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Amb motiu d’una microrrotura de fibra muscular al bessó de la cama dreta, vaig veure’m obligat a fer
repòs durant una setmana i fer servir crosses cada vegada que necessitava moure’m per dintre de
casa. Ha estat una experiència dolorosa; però rica en saviesa. Estrenava el temps litúrgic d’Advent,
caracteritzat per una espiritualitat d’espera de l’Etern, amb les limitacions pròpies d’una
malaltia que m’obligava a aturar-me, a ser pacient i actuar amb lentitud. Tot començant un any
nou i encara immersos en els efectes de la pandèmia, que ha deixat al descobert tantes falses
seguretats, voldria invitar-vos a viure el 2021 amb calma, aprenent a moure’ns amb lentitud, no sent
arrossegats per les presses.

En el document Gaudete et exultate, el papa
Francesc escriu, referint-se a algunes
expressions espirituals de la santedat en el
món actual: «A partir de tal solidesa interior, el
testimoniatge de santedat, en el nostre món
accelerat, voluble i agressiu, és fet de paciència i
constància en el bé (…) Aquesta actitud no és
expressió de feblesa sinó de la veritable força,
perquè el mateix Déu <<és lent per a la ira però
gran en poder>>.  I afegeix: «Les constants
novetats dels recursos tecnològics, l’atractiu dels
viatges, les innombrables ofertes per al consum, a vegades no deixen espais buits on ressoni la veu
de Déu. Tot s’omple de paraules, de gaudis epidèrmics i de sorolls amb una velocitat cada vegada més
gran. Allí no regna l’alegria sinó la insatisfacció de qui no sap per a què viu. ¿Com no reconèixer llavors
que necessitem aturar aquesta cursa frenètica per a recuperar un espai personal, a vegades dolorós,
però sempre fecund, on s’entaula el diàleg sincer amb Déu?»

Desitjo que el millor regal dels Reis Mags, per a cadascú de nosaltres, sigui: la saviesa de saber
utilitzar el nostre temps, per a viure i estimar de veritat, sense presses. Demano un silenci de
pregària entretinguda per a percebre més bé el llenguatge de la fe, calmar les ansietats i recompondre
el conjunt de la pròpia existència a la llum de Déu. Ara que formulem noves metes per a les nostres
vides, és bo reconèixer els mitjans concrets per descobrir el tresor de la lentitud i no quedar-nos

atrapats en una ansietat nerviosa i violenta que ens
dispersa i ens afebleix.

BUTLLETÍ PARROQUIAL
      núm. 688              3-I-2021              any LXIX



vo
x 

p
ap

am
l’església i els joves

Us deixem una reflexió de Francesc a Christus Vivit sobre com a de relacionar-se l’església amb els
joves. Us en destaquem el paper de mare i pare, la mirada amorosa i solidaria que plora i aprèn a plorar
pels qui pateixen:

66. Avui els adults correm el risc de fer un llistat de calamitats, de defectes de la joventut actual. Alguns
podran aplaudir-perquè semblem experts en trobar punts negatius i perills. Però quin seria el resultat
d’aquesta actitud? Més i més distància, menys proximitat, menys ajuda mútua.

67. La clarividència de qui ha estat cridat a ser pare, pastor o guia dels joves consisteix a trobar la petita
flama que continua cremant, la canya que sembla trencar-se (cf. Is 42,3), però que no obstant això encara
no trenca. És la capacitat de trobar camins on altres veuen només muralles, és l’habilitat de reconèixer
possibilitats on altres veuen només perills. Així és la mirada de Déu Pare, capaç de valorar i alimentar les
llavors de bé sembrades en els cors dels joves. El cor de cada jove ha de per tant ser considerat «terra
sagrada», portador de llavors de vida divina, davant de qui hem de «descalçar-nos» per poder apropar-
nos i aprofundir en el Misteri.

75 No siguem una Església que no plora davant d’aquests drames dels seus fills joves. Mai ens acostumem,
perquè qui no sap plorar no és mare. Nosaltres volem plorar perquè la societat també sigui més mare,
perquè en comptes de matar aprengui a parir, perquè sigui promesa de vida. Plorem quan recordem als
joves que ja han mort per la misèria i la violència, i li demanem a la societat que aprengui a ser mare
solidària. Aquest dolor no se’n va, camina amb nosaltres, perquè la realitat no es pot amagar. El pitjor que
podem fer és aplicar la recepta de l’esperit mundà que consisteix a anestesiar els joves amb altres notícies,
amb altres distraccions, amb banalitats.

76. Potser «aquells que portem una vida més o
menys sense necessitats no sabem plorar. Certes
realitats de la vida només es veuen amb els ulls
nets per les llàgrimes. Els convido a que cadascú
es pregunti: ¿Jo vaig aprendre a plorar? Jo he
après a plorar quan veig un nen amb fam, un nen
drogat al carrer, un nen que no té casa, un nen
abandonat, un nen abusat, un nen usat per una
societat com esclau? O el meu plor és el plor
capritxós d’aquell que plora perquè li agradaria tenir
una mica més? »[31]. Intenta aprendre a plorar pels
joves que estan pitjor que tu. La misericòrdia i la
compassió també s’expressen plorant. Si no us
surt, prega el Senyor que et concedeixi vessar
llàgrimes pel patiment d’altres. Quan sàpigues
plorar, llavors sí seràs capaç de fer quelcom de
cor pels altres.

77. A vegades el dolor d’alguns joves és molt
punyent; és un dolor que no es pot expressar amb
paraules; és un dolor que ens bufeteja. Aquests joves només poden dir-li a Déu que pateixen molt, que els costa massa
seguir endavant, que ja no creuen en ningú. Però en aquest lament punyent es fan presents les paraules de Jesús:
«Feliços els afligits, perquè seran consolats» (Mt 5,4). Hi ha joves que van poder obrir-se camí en la vida perquè els va
arribar aquesta promesa divina. Tant de bo sempre hi hagi prop d’un jove sofrent una comunitat cristiana que pugui fer
ressonar aquestes paraules amb gestos, abraçades i ajudes concretes.

                         Francisco Badia
Traduït al català del castellà: Exhortació Christus Vivit
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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a el fuster de natzaret
Josep, descendent de David, segons el defineix l’evangelista Mateu, va ser escollit per Déu per fer-lo pare
protector del seu Fill Jesús, ja abans de que naixés. En saber que qui havia de ser la seva esposa, es
trobava esperant un fill, sense que s’haguessin casat, optà per desfer l’acord d’esposalles de manera
discreta. Més, en somnis rebé l’encàrrec d’un àngel, segurament seria Gabriel, el mateix que anuncià a
Maria que seria mare del Fill de Déu, que li deia que acceptés Maria a casa seva, doncs el fruit de les seves
entranyes seria anomenat  Fill de l’Altíssim. És cert que aquest relat és de sobres conegut, però, posem-
nos en el lloc de Josep; un home senzill, artesà en el seu taller de Natzaret, tot d’una, esdevenia pare
protector del Fill de Déu. Quins pensaments, sensacions i emocions devia experimentar? Aquesta existència
seva, callada i obedient, és un exemple d’aquell que  confia en Déu per incertes que siguin les circumstàncies.

Josep fou un privilegiat: visqué en companyia de Maria i Jesús, però aquest privilegi no li estalvià
angoixes i  atzucacs: just haver nascut el Nen, han de fugir perquè Herodes vol matar-lo, temorós que
pogués prendre-li el tron. Aniran a Egipte, seguint la indicació de l’Àngel i allà romandran fins a la mort
del tirà. Però amb una dona que acabava de ser mare i un infant tan petit, Josep, pacient i responsable,
es posà en camí, un camí fatigós i en unes condicions ben precàries. Un cop passat el perill, pogueren
tornar a Natzaret i viure com qualsevol altra família, però ells tres, eren la Sagrada Família. No és fins
que Jesús complí els dotze anys quan, en una anada a Jerusalem, el perderen i durant tres dies
l’estaran buscant fins a trobar-lo a la sinagoga envoltat dels Mestres de la Llei. Maria i Josep visqueren
amb gran angúnia aquest fet.

Els Evangelis no diuen res més de la vida de Josep; en el taller de fusteria obraven tots dos: Josep i el jove Jesús; així els
veien els parents i veïns. A Jesús el definien com a «el fill del fuster».  Josep ha esdevingut un Sant entranyable per les
virtuts que atresorava, en primer lloc la obediència confiada, l’actitud pacient i solidària i l’abandó a la voluntat del Pare
que li havia encarregat la cura i protecció del seu Fill, a la terra, i de Maria, la seva esposa i Mare de Déu.

Aquell Fuster de Natzaret, lluny que quedar el seu record diluït en el devenir dels segles, anà augmentant la seva
presencia en el sentir popular i, estrany era que a les famílies, no hi hagués algun membre que no portés el seu nom.
Sant Josep, se’l considera Custodi del Redemptor, Cap de la Sagrada Família, patró dels treballadors, consol dels
malalts i advocat de la bona mort.

Fou proclamat Patró de l’Església Universal pel Papa Pius IX l’any 1.870, i enguany en complir-se’n el 150 aniversari, el
Papa Francesc, ha convocat «l’Any de Sant Josep», que finalitzarà el dia 8 de desembre de 2.021, festivitat de la
Puríssima Concepció.

Cal aprofitar aquest temps per a
accedir a les indulgències
especials, en les condicions
habituals: confessió sacra-mental,
comunió euca-rística i oració per
les intencions del Sant Pare.

També a qui realitzi una obra de
misericòrdia corporal o espiritual,
resi el Sant Rosari en família,
pregui oracions pròpies de Sant
Josep, participi en un recés de
meditació o a qui confií el treball
diari a la seva protecció.

Aprofitem aquest Any Especial i
els avantatges que ens brinda!.

       Helena Riba i Cortacans



l’
es

p
ai

             sant antoni abat
A mitjans del mes que comencem trobem la que
acostuma a ser l’època més freda de l’any, la setmana
dels barbuts, amb les festes de sant Maure, sant Pau
i sant Antoni abat.

El més popular dels tres és, sens dubte, sant Antoni
Abat, patró dels animals de companyia i treball. Per
extensió també és patró dels carreters, dels traginers
i de les eines de treball del camp com arades i
tractors. El sant se’l representa sempre vestit de
monjo i acompanyat d’un porc.

Sant Antoni abat, que va viure a Egipte a cavall dels segles III i IV,
fou un monjo cristià pioner de l’eremitisme. Sant Atanasi
d’Alexandria va donar a conèixer la seva biografia. Amb 19 anys
va repartir els seus bens entre els pobres i es retirà a viure sol a
una cova de Tebas. Als 54 anys tornà a fer vida comunitària
acompanyat de diversos deixebles i junts fundaren alguns
monestirs; durant aquesta època es quan es va guanyar la fama
de miracler. Va morir el 17 de gener del 457 amb 105 anys.

El van enterrar en secret al monestir de Sant Antoni, al desert
oriental d’Egipte. Els seu cos fou traslladat a Alexandria a l’any 561 i després al 663 a Constantinoble. Cap a l’any
1070 el peregrí Jocelin se l’emporta a França, concretament a l’abadia de Saint-Antoine del Vienès a Isère (regió
del Delfinat). El lloc va créixer i adquirir popularitat gracies als peregrins que s’encomanaven al sant per la curació
de la malaltia coneguda com a «foc de Sant Antoni» (l’ergotisme).

Al segle XV, l’ordre dels canonges de Sant Antoni, o Antonians, s’establiren a Barcelona, en un hospital, un convent
i una església a tocar de la porta de Sant Antoni de les muralles per atendre als viatgers que entraven a la ciutat. La
comunitat entrà en decadència i tancà al 1791.

La nostra església parroquial de Teià, que fou construïda a partir del 1574, conserva a les claus de volta les principals
advocacions del temple primitiu a Sant Martí, la Mare de Déu, Sant Joan, Santa Maria Magdalena, Sant Antoni Abat
i Sant Sebastià.

A les visites pastorals de 1446, 1498 i 1508 trobem mencionat un altar dedicat a Sant Antoni. No especifica si es
tracta del sant egipci o del portuguès Sant Antoni de Pàdua, però pensem que es tracta del primer doncs, com hem
comentat, el trobem representat en una clau de volta.

Per adonar-nos compte de la gran importància que tenia la benedicció dels animals al nostre poble posarem l’exemple
de la festa de Sant Antoni de 1941. Aquesta es celebrà un dia laborable i amb repicada de campanes a la vigília. Es
beneïren els «panets» (borregos), una imatge nova de Sant Antoni abat i, evidentment, els animals. Es va celebrar
un magnífic ofici amb missa cantada «Hoc est corpus meum»  del mestre Perosi; es va gaudir dels «tres tombs»
conduits per l’abanderat i els dos cordonistes i, per animar la festa, una orquestra interpretà a la Palma concerts de
migdia-tarda-nit i ball de tarda-nit.

Seguint el noticiari local d’aquest butlletí malauradament podem apreciar el decliu que ha tingut aquesta festa a Teià:
del 1964 al 1967 es beneïren cavalleries agrícoles, del 1967 fins al 1978 animals en general, al 1979 i al 1980 no
assistí cap animal de peu rodó, entre 1983 i 1987 es va fer la festa sense animals i del 1988 al 1996 es recuperà la
benedicció amb cavalls d’esbarjo i animals de companyia.

Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ
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«el grup de simpatitzants de la mare de déu

de lourdes de teià»
Benvolguts peregrins i simpatitzants; desprès de casi un any de silenci amb motiu de la trista i dramàtica
epidèmia causada per el virus COVID-19, os comuniquem lo següent:

El dia 11 de febrer d’enguany, «Festivitat de la Mare de Déu de Lourdes», prenent les degudes precaucions,
podríem celebrar-la de la següent manera:

A les 18:00 hores sortirem en processó per la porta Montserrat, la que dona a la Plaça Sant Jaume, i una
persona obrirà la processó portant la Santa Creu (com a Lourdes); a continuació un altre persona portarà
en els braços una imatge de la Mare de Déu, de mida mitjana en braços i quatre persones més l’hi farien
escorta amb els fanalets  encesos. La resta de feligresos, també amb els fanalets encesos, seguiran la
comitiva resant tots el Sant Rosari, intercalant en cant de «l’Ave de Lourdes», donant la volta sencera a
l’Església, per entrar per la mateixa porta d’on s’ha sortit, acabant de resar el Sant Rosari a l’interior del

temple. Tot seguit s’oficiarà la Santa Missa per Mn. Esteve. Al final anirem a fer una reverencia -petó simbòlic- a la
Moreneta (com si fos la Cova), cantant l’Ave.

Per raons obvies, de prudència per evitar contagis pel
coronavirus,  aquest any no hi haurà el refrigeri que altres
anys compartíem entre tots els assistents.

La Peregrinació a Montserrat que cada any s’organitzava
amb autocar, amb esmorzar i dinar inclosos,  per la mateixa
prudència que s’ha esmentat degut al coronavirus, creiem
que es raó de pes per no anar-hi; però caldrà veure
aleshores en quina situació sanitària ens trobem. En el
supòsit, que tal com hem esmentat, no s’organitzés l’estada
a Montserrat, si que es podria celebrar el 27 d’abril una
missa  a la tarda oficiada per Mn. Esteve a la parròquia, on
precisament la imatge de la Moreneta es honrada al costat
del Sagrari. Com a comiat, cantaríem el Virolai.

En Pep i l’Assumpció, si Déu vol, tenim la intenció de fer a finals de maig, el nostre voluntariat de servei al Santuari de
Lourdes, i aprofitarem, per informar-nos detalladament de com enfoquen ara les peregrinacions i celebracions en el
Santuari.

Per tots és trist no poder fer el programa que feríem, però si que podem oferir a la Moreneta aquest sacrifici per: «La pau
del Mon», «Per la redempció dels pecadors», i «Per totes les persones que han agafat aquest virus malèfic».

En nom de tot el grup desitgem que les passades Festes de Nadal i Cap d’Any hagin estat viscudes i presidides per
tothom en la Pau de Crist, i que aquesta Pau ens acompanyi tot l’any

Petons i una abraçada molt forta. En nom del tot el grup.
                                        Pep i Assumpció

   medjugorje: missatge de 25-12-2020
«Estimats fills! Us porto l’infant Jesús que us porta la pau, Ell que és el passat, el
present i el futur de la vostra existència. Fillets, no permeteu que la vostra fe i la vostra
esperança en un futur millor s’apaguin, perquè heu estat escollits per ser testimonis
d’esperança en cada situació. És per això que sóc aquí amb Jesús, perquè us beneeixi
amb la seva pau. Gràcies per haver respost a la meva crida».
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s comencem el 2021 amb esperança

i nous projectes

Deixem enrere un any difícil que ens ha mostrat com de febles som els éssers humans davant
d’un virus que ha trasbalsat les nostres vides fins a límits insospitats. Un any que també ens ha
mostrat la cara més solidària de les persones que s’han bolcat en ajudar als seus veïns, als seus
familiars, a la gent que viu sola i als més necessitats. A Càritas Teià hem continuat amb les
nostres tasques, canviant el format d’algunes d’elles, però sempre al costat de les persones
més vulnerables del nostre municipi. La gent de Teià ens ha mostrat la seva sensibilitat envers
aquest col·lectiu aportant aliments i fent donacions per ajudar-nos a seguir endavant.
Moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració!

Ara toca mirar endavant amb esperança i encarar nous projectes.

Per això, voldríem recordar quina és la nostra tasca, citant Càritas Barcelona:

«A través dels seus punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que es dirigeixen a
la nostra institució amb una demanda d’ajuda.

L’atenció de Càritas va més enllà de l’assistència immediata, ja que cerca la promoció de la persona a partir de
la seva participació activa, del reconeixement dels seus recursos i de les seves potencialitats.»

D’acord amb el document de treball «Alimento y vestido como derecho básico – cuestión de dignidad,
autonomia e inclusión» de Càritas Española, ens hem de plantejar si la manera en que estem gestionant
les ajudes és la més adequada per a les persones. Vulnerabilitat, fragilitat, reflecteixen la realitat de les
persones que acudeixen a Càritas, són els noms propis de la precarietat, de la manca d’una xarxa familiar
i/o social o d’altres problemes – no solament econòmics, sinó també formatius, de salut, d’habitatge... La
comprensió d’aquests problemes estructurals ens exigeix una atenció integral, planificada i coordinada
entre els diferents sectors implicats, públics i privats.

Ens enfrontem, per tant, al repte de replantejar-nos el model actual basat en l’ajut en espècies i anar cap a un
model que ens permeti vetllar per un aprofitament alimentari i una sostenibilitat medi ambiental òptima, centrar-

nos en la persona, on la creativitat i
la innovació ens portin a nous
projectes on el reconeixement de la
persona i de la seva dignitat, la seva
autonomia, la seva coresponsabilitat,
siguin els eixos fonamentals de la
nostra feina.

Es tracta d’assolir una visió més
humana de les necessitats bàsiques
i complir millor amb el nostre model
d’acció social: caminar plegats per
créixer junts.

BON ANY NOU!
Nicola Widmer
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l agenda mes de gener
GRUP DE «CAMINATS»:   El divendres 8 de gener, a les 20,30 hores, continuarem treballant
amb les meditacions de Lluís Armengol i Bernils, sj en el seu llibre «AIXECAT I CAMINA» ens trobarem
a la  a la rectoria (Si no som mes de 6 persones) o per vídeo conferencia.

FINAL DEL TEMPS DE NADAL: Amb el Diumenge 10, Baptisme del Senyor, s’acaba el
temps de Nadal i començarem la Setmana I de durant l’any amb el color verd als ornaments
celebratius.

BENEDICIÓ D’ANIMALS PER SANT BENEDICIÓ D’ANIMALS PER SANT BENEDICIÓ D’ANIMALS PER SANT BENEDICIÓ D’ANIMALS PER SANT BENEDICIÓ D’ANIMALS PER SANT ANTANTANTANTANTONI ONI ONI ONI ONI ABABABABABAAAAATTTTT:::::     El diumenge 17 de gener
a l’acabar la missa  (12,45 aproximadament) es beneiran els animals i les mascotes que porteu a la
façana principal de l’església al peu de les escales.

PREGÀRIA ECUMÈNICA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS: Del dilluns
18 al dilluns 25 de gener,  va ser una iniciativa del sacerdot Conturier l’any 1935. Aquest any el
lema és: «Manteniu-vos en el meu amor i donareu fruit en abundància (Jn. 15, 5-9). Es un material
preparat per la Comunitat Monàstica de Gradcham. Reflecteix la vocació, a la reconciliació i la unitat
de l’Església i tota la família humana.

MISSA FAMILIAR DE LA CATEQUESI: El diumenge 24 de gener, a les 12,00 hores.
Es recorda que, encara que es posa com a referència aquest dia, cada diumenge els cristians tenim
el deure de participar a la missa , com a festa primordial de precepte, des de fa segles.

  visions de les festes de nadal

Pessebre monumental de La Unió realitzat pels Pessebristes de Teià

Pessebre vivent a la Missa del PolletEl «Caga el Tió» dels catequistes

•

•

•

•

•
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l    intencions de les misses de gener
       SOLEMNITAT STA. MARIA

Sant Basili i Sant Gregori
missa vespertina

Dg.  2n. després Nadal

Vigília Epifania
EPIFANIA  DEL SENYOR
St. Raimon de Penyafort

missa vespertina
BAPTISME DEL SENYOR

St. Hilari, bisbe

missa vespertina
2r Diumenge Ordinari

Sant Antoni Abat

Sta. Àgnes, verge
St. Sevastia, martir

Sts. Fructuós, bisbe
i Auguri i Eulogi,
diàques, martirs

Sant Vicenç
Sant Ildefons

missa vespertina
3r Diumenge Ordinari

Sant Francesc de  Sales
CONVERSIO DE SANT PAU

St. Timoteu i Titus

Sant Tomàs d’Aquino

missa vespertina

4è Diumenge Ordinari
Sant Juan Bosco

dv. 1          12’00h.

ds. 2         8’00h.
               20’00h.
dg. 3       12’00h.
dl. 4          8’00h.
dt. 5            8’00h.
                20’00h.
dc 6         12’00h.
dj. 7         8’00h.

dv. 8         8,00h.
ds. 9         8’00h.
               20’00h.
dg. 10   12’00h.

dl.11         8’00h.
dt. 12        8’00h.
dc.13          8’00h.
dj. 14        8’00h.
dv. 15       8’00h.
ds. 16       8’00h.
                20’00h.
dg. 17     12’00h.

dl. 18       8’00h.
dt. 19        8’00h.
dc. 20        8’00h.
dj. 21        8’00h.

dv. 22       8’00h.
ds. 23        8’00h.
               20’00h.
dg. 24     12’00h.

dl. 25        8’00h.
dt. 26        8’00h.
dc. 27       8’00h.
dj. 28        8’00h.
dv. 29       8’00h.
ds. 30        8’00h.
              20’00h.

dg. 31     12’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll, al Sagrat Cor de
Jesús en acc. de gràcies.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Genoveva Cortacans.
Pel Poble.
Santiago Domingo.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell.
Josep-Lluís Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas
i Maria-Teresa Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal.
Pel Poble.
Fam. Espelt Badia.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey, a llaor del
Sagrat Cor de Jesús.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Pel Poble.
Teresa Canal.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Ànimes del Purgatori.
Maribel Diego, Consuelo i Josep Mª Delgado i Núria Joaquim.
Domingo Solanas, Carmen Marrugat, Esposos Travé, Laura
Gómez.
Pel Poble.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch.
Pel Poble.

Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.

Pel Poble.
Pel Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Joan Ribas, Família Lladó- Ramentol i Israel Moreno
Pere Creus Botey.
Jaume Saurel Milián.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Pel Poble.


