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la pedra viva
A vegades ens passa que tenim un estat d’ànim
pessimista, trist i coincideix que hem de viure
una situació d’alegria festiva. El misteri de la
Resurrecció de Crist d’entre els morts i el temps
litúrgic de la Cinquantena Pasqual, és un exemple.
Podem viure una ratxa personal, en la que el món,
ens sembla que va cada vegada per a pitjor. No
estem ni molt menys com per tirar petards i encara
i així, la fe ens invita a exclamar -joiosament- aquella
curiosa expressió: Al·leluia, Al·leluia! En aquest
context paradoxal, en què estem de festa i alhora,
ens identifiquem tan fàcilment amb el desencant dels deixebles d’Emaús o els dubtes de sant Tomàs,
és bo trobar-se amb un missatge amic que realment sigui capaç de ressuscitar-nos d’entre els morts.

El papa Francesc té la virtut de dir les coses d’una manera que anima. Fa servir paraules senzilles
però amb unes imatges molt agosarades, que consolen i enforteixen, especialment, als que es poden
trobar desalenats. Es dirigeix amb freqüència als cors afligits, als pecadors, als que semblen haver
perdut tota esperança, dient: «I llavors, també si som pecadors - però tots ho som - si els nostres
propòsits de bé s’han quedat en el paper, o potser si, mirant la nostra vida, ens adonem d’haver sumat
tants fracassos. En el matí de Pasqua podem fer com aquelles persones de les quals ens parla l’Evangeli:
anar al sepulcre de Crist, veure la gran pedra remoguda i pensar que Déu està realitzant per a mi, per
a tots nosaltres, un futur inesperat. Anar al nostre sepulcre: tots tenim una mica dins. Anar aquí, i veure
com Déu és capaç de ressuscitar d’aquí. Aquí hi ha felicitat, aquí hi ha alegria, vida, on tots pensaven
que hi havia només tristesa, derrota i tenebres. Déu fa créixer les seves flors més belles enmig de les
pedres més àrides».

En aquests dies de Pasqua, portem aquesta convicció en el cor: la resurrecció de Crist és també
per a mi. No he nascut per la mort sinó per a la resurrecció. Per més que m’allunyi, allà està el ressuscitat,
cridant-me i esperant-me per tornar a començar. Déu treu les pedres més dures, contra les quals
s’estavellen les nostres millors esperances: la mort, el pecat, la por, la soledat. La nostra història personal

no acaba davant d’una pedra sepulcral, perquè avui
descobrim la pedra viva: Jesús ressuscitat.



déu t’estima: deixa’t abraçar per ell
Sovint ens preguntem com podem transmetre la nostra fe als nostres fills, nets, amics... Ens fem profundes
i complexes reflexions teològiques i ens oblidem de que el més important de la nostra Fe és que Déu és
Amor. No és tracta d’un amor abstracte sinó d’un amor molt concret. Un Amor infinit per tú. Una veritable
experiència cristiana neix de sentir-se profunda i infinitament estimats per Déu i es a partir d’aquest sentir-
nos infinitament estimats; que el nostre amor es desborda cap als altres. Si fóssim capaços de transmetre
aquest Amor infinit que ens té el Pare, no ens caldrien paraules per transmetre la nostra Fe.

Us deixem amb unes paraules de Francesc que transmeten a la perfecció aquest Amor que ens té el Pare:

112. Abans de res vull dir-li a cadascú la primera veritat: «Déu t’estima». Si ja ho has escoltat no importa,
t’ho vull recordar: Déu t’estima. Mai ho dubtis, més enllà del que et passi a la vida. En qualsevol circumstància,
ets infinitament estimat.

113. Potser l’experiència de paternitat que has tingut no sigui la millor, el teu pare de la terra potser va ser
llunyà i absent o, per contra, dominant i absorbent. O senzillament no va ser el pare que necessitaves. No
ho sé. Però el que puc dir-te amb seguretat és que pots llançar-te segur en els braços del teu Pare diví,
d’aquest Déu que et va donar la vida i que te la dóna a cada moment. Ell et sostindrà amb fermesa, i al
mateix temps sentiràs que Ell respecta fins al fons la teva llibertat.

115. Per Ell realment ets valuós, no ets
insignificant, li importes, perquè ets obra de les seves
mans. Per això et presta atenció i et recorda amb
afecte. Has de confiar en el «record de Déu: la seva
memòria no és un «disc dur» que registra i
emmagatzema totes les nostres dades, la seva
memòria és un cor tendre de compassió, que s’alegra
eliminant definitivament qualsevol vestigi de mal»[63].
No vol portar el compte dels teus errors i, en tot cas,
t’ajudarà a aprendre alguna cosa també de les teves
caigudes. Perquè t’estima. Intenta quedar-te un
moment en silenci deixant-te estimar per Ell. Intenta
fer callar totes les veus i crits interiors i queda’t un
instant en els seus braços d’amor.

116. És un amor «que no aixafa, és un amor que no
margina, que no calla, un amor que no humilia ni és
dominador. És l’amor de el Senyor, un amor de tots
els dies, discret i respectuós, amor de llibertat i per la
llibertat, amor que cura i que aixeca. És l’amor de el Senyor que sap més de aixecades que de caigudes, de reconciliació
que de prohibició, de donar una nova oportunitat que de condemnar, de futur que de passat»[64].

117. Quan et demana alguna cosa o quan senzillament permet aquests desafiaments que et presenta la vida, espera que li
donis un espai per poder tirar endavant, per promoure’t, per madurar-te. No li molesta que li expressis les teves dubtes, el
que li preocupa és que no li parlis, que no t’obris amb sinceritat al diàleg amb Ell. Diu la Bíblia que Jacob va tenir una baralla
amb Déu (cf. Gn 32,25-31), i això no el va apartar del camí del Senyor. En realitat, és Ell mateix qui ens exhorta: «Veniu i
discutim» (Is 1,18). El seu amor és tan real, tan veritable, tan concret, que ens ofereix una relació plena de diàleg sincer i
fecund. ‘Finalment, busca l’abraçada del teu Pare del cel en el rostre amorós dels seus valents testimonis a la terra!

                        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



paraules de jesús a la creu
«Déu meu, Déu meu, ¿perquè m’has abandonat?»         (Mateu 27, 46)

Que diu?
Les paraules inicials del salm 21,
emprat en la pregària jueva,
acuden al pensament de Jesús.
Certament, a la creu, tant poc
temps després d’haver entrat a
Jerusalem, aclamat per tota la
gent, el sentiment humà de Jesús
és d’abandó, no només per part de
Déu, sinó per part de tothom: el
poble, els deixebles, els coneguts.
Tant sols, com hem vist, la mare,
algunes dones i un deixeble. Aquest crit: «Déu meu, déu meu, ¿perquè m’has abandonat?»,

demanant resposta a Déu contrasta amb la seguretat amb que havia proclamat, a la boca de la tomba de
Llàtzer, que Déu sempre l’escolta, com llegim en l’Evangeli per quaresma. Són possiblement aquests contrastos
els que motiven la sensació que Déu, sempre referent de Jesús, sempre força per a tot, ha desaparegut.

Que ens diu?
Quantes vegades ens hem fet, potser en silenci, o en veu baixa, aquesta mateixa pregunta? En ocasions,
encara, tan sols el «Déu meu, Deu meu», en moments de desesperació. Mantenir en aquests moments de
desconsol, de dolor, d’abatiment, la certesa que Déu ens acompanya, és difícil. Tant que fins i tot a Jesús li
vénen a la boca aquestes paraules. Però si sabem mirar amb ulls de fe, veiem que, fins en els pitjors moments
Déu és present, ens acompanya i ens ajuda encara que nosaltres haguem estat infidels. La fe ens ha de servir
per a descobrir Déu en la comunitat que ens acompanya, la que ens agermana en la fe i que ha de ser suport
en les dificultats. Això suposa disponibilitat i servei i compromís per part de tots, per fer-ho una amb els
altres.

«Pare, a les vostres mans encomano el meu esperit»                     (Lluc 23, 46)

Que diu?
Jesús ens ha mostrat, amb la seva actuació al llarg de
la vida, com hem de ser nosaltres per ser semblants
al Pare del Cel. Ara, ens mostra també com hem de
morir. Després de cercar Déu en el moment de
desempara, ens demostra que mai no ha dubtat de
la presència del Pare, i s’hi lliura amb confiança
absoluta.

En la eucaristia de diumenge de rams, Sant Pau ens
recordava que «Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb
Déu». Amb aquesta darrera paraula, ens ho demostra encara més, posant-ho tot en mans de Déu. A la pregària
de l’Hort de Getsemaní ja ho ha fet: «que no es faci el que jo vull...». Ho ha fet tota la vida, preocupat sempre
pels afers del Pare, més que de les seves conveniències, fins a la mort.

Que ens diu?
Les nostres forces sempre són curtes, insuficients, però estem entestats en que han de bastar; hi confiem fins
a l’absurd. Amb el seu darrer alè, Jesús ens ensenya on hem de posar la nostra confiança, on tenim assegurat
el triomf: en el Pare.



pere casaldàliga: la passió de l’esperança

Seguir Jesús significa per Pere Casaldàliga identificar-se amb el projecte del Regne de Déu i
viure lliurat per complet a construir un Regne d’igualtat i fraternitat. El regne de Déu és l’horitzó de tot el
seu ser i el seu fer. Ho diu contínuament: «Jo, pecador i bisbe, em confesso de somiar amb l’Església
vestida només d’Evangeli i sandàlies, de creure en l’Església, tot i l’Església algunes vegades; de creure
en el Regne, en tot cas caminant a l’Església.»

El primer, els pobres. La prioritat pastoral i evangèlica de Pere Casaldàliga han estat els pobles
indígenes. Per dos motius: Primer perquè són els més pobres, com a persones i com a poble. Segon,
perquè «són els éssers més evangèlics, perquè sent els més pobres, els més petits, els més desemparats,
són també els més lliures d’esperit, els més comunitaris i els que viuen més harmoniosament amb la
natura, amb la terra, amb l’aigua, amb la llum, amb la fauna i amb la flora». «Si l’opció pels pobres és
posar-se a la banda dels pobres i contra la seva pobresa i marginació, l’opció que també es faci pels rics
haurà de ser a la banda de les seves persones, però contra el seu lucre i privilegi». Un crit de Pere
Casaldàliga: «Tot és relatiu menys Déu i la fam». L’únic absolut és Déu, Déu al costat  de les víctimes, els
famolencs, els últims.

; encarnació és el misteri de
l’entrada de Déu, de ple, en la nostra humanitat
per mitjà de Jesús de Natzaret, i això suposa
que assumim els reptes de cada dia. Tot és
política, encara que la política no ho sigui tot.
Jesús va dir que havia vingut perquè tots
tinguessin vida, i la tinguin en abundància. Si
no em preocupo de la terra, de la salut, de
l’educació, de les comunicacions, fins i tot de
les vacances per descansar, no m’estic
preocupant de la vida humana. 

que Ell resoldrà molt bé, perquè allà hi haurà vida i vida en abundància per a tothom. A nosaltres ens toca millorar la vida
i universalitzar la vida aquí, en aquest món. I si l’Església, el Papa, els bisbes, els sacerdots, les monges i tots aquells que
volem ser seguidors de Jesús no fem política, no impulsem les conseqüències socials, polítiques i econòmiques que té
la fe, ¿quin testimoni d’amor donem?»

«Jo em dic que, en el fons, el problema no és creure en Jesús, sinó  Per creure
com va creure Jesús és important el tema de l’oració, perquè Jesús creia pensant en els altres, pregava pensant en
els altres. Pujava a la muntanya només, deixava als apòstols, es passava la nit sencera, però tornava a estar amb la
gent, a anunciar el Regne de Déu, és a dir, col·locava l’oració en l’horitzó de la praxi, i això em sembla que ens està
faltant. ¿Estem creient com Jesús, no només en Jesús? És fàcil portar Jesús al pit, el difícil és tenir pit, coratge per
seguir Jesús.»

«No hem d’amargar-nos, cal donar una contribució de pau i esperança; una esperança contra tota esperança, que és la
nostra, una , que passa per la creu, però és una esperança invencible. ¿Qui diu por havent
Pasqua? Som el poble de l’esperança, el poble de la Pasqua; la nostra fe cristiana és esperança, és confiança. Esperança
confiada en el Déu de la vida, de l’amor, de la llibertat, de la pau, en el seu Regne. És, en termes cristians, la passió pel
Regne, que és passió de Déu i del seu Crist. Una passió que, en primera i última instància, coincideix amb la millor passió
de la Humanitat mateixa, quan vol ser plenament humana, autènticament viva i definitivament feliç». Aquesta passió per
la Utopia està sostinguda i alimentada per la seva esperança en el Ressuscitat.

El bisbe Pere Casaldàliga, profeta i poeta, va escriure unes paraules que són molt actuals: 



el culte de sant josep a teià
Com ja hem dit, enguany celebrem l’any de Sant Josep per recordar els 150 anys de la seva declaració
com a patró Universal de l’Església, fet que ens serveix d’excusa per remenar els papers de l’arxiu parroquial
amb la intenció de cercar i donar a conèixer dades sobre el culte del Patriarca al nostre poble.

Al 1846, en una visita pastoral realitzada a l’església, s’esmentà que l’escultura de sant Josep estava molt
malmesa i no era apta pel culte. Més tard, a l’any 1879, el rector mossèn Josep Tintoré demanà permís al
bisbat per canviar la imatge de la capella homònima per una de nova feta per un dels escultors més
notables de Barcelona, que va oferir un «parroquià piadós».

Mossèn Santiago Casanova esmenta que  a
l’any 1891 l’altar de Sant Josep estava situat a

la quarta capella del cantó de muntanya (com a l’actualitat) i
que compartia l’advocació amb Sant Francesc d’Assis, Santa
Magdalena i Sant Isidre. Afegeix que l’altar era barroc i daurat
amb or fi, tot i  que estava força malmès.

A l’any 1925, la imatge barroca de Sant Josep fou substituïda
per una altra escultura ofrenada pels esposos Jaume Puigoriol
i Montserrat Botey (cal Blanqueig)

En una altra visita pastoral de l’any 1931 hi podem trobar un
inventari dels bens de la parròquia, on hi consta l’altar de sant
Josep i, per cert, s’esmenta el seu mal estat. A més es fa
referència a l’administració de l’altar; cal comentar que les
administracions s’encarregaven de cercar els recursos
necessaris pel manteniment de les capelles de l’església.

Uns anys després, a l’inici de la Guerra Civil, es cremà la
rectoria, el retaule major i els altars de les capelles laterals,
entre elles de la sant Josep.

Finalment, al 1940, es va bastir l’actual imatge de Sant Josep.
Aquests dies s’ha procedit a la seva restauració i hem pogut
llegir una placa que diu: «Donada a la Iglesia Parroquial de
Teyá por un devoto del glorioso Patriarca como desagravio a la Santa Imagen que las hordas marxistas profanaron y
quemaron en Julio de 1936. 19 Marzo 1940. Un hijo de Teyá». Aquest fill de Teià és en Francesc Casals i Chinchilla; com
ens desvetlla mossèn Santiago Casanova al revers dels goigs de Sant Josep.

Tanmateix, s’ha aprofitat la restauració per pintar la capella, s’ha col·locat el «quadre de la Barca de l’Església», obra del
jesuïta i pintor Sebastià Gallés i Pujal (1812-1900), i s’ha instal·lat una lampadari de ferro on poder dedicar-li espelmes al
sant. També s’ha recuperat la celebració dels «Set Diumenges de Sant Josep», tradició que ja esmentà mossèn Josep
Blanch, rector de Teià entre els anys 1935 a 1963, a les seves «Llibretes de la Trona».

medjugorge: missatge de 25 de març de 2020
«Estimats fills! També avui sóc amb vosaltres per dir-vos: fills meus, qui prega no té por
del futur i no perd l’esperança. Vosaltres heu estat escollits per portar alegria i pau,
perquè sou meus. He vingut aquí amb el nom de Reina de la Pau, perquè el diable vol la
inquietud i la guerra, vol omplir el vostre cor de por al futur. Però el futur és de Déu. Per
això sigueu humils, pregueu i deixeu-ho tot en mans de l’Altíssim que us ha creat. Gràcies,
estimats fills, per haver respost a la meva crida.».

Josep Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ



   Nicola Widmer Andrews

què son les càritas parroquials?
L’equip de Càritas Diocesana de Barcelona es fa present als diferents territoris de la diòcesi gràcies a les
Càritas parroquials, que són la proximitat de l’Església a les persones més necessitades i en risc
d’exclusió social.

Les Càritas parroquials son l’agent essencial de l’acció de Càritas. És el nivell territorial bàsic i més proper
a la realitat de les persones i, per això, l’acció de Càritas Diocesana ha de partir d’aquest nivell de proximitat,
presència, treball i organització.

Per la seva banda, les Càritas parroquials tenen com a missió detectar les situacions de vulnerabilitat,
empobriment i sofriment que pateixen les persones: estar a prop i amb una presència afectiva que s’expressa
en l’acollida, el respecte, l’escolta, la presència implicada en la recerca conjunta d’alternatives que genera
projectes de sentit, comunitaris, solidaris.

El servei a les Càritas parroquials des de Càritas Diocesana no és una acció o un programa més, sinó que el servei al
territori és l’eix a partir del qual es desenvolupa l’acció de Càritas a la diòcesi i de les actuacions i serveis que s’integren
a cadascun dels seus departaments.

la importància de la formació del voluntariat en les
càritas parroquials

Una bona acció voluntària és transformadora per a tothom qui hi pren part: per a les persones que reben l’acció i també
per a les persones que fan el voluntariat. Perquè sigui així, cal afegir a la bona voluntat, el sentit comú i l’assumpció de la
responsabilitat de formar-se en diferents àmbits. L’Escola de Formació del Voluntariat de Càritas cobreix aquesta necessitat
i és un espai d’intercanvi d’experiències i de debat sobre la intervenció del voluntariat social.

Tot i la situació actual no permet fer sessions formatives presencials, a Càritas no s’ha aturat el programa de formació
continuada dels voluntaris. Gràcies a les (mal) anomenades noves tecnologies, a Càritas Teià hem continuat assistint a
diferents cicles de reflexions entorn del voluntariat, molts centrats en la situació de pandèmia i com afrontar aquesta nova
realitat tan complexa.

- De la distància social a la proximitat personal Repensar la nostra acció arran de la COVID-19 A càrrec de Begoña
Román Maestre, doctora en filosofia, especialista en ètica i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

- Comprendre el suïcidi
A càrrec de Lourdes Mantilla, psicòloga sanitària de Càritas Diocesana de
Barcelona

- Com el Senyor té cura de nosaltres?
Meditació en temps de Quaresma al voltant de la tendresa de Déu amb
Toni Vadell i Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona.

sant jordi solidari a càritas teià
El Sant Jordi solidari a Càritas es farà divendres, 23 d’abril per la tarda, dissabte, 24 d’abril tot el dia i diumenge, 25
d’abril, pel matí.

Organitzarem la fira d’acord amb els protocols establerts per garantir la màxima seguretat sanitària de tots els assistents.



 OFICIS DE SETMANA SANTA:

- Dijous Sant, 1 d’abril:  missa a les 20:00 h i Adoració fins a les 22:00 h

- Divendres Sant, 2 d’abril: viacrucis a les 18:00 h i celebració a les 19:00 h

- Dissabte Sant, 3 d’abril: Vetlla Pasqual a les 19:00 h

- Diumenge de Resurrecció, 4 d’abril: missa a les 12:00

agenda mes d’abril

Hem editat un CANÇONER  pels nens i nenes de la Catequesi i grup de joves de la Parròquia. L’hem elaborat
amb el desig que el puguin gaudir amb goig i il·lusió a les Celebracions de Missa familiar i Misses Joves. Hi han
90 cançons, amb il·lustracions de colors, que hem repartit segons els moments litúrgics: Entrada, Perdó,
Parenostre, Pau, Comunió, Comiat, Nadales, Respostes Salm, Pregar i Celebrar.

Si desitjeu un exemplar ho podeu demanar als Catequistes o al Mossen. Preu : 3 €

cançoner missa familiar

Aquests dies farem record i celebrarem la passió, mort i resurrecció
de Jesús. Que siguin per a tots uns dies de descans i reflexió, una

invitació a escampar la Bona Nova de la salvació

Es dona la impossibilitat, enguany, de celebrar
les tradicionals processons tant en el temps
de Quaresma, de Setmana Santa i de Pasqua,
pels motius sanitaris actuals, atesa la pandèmia
de la COVID-19.

Si canviessin les actuals circumstàncies, amb
una millora de les dades sanitàries, i igualment
ho fessin les disposicions de les autoritats
corresponents, es podria reconsiderar la
possibilitat de celebrar les processons.

  agenda mes d’abril arxiprestat
  de la cisa

 PASQUA ARXIPRESTAL:  El 9 d’abril, a les 20h.
en el Santuari de la Cisa amb els laïcs i rectors del
Arxiprestat. Amb el lema: «Fem comunitat»

Equip de Catequistes



   intencions de les misses d’abril

moviment parroquial
Defuncions
Emilio Bayón Moreno (4-III-2021) 60 anys
Josep Maria Mateu Ramentol (19-III-2021) 44 anys
Joan Puigoriol Sala (22-III-2021) 85 anys
                                                               In pace Christi

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.

Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Santiago Domingo.
Pel Poble.
Pel Poble.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i
Maria-Teresa Mateu Sala, Josep-Maria Marcual Novell.
Salvador Vidal Vidal, Mercè Vidal i Miquel Edo.
Pel Poble.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey.
Fam. Espelt Badia. Ramón Mateu Vila. Tomas Lladó Castañer,
Jaume Lladó Casals, Pepita Lladó Casals i Antonia Casals Blay.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau,
Esposos Ramona Casals i Miquel Brunet.

Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Animes del Purgatori.
Pel Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela, Maribel Diego Consuelo i Josep Maria
Delgado i Núria Joaquim, Salvador Tarridas.
Domingo Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé, Berta i
Enriqueta Montserrat.
Pel Poble.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach. Xavier Puigoriol
Blanch.
Pel Poble.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà,
Dolors Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey
Miquel Riba i Joaquima Oller.

Francisco Badia i Mercè Ortega
aume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel Poble.
Pere Creus Botey, Joan Ribas, Familia Lladó- Ramentol i Israel
Moreno.
Jaume Saurel Milián Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.

DIJOUS  SANT
DIVENDRES SANT

Sant Francesc de Pàola
VETLLA PASQUA

DIUMENGE DE  PASQUA
DILLUNS DE PASQUA

St Joan B. de la Salle

Vigilia de  diumenge

2n Diumenge de Pasqua
Divina Misericòrdia

Vigilia de  diumenge

3e Diumenge de Pasqua

SANT JORDI 23

Vigilia de  diumenge

4r Diumenge de Pasqua
Sant Marc Evangelista

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

CATERINA DE SIENA,
patrona d’Europa

dj. 1         20’00h.
dv. 2         19,00h.

ds. 3      19’00h.
dg. 4     12’00h.
dl.5          8’00h.
dt. 6         8’00h.
dc. 7        8’00h.

dj. 8         8’00h.
dv. 9        8’00h.
ds. 10       8’00h.
                20’00h.

dg. 11     12’00h.

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

dg. 18     12’00h.

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

dj. 22        8’00h.
dv. 23       8’00h.
ds. 24        8’00h.
              20’00h.

dg. 25     12’00h.

dl. 26        8’00h.
dt. 27        8’00h.
dc. 28       8’00h.
dj. 29        8’00h.

dv. 30       8’00h.


