PATRONAT DEL SANTUARI ECOLÒGIC
DEL CASTELL DE LA PARRÒQUIA DE GALLIFA
Plaça Rectoria, s/n. Tel. i Fax nº 93 436.04.08
08146 – GALLIFA
jdalmau@gallifa.com
http://www.santuariecologic.com

DIVERSES CELEBRACIONS FESTIVES DEL
SANTUARI ECOLÒGIC ANY 2016

30è APLEC AL
SANTUARI ECOLÒGIC DE GALLIFA

Diumenge, 5 de juny de 2016
Dia Internacional del Medi Ambient

SORTIDA DE RECONEIXEMENT I DESCOBERTA DE PLANTES AROMÀTIQUES
Diumenge 15 de maig a les 10 del matí.
El Santuari Ecològic organitza una passejada per a conèixer les
plantes aromàtiques del nostre entorn per conèixer les
propietats i les identitats de les plantes locals. Dirigits per un
expert en etnobotànica Ferran Obiols i Gerard Piñero.
.

NIT DELS ESTELS: ÚLTIMS DESCOBRIMENTS DE L’UNIVERS
Dissabte 16 de juliol a les 9 del vespre.
Estem vivint una època de grans descobriments científics i
l'astronomia n'és un clar exponent. En el nostre propi Sistema Solar
acabem de visitar Plutó, i encara no sabem quants planetes hi ha
perquè potser estem a punt de descobrir-ne un de nou. Si encara
anem més enllà, acabem de detectar la unió de dos forats negres
que han fet tremolar l'espai...

ARROSSADA POPULAR i
AMANIDA ECOLÒGICA
Informació i venda tiquets :
93.866.11.01 - 649.94.83.50 i jdalmau@gallifa.com

CONCERT D’ESTIU
Dissabte, 4 de setembre a les 9 del vespre
( A confirmar dia i hora )

Per informacions Tl. – 649.94.83.50 - 93.866.02.18

El Santuari Ecològic del Castell de Gallifa vol ser el símbol de la conjunció
de les dues constants que emergeixen amb més força avui – l’ecologia i el
nacionalisme- i que seran el teixit i la trama de la nova etapa de la humanitat en
el seu peregrinatge cap a l’absolut: l’alliberament dels pobles sotmesos, com
Catalunya, i l’atenció per conservar i potenciar la Natura com el bressol i la llar de
la gran família humana.
Heus aquí el significat profund –el far- del Santuari Ecològic de Gallifa. Del

llibre: Catalunya Segrestada de Mn. Dalmau

30 ANYS DEL SANTUARI COM A PUNT D’ATENCIÓ
ECOLÒGICA

P R O G R A M A D’ A C T E S

En el 30è aniversari de l’Aplec del Santuari, vull posar l’atenció en
un aspecte concret que inclou la visió global renovadora del
pensament ecològic i que habitualment és exclòs del seu àmbit: les
nacions oprimides.

DIUMENGE, 5 DE JUNY DE 2016


A les 10 h. del matí: Crida a l’APLEC amb campanades
solemnes

L’ecologisme càndid i bondadós concreta les seves atencions a
protegir els animals i les plantes en risc d’extinció; defensa la
puresa de les aigües dels mars i dels rius, l’atmosfera i els aires
nets.



A les 11 h. del matí: Concentració a la pl, Espai-Xirinacs
amb l’obertura de la jornada, amb el tradicional:

L’ecologisme oficial no s’adona que un munt de pobles, cultures i
nacionalitats sotmeses estan a punt de desaparèixer i ser
esborrades del mapa. L’acció trepidant i depredadora dels arrogants
Estats —també dels europeus— devora i assimila instintivament tot
allò, encara viu, que pot competir amb el seu poder i fer-lo
disminuir dins les seves fronteres.
L’agressiva competitivitat del món postmodern no té temps ni espai
per a posar l’atenció preferent en el Tercer Món, on milions d’éssers
humans són víctimes d’aquest munt de necessitats frívoles i inútils
de l’ampli i luxós balneari d’Occident, protegit de les masses
ignorants i famolenques per una espinosa reixa burocràtica.
Actualment, es pot veure en el cas dels refugiats sirians que
demanen ajuda a Europa i aquesta els hi tanca les portes.
El Santuari de la Mare de Déu de l’Ecologia vol continuar obert i
atent a aquest món divers que compartim amb la naturalesa, amb la
mirada fixada al futur per crear noves formes d’expressió més
adients a la sensibilitat i a la mentalitat del nostre món.
Us desitgem que passeu una bona festa ecològica!

Mossèn Josep Dalmau

“ELOGI A LA NATURALESA”
A càrrec de Sílvia Cóppulo, comunicadora i periodista.


A continuació el bisbe Joan Godayol i Mn. Dalmau presidiran la
“Pregària sobre el Món” des de la talaia del Santuari ecològic.
Per acabar es cantaran els Goigs de La Mare de Déu de
l’Ecologia.



Homenatge a Muriel Casals, diputada del Parlament de
Catalunya i ex presidenta d’Òmnium Cultural, a càrrec de
l’actual president, Jordi Cuixart.



I com a petit entreacte, ho celebrarem amb coca i mistela d’en
Pere Turon, forner i pastisser nascut a Gallifa.

 Tot seguit la Coral Polifònica de la Sagrada Família
interpretarà un recital de cançons populars dirigit per la
directora Lucia Béresová.
I els que vulguin quedar-se a dinar, a les 2/4 de 3 del
migdia

Arrossada popular i amanida ecològica: 9 Euros.
Informació i reserva tiquets: Tl. 93.866.11.01 i 649.94.83.50
jdalmau@gallifa.com

