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als 4 vents.........

13 de maig de 2018 L’Ascensió del Senyor

Lectures 

El cardenal Vidal i Barraquer

L’Abadia de Montserrat ha publicat 
recentment una edició molt acurada 

i amb anotacions de la biografi a que va 
fer Mn. Ramon Muntanyola del cardenal 
Francesc d’Assís Vidal i Barraquer.

Com és sabut, comprèn la vida de l’il·lus-
tre eclesiàs� c des del seu naixement a 
Cambrils, l’any 1868, fi ns que va morir a 
l’exili suís. El popular prelat, que va presi-
dir l’Església de Tarragona en anys molt 
di� cils, va morir a Friburg el 13 de setem-
bre de 1943. Les seves restes mortals van 
descansar en el convent dels cartoixans a 
La Valsainte.

Evoco avui la seva memòria perquè fa 
justament quaranta anys del retorn 
a Tarragona d’aquells restes mortals, 
complint-se així la seva voluntat. La devolució a la seva terra es 
va iniciar, per part de l’arquebisbe de feliç memòria Josep Pont 
i Gol, el 13 de maig de 1978 a la cartoixa suïssa. Van arribar a 
Cambrils el dia 15 al ma� , on va ser celebrada una missa enmig 
de l’emoció dels seus conciutadans, i a la tarda del mateix dia va 
ser sepultat a la Catedral de Tarragona, a la cripta de l’altar de 
Sant Fructuós, tal com ell ho havia desitjat.

En concret Vidal i Barraquer va escriure en el seu testament, 
redactat durant una estada al Va� cà l’any 1939: «Si moro a l’exili 

vull que les meves restes mortals siguin 
traslladades a Tarragona i enterrades 
a la capella de Sant Fructuós o a la del 
San� ssim Sagrament de la Catedral, 
juntament amb les que s’hagin trobat 
del mai oblidat bisbe auxiliar, l’es� mat 
doctor Borràs.»

En ocasió dels quaranta anys d’aquesta 
recepció del Cardenal de la Pau, com se 
l’ha anomenat, penso que la seva fi gura 
és un important referent per a l’Església 
de Tarragona en totes les circumstàncies, 
també en les actuals.

Va ser un home de profunda espiritualitat, 
contrari sempre a qualsevol violència i 
desitjós d’establir relacions també amb 
els qui en temps radicals propugnaven 

una polí� ca laïcista plena de prejudicis envers l’Església. 
Respectar les autoritats legí� mes, durant la dictadura de Primo 
de Rivera i de la República, no li va impedir dirigir-se a elles quan 
era necessari defensar els drets dels catòlics i la personalitat de 
Catalunya.

En molts aspectes va ser un avançat del Concili Va� cà II, però 
va conjugar la seva visió crí� ca amb una obediència rendida 
als papes Pius XI i Pius XII, amb qui havia travat una veritable 
amistat personal. Per fi , va ser exemple d’humilitat i senzillesa, 
les virtuts evangèliques que Jesucrist va reclamar als seus 
deixebles.‘ Va ser un home de profunda espiritualitat, 

contrari sempre a qualsevol violència

Ascensió del Senyor

Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la creació

Acabem el temps de Pasqua, el temps en què l’Església ens fa viure la resurrecció del Senyor. Hem estat tes� monis que per a 
Déu no hi ha res impossible, fi ns i tot la mort ha estat vençuda. Hem seguit el Senyor en la duresa i la solitud de la passió, hem 
corregut al sepulcre, l’hem trobat buit! No hem entès res, hem dubtat, hem escoltat la seva veu que parla de pau i que ens lliga 
a un amor gran, més gran que nosaltres mateixos. I ara, veiem com aquell amic, que s’ha commogut per la nostra feblesa, que 
s’ha avergonyit de dir-nos amics malgrat les nostres pors, les nostres debilitats, el dubte..., puja al cel, torna al Pare. I tant sols ens 
demana d’anunciar allò que hem vist i hem viscut: anunciar la bona nova de l’evangeli. El Senyor ens demana de no callar, d’anar 
per tot el món i anunciar el que hem viscut. El miracle de Pasqua és aquest, l’amor de qui ens mira amb simpa� a, amb afecte 
malgrat tot, malgrat ser com som i estar en mans del mal, de la violència gratuïta, del malparlar, de l’enveja, de l’orgull... 

Donem gràcies per tot el que hem rebut i demanem al Senyor que siguem capaços de transmetre-ho!

5
l’entrevista

Mn. F. Javier Álvarez, diaca,
coordinador del Centre d’Escolta Sant Josep Obrer de Torreforta (CESJO): 

Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 1,1-11)

En la primera part del meu llibre, Teò-
fi l, he parlat de tot el que Jesús va fer i 
ensenyar, des del principi fi ns al dia que 
fou endut al cel, després de confi ar, en 
virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als 
apòstols que ell havia elegit. Després de 
la Passió se’ls presentà viu, i ho compro-
varen de moltes maneres, ja que durant 
quaranta dies se’ls aparegué, i els parla-
va del regne de Déu.Estant reunit amb 
ells, els manà que no s’allunyessin de Je-
rusalem i els digué: «Espereu aquí la pro-
mesa del Pare que vau sen� r dels meus 
llavis quan us deia que Joan havia bate-
jat només amb aigua; vosaltres, d’aquí 
a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit 
Sant.» Els qui es trobaven reunits li pre-
guntaven: «Senyor, és ara que restablireu 
la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No 
és cosa vostra de saber quins temps i 
quines dates ha fi xat l’autoritat del Pare, 
però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vo-
saltres rebreu una força que us farà tes-
� monis meus a Jerusalem, a tot el país 
dels jueus, a Samaria i fi ns als límits més 
llunyans de la terra.» Quan hagué dit 
això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se 
l’endugué, i el perderen de vista. Encara 
s’estaven mirant al cel com ell se n’anava 
quan es presentaren dos homes ves� ts 
de blanc, que els digueren: «Homes de 
Galilea, per què us esteu mirant al cel? 
Aquest Jesús que ha estat endut d’entre 
vosaltres cap al cel, tornarà de la manera 
com vosaltres acabeu de contemplar que 
se n’anava al cel.»

Salm responsorial 
[Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6)]

Aplaudiu, tots els pobles del món,
aclameu Déu amb entusiasme.
El Senyor és l’Al� ssim, el temible,
el gran rei de tota la terra.

R. Déu puja enmig d’aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.

O bé: Al·leluia.

Déu puja enmig d’aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.
Canteu a Déu, canteu-li!
Canteu al nostre rei, canteu-li! R.

Déu és rei de tot el món:
canteu a Déu un himne!
Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cris� ans d’Efes (Ef 1,17-23)

Germans, demano al Déu de nostre Sen-
yor Jesucrist, el Pare gloriós, que us con-
cedeixi els dons espirituals d’una com-
prensió profunda i de la seva revelació, 
perquè conegueu de veritat qui és ell; li 
demano també que il·lumini la mirada 
interior del vostre cor perquè conegueu 
a quina esperança ens ha cridat, quines 
riqueses de glòria us té reservades l’he-
retat que ell us dóna entre els sants. Que 
conegueu també la grandesa immen-
sa del poder que obra en vosaltres, els 
creients, vull dir l’efi càcia de la seva força 

i de la seva sobirania amb què obrà quan 
ressuscità el Crist d’entre els morts, i el 
féu seure a la seva dreta dalt el cel, per 
damunt de tots els governants i dels qui 
tenen autoritat, poder o senyoria, per 
damunt de tots els � tols que es poden 
donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho 
ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet 
cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és 
el seu cos i el seu complement, ell que té 
en totes les coses la seva plenitud.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 16,15-20)

Acaba l’evangeli segons sant Marc.

En aquell temps, Jesús s’aparegué als 
onze i els digué: «Aneu per tot el món 
i anuncieu la bona nova de l’evangeli a 
tota la humanitat. Els qui creuran i se-
ran batejats se salvaran, però els qui no 
creuran es condemnaran. Els senyals 
que acompanyaran els qui hauran cre-
gut seran aquests: en nom meu trauran 
dimonis, parlaran llenguatges que no co-
neixien, agafaran serps amb les mans, i, 
si beuen alguna metzina, no els farà cap 
mal; imposaran les mans als malalts, i es 
posaran bons.» Jesús, el Senyor, després 
de parlar-los, fou endut al cel i s’asse-
gué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a 
predicar pertot arreu. El Senyor hi coo-
perava, i confi rmava la predicació de la 
paraula amb els senyals prodigiosos que 
l’acompanyaven.

Mirada endins per M. Mercè Porta, professora de Religió i fi losofi a

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

«Hauríem d’oblidar frases que no benefi cien a una bona gestió del dol 
com “el temps ho cura tot” o “no ploris”»

El passat mes d’octubre la Parròquia de Sant Josep Obrer del 
barri tarragoní de Torreforta començava un nou projecte, 

amb el recolzament de Càritas Diocesana: un Centre d’escolta 
adreçat a persones que estan vivint una situació traumà� ca 
com ara una malal� a, soledat, mort d’un ésser es� mat o 
qualsevol altra forma de crisi vital, oferint acollida, comprensió 
i orientació per al seu afrontament. El Dr. José Carlos Bermejo, 
religió camil, va posar en marxa aquest projecte l’any 1997. 

—És habitual relacionar el dol amb la pèrdua d’un ésser 
es� mat però no sempre és així, veritat?

Certament, cada vegada que parlem del dol ho relacionem 
amb la mort d'una persona vinculada a nosaltres. Això és 
correcte però no és sempre així; el dol és la conseqüència 
d'una pèrdua i les pèrdues poden ser socials, laborals, � siques 
o, fi ns i tot, materials. 

—Per què es va decidir posar en marxa aquest projecte al 
barri?

Al principi vam tenir com a primera referència els més de cent 
enterraments que cada any celebrem a la Parròquia de Sant 
Josep Obrer de Torreforta, va ser la idea original fa uns dos anys, 
però, a mida que ens formàvem en el dol descobríem altres 
dols que ens passaven més desapercebuts i que pertanyen a 
la nostra realitat, al nostre dia a dia. Per exemple, ara entenem 
millor la situació dels immigrants que són els nostres veïns 
de barri, amb les seves abundants pèrdues, la seva cultura... 
Realment, a mesura que ens vam anar introduint en l'àmplia 
dimensió del dol vam descobrir quant tenen de necessaris els 
centres d'Escolta. És per això que desitgem posar al servei de 
la nostra ciutat i de l'arxidiòcesi la nostra col·laboració.

—Quantes persones formen part de l’equip?

Actualment som nou voluntaris al Centre d'Escolta. Som 
tots «gent de parròquia», compromesos amb el nostre 
entorn que hem estat formant-nos durant dos anys per 
començar a atendre els casos que ens van arribant, fent un 
acompanyament terapèu� c no professional.

—Es pot tornar a recuperar la felicitat plena després d’una 
pèrdua important? 

Les persones no som conscients dels nostres propis recursos 
que tenim per sor� r de les situacions de difi cultat i, a més, 
socialment hem de desaprendre costums i frases molt 
comunes que no benefi cien a una bona ges� ó del dol, com, 
per exemple, ens hauríem d'oblidar de frases com «el temps 
ho cura tot» (men� da absoluta), «no ploris» (per què no he de 
plorar, si és el millor que puc fer, tant per amor com per donar 

curs a les meves emocions en aquest moment d'angoixa?). 
També seria important que aprenguéssim a entendre en el dol 
els infants, que no els hauríem amagar una realitat que tard o 
d’hora coneixeran.

—Quin mètode i dinàmica s’u� litzen?

En el «Model Humanitzar» d'intervenció en el dol l’«Escolta 
Acompanyant», nom donat als voluntaris que acompanyen 
els «dolguts», estan entrenats per acollir des de l'acceptació 
incondicional i amb una absoluta auten� citat, confrontant les 
situacions plantejades i ajudant des de l'acompanyament a 
què descobreixi els camins que ha de recórrer i que el portaran 
a recuperar l'assossec perdut, la normalitat en les relacions 
que es van perdre després de la pèrdua i la restauració de la 
seva persona amb si mateix i amb els altres, malgrat tot. 

L'oferta d'escoltes que fem, anònimes i completament 
gratuïtes, és la de 20 sessions setmanals d'acompanyament 
terapèu� c no professional, sempre amb el mateix 
acompanyant i sempre a la mateixa hora.

—Després d’aquests mesos de funcionament, quina valoració 
en fa? 

Ja hem tractat prop d'una desena de casos i seguim amb 
casos nous. La majoria de dol per mort. La conclusió és que 
podem prestar un bon servei perquè de necessitat d'escolta 
n’hi ha mol� ssima i per això animem als que es vulguin formar 
per aquesta preciosa tasca perquè contac� n amb nosaltres i 
augmen�  el nombre de voluntaris. 

—Com es pot contactar amb el CESJO? 

Tant per a ser voluntari com per a rebre acompanyament 
es pot contactar amb el Centre d’Escolta trucant al telèfon           
685 27 22 11 de les 09.00 a les 21.00 hores qualsevol dia de 
l’any. 
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(ve de la pàgina anterior - ‘En un minut’) agenda

Diumenge, 13: Ascensió del Senyor (Sol) 
[Ac 1,1-11; Salm 46, 2-3.6-7.8-9; Ef 1, 17-23; o bé Ef 4, 1-13 
(o bé més breu: 4, 1-7.11-13); Mc 16, 15-20 (LE/LH pròpies)]

Dilluns, 14: Sant Ma� es, apòstol (F) [Ac 1, 15-17.20-26; 
Salm 67, 10-11.20-21; Jn 17, 1-11a (LE/LH pròpies)]

Dimarts, 15: Sant Isidre llaurador (MO) [Ac 20, 17-27; 
Salm 67, 10-11.20-21; Jn 17, 1-11a]

Dimecres, 16: [Ac 20, 28-38; Salm 67, 29-30.33-35a.35bc i 
36c; Jn 17, 11b-19] Santa Gemma
Dijous, 17: [Ac 22,30; 23, 6-11; Salm 15, 1-2 i 5.7-8.9-10.11; 
Jn 17, 20-26] Sant Pasqual Bailón, religiós (ML)

Divendres, 18: Sant Pròsper, bisbe (MO) [Ac 25, 13-21; 
Salm 102, 1-2.11-12.19-20ab; Jn 21, 15-19] 
Dissabte, 19: [Ac 28, 16-20.30-31; Salm 19, 5.6 i 8; Jn 21, 
20-25. Vetlla de Pentecosta: 1ª Gn 11, 1-9; Salm 32, 10-11.12-
13.14-15; 2ª Ex 19, 3-8a.16-20b; Salm Dn 3,52.53.54.55.56; 
o bé: Salm 18, 8.9.10.11; 3ª Ez 37, 1-14; Salm 106, 2-3.4-5.6-
7.8-9; 4ª Jl 3, 1-5; Salm 103, 1-2a.24 i 35c.27-28.29bc-30; 
Rm 8, 22-27; Jn 7, 37-39] Sant Joan I, papa i màrti r (ML)
Diumenge, 20: Diumenge de Pentecosta [Ac 2,1-11; 
Salm 103, 1ab i 24ac.29bc-30.31 i 34; 1Co 12, 3b-7.12-13; 
o bé: Ga 5, 16-25; Seqüència; Jn 20, 19-23; o bé: Jn 15, 26-7; 
16, 12-15 (LE/LH pròpies)] Després de Completes s’acaba 
el temps de Pasqua

en un minut papa francescCambrils presenta 
l’Any Cardenal Vidal i Barraquer 

Aquest any 2018 es commemora el 150è aniversari del 
naixement (dia 3 d’octubre), a Cambrils, del cardenal 

Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, qui fou arquebisbe de 
Tarragona entre els anys 1919 i 1943. També s’escau el 
75è aniversari del seu traspàs a Friburg, a Suïssa (13 de 
setembre), els 40 anys del retorn de les seves despulles 
a l’arxidiòcesi i els 100 anys del seu nomenament com 
a arquebisbe de Tarragona pel papa Benet XV, entre 
d’altres efemèrides. 

Per a celebrar aquest Any s’ha creat una comissió 
organitzadora, en la qual hi ha membres representants de 
la família Vidal-Barraquer com també de l’Ajuntament de 
Cambrils i de l’arquebisbat, per a donar a conèixer la seva 
persona i posar en valor la tasca del cardenal de la pau. 
El comissionat de l’Any, Sr. Josep M. Panicello, exalcalde 
de Cambrils, ha explicat que l’objec� u de la celebració és 
posar en valor les seves idees, les seves conviccions i la 
defensa de la llengua catalana. «Avui si fem una enquesta 
moltes persones no sabrien qui és Vidal i Barraquer i 
això com a cambrilencs i com a país no ens ho podem 
permetre. Volem donar veu al cardenal perquè tothom 
conegui els missatges de pau que va fer arribar a tota la 
societat, no només religiosa sinó també civil». 

D’entre les ac� vitats organitzades, que s’allargaran 
fi ns l’any 2019, hi haurà conferencies, taules rodones, 
exposicions i celebracions religioses tant a Cambrils 
com a Reus o Tarragona, entre d’altres poblacions. El dia 
5 d’octubre, coincidint amb els 150 anys del bateig del 
cardenal Vidal i Barraquer, el Sr. Arquebisbe presidirà una 
missa solemne a la Parròquia de Santa Maria de Cambrils. 

Pàgina web de l’Any

D’entre les inicia� ves s’ha creat un logo� p i s’ha posat en 
marxa un web (www.cambrils.cat/any-cardenal-vidal-
i-barraquer) amb tota la informació del cardenal, que 
aviat incorporarà documents inèdits del fons familiar i 
documentació del Va� cà que actualment està treballant 
l’arxiver municipal Pedro O� ña. 

Les persones que vulguin fer aportacions, formar part del 
grup de suport o posar-se en contacte amb la comissió per 
alguna altra qües� ó poden escriure a l’adreça electrònica 
anycardenal2018@cambrils.cat.

15 de maig
—Presentació de la reedició del llibre «Vidal i Barraquer, 
cardenal de la pau» al Centre cultural de Cambrils, a les 20.30 h. 
Aquest llibre escrit per Mn. Ramon Muntanyola ha estat reedi-
tat amb aportacions del P. Josep Massot i editat per l’Abadia de 
Montserrat. La presentació, que s’escau en la data de comme-
moració dels 40 anys del retorn de les despulles del cardenal a 
Cambrils, anirà a càrrec de Mn. Armand Puig i Tàrrech, rector 
de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. 

18 de maig

—Acte al Museu Bíblic Tarraconense amb mo� u de Tàrraco 
Viva. Conferència amb imatges sobre el recinte de culte imperial 
de Tàrraco seguida d’una visita nocturna a les restes romanes 
del Museu (sales i subsòl) a càrrec del Dr. Andreu Muñoz, 
director del Museu. L’entrada, a un preu 10 euros a benefi ci del 
Jardí bíblic, es pot reservar i recollir al mateix Museu Bíblic (c/ 
de les Coques, 1, Tarragona) els dilluns i dimecres de les 09.00 
a les 13.00 h i de les 16.00 a les 18.00 h, i els divendres de les 
09.00 a les 13.00 h. També es pot trucar al tel. 977 25 18 88 o 
escriure al correu museu.biblic@arqtgn.cat.

19 de maig

—Formació permanent per agents de pastoral familiar a càrrec 
del Dr. Josep Gil. Tindrà lloc de les 10.00 a les 14.00 h, al Centre 
diocesà pastoral Oblates (Portal del Carro, 13, Tarragona).

—Jornada de portes obertes al Museu Bíblic Tarraconense, de 
les 10.00 a les 13.00 h, i de les 18.00 a les 24.00 h. Hi haurà 
visites guiades gratuïtes (d’una durada de 75 minuts) amb el 
següent horari: 10.30 h (català), 11.30 h (castellà), 18.30 h 
(català) i a les 19.30 h (castellà). Ac� vitat inserida en el Fes� val 
Tàrraco Viva i La nit dels Museus. 

—El Museu Diocesà de Tarragona par� cipa en «La Nit dels 
Museus». Amb mo� u d’aquesta ac� vitat es podrà visitar 
lliurement les sales d’exposició permanent situades al claustre 
de la Catedral, de les 19.00 a les 23.00 h. Per a més informació 
i reserves sobre l’i� nerari nocturn per set museus i centres 
culturals de la ciutat de Tarragona es pot consultar el web 
h� p://aurigasc.com. 

—Vetlla arxiprestal de Pentecosta a Reus, a l’església 
parroquial de Sant Francesc d’Assís, a les 20.00 h. Organitza 
l’arxiprestat de Reus. 

—Concert a l’església del Sagrat Cor de Vistabella a les 20.30 h, 
a càrrec del Quartet Mèlt, guanyador del programa de TVC «Oh 
Happy Day». L’entrada té un cost de 10 euros i es pot reservar 
trucant al tel. 977 61 14 54 o a través del correu aj.secuita@
altanet.org. Acte inserit en el cicle «Primavera Musical a 
Vistabella». 

‘Fake news’ i periodisme de pau

Avui diumenge 13 de maig, solemnitat de l’Ascensió 
del Senyor se celebra la 52a Jornada Mundial de les 

Comunicacions Socials. Per aquesta ocasió el papa Francesc 
ha triat com a lema «“La veritat us farà lliures” (Jn 8, 32). Fake 
news i periodisme de pau», i amb aquest missatge vol fer una 
aportació a l’esforç comú per a prevenir la difusió de no� cies 
faltes i per a redescobrir el valor de la professió periodís� ca i 
la responsabilitat personal de cada u en la comunicació de la 
veritat. En transcrivim alguns fragments.

«Avui, en un context de comunicació cada vegada més veloç 
i immersos dins un sistema digital, assis� m al fenomen de les 
no� cies falses, les anomenades fake news. Aquest fenomen 
ens crida a la refl exió; per això he dedicat aquest missatge 
al tema de la veritat [...]. La difi cultat per a desemmascarar i 
eradicar les fake news es deu 
tanmateix al fet que les per-
sones sovint interactuen dins 
ambients digitals homogenis 
i impermeables a perspec� -
ves i opinions divergents. El 
resultat d’aquesta lògica de 
la desinformació és que, en 
comptes de realitzar una sana 
comparació amb altres fonts 
d’informació, [...] es corre el 
risc de conver� r-se en actors 
involuntaris de la difusió d’opi-
nions sectàries i infundades. 
[...] Les no� cies falses reve-
len així la presència d’ac� tuds 
intolerants i hipersensibles 
al mateix temps, amb l’únic 
resultat d’estendre el perill 
de l’arrogància i l’odi. A això 
condueix, en úl� ma anàlisi, la 
falsedat.»

«[...] Alliberació de la falsedat i cerca de la relació: heus aquí 
els dos ingredients que no poden faltar per tal que les nostres 
paraules i els nostres gestos sigui vertaders, autèn� cs, dignes 
de confi ança. Per a discernir la veritat cal dis� ngir què és el 
que afavoreix la comunió i promou el bé, i allò que, contrària-
ment, tendeix a aïllar, dividir i contraposar. La veritat, per tant, 
no s’aconsegueix realment quan s’imposa com quelcom ex-
trínsec i impersonal; en canvi, brolla de relacions lliures entre 
les persones, en l’escolta recíproca. [...] Pels seus fruits podem 
dis� ngir la veritat dels enunciats: si susciten polèmica, fomen-
ten divisions, infonen resignació; o si, per contra, porten a la 
refl exió conscient i madura, al diàleg construc� u, a una labo-
riositat profi tosa».

«[...] Vull adreçar una crida a promoure un periodisme de 
pau, sense entendre amb aquesta expressió un periodisme 

«bonista» que negui l’existència 
de problemes greus i assumeixi 
tons tediosos. Em refereixo, con-
tràriament, a un periodisme sense 
fi ngiments, hos� l a les falsedats, a 
eslògans efec� stes i a declaracions 
al� sonants; un periodisme fet per 
persones per a persones i que es 
comprèn com a servei a tots, espe-
cialment a aquells —i són la majo-
ria en el món— que no tenen veu».

Del missatge 
del sant pare Francesc 

per a la 52a Jornada Mundial 
de les comunicacions socials 2018

El missatge sencer es pot llegir al 
web www.arqtgn.cat 

(Documents / Santa Seu)

—Llar Natalis. Alumnes del Cicle Forma� u de Grau Superior 
d’Integració social de l’Ins� tut Narcís Oller de Valls van lliurar el 
dijous, dia 26 d’abril, material divers per a cobrir les necessitats 
bàsiques de les mares i els seus fi lls que resideixen a la Llar 
Natalis. La recollida d’aquest material ha estat possible gràcies 
a la inicia� va d’aquests alumnes que, comptant amb el suport 
del centre educa� u, han realitzat diverses xerrades a nois i 
noies d’ESO, Batxillerat i cicles forma� us per a donar conèixer 
el projecte i promoure la conscienciació vers aquesta realitat.  

El mateix dia es va signar un acord de col·laboració per al 
Projecte Matervita entre la Fundació Obra Pia Montserrat, 
que té per objec� u atendre a les persones més necessitades i 
l’empresa de logís� ca Arola. Aquest projecte vetlla per trobar 
empreses, associacions, en� tats o par� culars que vulguin 
col·laborar de manera permanent al sosteniment de la Llar 
Natalis. 

—Sopar contra la Fam a La Selva del Camp. Un centenar de 
persones van par� cipar el passat dissabte, dia 28 d’abril, en el 
12è Sopar contra la Fam a La Selva del Camp organitzat per 
Càritas parroquial amb el lema «Tu pots menjar, ells no». 
L’objec� u d’aquest Sopar és desvetllar la nostra comoditat i 
pensar en aquells que no disposen del més indispensable per 
a viure com són els aliments. El Sopar, elaborat amb aliments 
de les bo� gues del poble, les coopera� ves i agricultors, va 
comptar amb una actuació musical a càrrec dels alumnes de 
l’Aula de música Vilalta. La par� cipació de moltes persones i 
en� tats va permetre recollir 1.605 euros, segons va informar 
la responsable de la Càritas parroquial, M. Clara Pasqual. 
Aquests diners s’enviaran a la missió dels Pares Tea� ns de Cali, 
a Colòmbia, on hi ha el P. Antoni Domènech, missioner diocesà.

—Vetlla de Santa Maria a Montserrat. Nombrosos fi dels de 
l’arxidiòcesi van pujar, el dia 26 d’abril, al vespre, a Montserrat 
per agrair a la Mare de Déu els favors rebuts i demanar-li la seva 
protecció maternal. La primera part de la Vetlla va seguir els 
textos del Llibre Vermell de Montserrat amb l’acompanyament 
musical del Cor de Sant Esteve i de l’escolania d’Olesa de 
Montserrat. Seguidament va tenir lloc l’eucaris� a que, enguany, 
amb mo� u de l’Aplec de l’Esperit i del Sínode de bisbes sobre 
els joves que se celebrarà properament, va presidir el bisbe de 
Girona, Mons. Francesc Pardo, bisbe encarregat de la pastoral 
de Joventut de les diòcesis de Catalunya. 

—Trobada de preveres catalans a Roma. En la festa litúrgica de 
la Mare de Déu de Montserrat, patrona de les diòcesis amb seu 
a Catalunya, alguns preveres catalans que actualment es troben 
a Roma vivint, estudiant, o par� cipant en el curs d’actualització 
sacerdotal que cada any es porta a terme al Pon� fi ci Col·legi 
Espanyol de Sant Josep, van voler honorar la Mare de Déu de 
Montserrat, celebrant l’eucaris� a tots junts, a la Basílica de 
Santa Maria la Major. La celebració eucarís� ca va ser presidida 
pel monjo de Montserrat el P. Josep Maria Sanromà, O.S.B., 
secretari acadèmic del Pon� fi ci Ateneu de Sant Anselm de 
Roma.

D’entre el grup de preveres catalans hi havia, de la nostra 
arxidiòcesi, Mn. Jordi Figueras, vicari episcopal de Tarragona; i 
Mn. Albert Fortuny, estudiant de Dret Canònic a Roma.

Litúrgia
de la setmana
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