
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 de gener de 2023       Nº 1022 
 

ENS HA DEIXAT MOSSÈN LLUÍS SOLÀ 

A la mort li és indiferent la data i el dia de Nadal es va endur Mn. Lluís Solà i 

Triadú, rector emèrit de la parròquia de Sant Esteve, d’Olot. S’intuïa, per les 

notícies que es tenien, el traspàs en una d’aquestes dates assenyalades i s’han 

complert els darrers vers del Cant Espiritual, de Joan Maragall: «Si’am la mort 

una major naixença!» Tancà els ulls, per obrir-los en l’altra vida, en la Nativitat 

del Senyor. En les darreres setmanes la seva salut empitjorà, fins al punt que se 

l’hagué d’ingressar a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla, de Girona, per les 

constants atencions que sanitàriament necessitava. Es trobava en una situació 

delicada, pel cúmul de xacres que patia des de feia mesos, però la seva ferma 

voluntat de servei sacerdotal el mantingué actiu fins fa ben poc, anant a dir la 

missa vespertina diària al santuari de la Mare de Déu del Tura. La deia assegut, 

quan les forces minvaren la seva voluntat i el frenaven. 
 

Arribà de rector de la parròquia de Sant Esteve, d’Olot, el 1997, després del 

decés de Mn. Emili Montal, i hagué d’afrontar la continuïtat de les obres 

pendents a l’església, com el projecte l’electrificació, pintat i decoració (1999-

2001); va fer restaurar el retaule del Roser (1998); celebrà el vint-i-cinquè 

aniversari de la coronació canònica de la Mare de Déu del Tura (2000); cedí 

l’Arxiu Parroquial a l’Arxiu Històric Comarcal per considerar que era millor tenir 

la documentació a prop que no pas lluny; creà la distinció per reconèixer serveis 

a la comunitat parroquial (2002); realitzà la reforma del Casal Marià (2001-

2003); va estrenar l’ascensor (2006) per facilitar l’accés al temple de les 

persones amb mobilitat reduïda; traslladà la Pietat, de Ramon Amadeu, a la 

capella ubicada dins l’església parroquial (2007) i, ja més cap aquí, inaugurà a 

la capella de la Puríssima el Tresor-Museu (2013), i promogué un conveni amb 

l’Ajuntament per la cessió d’ús del recinte fortificat de Sant Francesc (2014). 

Amb un somriure comentà, alguna vegada, que l’havien enviat a Olot a fer de 

rector i es trobà que exercia d’administrador de finques. En el camp ministerial 

s’ocupà de més d’una parròquia olotina: Batet de la Serra (2004-2016) i Sant 

Cristòfor les Fonts (2004-2016).  
 

Veié com a Olot convivien altres creences religioses, mentre minvaven els 

practicants catòlics i creixia la incredulitat. Marxaren els escolapis (2003) i les 

monges paüles (2007), commemorà el segon centenari (2003) de la naixença 

de Lliberada Ferrarons, declarada més tard venerable (2009); formà part del 

grup de Diàleg Interreligiós d’Olot (2009) i, amb pesar, hagué de deixar de 

publicar (2014) la revista Alimara, quan la parròquia no podia suportar la 

despesa que ocasionava. Va ser membre del Col·legi de Consultors (2004-2008) 

i arxipreste de l’Alt Fluvià (2006-2015). Superada l’edat establerta 

canònicament per jubilar-se, romangué al front de la parròquia de Sant Esteve 

fins al 2016, als 80 anys, i passà llavors a la residència sacerdotal del Casal 

Marià, bo i continuant la col·laboració amb les parròquies 
 

Era un excel·lent orador, músic, gran conversador que no defugia de tractar de 

qüestions doctrinals polèmiques, es feia estimar i, amb tarannà humil i discret, 

es va guanyar l’amistat de molta gent i de la feligresia, tot introduint els canvis 

convenients en la litúrgia i en les activitats parroquials, incloses les 

assistencials. Durant uns quants anys, la rectoria va ser una desfilada assídua 

de persones que li demanaven ajuda. S’afeccionà, en el temps lliure, a la 

creació de maquetes de suro d’esglésies, i deixà la col·lecció a la parròquia, 

essent exposades (2017) en una sala de sobre la sagristia. La missa exequial 

se celebrà el dimarts d’aquesta setmana, al matí, a l’església de Sant Esteve, 

essent concelebrada per nombrosos sacerdots i amb una gran assistència de 

públic. Josep Murlà 

 

 

Mn. Lluís Solà fou nat a Lla-

nars el 17 de març de 1936, 

cursà els estudis eclesiàstics 

al seminari gironí i fou ordenat 

prevere el 23 de maig de 

1959 a la catedral de Girona. 

Inicià el seu ministeri a les 

Preses i després a la parròquia 

olotina de Sant Esteve. El 

1963 va ser nomenat ecònom 

de la Valldelbac, Castellar de 

la Muntanya i Oix, a més d’en-

carregat de Sant Miquel de 

Pera i Talaixà. Passà d’ecò-

nom (1965) a Vilanna i tres 

anys després va ser-ho també 

de Sant Julià de Llor, 

compartint els càrrecs amb el 

de consiliari dels Moviments 

Familiars Rurals. Se li encarre-

gà com a ecònom (1970), la 

parròquia de Sant Joan Baptis-

ta, de Pineda de Mar, i la 

capellania de les religioses de 

la Companyia de Maria, de 

Calella de la Costa. Fou 

nomenat rector (1976) de la 

parròquia de Sant Feliu, de 

Girona, servei que compartí 

(1978) amb el de director del 

Secretariat Diocesà de Cate-

quesi. Després (1983) va ser 

nomenat ecònom i després 

rector de Santa Maria, de 

Blanes, exercint alhora d’arxi-

preste de la Tordera (1989-

1997) i vicari episcopal de la 

Zona Pastoral de la Costa.  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

► CAP d’ANY  I  REIS 

Avui, vuit dies després de Nadal, celebrem amb joia Santa 

Maria, Mare de Déu.  

Després de la magnífica benedicció de pau de la primera 

lectura “Que el Senyor et beneeixi i et guardi, que et faci veure la 
clar de la seva mirada i s’apiadi de tu Que el Senyor giri cap a tu la 
mirada i et doni la pau”  (Nm 6,22‐27), la litúrgia de la Paraula 

segueix amb la segona lectura  de sant Pau que proclama:  
«quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu Fill, nascut 
d’una dona, nascut sota la Llei, per rescatar els qui vivien sota la Llei, 
perquè obtinguéssim ja la condició de fills» (Ga 4,4‐7), i l’Evangeli 

ens convida a contemplar la santedat de Maria. Calia que 

hi fos Maria per a donar el Fill de Déu al món, i ella havia 

dit que sí! Un cop nascut,  afegeix l’evangeli, «Maria conser-
vava aquests records en el seu cor i els meditava» (Lc 2,16‐21).  

Aquests dies les festes casolanes nadalenques posen de 

manifest el millor de nosaltres mateixos: tenim ganes de 

viure amb lluminositat i ho desitgem també pels altres, per 

tothom.   Ens podem sentir enfortits amb l’esperança que 

neix de la fe en Jesús (Ga 4,4-6).  

Posem la nostra mirada en Jesús:  sentint-nos i essent fills 

de Déu i, per tant, cridats a viure com  a tals i com a 

germans de tothom.  

Avui una mirada intensa cap a Maria, la Mare de Déu. 

Sense ella Déu no hauria pogut fer el que va fer. Ni de la 

manera com ho va fer. Una mirada immensament agraïda.  

Una altra mirada cap a Josep, per completar la sagrada fa-

mília. El que aprenia a mirar‐s’ho tot amb la mirada de 

Déu.  

Una mirada cap als pastors, els que es van moure gràcies 

a l’anunci dels àngels i ho van creure. I van veure ells al 

seu torn tot el que Déu estava realitzant (Lc 2,16‐21). 

Una mirada de benedicció per demanar que el Senyor 

mateix ens faci veure la claror de la seva mirada (Nm 
6,22‐27) perquè aquesta mirada és de benedicció també 

per al nostre any nou, dos mil vint-i-tres. Que estigui més 

ple de pau. Que ens doni un dels més preuats dons que 

prou falta ens fa: la pau, a nosaltres i a tot el nostre món.  

I, divendres (Reis), és clar, una mirada a la manifestació, 

“Epifania”, del Déu fet home a aquells Mags, vinguts 

d’Orient, seguint una estrella, un signe que Déu mateix els 

ha posat en el seu camí (Mt 2,1‐12). Déu se’ls dona a 

conèixer i, amb ells, se’ns dona a conèixer a totes les 

persones, de tots els temps, races i cultures, fins arribar a 

nosaltres.  

Mirem endavant, i amb confiança aquest 2023! Amb 

esperança i amb responsabilitat. Fent-nos costat. I, 

preguem al Príncep de la Pau i a Santa Maria que “la pau 
ens acompanyi per camins de veritat, de justícia i de solidaritat”. 
Manllevant les paraules de Pere Casaldàliga, tenim un 

repte i un bon motiu de compromís: “Com més som, més 
podrem donar, com més donem, més rebrem. aproximar-se als crits 
de les necessitats i de les esperances del món. Hem de ser llevat 
d’esperança. Jo repeteixo que ens ho poden prendre tot, menys la 
fidel esperança”. 

Diga’m com et mires la vida, el nou any que encetem, i 

sabré, amb quina disposició d’esperit i de vida l’entomes! 

Que tinguem un bon any nou, de pau i de bé.    

Que l’Epifania faci expressiva la tendresa de Déu que 

tenim en l’Infant de Betlem. 

 
 

 

  

 ►TROBAREN MARIA I JOSEP AMB EL NEN  Lc 2, 16-21 
Déu i Pare nostre, volem començar l'any 

donant-te gràcies perquè sempre 
ens beneeixes, ens guardes i ens ofereixes la pau. 

Com Maria, la mare de Jesús i nostra, 
ajuda'ns a ser persones de cor obert 

per poder acollir cada dia els teus dons, 
especialment per poder rebre, meditar i viure 
la teva Paraula que és font de llum i de vida. 

Si tu, que ets el nostre Pare, 
vols omplir-nos amb els teus dons, 

ajuda'ns a viure de tal manera 
que sapiguem escampar 

la teva bondat, el teu amor i la teva pau. 
Que no hi hagi persones que s'allunyin de tu 

a causa del nostre egoisme, la nostra fe, 
la nostra vida trista o la nostra falta de testimoni. 

Ajuda'ns, Pare, 
a donar aquell testimoni de vida 

que encomani el desig d'anar a l'encontre de Jesús, 
de trobar-lo, com els pastors 

el van trobar amb Maria i Josep, 
i de viure la gran joia de sentir-se salvats per Ell 

i, amb Ell, poder-te anomenar «Abbà, Pare!» 
 

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Engràcia Dorca Palomeras, als 95 anys 

Paquita Morales Carpio, als 72 anys 

Rosa Arau Rigat, als 79 anys 

Consol Romero Batlle, als 88 anys 

Francesc Plana Pagès, als 93 anys 

Mª Teresa Costa Palomeras, als 89 anys 

Maria Giralt Claret, als 94 anys 

Carles Fontfreda Gratacós, als 93 anys 

Rafael Guix Nogué, als 92 anys 

Maria Colldecarrera Compte, als 62 anys 

Loreto esquena Ribas, als 96 anys 

Pilar Artés Torra, als 92 anys 

Rosa Torrent Gelis, als 91 anys 

Concepción Gómez Rodríguez, als 82 anys 

Juan José Gómez Perea, als 79 anys 

Matilde Amat Fortet, als 91 anys 

Caterina Oliveras Sitges, als 90 anys 

Ramon Estañol Clapera, als 68 anys   
Concepció Vila Coma, als 94 anys           

José Montoro Molina, als 77 anys           

Rosario Ríos Conde, als 96 anys            ! 

Mn. Lluís Solà Triadú, als 86 anys 

Pilar Lahoz Morellón, als 93 anys 
 

►Divendres, 5-6 de gener EPIFANIA–Reis: HORARIS 
A la majoria d’esglésies hi ha el mateix horari de 

les Misses o Celebracions que  les vigílies i els 

diumenges i festius. Però, a Sant Roc sols hi 

haurà Missa el divendres, a les 11 h. I, pel que fa 

a Riudaura, a Sant Pere Màrtir i Les Fonts, no hi 

haurà Missa-celebració.  
 

► SANT ESTEVE: pro imatges a la façana 
Podem  fer els nostres DONATIUS a través de les 

caixetes de l’església i també dels comptes 

oberts, bo i fent constar aquesta destinació:  

CaixaBank             ES62 2100 0008 2202 0088 9251 

BancSabadell     ES15 0081 0086 0900 0245 1848 

Olot, Sant Esteve - | Bisbat de Girona (bisbatgirona.cat) 
 

 

 

 

http://www.bisbatgirona.cat/ca/parroquies/c/1446-olot-sant-esteve.html

