
32è APLEC AL SANTUARI DE L’ECOLOGIA
GALLIFA

DISSABTE 20 D’OCTUBRE DE 2018

   COMIAT A  MOSSÈN JOSEP DALMAU         
            CREADOR DEL SANTUARI

El Patronat del Santuari Ecològic de Gallifa, en record de mossèn Dalmau, que
va  morir  el  passat  5  de  setembre,  ha  decidit  celebrar  la  cerimònia  de
l’enterrament de les seves cendres al Santuari, seguint la seva voluntat. L’acte
tindrà lloc el dia 20 d'octubre, coincidint amb el 92è aniversari del naixement del
mossèn. La cerimònia s’emmarcarà dins el 32è Aplec, una de les festes més
emblemàtiques d’aquest Santuari.

11:00 h. A l’auditori

Els actes començaran a les 11 del matí amb el parlament d’Arcadi Oliveres,
economista  i  activista  per  la  justícia  social  i  la  pau,  que  tractarà  sobre  la
persona de Mossèn Dalmau.

A continuació actuarà la  Coral  Poble que canta sota la  direcció  del  mestre
Jaume Llobet, donant un aire festiu i patriòtic a la diada.

12:00 h. A l’ermita del Santuari

Cerimònia  per  a  dipositar  les  cendres.  Durant  l'acte  intervindrà  Ramon  M.
Nogués,  escolapi  i  biòleg,  amb unes paraules  sobre  la  transcendència.  Tot
seguit actuarà el quartet musical Amics de Mn. Dalmau. Al final es cantaran els
Goigs de la Mare de Déu del Castell, protectora de l’ecologia.  

13:00 h. A l’auditori

Se  celebrarà  l’acte  d'Acomiadament  popular,  on  les  persones  que  vulguin
participar podran intervenir breument per a expressar les seves experiències,
vivències o tractar aspectes relacionats amb Mn. Dalmau.

14:00 h. A l’esplanada de les barbacoes

L’Aplec acabarà amb un  Dinar groc solidari, com feia temps el mossèn volia
organitzar  en el  Santuari,  per  a  recolzar  als  nostres polítics empresonats  o
exiliats. Els beneficis del qual aniran destinats a la Caixa de Solidaritat.

Ens  plauria  molt la  vostra assistència als  actes  del  32è  Aplec  del  Santuari
Ecològic de Gallifa.

Benvinguts  al  Santuari  de  l’Ecologia,  una  de  les  obres  més  estimades  pel
Mossèn Dalmau.


