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Fotos de casa nostra per a l’estiu 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També es ben nostra aquesta foto, emblemàtica entre Catalunya i Catalunya nord. Podem dir 
amb el salm: Qui pot pujar a la muntanya del Senyor? El qui té el cor sincer i les mans sense 
culpa, que no confia en els déus falsos ni jura amb ganes d’enganyar (Sl 23). La netedat de la 
muntanya vol ser acompanyada de la netedat del cor. 

 
 

                                       Dissabte,    dia 31:  A les 20,00: Missa (difs. esp. Jaume Portet i 
Antònia Camps, de les Plantes)  

DIUMENGE, dia 1:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Ricard 
Suriñach i Josep Masó; esp. Pepeta Sellés i 
Valentí Boix) 

                                       Dissabte,     dia 7:  A les 20,00: Missa (dif. Marcel Serra)  

DIUMENGE, dia 8:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Isabel i Carme 
Pont, i Carme Blanch; Domingo Roca i 
Terricabras) 

                                       Dissabte,    dia 14:  A les 20,00: Missa (difs. esp. Mercè i Jaume 
Molas) 

DIUMENGE,dia 15:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Assumpta 
Alsina i Cassany) 

ANY XXXVIII+ Núm 1684 

Diumenge XVIII durant l’any  

1 d’agost del 2021 



 

 

la campana avisa     CÀRITAS: Dimarts, dia 3, a les 7, es reuniran els responsables 

del Projecte Roda, que facilita la participació a una activitat 

extraescolar a tots els nens i joves de 6 a 16 anys que ho 

desitgin i no tinguin possibilitats econòmiques. Col·laboren en 

el projecte Càritas, l’Ajuntament i les famílies dels nens a parts 

iguals. És un projecte de prevenció. 

CASALOT: Encara que sigui temps de vacances els monitors 

es troben ben sovint per anar preparant les colònies que faran 

a finals d’agost i principis de setembre. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: S’ha rebut una 

subvenció de 9.090,91 € de l’Ajuntament de Manlleu pel 

projecte “Suport a les cooperatives rurals de dones 

cameruneses per la igualtat de gènere”, un projecte 

destinat a ajudar la creació de cooperatives agrícoles que 

els permet guanyar-se la vida i no dependre d’ajuts 

exteriors. Moltes gràcies. 

CASAMENT: Dissabte, 24 de juliol, a la tarda, es celebrà 

a Sta. Magdalena l’enllaç matrimonial entre José Manuel 

Sañes i Iborra, fill de José i Marta, i Carolina Nuñez i 

Bassols, filla de José Ramon i Cristina. Per molts anys 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 € per les necessitats 

de la parròquia, un de 50 i un de 10 a la caixeta del Sòl 

del Pont i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


