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Vacances per a famílies nombroses
Xavier Novell, bisbe de Solsona

És sabut que al bisbat s’inicià l’estiu passat un projecte
que cridà l’atenció de molts: el projecte «Vacances per a
famílies nombroses». «El projecte té com a finalitat reunir la família i passar uns dies de vacances?» «Ho he entès bé?», deien alguns. Doncs sí! El projecte permet i facilita que pares i fills puguin gaudir d’uns dies de descans
en un entorn bonic, deixant descansar el cos i alimentant
l’esperit. Va adreçat principalment a famílies nombroses
que, a causa de la seva generositat, han de renunciar a les
vacances que desitjarien.
En un tuit del papa Francesc llegia: «L’estiu dóna a moltes persones l’oportunitat de descansar. És també un
temps favorable per a cuidar les relacions familiars.» I és
que l’estiu és un temps apropiat per a enfortir els vincles
familiars que, a causa del ritme accelerat que es porta
durant l’any, sovint poden quedar debilitats per la falta
de diàleg intens i serè.
L’estiu passat el projecte tingué tant d’èxit que el bisbat ha disposat enguany d’una nova rectoria per a l’esmentada finalitat, passant de dues a tres. Enguany, les
inscripcions online van a bon ritme. Fins ara ja són moltes les famílies que han fet la sol·licitud sigui a la rectoria de Cambrils, a l’Hostatgeria Santuari Lurdes de la
Nou o bé a la rectoria de Vila-sana. El termini de pre-

inscripció, a la web del bisbat, acaba el dia 31 de maig.
Us facilito alguns fragments de les valoracions fetes per les
famílies que van participar d'aquest projecte el curs passat:
«Gracias por todo. Hemos tenido unes vacaciones inesperadas. Esperamos que podáis seguir con este plan de
vacaciones familiares para familias numerosas.»
«Se’ns ha quedat curta l’experiència i repetiríem sense
pensar-hi gaire!»
«Nosaltres estem molt agraïts al Senyor per aquests dies
tan fantàstics. Veure els fills contents gaudint és un signe més d’amor de nostre Senyor!»
«Donem les gràcies per tots aquests dies que han fet de
nosaltres una família més unida.»
«Volem agrair aquesta iniciativa desitjant que el Senyor
els continuï ajudant i guiant en aquesta pastoral. Estem
molt contents!»
«Estamos muy agradecidos al obispado por esta iniciativa. Proponemos ampliar la oferta de casas para el
próximo curso.»
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