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VIDA DE LA COMUNITAT

UN SOMNI FET REALITAT,
UNA HISTÒRIA DE CREIXEMENT PERSONAL
Conxita Tarruell Llonch
És un gran goig per mi haver pogut escriure
aquest llibre. Era un repte que tenia feia
temps, ja que des de l’any 2002, quan vaig
fer una estada al Senegal a través de l’Escola
Pia, hi va haver un canvi a la meva vida.
El fet de conèixer la realitat de les escoles
i compartir el dia a dia amb els mestres i
els alumnes em va enriquir i em va ajudar a
sortir de mi mateixa i a obrir nous horitzons.
A la tornada vaig sentir que no em podia
quedar per a mi sola tot el que havia viscut,
ho havia de comunicar i fer una campanya de
sensibilització per recollir beques d’estudis
adreçades als infants del Senegal, etc. Em va
sorgir una gran força i valentia interiors per
parlar davant dels mitjans de comunicació:
intervencions en televisió i ràdio, seminaris,
tallers i conferències... Vaig començar a
escriure articles a revistes, diaris i al Portaveu
de la Puríssima. Després de totes aquestes
accions, moltes persones van col·laborar en
els programes de beques (començant per la
meva escola de Sabadell) en els que hi va
participar cada classe a partir de tercer de
primària.
De llavors ençà vaig descobrir que teníem
moltes coses per aprendre els uns dels altres
i que la millor manera de fer-ho era per mitjà
d’intercanvis interculturals. Vaig trobar el
que buscava a través de les rutes solidàries
organitzades per l’ONG Setem. Durant
quatre anys consecutius vaig ser a l’Equador,
al Brasil, al Perú i a Costa Rica. D’aquí va
sorgir el meu primer llibre: Viatjar com a
transformació personal. Una experiència a

l’Amèrica Llatina, al qual n’han seguit 6 més.
Més endavant vaig tenir l’oportunitat de
conèixer l’ONG ETHNIC, que organitza
viatges de turisme solidari a l’Àfrica. A partir
d’aquí em van proposar d’anar a Gàmbia
l’any 2011, al Senegal el 2012, i a Gàmbia,
el Senegal i el País Bassari el 2014. Per
tant, el llibre que presento ara: “La força
del ritme i la percussió. Viatges solidaris
pel Senegal i Gàmbia” és un recull de les
meves experiències d’aquests quatre viatges
realitzats en quatre períodes de temps
diferents, al llarg de dotze anys, juntament
amb un recull de testimonis i d’entrevistes
a persones i associacions vinculades amb
aquests països africans.
Tinc el goig de compartir en aquestes pàgines
tot el que he viscut: la força, l’energia,
l’hospitalitat, el ritme, la serenor, la pau i
l’amistat d’un poble que obre els braços ﬁns i
tot a aquell que li nega la possibilitat de ser.
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DIUMENGE SEGON DE PASQUA. Missa
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en
castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ PER
ADULTS. Es trobaran dilluns 24 a les 8
del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.

JUSTÍCIA I PAU. Reunió dilluns 24, a
2/4 de 9 del vespre.
GRUP DE REFLEXIÓ DE LA FE. Dilluns
24, a les 9 del vespre trobada de grup.
VIDA CREIXENT. Dimarts 25, a les 6
de la tarda, reunió d'aquest grup.

COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.

ACTIVITAT FE I CULTURA I JOVES.
Divendres 28, a les 9 del vespre, es passarà un documental sobre un tema d’actualitat i posteriorment hi haurà debat i
posada en comú.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.

REBOST PARROQUIAL. En aquests
moments el rebost necessita els següents aliments: llet, llaunes de tonyina, oli i tomàquet fregit.

Jo. 20, 19-31

Jesús digué a Tomàs: porta el dit aquí i mira'm les mans;
porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul. Sigues creient.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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