COMIAT DELS GERMANS DE LA SALLE
La Comunitat dels Germans de La Salle, a
partir d'aquest estiu, deixarà d'estar present
a Berga.

CARITAS
Els infants de Primera Comuniô, en les seves
ofrenes que feren a la celebraciô de la seva
festa, van aportar en total 170,64 euros per
Càritas. De part d'aquesta entitat, gracies a
tots ells.

DEFUNCIONS DEL MES DE JUNY
Carme Pajerols i Ferrer
Maria Fernanda Morales i Santiago
Germà Jesús Sirici i Escoda
Joan Capdevila i Guiteras
Maria Picart i Bertrán
Inés Viñas i Soler
Alfons Campos i Martínez
Anna Haro i Gallardo
Ramon Tubau i Quintana
Enric Barroso i Vizueta
Joaquín Gimeno i Murillo
Al Gel siguín!

CASAMENTS DEL MES DE JUNY
David Guixé i Casals, amb
Montserrat Illa Canals
Albert Prada i Giménez, amb
Isabel del Carmen González i Aguilar
Nizami Namazon, amb
M^ Querait Pintó i Fulla
Francisco Javier Liébana i Ureña, amb
Eva Luceño i Macarrilla
Eric Díaz i Subirana, amb
Susanna Ruaix i Rovira
Moltes felicitats!

DESPATX PARROQUIAL
Durant els mesos de juliol i agost, a les tardes,
no hi haurà servei de despatx parroquial.

Alguns germans, però, des de les comunitats
on viuran, seguirán fent tasques de docéncia
i de formado en el seu Col legi de Berga.
És per això que el proper diumenge, 29 de
juliol, a la Missa de les 12 i a l'església de
Sant Pere, reunits com a comunitat parroquial, donarem gràcies a Déu 1 els agrairem
el servei fet durant el temps de la seva
preséncia en la nostra parroquia.
Els Germans de La Salle son presents a
Berga des del mes de novembre de 1909. En
Lluís Rosal, fabricant important d'aquella
época, va ser el factor d'aquesta vinguda,
per això el primer col legi dugué el nom de
Col-legi Rosal
Va ser el 1958 que, en motiu de la
inaugurado de Tactual Col legi, prengué el
nom de La Salle en honor del fundador,
Sant Joan Bautista de La Salle.
Aquest centre docent, va ser durant molts
anys important, no sols per la ciutat de
Berga, sino per la comarca i más, ja que
havent-hi internat va augmentar considérablement el nombre d'alumnes.
A la década deis 90, experimenta una certa
crisi, que amb la reacció de les families i els
acords amb altres centres concertats s'ha
arribat a la situació actual: Centre d'Educació
Secundària Obligatoria.
És, per tant, ben logic afirmar que aquesta
preséncia durant aquests quasi cent anys, ha
estât important i beneficiosa per la formació
humana i cristiana dels nostres infants i
joves, i també ho ha estât el seu servei i la
seva coMaboració en els diferents camps i
tasques de la pastoral parroquial. És per tot
això i des d'aquí, que la parroquia manifesta
l'agraïment a tots els germans de la Salle
que hi han passat, i ho fa en la persona dels
actuals: Ramon, Just i Ángel.
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