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Aquesta primavera ha saltat al primer pla de l’actualitat 
l’acollida de persones refugiades arran de la invasió russa 
d’Ucraïna. La multitud de persones i associacions que s’han 
implicat en l’acollida de persones desplaçades per aquest 
conflicte són un signe de la Vida que representa la Pasqua, 
però ho són encara més aquelles persones i entitats que no 

han parat mai de treballar perquè 
tothom que s’hagi vist obligat a 
marxar del seu país per motius 
polítics o econòmics puguin gaudir 
d’una vida digna en el seu lloc 
d’acollida. 
Sabem que, a banda de la Guerra 
d’Ucraïna, hi ha al món una 
cinquantena de conflictes armats, 
alguns dels quals fa molts anys que 
duren. A més de les guerres, la 
persecució contra determinats 
grups en certs territoris o 
l’amenaça de la fam són causes 
també de molts desplaçaments 
forçats, que necessiten d’aquesta 

font de vida que és l’acollida i la solidaritat. 
a primera lectura d’avui ens recorda com el missatge dels 
primers cristians creix quan arriba a tots els pobles, i el llibre de 
l’Apocalipsi ens defineix a qui s’adreça el missatge pasqual: 
“Vaig veure una multitud tan gran que ningú no hauria pogut 
comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races i de 
tots els pobles i llengües.”  
Amb l’acollida i el treball conjunt per respectar la dignitat de 
totes les persones creix la vida que tan amenaçada està arreu.  
Com diu el Papa Francesc: “Amb aquestes accions es dona un 
testimoniatge d’alta humanitat”. 
 
 
 
 
DIUMENGE,  dia 8:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep 

Masoliver i Loreto Ballana; Concepció Morato i 
Sebastià Sorinas; família Vilaregut Codina; 
Josep Vilaregut i Casals)  
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la campana avisa     

Dissabte,    dia 14:  A les 20,00: Missa (difs. Josep Escós i Celestí 
Durich)  

DIUMENGE,dia 15:   A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Roca 
Oliver; Carme Faro i Lobo; en ac. de gr. a  Sda. 
Flia., i als Sants Helena, Llúcia, Cosme i Damià  

  

CASALOT: Aquest dissabte i diumenge, 7 i 8, els infants, 
joves i monitors es trobaran a St. Cugat del Vallès amb d’altres 
esplais en l’anomenada Esplaiada. Esperem que els vagi bé. 

CAPELLA SÒL DEL PONT: Estarà tancada els dies feiners a 
causa de les obres i la pols, i oberta dissabtes i diumenges. 

CONFIRMACIÓ: Dilluns, dia 9, es reunirà el grup de nois i 
noies que es preparen per la Confirmació. 

CÀRITAS: Dilluns, dia 9, a les 7, es reunirà la coordinadora 
composta pels responsables dels diferents projectes. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dimarts, dia 10, a 
les 8 es reunirà online la Comissió executiva de la que forma 
part la delegació d’Osona. 
Dissabte, dia 7, la delegació d’Osona va participar en la 
Mostra d’Entitats que es celebrà al passeig de vic juntament 
amb 80 entitats més. 
Dimarts es reuní el grup responsable del conte La carta i de la 
maleta que l’acompanya per dissenyar noves presentacions. 

REUNIÓ AMB SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTA-
MENT: Dimecres, dia 11, a les 4, reunió amb el regidor de 
Serveis Socials de l’ajuntament per parlar de col·laboració en 
un nou programa social. 

CONCERT ENCANTA A LA CAPELLA DEL SÒL DEL 
PONT: Serà dissabte a la tarda dins el conjunt de concerts del 
Festival EnCanta que es fa a diferents indrets del poble del 12 
al 15 de maig. 

ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 2, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Paco Susín i Rodríguez, que morí el dia abans 
a l’edat de 79 anys.  Dimecres, dia 4, es celebrà el de Josep 
Serra i Rovira, que morí el dia abans a l’edat de 89 anys. 
Dijous, dia 5, el de Joan Caniego i Bueno, que morí el dia 
abans a l’edat de 67 anys.  Al cel siguin! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 i un 100 € per Càritas. 
Moltes gràcies.  


