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Aquests dies esteim celebrant la Set-
mana de Pregària per a la Unitat dels 
Cristians, que va del 18 al 25 de gener. 

El fet de pregar per la unitat del cristians ens ve 
de fa temps, del Concili Vaticà II. L’Església catò-
lica promou, prega i es solidaritza amb els nos-
tres germans de les altres confessions cristianes, 
com són els ortodoxos i els protestants, també 
anomenats evangèlics. Perquè a tots ens uneix el 
baptisme i que compartim la mateixa fe en Déu 
Pare, Fill i Esperit Sant.

Ens hem de sentir membres de la mateixa 
família, tots tenim el llinatge comú CRISTIÀ. 
Per tant, ens hem de posar a treballar junts per  

aconseguir que el manament de Jesús “Pare, que 
tots siguin Un” (Jn 17,2) sigui una realitat.

Des del Secretariat d’Ecumenisme hem pre-
parat tres moments de pregària per a la unitat: 
la primera el divendres 20 de gener, a les 19 h, 
a la parròquia de Sant Rafel (Ciutadella). El dis-
sabte 21 de Gener, a les 17 h, a l’església Santa 
Margarita des Castell, pregària conjunta amb la 
comunitat anglicana. I, fi nalment, el dimarts 24 de 
Gener, a les 20 h, ens unirem a la pregària de 
Taizé de Ferreries. Us hi esperam!

Isabel Marqués,
Directora del Secretariat

d’Ecumenisme i Diàleg Interreligiós

Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians
 “Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia” (Is 1,17 )

“No hemos de esperar a ser perfec-
tos para testimoniar a Jesús; nuestro 
anuncio comienza hoy, ahí donde vivi-
mos. Y no empieza tratando de con-
vencer a los demás, sino testimonian-
do cada día la belleza del Amor que 
nos ha mirado y nos ha alzado.”

(Papa Francisco)

El papa Francesc en la seva exhorta-
ció Evangelii Gaudium ens recorda 
que: “tota l’evangelització està fun-

dada sobre la Paraula de Déu, escoltada, 
meditada, viscuda, celebrada i testimoniada. 
Les Sagrades Escriptures són font de l’evan-
gelització” (núm. 174). El Diumenge de la 
Paraula que avui celebram és una bona 
oportunitat per avaluar a nivell personal i 
comunitari la importància que té la Paraula 
de Déu. Per això, us convit a fer aquesta 
senzilla enquesta.

Una Paraula física. La Paraula de Déu 
té un component físic, és un llibre que 
conté molts de llibres (Bíblia) i que abraça 
infinitat de gèneres i estils literaris. Per això, 
convé que reflexionem sobre l’aspecte 
material de la Paraula de Déu: dema-
nem-nos si tenim una Bíblia i un Nou testa-
ment a casa, si és una edició bona amb 
notes a peu de pàgina, quin lloc de ca nostra 
ocupa, si té un espai preferencial a casa. 

Una Paraula escoltada. Una de les 
parts centrals de l’Eucaristia es centra en 
l’escolta de les lectures de l’Escriptura i en 
la predicació de l’homilia. Ens hem de qües-
tionar quina és la meva actitud durant la 
litúrgia de la Paraula, si prest atenció al que 
es proclama, si tenc dificultat per entendre 
el que es diu. I si sóc lector m’he de dema-
nar si el meu servei ajuda a la comunitat a 
entendre allò que es proclama a través meu.

Una Paraula meditada. La nostra espi-
ritualitat cristiana troba en la Paraula de Déu 
una font inesgotable d’aliment per créixer 
com a deixebles del Senyor. Per això, he de 
revisar si cada dia tenc temps per llegir un 
tros de la Escriptura, si particip en algun 
grup d’Estudi d’Evangeli o de lectura creient, 
si tenc una bona formació bíblica i faig el 
possible per conèixer-la més cada dia. 

Una Paraula viscuda. És interessant 
que sapiguem fer una lectura creient de la 
Bíblia, que no llegim les seves pàgines com 
historietes del passat, sinó com una Paraula 
viva que ens interpel.la, que ens qüestiona, 
que ens obre els ulls i que ens convida a 
viure d’una manera més autèntica, segons el 
pla de Déu. 

Una Paraula celebrada. També convé 
revisar el pes i la importància que té la 
Paraula de Déu en les nostres celebracions, 
ja sigui a ca nostra (benedicció de la taula, 
lectura familiar de l’Evangeli, pregàries en 
moments forts) com en les celebracions 
comunitàries, no només l’Eucaristia, sinó 
també les altres reunions, pregàries i encon-
tres, procurant que tot estigui amarat per 
l’Escriptura.

Una Paraula testimoniada. I tot 
aquest procés de relació amb la Paraula de 
Déu ens ha de dur a ser evangelitzadors, a 
testimoniar la Paraula, a ser portaveus 
d’aquest missatge de salvació. El nostre tes-
timoni evangelitzador ha de partir d’allò 
que “hem vist i sentit” (1Jn 1,3) i una de les 
principals fonts on nodrim el nostre testi-
moni de vida cristiana és la Paraula de Déu. 

Que la Bíblia nos ens caigui de les mans, 
que sigui la font on saciar la nostra set de 
l’esperit i l’impuls per anunciar a tothom 
l’amor de Déu.    

Llorenç Sales Barber

FONAMENTATS EN LA PARAULA



lectures de la 
missa diària

salms de la
3a setmana

Dl. 23. Sant Ildefons, bisbe (mO): He 9, 15. 24-28 
/ sal 97 / mc 3, 22-30.
Dt. 24, Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor 
de l’Església (mO): He 10, 1-10 / sal 38 / mc 3, 
31-35.

Dc. 25, Conversió de sant Pau, apòstol (F): Fets 
22, 3-16 o bé: Fets 9, 1-22 / sal 116 / mc 16, 15-18.
Dj. 26, Sant Timoteu i Titus, bisbes (mO): 2tm 1, 
1-8 o bé: tt 1, 1-5 / sal 95 / mc 4, 21-25.
Dv. 27, Fèria: He 10, 2-39 / sal 36 / mc 4, 26-34.

Ds. 28, Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor 
de l’Església (mO): He 11, 1-2. 8-19 / sal lc 1 / mc 
4, 35-41.

Dg.29, IV de Durant l’Any: so 2, 3; 3, 12-13 
/ sal 145 / 1c 1, 26-31 / mt 5, 1-12a.

a la primera part d’aquest 
evangeli, mateu ens relata on 
i com va iniciar Jesús el seu 

ministeri i les circumstàncies concretes 
que es donen. Joan és a la presó i és en 
aquest moment que Jesús pren el relleu 
i comença la seva missió. aparentment 
segueix el camí de Joan, però hi ha una 
diferència fonamental: el déu anunciat 
per Joan és venjatiu i castigador, mentre 
que Jesús presenta un déu amorós i 
pacífic. aquesta gran novetat és la que 
encoratja i dona esperança a tots els 
qui se sentien abandonats i irremissible-
ment perduts.

el lloc triat per Jesús per iniciar la 
seva predicació i realitzar les seves 
obres és Galilea, terra de mescla de 
pobles i cultures, concretament a 
cafarnaüm, en el territori de Zabuló i 
de Neftalí, per donar compliment a la 
profecia d’isaïes: “El poble que vivia en la 
fosca ha vist una gran llum”. així queda 
palès que la bona Nova que Jesús ens 
comunica de part de déu és per a tot-
hom. acollir Jesús significa abandonar 
el món de les tenebres i entrar en un 
món de llum per convertir-nos i canviar 
de vida, per rebre com a do el seu 
regne.

la segona part d’aquest text recull la 
crida dels primers deixebles, tots ells 
pescadors (cafarnaüm era situada vora 
el llac i molta gent es dedicava a aquest 
ofici). el fet que Jesús esculli els propis 
deixebles constitueix també una nove-
tat perquè en aquell temps era a l’inre-
vés, els mestres eren escollits pels qui 
volien seguir-los. d’altra banda fixem-
nos que la resposta a la crida de Jesús 
és immediata i sense reserves. la seva 
mirada i les seves paraules devien tenir 
un fort poder d’atracció perquè el canvi 
de vida que els proposa és radical: 
“Veniu amb mi, i us faré pescadors d’ho-
mes”. aquesta crida personal Jesús ens 
la dirigeix també a nosaltres perquè 
hem de sentir-nos responsables dels 
germans. a mesura que anem conei-
xent millor Jesús, més enamorats n’es-
tarem i la nostra resposta serà tan 
convençuda i decidida com la de tots 
els seus deixebles. 

Teresa Jansà

Diumenge III  de durant l ’Any
Lectura del llibre del Profeta Isaïes  9, 1-4
 en temps passat el senyor humilià el país de 
Zabuló i de Neftalí, però a la fi dels temps enal-
tirà el camí de la mar, l’altra banda del Jordà, 
Galilea dels pagans. el poble que avançava a les 
fosques ha vist una gran llum, una llum resplen-
deix per als qui vivien en el país tenebrós. els 
heu omplert de goig, d’una alegria immensa; 
s’alegren davant vós com la gent a la sega, com 
fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. 
Heu trossejat el jou que li pesava, la barra que 
duia a l’espatla i l’agulló del qui l’arriava; tot ho 
heu trossejat com el dia de madian.

Salm responsorial   26
r: El Senyor m’il.lumina i em salva.

Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint      1,10-13.17
 Germans: Pel nom de Jesucrist, el nostre senyor, 
vos deman que aneu d’acord i que no hi hagi 
divisions entre vosaltres; estigueu ben units en 
una sola manera de pensar i en un sol parer. 
Perquè alguns de la casa de cloe m’han parlat de 
les desavinences que hi ha entre vosaltres. Vull dir 
que cadascú de vosaltres afirma: “Jo som partida-
ri de Pau,” “doncs jo, d’apol-lo,” “jo, de Quefes,” 
“jo, de crist.” ¿com és això? ¿crist està dividit? 
¿es que Pau ha estat crucificat per vosaltres o 
heu estat batiats en el nom de Pau? crist no 
m’ha enviat a batiar, sinó a anunciar l’evangeli, i a 
fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis, 
perquè la creu de crist no perdi el seu valor.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
   4, 12-23

 Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat 
empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a 
viure a Natzaret, sinó a cafar-Naüm, devora la 
mar, a la regió de Zabuló i de Neftalí, perquè 
s’havia de complir allò que anunciava el profeta 
isaïes: “País de Zabuló i de Neftalí, camí de la 
mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: 
el poble que vivia a les fosques ha vist una gran 
llum, una llum resplendeix per als qui vivien en 
el país tenebrós.” des d’aquell temps Jesús 
començà a predicar així: “convertiu-vos, que el 
regne del cel és a prop.” Vorejant la mar de 
Galilea, va veure dos germans, simó, l’anomenat 
Pere, i andreu. estaven tirant les xerxes a l’aigua, 
perquè eren pescadors, i els digué: “Veniu amb 
mi, i us faré pescadors d’homes.” immediatament 
abandonaren les xerxes i se n’anaren amb ell. 
més enllà va veure altres dos germans, Jaume i 
Joan, fills de Zebedeu. eren a la barca amb son 
pare, repassant les xerxes i Jesús els cridà. ells 
abandonaren immediatament la barca i son pare, 
i se n’anaren amb ell. i anava per tot Galilea, 
ensenyant a les sinagogues, predicant la Bona 
Nova del regne i curant entre al gent tota 
malaltia.

Lectura del libro de Isaías       9, 1-4
en otro tiempo, humilló el señor la tierra de 
Zabulón y la tierra de Neftali, pero luego ha 
llenado de gloria el camino del mar, el otro lado 
del Jordán, Galilea de los gentiles. el pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una luz grande; habita-
ba en tierra y de sombras de muerte, y una luz 
les brilló. acreciste la alegría, aumentaste el 
gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al 
segar, como se alegran al repartirse el botín. 
Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, 
el bastón de su hombro, los quebrantaste como 
el día de madián.

Salmo responsorial   26
r: El Señor es mi luz y mi salvación.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios          1, 10-13. 17
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro 
señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que 
no haya divisiones entre vosotros. estad bien 
unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. 
Pues, hermanos, me he enterado por los de cloe 
que hay discordias entre vosotros. Y yo os digo 
esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de 
Pablo, yo soy de apolo, yo soy de Pedro, yo soy 
de cristo». ¿está dividido cristo? ¿Fue crucifica-
do Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en 
nombre de Pablo? Pues no me envió cristo a 
bautizar, sino a anunciar el evangelio, y no con 
sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la 
cruz de cristo.

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo          4, 12-23
al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, 
se retiró a Galilea. dejando Nazaret se estableció 
en cafarnaún, junto al mar, en el territorio de 
Zabulón y Neftali, para que se cumpliera lo dicho 
por medio del profeta isaías: «tierra de Zabulón 
y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado 
del Jordán, Galilea de los gentiles. el pueblo que 
habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que 
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz 
les brilló». desde entonces comenzó Jesús a pre-
dicar diciendo: «convertíos, porque está cerca el 
reino de los cielos». Pasando junto al mar de 
Galilea, vio a dos hermanos, a simón, llamado 
Pedro, y a andrés, que estaban echando la red en 
el mar, pues eran pescadores. les dijo: «Venid en 
pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Y, pasando adelante vio a otros dos hermanos, a 
santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, 
que estaban en la barca repasando las redes con 
Zebedeo, su padre, y los llamó. inmediatamente 
dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús 
recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

Convertiu-vos que el 
Regne és a prop

el comentarila paraula de Déu              (a)
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José Luis Martínez és membre
de l’Església Evangèlica de 
Menorca. Amb motiu de la 

Setmana de Pregària per la 
Unitat dels Cristians (18-25
de gener), li feim unes preguntes.

José Luis: Trobes que 
s’estan donant avanços 
durant aquests darrers 
anys vers aquesta 
unitat desitjada i tan 
necessària, tant a nivell universal com a 
Menorca?
-Hola Toni, la meva percepció és que en part sí i en 
part no. Els últims anys tant l’Església catòlica, amb tot 
el que s’està debatent i el que estan qüestionant-se 
les seves bases, no ha tingut la “unitat dels cristians” 
entre les seves prioritats, així com les diverses deno-
minacions evangèliques que, almenys en el nostre 
entorn proper, tampoc han fet d’aquesta unitat una 
de les seves prioritats. En canvi, a títol personal, i 
pensant en persones concretes, sí que veig una ten-
dència al diàleg i al respecte mutu.

Per què creus que és important unir-nos per 
pregar junts per la unitat dels cristians?  Com 
mantenir aquest compromís per la unitat 
durant la resta de l’any?
-Senzillament perquè les poquíssimes persones que 
sentim aquesta necessitat recordam les paraules de 
Jesús amb les quals, al quart evangeli, es dirigeix al 
Pare:  “Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i 
jo en tu”; i crec que encara ens trobam massa poc... 
solament un dia cada any molts de nosaltres.

Compartim una mateixa fe i la celebram 
separats. Es tracta de superar perjudicis?
-Es tracta d’això, però sobretot es tracta d’estimar. 
Hem estat cridats a estimar, fins i tot als nostres ene-
mics... així que fins i tot si no hem superat els preju-
dicis i encara consideram els altres cristians enemics, 
que ho han estat, hauríem d’escoltar a Jesús.

Consideres que és més fàcil aconseguir la uni-
tat dels cristians des de la base i no tant des de 
la cúpula?
Efectivament. Qui ostenta el poder no és habitual-
ment sensible a qui no reconeix el seu poder, i per 
això és més interessant la feina i les relacions que 
estableixen aquelles persones que estan enfora del 
poder.

Creus que ens uneixen més coses que no que 
ens separen?
-Així és. A totes les persones ens uneix per damunt 
de tot el fet que som persones, que hem estat fetes 
a imatge i semblança del Creador, que no pas aquelles 
diferències identitàries que són el llevat dels fariseus, 
qui tingui orelles...
Gràcies per aquesta oportunitat i per la teva ajuda 
des de fa tants anys!
Gràcies a tu, José Luis, per la teva aportació!

Toni Olives

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

osé Luis Martínez és membre

de gener), li feim unes preguntes.

José Luis: Trobes que 
s’estan donant avanços 

l’entrevista a:
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Montserrat Dameson és 
una jove de 25 anys que 
des de fa uns quants anys 

parla de fe i religió a Twitter, on acumu-
la més de 14 mil seguidors. L’altre dia 
vaig descobrir el seu testimoni de fe 
llegint una entrevista que li van fer a 
Catalunya Religió (publicada el 10 de 
gener). D’entre les reflexions que com-
parteix, em van cridar l’atenció aques-
tes paraules: “Ho faig tot millor sent 
cristiana. Si poses Déu en el teu dia a 
dia, a la teva vida, tot et surt millor: la 
feina, el tracte amb la gent.” 

Aquesta jove explica que viu la fe 
d’una forma molt natural, totalment 
integrada en la seva vida i parla de la 
importància de sentir-se part activa de 
l’Església: “Jo sóc l’Església. No em puc 
allunyar de mi mateixa, tots som l’Es-
glésia.”  

A més, parla de la importància de 
tenir una actitud alegre, evitant caure 
en el desànim. Així ho expressa: “No 
s’ha d’anar amb el cap baix. Tu has de 
començar explicant que per tu Déu és 
important, que Jesús és important, que 
tu formes part de l’Església per alguna 

cosa i, llavors, que vinguin la resta de 
debats. Has de començar explicant que 
has guanyat, que això et fa feliç i que 
això és el millor que t’ha passat a la 
vida, perquè és la veritat.”  

Que testimonis com el de Montserrat 
ens animin a sortir a anunciar amb ale-
gria que Jesús transforma les nostres 
vides i que el seu projecte d’amor i 
salvació es per a tots.

Sonia Febrer Romero

nous llenguatges per evangelitzar

Creure en Jesús val la pena

testimonis de fe

A Jesús por María

Creer en Dios es fundamental 
para mí porque le da sentido 
a todo: a mi familia, a mi tra-

bajo, a todo lo que he recibido en la 
vida, que es mucho y estoy muy agrade-
cida.

Estoy casada desde hace 40 años con 
José Ignacio. Somos padres de dos chi-
cos y tenemos un nieto. Nací en Linares 
(Jaén). Mis padres fueron un pilar esen-
cial. Mi madre, una mujer de una fe 
natural y espontánea, en cambio, mi 
padre era más crítico, y esto me ayudó 
a dar razón de mi fe. Me eduqué en la 

escuela de las Teresianas, del padre 
Poveda. Allí empecé a vivir la fe y el 
amor a la Virgen. Ella es un pilar funda-
mental en mi vida y es la que me ha 
conducido a Jesús.

Llevo muchos años implicada en la 
parroquia del Carmen de Mahón. 
Empecé a formar parte de la Cofradía 
y a través de ella nos planteamos estar 
más implicados en la parroquia. 
Cristòfol Vidal, el rector de entonces, 
nos ofreció hacer catequesis familiar a 
José Ignacio y a mí.

También formamos parte “dels Equips 
de la Mare de Déu”. Nos han aportado 
una gran espiritualidad a nuestro matri-
monio. Soy la secretaria de Manos 
Unidas y también colaboro con Caritas, 
coordinando el grupo de voluntarios 
de la residencia de ancianos. 

Participo en la escuela de teología en 
Mahón,  una actividad que me ayuda a 
profundizar mi fe. Además, dirijo un 
grupo de estudio del Evangelio. Nos 
encontramos cada lunes en la parro-
quia. El amor a Dios y al prójimo, el 
perdón y la fidelidad son valores del 
Evangelio esenciales en mi vida. 

Paula Díaz García

Montserrat Dameson,
foto de l’entrevista publicada a 

Catalunya Religió



 

  Diumenge de la Paraula 
de Déu

Avui 22 de gener, el III del temps 
ordinari, a les misses es celebra el 
Diumenge de la Paraula de Déu.

  Pregària per la Unitat
dels Cristians

Segueix fi ns dia 25 la Setmana de 
Pregària per la Unitat dels Cristians.
-Dissabte 21 de Gener, a les 17 h, a 
l’església Santa Margarita des 
Castell, amb la comunitat anglicana.
-Dimarts 24 de Gener, a les 20 h, a 
l’església de Santa Maria, a Ferreries. 

  Recés per als preveres
Dimecres 25 de gener, a les 10.30 h, 
al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro.

  Festa de Don Bosco 
-Dimecres 25 de gener, a les 20.30 
h, conferència al Santuari de Maria 
Auxiliadora (Ciutadella), a càrrec 
del salesià Rafael Gasol. Tema “El 
Don Bosco que he descobert a 
Valdocco”.

  Cursets prematrimonials
a Maó

De dilluns 23 a dijous 26 de gener 
a les 20.30 h, a la Casa de l’Església 
(Plaça Reial,10).

  L’actualitat de la Diòcesi a 
través de WhatsApp

La diòcesi de Menorca activa un nou 
servei de comunicació perquè totes 
les persones interessades puguin 
conèixer l’actualitat de l’Església dio-
cesana directament al mòbil. Només 
és necessari seguir dues passes:
1-Afegir el número 681 375 127 a 
l’agenda de contactes del teu mòbil.
2-Enviar un WhatsApp amb la 
paraula “ALTA”, seguida del nom i 
cognoms.

Agenda
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La informació al dia de la Diòcesi a: www.bisbatdemenorca.org
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Divendres 13 de gener els mestres i pro-
fessors de religió es van trobar a la par-
ròquia de Sant Rafel (Ciutadella) per a 

compartir l’alegria que ha portat el Nadal amb el 
naixement de Jesús. La trobada va començar amb 
un moment de silenci i de refl exió de l’Evangeli, 
tot demanant que Jesús sigui el seu camí durant 
aquest curs i els ajudi a arribar a tots els fi llets i 
joves. Finalment, es va resar un Parenostre.
A continuació, el Secretariat Diocesà d’Ense-
nyament va informar al professorat de religió 
del resultat de les estadístiques del número 
d’alumnes de religió als centres educatius com 
també dels cursos de formació disponibles per 
a docents de religió sobre la nova llei educativa 
LOMLOE. 

Va ser una oportunitat per a retrobar-se des-
prés de les festes de Nadal i començar el segon 
trimestre amb il.lusió i energia.

Trobada dels mestres i professors de religió

Notícies nostres

Dissabte 14 de gener va tenir lloc al Se-
minari Diocesà (Ciutadella) una Assem-
blea Diocesana del Sínode presidida per 

l’Administrador Diocesà, Gerard Villalonga.
Hi van participar representants de les diferents 
parròquies de Menorca. Després d’una pregà-
ria inicial amb el text d’Isaïes “Eixampla la teva 
tenda, que estenguin els teus envelats” (Is 54,2) 
i unes paraules de l’Administrador diocesà, la 
Secretària general María Victoria Aymerich va 
exposar les idees principals que es recullen en 
el Document de treball per a l’Etapa Continen-
tal (DEC). 
Tot seguit, els assistents es van reunir en 5 
grups per a refl exionar sobre les dades que ja 
es tenien i així elaborar per a la fase nacional 
les prioritats: temes recurrents i crides a l’acció 
que Menorca pot compartir amb altres realitats 
eclesials europees. L’Assemblea va fi nalitzar amb 
una posada en comú de les idees, coincidint els 

grups en gairebé totes les propostes: reapro-
piació de la dignitat comuna de tots els bate-
jats, corresponsabilitat, transparència, paper de 
la dona a l’Església, acolliment i acompanyament 
als fi dels, entre d’altres. Els propers dies els in-
formarem de les conclusions.

Assemblea Diocesana del Sínode

Divendres 13 de gener va fi nalitzar el 
primer curs de restauració de Càritas, 
després d’uns mesos molt productius 

de formació. Van iniciar el curs 12 alumnes, 9 

l’han completat amb èxit i 2 més van trobar fei-
na abans d’acabar. Es tracta d’una formació de 
250 hores, que dia 23 de gener començarà la 
segona edició.
El curs l’han impartit 2 professors, amb sessi-
ons de cuina, rebosteria i sala a la cuina de Ca 
n’Aguedet, espai cedit per la família Mariano 
Pons. El 13 de gener es van lliurar els diplomes i 
els alumnes van oferir als assistents un tast amb 
elaboracions pròpies. 
Des de Càritas Menorca expressen la seva sa-
tisfacció pel resultat d’aquesta primera forma-
ció i destaquen la il.lusió i entrega dels alumnes. 
L’entitat diocesana dur a terme aquesta iniciati-
va amb la col.laboració de l’Associació d’Escola 
d’Adults de Menorca i el Servei d’Ocupació de 
les Illes Balears (SOIB). 

Clausura del primer curs de
l’Escola de Restauració de Càritas “Ca n’Aguedet”

Càritas Menorca

 Sergi Febrer Ametller
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