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Ramon Padullés assumeix la
presidència de Càritas Arxiprestal
Solsona-Morunys

Ramon Padullés i Rossell, nou president de Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys Foto: Ramon Estany

Ramon Padullés i Rossell és des d'aquest dijous 22 de febrer, el nou president de Càritas
Arxiprestal Solsona-Morunys.
Padullés va ser ratificat en el càrrec en l'assemblea celebrada ahir dijous al vespre, davant d'una
trentena de socis, voluntaris i membres de la Junta, i pren el relleu a Josep Montanyà i Tomasa,
que va morir el passat 15 d'octubre.
Padullés, que va presidir inicialment l'assemblea com a vicepresident, va voler tenir un
reconeixement a Montanyà "pel seu esforç i la dedicació inestimable que mai podrem agrair prou."
Va ser al final de l'assemblea, en un punt extraordinari, que es va procedir a presentar als
assistents la proposta de nova junta i president.
Padullés va exposar que davant el fet inesperat del traspàs del president de l'entitat, Josep
Montanya`, el passat 15 d'octubre, s'ha procedit a cobrir la vacant de president a la Junta, i altres
vacants, com la baixa voluntària de la secretària, després de molts anys al càrrec.
Així doncs, per cobrir les vacants, en una reunió d ela Junta celebrada fa algunes setmanes, es va
acordar presentar a l'Assemblea les següents candidatures:
President: Ramon Padullés i Rossell
Vice president: Salvi Nofraries i Bellvehí
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Secretari: Roser Camps i Solà
Vocals: Montserrat Barrera i Bajona, Esteve Algué i Cardona.
I continuen sense canvis:
Tresorer: Josep Lluís Alonso Rodríguez
Assessor religiós: Mn. ignasi Montraveta i Cinca
Vocals: Hermínia Puig i Badia, Conxita González i Castillo, M. Àngels Piñol i mateu, Antoni
Cardona i Barrera.

La nova Junta de Càritas Arxiprestal Solsona Morunys, amb els membres sortints i els nous Foto: Ramon
Estany

Diàleg amb el bisbe de Solsona
Una de les primeres accions que vol fer la nova junta és reunir-se amb el bisbe de Solsona,
Xavier Novell, ja que en el temps de l'anterior president, el bisbe havia parlat amb Josep Montanyà
manifestant la necessitat de tornar a ajuntar les dues Càrites que hi ha actualment a Solsona
(Càritas Parroquial i Càritas Arxiprestal), i fer-ne una de sola i valenta.
Padullés va reblar s'anirà a parlar amb el Bisbe i "li demanarem que consolidi allò que va
manifestar a l'anterior president"
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