
 

EL PARER DE LA PARRÒQUIA SOBRE EL CANVI DE FESTA LOCAL 

La parròquia, com tots els torellonencs, hem sabut que, aquests dies  -i al nostre 

entendre de manera precipitada- s’ha posat a votació popular el canvi del segon 

dia de festa local a Torelló. Es vol suprimir el dia de festa de l’endemà de la Mare 

de Déu de Rocaprevera, i traslladar-lo al divendres  de Carnaval. Lamentem que 

els promotors d’aquesta proposta de canvi de festa local no hagin obert un diàleg 

ni amb la parròquia ni amb els qui tenen cura del santuari de Rocaprevera. 

Sembla que en una qüestió que afecta directament una part important de la 

població -els fidels cristians- seria bo d’haver-ne pogut parlar més serenament ja 

abans de plantejar la proposta. Considerem que aquest possible canvi és poc 

madurat i, sens dubte, inoportú, tenint en compte que l’any 2024 és previst de 

celebrar el centenari de la construcció del temple actual de Rocaprevera. A hores 

d’ara ja s’està treballant en la preparació d’aquesta efemèride en la qual s’hi estant 

implicant totes les entitats, comerços, empreses i institucions del poble de Torelló. 

La parròquia i els responsables del santuari de Rocaprevera demanem que es 

reconsideri l’aplicació d’aquesta proposta de canvi de dia de la festa local, perquè 

no respecta ni una tradició centenària del poble ni el profund significat religiós que té la Mare de Déu de Rocaprevera 

i el seu santuari, tant entre els fidels cristians de Torelló com els dels pobles més propers. Per a nosaltres, és obvi 

que primer és la festa del santuari. Que la Mare de Déu de Rocaprevera ens ajudi a veure-hi clar a tots, i, sigui quina 

sigui la decisió que es prengui, continuï vetllant pel nostre poble i beneint-nos, a nosaltres, tots els seus fills. 

 

 

Paraula de la setmana: Uns consells per millorar les nostres relacions amb els altres 

En un moment en què “cada home per si mateix” sembla imprescindible en una societat en una situació econòmica 

difícil, és urgent tornar a l'essència. Tant dins l'empresa com en l'àmbit privat, la relació és essencial. Aquí us proposo 

20 consells fàcils d'aplicar per millorar les nostres relacions amb els nostres cercles professionals i familiars. En els 

números següents hi posarem 2 o 3 consells fins a arribar a 20. A continuació, avui us donem els números 7 i 8: 

7. Defensa el que creus: L'assertivitat no sempre és fàcil per a tothom. I quan tens la idea de millorar les teves 

relacions amb els altres, és molt temptador estar d'acord amb les opinions dels teus interlocutors per agradar-los, o 

simplement per mandra. Un possible guany, però només a curt termini. Si no estàs d'acord, és millor exposar les 

teves posicions que no pas sentir-te incòmode després o que t'agafin en l'acte de mentir. 

8. Saber guardar un secret: El secret té un paper important en la relació. Succeeix que una persona et dóna 

informació sota el segell de secret. Quan una persona confia informació a una altra i demana callar, aquest desig s'ha 

de respectar. 
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Ajuda la teva parròquia: Pots col·laborar en la vida econòmica de la teva parròquia. A cada donació o ingrés hi 

correspon un rebut que serveix a la declaració fiscal de la renda. Més informació: podeu trucar al telèfon 643 122 739 

o bé al 93 859 03 40. Podeu també fer ingrés als números de compte ES03 2100 0053 6202 0016 8788 (Sant Feliu), 

ES87 2100 9046 9102 0008 8588 (Montserrat), ES64 2100 0053 6002 0027 5555 (Rocaprevera) 

 

PARRÒQUIA DE MONTSERRAT 
 

 Horari de misses  

• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí  

• Dissabtes i vigílies de festa: a les 7 de la tarda 

• Diumenges i festes: a les 12 del migdia 

 Despatx (c/ Núria, 91, als baixos del Centre Cívic): 

divendres, de 8 a 9 del vespre. T. 93 859 03 40  
  

Misses per celebrar  
 

Dissabte 25     19: ---------- 

Diumenge 26  12: Joan Mir 

                           Família Masdemunt-Berga 

Dimarts 28      9: ---------- 

Dijous  30       9: ---------- 

Dissabte 2     19: ---------- 

 

Col·lectes   

•  Diumenge, dia 1 de juny: 115,20 € 
 

 
 

PARRÒQUIA DE SANT FELIU  
 

Horari de misses   

• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda 

• Dissabtes i vigílies de festa: a les 8 del vespre  

• Diumenges i festes: a les 11 del matí  

Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): dilluns de 8 a 
9 del vespre i dimecres d'11 a 1 del migdia   

Tel: 93 859 03 40 
 

Misses per celebrar  

Dissabte 25    20: ---------- 

Diumenge 26  11: Joan Bassas Guillamet 

Dilluns 27      19: ---------- 

Dimecres 29   19: ---------- 

Divendres 1   19: ---------- 

Dissabte 2    20: ---------- 

 

Col·lectes  

• Diumenge, dia 19 de juny: 233,60 € 

 

Enterraments 

 Diumenge, dia 19 de juny: Antònia Hernández  

Panadero, 85 anys 

 

 

 

 

SANTUARI DE ROCAPREVERA 
 

 Horari de misses  

• Diumenges i festes: a les 10 del matí  

Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat   

93 859 03 40  

 
Missa per celebrar 

Diumenge 26  10: Joan Torrentgenerós Ribas 

                            

Col·lectes   

• Diumenge, dia 19 de juny: 74,87 € 

• Lampadaris: 299,46 €  

 

Diumenge dia 26: Missa a Vilaseca 

 Esposos Joan Quintana i Concepció Torrents 

 

Votacions sobre la segona festa Local 
 

Us recordem que fins al 10 de juliol podem votar 

per escollir la segona festa local: triar entre el 

dilluns de Rocaprevera i el divendres de Carnaval. 

La consulta està reservada a persones majors de 

16 anys i empadronades a Torelló. Es fa 

telemàticament a través de la plataforma:  

participacio.torello.cat. 
  

També hi ha punts fixes de votació a les oficines 

municipals de la Casa Espona (carrer Ges d’Avall, 

5) i al Torelló Jove (carrer Enric Prat de la Riba, 

17). A més, es disposa d’equips de suport 

itinerants per poder votar i cada setmana 

l’ajuntament ens dirà el calendari i ubicació dels 

punts de votació itinerants. 
 

Per facilitar els qui voten per Rocaprevera i qui 

tenen els difucultas d’arribar als llocs de votació, 

la comissió parroquial pel Santuari de 

Rocaprevera ha posat a la vostra disposició 

aquest numero per ajudar-vos: 639 45 75 90  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                              Full i Diàleg: 0,60 €  

AGENDA  
   

Activitats  interparroquials  

 Càritas: Horari d'acolliment i atenció, 

cada dilluns, de 10 del matí a 12 del migdia, 

a la rectoria de Sant Feliu 

 

http://participacio.torello.cat/

