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EDITORIAL
HEM TORNAT

   Hem fet el pelegrinatge i hem fet les colònies 
d’estiu i la trobada a Lourdes de La Nou. L’ Hos-
pitalitat ha pogut tornar a la seva vida habitual 
gràcies a que la situació sanitària ha anat mi-
llorant, i a que a nivell social hem anat tornant  
a la normalitat, tot i ser encara una nova nor-
malitat. Però l’important ha estat això, que la 
tornada a Lourdes, a tornar a fer el pelegrinat-
ge, marca aquesta nova etapa de l’Hospitalitat. 
   Tot i ser menys gent dels que habitualment 
peregrinàvem, les bones sensacions des del 
primer dia, ja a la sortida abans de pujar als 
autocars, va ser el començament de l’èxit i 
la satisfacció d’aquest esperat pelegrinatge. 
Perquè tot i el regust amarg que vam tenir un 
cop tornats, pel fet que van sortir casos de  
persones que finalment van agafar la Covid 
en tornar, (la gran majoria de forma molt lleu 
gràcies a la vacunació), en trets generals po-
dem estar ben satisfets del pelegrinatge, i ja 
fer el compte enrera de cara al 17 de juny de 
l’any vinent, inici del 54è Pelegrinatge de les 
Hospitalitats de Vic i Solsona, esperem sen-
se haver de fer cap restricció, ni viatges amb 
mascareta, com hem hagut de fer aquest any.
   Una de les grans novetats d’aquest any fou el 
musical “Bernadette de Lourdes”. Els comenta-
ris de molta gent dient que havia valgut la pena 
anar-hi,  son l’exemple que va agradar molt.  
Ja sabíem que l’espectacle estava garantitzat, 
però quan el vam veure, la satisfacció encara va 
ser més gran. Encara ens resssonen dins nos-
tre, la música i les cançons  tan ben interpreta-
des,  que alhora son una crida que amb humi-
litat, dient la veritat, i perseverança, es poden 
aconseguir grans coses com va fer Bernadet-
te.  Al vespre d’aquell dia, la cirereta la vam po-
sar assistint a la processó de torxes, i a tornar-
nos a emocionar sentint el Virolai un cop més.
   L’altre novetat que ja hem anat comentant en 
números anteriors, fou el nou ritus de fer el bany 
a les piscines, en forma d’aquest gest de l’aigua.  
    

Una nova manera que va fer acostar i desco-
brir les piscines a algunes persones. La mis-
sa preparada pels joves, tot i ser forces menys 
que altres anys, també va agradar molt, amb 
les ofrenes i tots els cants. I així tot molt bé fins 
arribar el darrer dia a acabar amb l’esperada 
missa i pas per la Gruta, on va participar per 
primera vegada, dins el nostre pelegrinatge, el 
nou bisbe de Solsona, mons. Francesc Conesa
No va ser fàcil, però l’important era retornar a 
Lourdes i així va ser.

   I després de Lourdes, vam entrar a aquest pas-
sat estiu calorós,  podent tornar a fer la trobada 
que l’Hospitalitat de Solsona va fer al santuari de 
Lourdes de La Nou, amb la missa oficiada pel bis-
be, i el dinar de germanor. I a l’agost, les espe-
rades també colònies d’Alpe...ai!! del Molí de la 
Riera a Sant Pere de Torelló. La casa d’Alpens 
estant dos anys tancada no ens oferia prous ga-
ranties, i vam trobar aquesta casa de colònies, 
que a tothom va agradar tant, sobretot les estones 
de la piscina que varen ser la gran novetat. Però 
també varen agradar totes les activitats prepara-
des pel grup de voluntaris i voluntàries, les misses 
celebrades, i les estones compartides. Perque es 
tracta d’això, de compartir part del nostre temps 
amb les altres persones, i enriquir-nos mutuament 
d’aquesta convivència. 
   Esperem que mica en mica, molta gent que no 
hem vist vagi tornant a acostar-se a l’Hospitalitat, 
perque tots i totes aportem el nostre gra de sorra. 
L’Hospitalitat ens necessita a tots, menuts, joves 
sobretot, sou la nostra llum i esperança de futur, 
grans; perquè si vosaltres torneu, l’Hospitalitat en-
cara torna amb més força i amb més vida que mai.
Sigueu benvinguts/des de nou.  
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moltes més fotografies a la web de l’hospitalitat:
www.hospitalitatvicsolsona.org
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COLÒNIES D’ESTIU A SANT PERE DE TORELLÓ

Entre les activitats que vam fer, vam construir una mandala amb boletes de paper de seda, vam fer 
penjolls amb fang, un pal de pluja; ens van ensenyar i vam provar com es juga a bitlles catalanes, 
vam fer jocs de preguntes i respostes, vam fer mímica i endevinalles; jocs d’aigua; un gran mural on 
a través de la música expressàvem els nostres sentiments amb pintura; i, també ens van fer un petit 
concert de música tradicional. 

Estiu és època de viatges, d’excursions, d’anar 
a la piscina, de vacances,…i també de colò-
nies. Doncs això darrer, és el que vam fer del 
8 al 13 d’Agost, a la casa de colònies del Molí 
de la Riera de Sant Pere de Torelló. Després de 
dos anys de no poder-ne fer per culpa de la si-
tuació de pandèmia en teníem moltes ganes,
així  que cap a Sant Pere de Torelló falta gent.
Acostumats a la casa de colònies d’Alpens, el 
canvi era molt notable, començant pels llits, 
que  eren en forma de llitera,  cosa que  a al-
gunes persones ens va transportar a la nos-
tra infància de casals i campaments d’estiu. 

TROBADA AL SANTUARI DE LOURDES DE LA NOU

El Santuari de Lourdes de La Nou va tornar a 
acollir de nou la trobada d’estiu de l’Hospitalitat 
de Solsona. Com les darreres edicions, l’acte va 
consitir en una Eucaristia que va ser celebrada 
pel bisbe mons. Francesc Conesa, i el dinar de 
germanor.
Esperem que aquesta trobada sigui la 
continuació de moltes més, i que la po-
guem seguir mantenint any rera any. 

Tot això, sense oblidar el gimnàs de cada matí, 
la missa i pregària de cada dia, i com a nove-
tat d’enguany, a més del canvi de casa de colò-
nies, l’estona de piscina on més d’un i una han 
perdut la por fent una bona remullada, gràcies 
a la cadira adaptada que permetia fer el bany 
a les persones grans o amb mobilitat reduïda.  
  Unes activitats muntades  i dutes a terme grà-
cies a les persones voluntàries que han estat tota 
la setmana, o les que hi anaven esporàdicament.. 

 Un voluntariat que no només aporta aquest benestar a totes les perso-
nes a les que es destinen les colònies, sinó també a tots els voluntaris i volun-
tàries gràcies a la convivència, el servei als altres, i les estones compartides.
  El darrer dia, el dinar de germanor i la rotllana entonant l’hora dels adéus, van posar punt i fi-
nal a una gran setmana de colònies que esperem poder tornar a repetir l’any vinent, amb més 
persones, més voluntaris i voluntàries  (sobretot joves), i intentar superar l’èxit d’aquestes.
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HAVIA ESTAT ANTERIORMENT A LOUR-
DES EN PEREGRINACIÓ? Sí. Havia anat a 
Lourdes diverses vegades amb l’Hospitalitat 
de la meva Diòcesi d’Oriola-Alacant. Recor-
do haver acompanyat aquest pelegrinatge 
quan era seminarista com a “brancardier”. 

QUE LI HA SEMBLAT LA PEREGRINACIÓ COM 
A PRIMERA VEGADA QUE HA PARTICIPAT 
COM A BISBE DEL BISBAT DE SOLSONA?
He gaudit molt d’aquest pelegrinatge i m’alegro 
d’haver pogut acompanyar als fidels de Sol-
sona. A Lourdes es viu un ambient especial de 
pregària, cosa que es reflecteix en el tracte de 
totes les persones i, especialment, dels malalts.

ENS PODRIA EXPLICAR ALGUNA VI-
VÈNCIA QUE RECORDI, RELACIONA-
DA AMB L’ASSISTENCIA A LOURDES?
En els primers anys de pelegrinatge apreciava, 
sobretot, el tracte amb els malalts, dels quals 
sempre se n’aprèn molt. Últimament valoro molt 
Lourdes com a lloc de pregària. El temps que es 
passa a la gruta, davant de la imatge de la Mare de 
Déu, sempre resulta profitós per a la pròpia vida. 

PER LA PERSONA QUE VE COM A “MALAL-
TA”, QUINA CREU QUE ÉS LA CARAC-
TERÍSTICA ESPECIAL DE LOURDES?
Crec que Lourdes és per al malalt una invitació 
a l’esperança, perquè l’ajuda a viure-ho tot des 
de la fe i a trobar sentit a la vida, encara en-
mig del dolor. Penso també que a Lourdes els 
malalts se senten valorats i estimats, cosa que 
els ajuda a ser conscients de la seva digni-
tat i a suportar amb més ànim la seva malaltia.

CONEIXEM ELS CASOS MIRACULOSOS DE 
LOURDES. HI CREU? QUIN ÉS EL MIRACLE 
DE LOURDES?

El miracle de Lourdes, és la presència de la Mare 
de Déu en aquest lloc, que convida a la conversió 
del cor. Per això el miracle de veritat son les con-
versions que es produeixen a Lourdes, i el desig 
que se suscita en moltes persones de viure amb 
més serietat i radicalitat, la seva fe en Jesucrist

QUIN MISSATGE D’ESPERANÇA ENS PODRIA 
DONAR PELS HOSPITALARIS I HOSPITA-
LÀRIES?
Penso que val la pena viure la nostra vida units a 
Maria i seguint el seu exemple. Ella ens ensenya a 
ser persones orants i també a estar a prop de tots 
els que necessiten la nostra ajuda. M’agradaria 
que la referència a Lourdes no quedés només re-
duïda a uns dies de l’any, sinó que cada dia ens 
sentíssim acompanyats per la “Dama” i impulsats 
a viure el missatge de la Gruta de Massabielle.

COSTA FER ARRIBAR L’ EXPERIÈNCIA 
DE LOURDES AL JOVES, AIXÍ COM ALS 
GRUPS DE JOVES QUE HI HA DINS EL 
BISBAT. COM ELS HI PODEM FER ARRI-
BAR I ANIMAR-LOS A PARTICIPAR?

Crec en el contacte persona a persona i confio 
en la capacitat que tenen els cristians de con-
tagiar la fe, també als més joves. Ens hi hem 
d’acostar a ells sabent valorar tot allò que tenen 
de positiu i transmetre’ls l’alegria de viure la vida 
en amistat amb Crist. També els podem convi-
dar a fer l’experiència de peregrinar a Lourdes. 
Alguns joves dels nostres bisbats participarien 
amb gust al pelegrinatge a Lourdes, però no els és 
possible per les dates en què es realitza. Per això, 
podríem pensar en alguna activitat adreçada a ells 
durant el temps de vacances, perquè fos més fàcil 
la seva participació. Però no oblidem que la pas-
toral amb joves és –com diu el Papa Francesc– 
“un procés lent, respectuós, pacient, esperançat, 
incansable, compassiu” (Christus vivit, 236).


