment més sincer. Moltes gràcies. 
 
Ca la Manoli  
Ca la Vicenta  
Carnisseria Cal Siller  
Carnisseria Cansaladeria Roura 
Carnisseria del Ter 
Carnisseria Maragall  
Carnisseria Xarcuteria David  
 

Carnisseria Xarcuteria de 3  
Fruiteria Montse  
Kabàs a Roda  
Pastisseria Prat 
Peixateria Santi  
Queviures Sallent  
Queviures Torrent  
 

 
 

la campana avisa 


