
Queridos diocesanos:
En la Encíclica “Laudato Si”, el Papa 

Francisco nos invita a buscar las raíces éti-
cas y espirituales de los problemas 
medioambientales. El recurso a la ciencia y 
a la técnica puede ayudar a detectar los 
síntomas, pero nunca alcanza la raíz de 
estos problemas, que reside en actitudes 
fundamentales del espíritu humano.

Una de las raíces éticas y espirituales de 
la crisis ecológica es la actitud del hombre 
ante la naturaleza. En lugar de mantener 
una mirada contemplativa, el ser humano 
se muestra despótico y autoritario con la 
naturaleza, a la que quiere controlar para 
que se doblegue a sus propósitos. A la 
razón moderna, que es objetivante y anali-
zadora, sólo le interesa experimentar y 
controlar la realidad. Pero esta actitud pro-
voca la desolación de la naturaleza, las 
mutaciones irreversibles del hombre (téc-
nicas de manipulación genética) y la des-
trucción del planeta Tierra como espacio 
vital del hombre.

También se degrada el medio ambiente 
cuando el ser humano se pone en el centro, 
sin advertir que no puede actuar como un 
dominador absoluto, sino que debe respe-
tar la estructura de la naturaleza y los 

límites que ésta le impone. Cuando el hom-
bre se cree el centro, lo subordina todo a 
sus intereses inmediatos. Esta lógica le 
conduce a buscar el mayor beneficio en 
todo y lleva consigo tanto a la explotación 
de las personas como a la degradación del 
medio ambiente (cf. LS 123). 

Otra raíz del problema ecológico está en 
la confianza ciega en los avances técnicos. El 
ser humano con su inteligencia ha hecho 
posible extraordinarios avances técnicos (en 
medicina, ingeniería, comunicaciones,…). 
pero el enorme poder que la técnica otorga 
al hombre puede volverse contra él. La téc-
nica puede crear bombas potentes y sofisti-
cadas, que se vuelven contra el ser humano 
y contra la naturaleza. Puede también mani-
pular genéticamente al hombre o las espe-
cies naturales. El crecimiento técnico tiene 
que ir acompañado de un crecimiento en 
conciencia, responsabilidad y valores (cf. LS 
105). Los objetos que produce la técnica no 
son neutros. Los problemas se presentan 
cuando dejamos de pensar en los fines de la 
acción humana (cf. LS 61).

A esto va unida la ilusión de que es posi-
ble un crecimiento infinito e ilimitado. Se 
piensa que la técnica da poder al hombre 
para lograr que la naturaleza le obedezca y 
crezca la riqueza sin límites. Se trata –dice 
el Papa- de “la mentira de la disponibilidad 
infinita de los bienes del planeta, que lleva a 
estrujarlo hasta el límite y más allá del lími-
te” (LS 106). Hemos de ser conscientes de 
que los recursos son limitados y también la 
posibilidad de crecimiento.

Hacer frente a los problemas medioam-
bientales y a sus consecuencias en el ser 
humano exige un cambio en la manera de 
situarnos ante el mundo con el fin de tener 
una visión más amplia e integradora del 
mismo. No bastan las soluciones técnicas. 
Necesitamos hacer frente a las raíces espi-
rituales de los problemas, con el objetivo 
de promover un “desarrollo humano, sos-
tenible e integral” (LS 18).
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Dani Martín és educador 

social i tècnic del progra-
ma d´habitatge i acompa-

nyament en drets de Càritas 
Menorca. Amb ell analitzem la 
situació de les persones sense llar 
i les possibles solucions.
Dani, quin percentatge 
de persones sense llar  
hi ha actualment a Espanya?
-Fa pocs dies (el 29/10/20) Càritas Espanyola 
presentava l’informe “Las personas en situación 
de sin hogar acompañadas por Cáritas. Contexto en 
2019 y durante el estado de alarma y la COVID-
19”, que estima que actualment ja són unes 
40.000  persones que viuen al carrer a Espanya, 
dada molt superior a les 33.000 persones iden-
tificades el 2015. Però també ens han de preo-
cupar les dades de la població que, tot i tenir un 
habitatge, es troben en situació d’inseguretat, 
pobresa energètica, risc de desnonament, acolli-
ment institucional... etc. En el VIII Informe sobre 
exclusió i desenvolupament social a Espanya 
(FOESSA) es recull que gairebé 2,1 milions de 
persones viuen situacions d’inseguretat a l’habi-
tatge.  A més, al voltant de 4,6 milions de perso-
nes viuen situacions d’habitatge inadequat. 

I a Menorca amb quina situació ens tro-
bam?
-Les dades que dona la Fundació FOESSA a 
l’Informe sobre exclusió i desenvolupament 
social a Balears 2019 mostren que un 10,8% de 
la població es troba en una situació d’habitatge 
inadequat i el 7,5% en una situació de vivenda 
insegura. A Menorca el sensellarisme és una 
realitat present en la nostra societat, però invi-
sible per a molts. Els pisos socials de Càritas 
estan a la seva màxima ocupació; les cases 
d’acollida municipals estan plenes i amb llistes 
d’espera. Acompanyam diàriament situacions de 
patiment de persones i famílies que veuen peri-
llar un dret fonamental com és una llar.

Recentment Càritas Menorca ha presen-
tat la campanya «Ningú sense llar». En 
què consisteix aquesta campanya?
-«Ningú sense llar» es duu a terme des de 1992 
i el seu objectiu últim és fer realitat el propi 
lema de la campanya. Cada any se celebra 
aquesta campanya i es realitzen a tot l’Estat una 
sèrie d’accions que pretenen sensibilitzar, com-
partir i generar coneixement al voltant de la 
situació de les persones sense llar. 

Quin tipus de suport donen les cases 
d’acollida?
-Vaig treballar durant 2 anys a la casa d’acollida 
de Ciutadella i és un suport  important. És un 
recurs d’urgència per a moltes situacions límit, 
que cada cop s’evidencien més en el nostre 
acompanyament diari. 

Hi ha col.laboració per part de les admi-
nistracions públiques?
-Les administracions públiques han de garantir 
els drets a la ciutadania, les seves accions han 
d’anar encaminades cap a la protecció i ben-
estar dels seus ciutadans. Les entitats han de 
col·laborar dins d’aquest triangle d’actors per 
garantir que les persones puguin gaudir dels 
seus drets amb igualtat i dignitat. Cal pregun-
tar-nos: ¿Per què van tancar les portes durant 
els mesos més durs d’aquesta pandèmia?

Toni Olives
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L’evangeli d’aquest diumenge ens 
parla d’un “home” que marxa per 
fer un llarg viatge (és la mort de 

Jesús, experimentada pels deixebles com a 
“absència”). Per això confia els seus béns als 
seus servents (deixebles), a cadascú segons 
la seva capacitat.

Quan torna, després de molt de temps, 
els demana comptes, i es mostra molt gene-
rós amb els servents que han fet rendir els 
talents que havien rebut. Aquesta generosi-
tat es manifesta no solament perquè aug-
menta els bens confiats als servents bons 

sinó, perquè els invita a “entrar al goig del teu 
Senyor” és dir, a participar de la seva mateixa 
vida. 

Com en el cas de diumenge passat, de les 
cinc joves que no havien pres oli per les 
seves torxes, el servent gandul és llançat 
fora, a les tenebres. Aquest servent, en rea-
litat no ha fet cap mal; només ha tingut vessa 
i ha estat covard. “Llanceu-lo fora, a la tene-
bra”, és simplement la conseqüència de no 
haver acceptat el do.

Què vol dir en aquest cas ser un bon ser-
vent i administrar bé els “talents” rebuts?. El 

bon servei es redueix a açò: “tenia gana i em 
donàreu menjar, tenia set i em donàreu de 
beure...”. En realitat els “talents rebuts” con-
sisteixen en tenir un “cor amb capacitat 
d’estimar”. Els humans hem rebut un cor per 
a estimar. Si estimem, haurem estat uns 
bons administradors i serem convidats a 
participar en el goig de Déu; si no estimem, 
val més “donar” el cor rebut a qui vulgui fer-
lo servir. “Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en 
té deu. Perquè a tot aquell qui té, li donaran 
encara més, i en tindrà a vessar; però al qui no 
té, li prendran fins allò que li queda”.

Diumenge XXXIII de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle A

Lectura del llibre dels 
Proverbis 

31, 10-13. 19-20. 30-31
Que en té de valor una bona 
esposa. Es molt més preuada que 
les perles. El cor del seu marit hi 
confia, no són escassos els guanys 
que en treurà. Durant tota la vida 
el farà feliç, i no desgraciat. Es pro-
cura la llana i el lli, que les seves 
mans transformen com vol. Pren a 
les mans la filosa, i els seus dits 
agafen el fus. Obre les mans als 
pobres, allarga el braç als indigents. 
L’encant és aparença, la bellesa 
s’esvaeix; l’esposa que creu en el 
Senyor és la que val tots els elogis. 
Dedicau-li càntics pels fruits del 
seu treball: que la seva obra l’elogiï 
davant tot el poble.

Salm responsorial   127
R: Feliç tu, feel del Senyor.

Lectura de la 1ª carta de sant 
Pau als cristians de Tessalònica

5, 1-6

Lectura de l’evangeli segons 
sant Mateu                  25, 14-30
 En aquell temps Jesús digué als 
deixebles aquesta paràbola: “Un 
home que se n’anava fora del país, 
cridà els seus administradors i els 
confià els seus béns. A un li donà 
cinc milions, a l’altre dos i a l’altre 
un, segons la capacitat de cadascú, 
i se n’anà. El qui n’havia rebut cinc 
anà tot d’una a negociar-hi, i en 
guanyà cinc més. També el qui 
n’havia rebut dos en guanyà dos 
més. Però el qui n’havia rebut un 
guardà en un amagatall els diners 
del seu amo. Al cap de molt de 
temps l’amo tornà i els demanà 

comptes. Es presentà primer el 
qui havia rebut cinc milions, dugué 
també els cinc que havia guanyat i 
digué: Senyor, m’havíeu confiat 
cinc milions i n’he guanyat cinc 
més. L’amo li va dir: Molt bé. Ets 
un administrador de tota confian-
ça. Allò que t’havia encomanat, ho 
has administrat feelment. Ara t’en-
comanaré molt més. Entra a cele-
brar-ho amb el teu Senyor. Es 
presentà després el qui n’havia 
rebut dos i digué: Senyor, m’havíeu 
confiat dos milions i n’he guanyats 
dos més. L’amo li va dir: Molt bé. 
Ets un administrador bo i de tota 
confiança. Allò que t’havia enco-
manat, ho has administrat fidel-
ment. Ara t’encomanaré molt 
més. Entra a celebrar-ho amb el 
teu Senyor. Es presentà també el 
qui n’havia rebut un, i digué: 
Senyor, sé que sou un home exi-
gent, que voleu collir on no havíeu 
sembrat i aplegar on no havíeu 
escampat. Per això vaig tenir por i 
vaig amagar els vostres diners. 
Aquí teniu allò que és vostre. 
L’amo li contestà: Ets un adminis-
trador dolent i gandul. ¿Tu sabies 
que vull collir on no he sembrat i 
aplegar on no he escampat? Per 
tant, havies de posar al banc els 
meus diners, i ara podria recobrar 
allò que és meu amb els interes-
sos. Preneu-li aquest milió i 
donau-lo al qui en té deu, perquè 
als qui tenen, els donaré encara 
més i en tindran a vessar, però als 
qui no en tenen, els prendré fins 
allò que els queda. I aquest admi-
nistrador inútil, treis-lo fora, a la 
fosca. Allà hi haurà els plors i el 
cruixir de dents.” 

Lectura del libro de los 
Proverbios

31, 10-13. 19-20. 30-31

Salmo responsorial   127
R: Dichosos los que temen al 
Señor.

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses               5, 1-6
En lo referente al tiempo y a las 
circunstancias, hermanos, no 
necesitáis que os escriba, pues 
vosotros sabéis perfectamente 
que el Día del Señor llegará como 
un ladrón en la noche. Cuando 
estén diciendo: «paz y seguridad», 
entonces, de improviso, les sobre-
vendrá la ruina, como los dolores 
de parto a la que está encinta, y 
no podrán escapar. Pero vosotros, 
hermanos, no vivís en tinieblas, de 
forma que ese día os sorprenda 
como un ladrón; porque todos 
sois hijos de la luz e hijos del día; 
no somos de la noche ni de las 
tinieblas. Así, pues, no nos entre-
guemos al sueño como los demás, 
sino estemos en vela y vivamos 
sobriamente.

Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo       25, 14-30
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: «Un hom-
bre, al irse de viaje, llamó a sus 
siervos y los dejó al cargo de sus 
bienes: a uno le dejó cinco talentos, 
a otro dos, a otro uno, a cada cual 
según su capacidad; luego se mar-
chó. El que recibió cinco talentos 
fue en seguida a negociar con ellos 
y ganó otros cinco. El que recibió 

dos hizo lo mismo y ganó otros 
dos. En cambio, el que recibió uno 
fue hacer un hoyo en la tierra y 
escondió el dinero de su señor. Al 
cabo de mucho tiempo vino el 
señor de aquellos siervos y se 
puso a ajustar las cuentas con ellos. 
Se acercó el que había recibido 
cinco talentos y le presentó otros 
cinco, diciendo: “Señor, cinco talen-
tos me dejaste; mira, he ganado 
otros cinco”. Su señor le dijo: 
“Bien, siervo bueno y fiel; como 
has sido fiel en lo poco, te daré un 
cargo importante; entra en el gozo 
de tu señor”. Se acercó luego el 
que había recibido dos talentos y 
dijo: “Señor, dos talentos me dejas-
te; mira, he ganado otros dos”. Su 
señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y 
fiel!; como has sido fiel en lo poco, 
te daré un cargo importante; entra 
en el gozo de tu señor”. Se acercó 
también el que había recibido un 
talento y dijo: “Señor, sabia que 
eres exigente, que siegas donde no 
siembras y recoges donde no 
esparces, tuve miedo y fui a escon-
der tu talento bajo tierra. Aquí 
tienes lo tuyo”. El señor le respon-
dió: “Eres un empleado negligente 
y holgazán. ¿Conque sabias que 
siego donde no siembro y recojo 
donde no esparzo? Pues debías 
haber puesto mi dinero en el 
banco, para que, al volver yo, pudie-
ra recoger lo mío con los intere-
ses. Quitadle el talento y dádselo al 
que tiene diez. Porque al que tiene 
se le dará y le sobrará, pero al que 
no tiene, se le quitará hasta lo que 
tiene. Y a ese siervo inútil echadlo 
fuera, a las tinieblas; allí será el llan-
to y el rechinar de dientes”.

“Entra al  goig del teu Senyor”

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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LECTURES DE LA 
MISSA DIÀRIA
Salms de la
1a Setmana: 

Dg.15, XXXIII de 
Durant l’Any: Pr, 31, 
10-13. 19-20. 30-31 / Sal 
127 / 1Te 5, 1-6 / Mt 25, 
14-30.

Dl. 16, Fèria: Ap 1, 1-4; 
2, 1-5a / Sal 1 / Lc 18, 
35-43.

Dt. 17, Santa Isabel 
d’Hongria, religiosa 
(MO): Ap 3, 1-6. 14-22 / 
Sal 14 / Lc 19, 1-10.

Dc. 18, Fèria: Ap 4, 
1-11 /  Sal 150 / Lc 19, 
11-28.

Dj. 19, Fèria: Ap 5, 1-10 
/ Sal 149 / Lc 19, 41-44.

Dv.20, Fèria: Ap 10, 
8-11 / Sal 118 / Lc 19, 
45-48.

Ds.21, Presentació de 
la Verge Maria (MO): 
Ap 11, 4-12 / Sal 143 / Lc 
20, 27-40.

Dg. 22, Crist Rei (S): 
Ez 34, 11-12. 15-17 / Sal 
22 / 1C 15, 20-26. 28 / 
Mt 25, 31-46.

Últimamente los hospitales están 
colapsados. Parece que el perso-
nal sanitario ha llegado al límite 

de sus capacidades. En muchos hospitales, 
se decretó que la atención al público ya no 
fuera presencial sino telefónica. Como un 
mal siempre provoca otro, ahora las líneas 
telefónicas de los hospitales están satura-
das. Hay personas que están esperan-
do una intervención quirúrgica desde 
hace meses, y ya se les está agotando 
la paciencia. 

El otro día me dijo un señor que lleva 6 
meses esperando una operación del cora-
zón: “No creo que me muera por enferme-
dad, sino por la angustia de esperar”.  Está 
sucediendo algo peor: los servicios de 

atención a enfermos graves o no graves 
tienen que desalojar o cerrar.  Parece que 
los demás pacientes ya no cuentan para 
nada.

En este contexto, cuesta vivir con otra 
enfermedad que no sea el coronavirus. La 
gente incluso tiene miedo a ponerse enfer-
ma. Frente a esto, invoco la obligación 
de atender a todos los enfermos 
como único criterio de gestión de la 
salud pública. No enfocarse únicamente 
sobre una sola enfermedad. Antes del 
Covid-19  ya existía el cáncer, ya existía la 
hepatitis y otras enfermedades graves. 
Médicos y enfermeros están sometidos a la 
obligación de atender cualquier tipo de 
enfermedad  porque la salud pública no 

es una opción. Es un derecho. Al no 
seguir ese criterio, se podría incurrir en 
una falta grave de no asistencia a personas 
en peligro de muerte.

La atención y el cuidado
de los enfermos en tiempos de pandemia

Les diòcesis de les Illes ens preparem per celebrar 
el “Dia de la catequesi” el pròxim diumenge 22 de 
novembre, complementant així 

la proposta que es feia el 12 d’octu-
bre en la celebració diocesana de 
l’enviament dels catequistes: “Aneu a 
anunciar allò que heu vist i sentit...” (Lc 
7, 22).  Volem fer present a les nostres 
parròquies la importància de tot cris-
tià com a persona cridada a acompa-
nyar en el procés de creixement en la 
fe a aquells fillets, adolescents, joves o 
adults que Déu ens posa en el nostre 
camí. I, en especial, volem celebrar 
el compromís del catequista 
com anunciador (evangelitza-
dor) del Regne de Déu. 
Aquesta jornada coincideix amb la 
Solemnitat de Crist Rei. En l’Eu-
caristia del proper diumenge voldrem 

fer presents els nostres catequistes, que, en nom de la 
nostra comunitat, exerceixen el ministeri de la transmis-

sió de la fe als nostres fillets, joves i 
adults. Volem agrair al Senyor la 
seva tasca evangelitzadora a la 
nostra comunitat. I volem dema-
nar a l’Esperit que els doni la 
seva llum perquè siguin verita-
bles testimonis de la seva 
Paraula.
Molts d’ànims en aquest curs tan 
especial, marcat per la Covid-19. Que 
les restriccions no siguin un mur que 
no ens deixi ser testimonis, ja que 
l’únic que hem de transmetre és 
l’amor de Déu per nosaltres i això 
no hi ha pandèmia que ens ho pugui 
impedir. 

Secretariat Diocesà de Catequesi

Dia de la Catequesi a les Illes Balears:
“Us anunciam allò que hem vist i sentit” (1Jn 1,3)

El moviment escolta és un moviment 
educatiu i no d’acció política. No 
està adscrit a cap partit ni ideologia 

política. Però educa els infants i joves perquè 
siguin actius i crítics dins la societat, i que es 
comprometin en el progrés econòmic, polí-
tic, social i cultural del poble i del país al qual 
pertanyen.

L’escoltisme es planteja l’educació amb les 
següents finalitats:

• La història: Coneixement del procés histò-

ric i educació d’una consciència sobre el 
paper històric i social que cada persona té 
individualment i solidàriament amb els 
altres.

• El funcionament i els problemes: 
Coneixement del funcionament i dels pro-
blemes actuals que té plantejats la nostra 
societat, i educació d’una actitud crítica 
davant la societat i el seu funcionament. 

• Les possibilitats de transformació: conei-
xement de les possibilitats i dificultats de 

transformació de la societat i educació 
d’una actitud de lluita, de valentia i de 
serenitat, per fer front de forma activa a 
les exigències de transformació.

Les eines principals per treballar l’eix país 
són les descobertes i els projectes del petit 
grup. Es desenvolupen en cinc estratègies: 1. 
Arrelament i coneixement del país; 2. 
Compromís en l’opció país; 3. Assumir la 
nostra “menorquinitat” en àmbits més 
amples; 4. Enfortiment i ús de la llengua; 5. la 
integració dels immigrants.

vaig estar malalt i em visitàreu

País



El passat 30 d’octubre el moviment escolta me-
norquí va celebrar dos actes ben importants.  
Per una banda, l’Assemblea Ordinària i, per 

una altra,  la presentació del seu  llibre “Escoltes de 
Menorca (Moviment Scout Catòlic)  més de 50 
anys... sempre apunt”. L’elaboració d’aquest projec-
te ha anat a càrrec de Xemi Bosch, expresident dels 
Escoltes i coordinador general del llibre, i Laura Pons, 

de 4vents Comunicació, que ha estat l’encarregada 
de la redacció, donant forma i coherència al material 
recollit.  
En aquesta recerca del material i les fonts, en Xemi 
va explicar la feina de camp que s’ha fet, tant de con-
tactar amb diferents escoltes com les entrevistes re-
alitzades a qui han estat impulsors i impulsores en 
algunes de les tasques rellevants durant aquests anys. 
Tant en Xemi com na Laura van destacar que gràci-
es a aquest llibre comptam amb una font essencial 
per a conèixer i preservar la història de l’escoltisme 
a Menorca. Per acabar l’acte es van repartir alguns 
exemplars als assistents, agraint a tots els presents 
haver assistit i col•laborat aportant dades i imatges 
per l’elaboració del llibre. El llibre ja es troba dispo-
nible, per un preu de 20 euros (inclou un punt de 
llibre), a tres llibreries de l’illa: a la llibreria Pau de 
Ciutadella, a Sa Llibreria de Ferreries i a la Llibreria 
Sa Catòlica de Maó. 

Escoltes de Menorca

Presentació del llibre del 50è aniversari dels Escoltes de Menorca

Un any més, la Comissió Diocesana de Justícia 
i Pau ha organitzat la presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana mundial. L’acte tingué dues 

parts: la primera, un contacontes a la biblioteca mu-
nicipal de Sant Lluís, on l’actriu Sita Muñoz explicà 
“L’Agenda de Don Paulo”, un llibre infantil editat per 
la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, com a eina 
pedagògica per a intentar apropar la idea als més pe-
tits que un món més solidari, just, crític, compromès 
és possible.
A continuació, a un espai de l’església parroquial de 
Sant Lluís, Jordi Planes, President de la Comissió a 
Catalunya, va fer una sentida presentació de l’Agenda, 
glosant la fi gura del bisbe Casaldàliga, un dels seus im-
pulsors. Seguidament els poetes Joan Francesc López 
Casasnovas i Pere Pelegrí, i l’actor Joan Taltavull, van 
prestar la seva veu a poemes i textos continguts a 

l’Agenda, i a d’altres de propis, alternant amb les in-
tervencions musicals a càrrec del jove pianista Aitor 
Arredondo, qui ens delectà amb les seves interpre-
tacions.   
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L’Agenda Llatinoamericana, 30 anys al servei de les grans causes

N o t í c i e s  n o s t r e s
 

  Jornada 
Mundial dels 
Pobres

El proper diumenge 15 
de novembre cele-
bram aquesta jornada, 
enguany amb el lema 
“Allarga la mà al 
pobre”. Ajudem i aco-
llim entre tots a les 
persones i famílies que 
sofreixen per no tenir 
els recursos necessa-
ris per a viure digna-
ment i que aquests 
mesos estan passant 
moltes difi cultats.

  Cinefòrum a 
Alaior

El proper divendres 20 
de novembre sessió 
de cinefòrum a les 20 
h a la parròquia de 
Santa Eulàlia d’Alaior. 
Activitat oberta a la 
participació de tots els 
joves. Animeu-vos!

  Solemnitat de 
Crist Rei

El proper diumenge 22 
de novembre cele-
bram la Solemnitat de 
Crist Rei, una celebra-
ció que tanca l’Any 
Litúrgic en el qual s’ha 
meditat sobretot el 
misteri de la seva vida, 
la seva predicació i 
l’anunci del Regne de 
Déu.

  Dia de la 
Catequesi a les 
Illes Balears

Amb el lema “Us anun-
ciem allò que hem vist i 
sentit” el proper diu-
menge 22 de novem-
bre celebrarem el dia 
de la Catequesi. A les 
Eucaristies es recorda-
rà el paper essencial 
dels catequistes en la 
transmissió de la fe als 
fi llets, joves i adults.
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Des de fa uns mesos el Fons Menorquí de 
Cooperació està col·laborant amb un nou 
projecte solidari, que s’està duent a terme 

a la regió de Tambacounda, situada al Senegal. S’està 
treballant amb una iniciativa d’agroecologia com una 
alternativa sostenible a la situació d’atur juvenil que 
ha causat la pandèmia de la Covid-19. 
El Fons Menorquí està ajudant a fi nançar aquesta ini-
ciativa solidària i la ONG VOLS-Bosco Global s’està 
encarregant de l’organització. El missioner menorquí 
Xec Marquès és un dels coordinadors d’aquest pro-
jecte i expressa que ens 6 mesos esperen disposar 
de bons resultats, amb una terra més enriquida amb 
l’ajuda de mitjans ecològics i un major profi t de l’ai-
gua. Les dues línies d’acció principals són: l’adequació 

d’un terreny proper al centre de formació professi-
onal on diferents joves s’estan formant en aquestes 
tècniques agroecològiques i la preparació i cultiu de 
10 horts particulars.  

El Fòrum Menorquí de Cooperació col·labora
amb un projecte solidari del Senegal
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