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El vicari de Sant Celoni i quatre joves més fan un pelegrinatge de 820 quilòmetres en bici

En bici a Madrid per veure el papa
Un grup de joves de les parròquies de la Llagosta, Granollers, la Torreta i Caldes al parc del RetiroEls peregrins de Sant Celoni arribant a Montserrat. El vicari és el primer per l’esquerra

Sant Quirze Safaja 
acull l’escola d’estiu La 
Fageda 2011 de Creu 
Roja Joventut
Sant Quirze Safaja

Des de divendres de la set-
mana passada i fins aquest 
divendres s’esta fent l’escola 
d’estiu de Creu Roja Joven-
tut Fageda 2011 a la casa de 
colònies Mas Badó de Sant 
Quirze Safaja. L’escola comp-
ta amb la participació de 
prop de 60 persones que pro-
venen d’un total d’11 comu-
nitats autònomes. L’escola 
ha comptat amb la presència 
del vicepresident i l’adjunt 
de la Creu Roja a Catalunya, 
Josep Quitet i Adolf Díaz, i 
els directors estatals i auto-
nòmics de Creu Roja Joven-
tut, Aitor Murciano i Iolanda 
Gargallo.G
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El Circuit de 
Montmeló acull una 
cursa de l’europeu de 
conducció eficient
Montmeló

El Circuit de Montmeló aco-
llirà el proper 11 de setem-
bre una de les curses del 
primer campionat europeu 
de conducció eficient, estalvi 
energètic i energies alterna-
tives ECOseries 2011. Aquest 
campionat, que és organitzat 
per la Federació Catalana 
d’Automobilisme i és obert 
a tothom, comptarà amb la 
participació d’una desena 
de vehicles elèctrics. També 
està previst que hi corrin 
vehicles de gasolina, dièsel o 
híbrids. El guanyador no és 
el vehicle més ràpid, sinó el 
que és més eficient. 

Sant Celoni

F.P.

Mossèn Carles Matilla, vicari 
a Sant Celoni; i Ignasi Pena, 
Marta Vegara, Xavi Álvarez  i 
Toni Enrich, quatre joves vin-
culats a la parròquia, estan 
entre els 1.350 joves catalans 
que van anar a Madrid la set-
mana passada per participar 
a les Jornades Mundials per 
la Joventut (JMJ) presidides 
pel papa Benet XVI. Ells, 
però, no van fer el camí fins 
a Madrid amb autocar com la 
majoria dels pelegrins cata-
lans. Hi van anar en bicicleta 
per un recorregut de 820 qui-
lòmetres, majoritàriament, 
per camins de terra en deu 
etapes.

La idea va sorgir després 
de les JMJ que es van fer a 
Sydney. “Va ser una aventura 
arribar-hi amb els avions. 
Ara, anar a Madrid amb 
bus semblava massa fàcil”, 
comenta Matilla. Des de Sant 
Celoni fins a Saragossa van 
resseguir la ruta del Camí de 

Uns 130 pelegrins 
de Lituània s’aturen 
a Sant Celoni de 
tornada al seu país

Sant Celoni

El pavelló municipal de 
Sant Celoni va acollir, la 
nit de dilluns a dimarts, un 
grup d’uns 130 joves pele-
grins de Lituània que for-
men part de diverses esglé-
sies del país. Els joves van 
passar la nit a Sant Celoni 
per descansar del llarg 
viatge de retorn al seu país, 
al qual estava previst que 
arribessin aquest dijous. 
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Sant Jaume català. A partir 
d’aquí, però, van fixar una 
ruta pròpia. “L’estiu pas-
sat vam anar amb un cotxe 
per buscar els llocs per on 
havíem de passar per prepa-
rar-ho”, comenta Matilla. El 
trajecte resseguia la ruta de 
la N-II però per camins de 
terra. Durant els deu dies 

de trajecte, van dormir en 
albergs, hostals i en algunes 
cases religioses. Van arribar 
a Madrid dimecres passat 
al vespre i es van sumar a la 
resta de joves de les diòcesis 
catalanes que ja estaven a 
l’Escorial. “Després del pele-
grinatge en bicicleta, vam 
viure molt més la jornada. 

L’ambient era fantàstic. Se 
sentia la presència de Déu”, 
apunta Matilla. El retorn, 
després de la multitudinària 
missa de Cuatro Vientos amb 
el papa, el van fer en cotxe.

Diverses desenes de joves 
i alguns capellans de les par-
ròquies de Granollers, la Lla-
gosta, Caldes, Sant Celoni, 

la Torreta o Palautordera 
també van participar a la JMJ 
de Madrid. Es van allotjar a 
l’Escorial i van participar en 
els grans actes amb Benet 
XVI. “Va ser molt intens”, 
comenta el rector de la 
Llagosta, mossèn Francesc 
Xavier Farrés. A banda dels 
actes a Cuatro Vientos, des-
taca el viacrucis. “Va ser molt 
emocionant. Hi havia molta 
gent però un gran silenci”. 

Sergi Gonzàlez, un dels 
nou joves de la parròquia 
de la Llagosta que van anar 
a Madrid, assegura que “la 
vivència va ser molt forta”. 
A la jornada, s’hi fa present 
“l’església universal”. “Vam 
poder veure que l’església 
està viva. Hi ha molts joves 
amb una creença real i forta”, 
afegeix. Mario Jurado, un 
seminarista fill de Rubí que 
des de fa unes setmanes està 
a la parròquia de Sant Esteve 
de Granollers, afirma que les 
JMJ van ser “una experiència 
de fe” i destaca “l’alegria 
desbordant quan es va arri-
bar”. “Veies l’alegria dels 
joves pels carrers i les pla-
ces”, apunta el seminarista. 
També assegura que va ser 
“una experiència de comunió 
entre els joves d’arreu del 
món i el sant pare”.


