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Vacances per a famílies nombroses
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Un dels projectes que el bisbat de Solsona ha dut a terme
aquest estiu, per segon any consecutiu, ha estat l'oferiment
de rectories per a les vacances de famílies nombroses.
Durant els mesos d’estiu vint-i-cinc famílies (de tres o
més fills) han gaudit d’una setmana de vacances en una
de les rectories que s’oferien: rectoria de Cambrils (Solsonès); rectoria de Vila-sana (Pla d’Urgell); hostatgeria
del santuari de Lurdes de la Nou (Berguedà).
La idea em va sorgir ara fa dos anys, arran de valorar la
importància que les famílies més nombroses poguessin
gaudir d’un espai bonic en algun lloc propici per al descans
i, sobretot, per a compartir i reforçar l’entorn familiar.
L’experiència ha estat molt positiva, totes les famílies que
han participat en el projecte han estat molt contentes i
agraïdes, sobretot per l'acolliment que han rebut i el regal
de poder gaudir d'uns quants dies de descans, que, a no ser
per aquest projecte, difícilment haurien aconseguit.
Gran part de les famílies han manifestat per escrit el seu
agraïment. Tot seguit us n'avanço alguns fragments (tro-

bareu la resta a la pàgina web www.bisbatsolsona.cat):
«En primer lloc, vull agrair l'oportunitat de poder participar i gaudir d'aquest projecte de vacances. Déu ens estima tant que, sense demanar-ho, ens ha donat el regal
d'aquest lloc, tot per a nosaltres, una benedicció.»
«Només vull dir-vos gràcies per aquesta iniciativa. Les famílies nombroses estem, en general, desateses, tenim contínuament despeses que no ens permeten gastar gaire a
fer vacances... De tant en tant una llum brilla en la foscor.»
«Agraïdíssim. Aquesta és la paraula que millor descriu
com marxem d'aquí. La casa i l'entorn són fantàstics i
idonis perquè una família com la nostra pugui retirar-se
uns dies de l'atrafegada vida que portem, afavorint que
la família visqui experiències úniques i que de bon segur
recordarem la resta de la nostra vida.»
«Gràcies per deixar-nos aquesta casa tan bonica i per les
persones que ens han acollit. Tota la família hem anat a
la gruta de la Verge i cadascú ha demanat una cosa per
dins i després hem resat una avemaria.»
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