
 

AGOST. VACANCES DE PROXIMITAT 

Estem en ple estiu. Un estiu atípic i diferent. Temps 

de vacances, de descans... que prou ho necessitem! 

Però aquest any molts projectes se´n van a orris. La 

realitat pandèmica ens priva viatges i desplaçaments 

fora de la nostra geografia. El nostre Pirineu s’omple 

de turisme de proximitat i com està succeint a la 

Cerdanya, famílies que s’empadronen en aquest lloc 

aprofitant la segona residència (durant el mes de 

juliol ja superaven 1.000 les persones aquí 

empadronades). Les multituds, el viure confinats en 

un pis de pocs metres, ... hi ha persones a qui el 

supera i amoïna. La vida rural, el mercat de proximitat, el paisatge, la natura verda i l’aire 

pur de la muntanya són els gran al·licients per una vida més sana i, diguem-ho també, més 

humana i lliure. 

Tot això ha motivat que moltes persones en aquests dies de vacances optin per unes rutes, 

caminades i passejades per paisatges vistos però no prou coneguts i gaudits de casa nostra. 

L’etimologia de la paraula “vacances” ve del llatí, verb “vacare”, que significa quedar-se lliure, 

desocupat, vacant. Això deixa la possibilitat de fer el que més “ens agrada”: per a uns viatjar, 

altres anar a les segones residències, prendre’ns uns dies de relax i interiorització en una 

comunitat religiosa, llegir aquell llibre que espera al prestatge el seu torn... 

Poder disposar d’un temps lliure ens permet tenir, doncs, espais per la reflexió, el silenci i tot 

allò que pot afavorir una vida interior. D’aquesta manera el temps lliure ens ajuda a refer-nos 

per ordenar-nos de nou i reemprendre un nou curs amb més vitalitat i il·lusió. Dies, per tant, 

per renovar-nos de cara a Déu, dies per retrobar-nos amb els amics i la família, dies per anar 

a fons. 

No hi ha temps buit o sense sentit per al creient ni per al qui estima. En aquestes vacances 

ens podríem proposar: 

 No participar en trobades de moltes persones. Més aviat centrat en poques i en un 

mateix. La pandèmia ens obliga a anar “més cap a dins” que “cap enfora”. 

 Donar temps al descans físic i sense oblidar l’exercici físic. 

 No preocupar-nos com començarem el proper curs o com retornarem al treball. 

Visquem el dia i donem gràcies del seu començament al matí i el seu acabament al 

vespre. 

 Contemplar la natura i el paisatge; escoltar el cant dels ocells i el brogit de l’aire. 

 Escoltar més els altres, la natura i a un mateix. I per aconseguir-ho tenir uns moments 

de silenci i de quietud durant el dia. 

 Revisar el dia al capvespre: he estat fidels als altres, a mi mateix, a Déu? 
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FESTES MAJORS EN POBLES VEÏNS 

 

Degut a la situació actual, de àndèmia, molts pobles del 

nostre entorn i fora del mateix han suprimit molts actes 

de les seves festes majors. Amb tot, en alguns s’ha 

volgut mantenir, la celebració de l’Eucaristia. Son 

celebracions que no hi ha multitud de persones i es 

respecten les normes de sanitat: mascareta, separació 

física i rentament de mans a l’entrar dins el temple.  

 

Els pobles que havien de celebrar i no celebren i altres 

que  mantenen aquestes celebracions són aquests: 

 

 

DIA POBLE FESTA EUCARISTIA 

5 d’agost Guarda-si-venes Mare de Déu de les Neus 19 h 

8 d’agost Gra Sant Salvador 19 h 

9 d’agost La Morana Festa Major Anul·lada 

15 d’agost Florejacs Festa Major Anul·lada 

15 d’agost Mont-roig Festa Major 13 h 

16 d’agost Mont-roig Sant Roc  09 h  (ermita) 

16 d’agost La Figuerosa Festa Major 10.30h 

24 d’agost Hostafrancs Sant Bartomeu 12 h 

31 d’agost Riudovelles Festa Major Anul·lada 
 

FESTIVITAT DE L’ASSUMPCIÓ 

La Mare de Déu Assumpta és la Patrona de la Parròquia de 

Guissona. Com cada any fem un acte davant la seva imatge 

que hi ha en la façana del temple just abans de començar 

l’Eucaristia. 

Recordem que des de l’any passat es demana a voluntaris 

que tinguin espígol en els seus jardins i en puguin fer una 

ofrena el portin al temple la vetlla de la Mare de Déu a fi de 

poder-lo escampar dins el temple com es ve fent d’anys 

immemorials. 

Qui llegeixi aquesta nota que ho comuniqui a qui li sembli en 

pugui disposar. També ho anunciarem després de les Misses aquest cap de setmana. 

   

               INTENCIONS DE MISSES DEL 10 - 16  D’AGOST 

 

 

 

 

Dilluns  Manuel Borroy 

Dimarts Dantis 

Dimecres Joan Garganté Pujol 

Dijous Montserrat Campabadal Castells 

Divendres Manuel Borroy 

Dissabte 12 h. Montserrat Fonoll 

Diumenge 12 h.  Coloma Ribera 

Ermita de Sant Roc a Mont-roig 


