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PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Prenc el títol d’aquest comentari de la 
Fundació Pere Tarrés, que a principi 
d’estiu va presentar una nova edició 
de la campanya «Ajuda’ls a créixer. Cap 
infant sense colònies».
  Cada estiu dedico alguns dies a vi-
sitar les colònies o els casals d’estiu 
que organitzen moltes institucions, en-
tre les quals nombroses parròquies, 
en què els infants tenen també l’opor-

tunitat, vivint uns dies de convivència i 
de lleure, de créixer com a persones. 
Voldria remarcar sobretot el meu enco-
ratjament i el meu agraïment als milers 
de nois i noies que com a monitors 
d’aquestes activitats i de forma des-
interessada fan possibles aquestes 
iniciatives. 
  Veritablement, hi ha molts joves que 
saben fer d’una part de les seves va-

cances una expressió de solidaritat i 
un veritable servei social a la nostra 
infància.
  La Fundació Pere Tarrés, amb la se-
va xarxa de cases de colònies i centres 
d’esplai —en molts dels quals funcio-
nen també els anomenats casals d’es -
tiu—, té ja una llarga experiència en 
aquest tipus d’activitats. Es tracta d’a-
judar els infants a viure el lleure —el 

temps lliure— com una oportunitat per 
créixer com a persones. 
  En aquest comentari voldria, però, 
posar l’accent en l’objectiu fonamental 
que inspira la campanya solidària a què 
em refereixo. Sense oblidar l’esforç per 
arribar a tots els sectors socials, la Fun-
dació Pere Tarrés es proposa especial-
ment garantir l’accés a l’educació en 
el lleure dels infants en situació d’ex-
clusió social.
  A Catalunya —segons dades de la 
Fundació Pere Tarrés— un de cada qua-
tre infants viu per sota del llindar de la 
pobresa, i les activitats de lleure són 
una de les primeres activitats que les 
famílies amb menys recursos no es po-
den permetre. Així ho demostren les 
xifres: el 58% de les famílies que van 
rebre una beca per a les colònies o ca-
sals d’estiu el curs passat disposen d’u-
na renda inferior a 3.900 euros anuals 
per cada membre de la llar.
  La missió de la Fundació Pere Tarrés 
és la promoció de la persona des de l’e-
ducació, especialment en el lleure i l’ac-
ció social, fonamentada en els valors de 
l’humanisme cristià. Anar a les colònies 
o a un casal d’estiu ajuda a construir per-
sones.
  Per això mateix és especialment opor-
tuna la iniciativa destinada a becar in-
fants en situació de vulnerabilitat social 
perquè puguin accedir als beneficis del 
lleure educatiu en colònies o casals d’es-
tiu, que continuen i reforcen el treball 
desenvolupat durant el curs. 
  Aquest estiu la Fundació preveu be-
car 4.100 infants perquè puguin par -
ticipar en més de 8.500 
activitats, cosa que com-
porta un 24% més d’in-
fants becats que l’any 
anterior. 

«Cap infant sense colònies»

ACTUALITAT

S’ha publicat el llibre La pastoral 
de les grans ciutats, del cardenal 
arquebisbe Lluís Martínez Sistach, 
que recull les ponències i tota la do-
cumenta ció complementària del 
Congrés sobre aquest tema que 
es va cele brar a Barcelona el maig 
i novembre de 2014, i es va clausu-
rar a Ro ma. Ha estat publicat en ca-
talà per l’Ed. Claret i en castellà per 

l’Ed. PPC. L’edició catalana es va 
presentar el 13 de juliol a l’Ateneu 
Barcelonès, amb la participació del 
catedràtic de filoso fia de la URL, 
Dr. Francesc Torralba, i l’edició cas-
tellana a la seu de l’Aso ciación de 
la Prensa de Madrid, el 14 de juliol, 
amb la partici pació del professor 
de la Pontifícia Universitat de Comi-
llas, Dr. Miguel García-Baró.

La pastoral de les 
grans ciutats



Sembla que el 
mo viment ecolo-
gista, que ha tin-
gut fonts tan varia-
des d’inspi ra ció, 
reclama, amb prio-
ritat especial, la 
dimensió espiri-
tual. Quan la hu-
manitat entra en 
una fase de no re-
 torn en la seva rela-
ció amb el planeta, aquesta pregunta 
es trasllada especialment als dos ter-
ços de la població de la Terra que es 
reconeix vinculada a l’experiència reli-
giosa, que molt majoritàriament con-
fessa Déu, creador de l’univers.
  Certament, des del Déu bíblic, entre 
el Creador i les criatures hi ha una rela-
ció especial que es concentra en l’ex-
periència d’amor i llibertat de l’ésser 
humà. La crítica situació actual, en què 
el factor humà pot afectar les condi-

cions de vida de totes les criatures, im-
plica una crida de Déu a la responsabi-
litat de la humanitat.
  En el relat bíblic, del qual beuen les 
tres religions abrahàmiques, Déu ofe-
reix als éssers vius la terra com a es-
tatge. El «domineu la terra» (Gn 1,28) 
no es pot interpretar com una invitació 
als éssers humans a espoliar el plane-
ta. Lluny d’aquesta interpretació inte-
ressada, l’ésser humà és reconegut 
com a imatge i representant de Déu en 
la creació, tant en el treball com en l’o ci, 
tant a l’hora de procurar-se les condi-
cions per viure com quan es responsa-
bilitza en la cura per a la conservació de 
totes les criatures. La terra és l’espai 
o casa per a la vida en què el Déu crea-
dor i transcendent està disposat a viure.
  Els éssers humans som responsa-
bles i col·laboradors de la creació con-
tínua de Déu. Som administradors o 
ecònoms i hem de retre comptes da-
vant Déu.
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20. � Dilluns (litúrgia hores: 4a 
setm.) [Ex 14,5-18 / Sl: Ex 15,
1-2.3-4.5-6 / Mt 12,38-42]. Sant 
Elies, profeta (s. IX aC); sant Tor-
laci, bisbe; sants Pau i Sisenand, 
diaques i mrs. a Còrdova; santa 
Margarida, vg. i mr.; santa Libera -
ta, vg. i mr.

21. � Dimarts [Ex 14,21–15,
1 / Sl: Ex 15,8-9.10 i 12.17 / Mt 
12,46-50]. Sant Llorenç de Brín-
disi (1559-1619), prev. caputxí i 
doctor de l’Església. Sant Daniel, 
profeta (s. VII-VI aC); santa Pràxe-
des, vg.

22.  Dimecres [Ex 16,1-5.9-15 / 
Sl 77 / Jn 20,1.11-18]. Santa 
Maria Magdalena (de Magdala), 
deixebla de Jesús. Sant Teòfil, 
pretor romà mr.; sant Menelau, 
abat.

23.  Dijous [Ga 2,19-20 / Sl 
33 / Jn 15,1-8]. Santa Brígida 
(Suècia 1303 - Roma 1373), rel. 
viuda, fund. Institut del Salvador i 
copatrona d’Europa. Sant Bernat 
d’Alzira i santes Maria i Gràcia, 
mrs.; santa Cunegunda, rel. fran-
ciscana. 

24. � Divendres [Ex 20,1-17 / Sl 
18 / Mt 13,18-23]. Sant Víctor, 
mr.; sant Borís, mr.; santa Cris -
tina, vg. i mr.; beates Pilar, Maria-
Àngels i Teresa, vgs. carmelita-
nes i mrs. a Guadalajara.

25. � Dissabte [Ac 4,33;5,12. 
27-33;12,1b-2 (o bé: Ac 11,19-
21;12,1-2.24) / Sl 66 / 2Co 
4,7-15 / Mt 20,20-28]. Diada de 
Sant Jaume (anomenat el Major), 
apòstol (†44, per Pasqua), de Bet-
saida, germà de Joan (fills de Ze-
bedeu), patró d’Espanya. Santa 
Valentina, vg. i mr. 

26. � † Diumenge vinent, XVII de 
durant l’any (lit. hores: 1a setm.) 
[2Re 4,42-44 / Sl 144 / Ef 4,1-6 / 
Jn 6,1-15]. Sant 
Joaquim i santa 
Anna, pares de la 
Verge Maria (tradi-
ció iniciada s. II).

LLORENÇ PUIG

ENTREVISTA

Lloada sigui 
la natura

Laudato si’, l’esperada encíclica del 
papa Francesc sobre la cura del medi 
ambient, insisteix sovint que «això de 
l’ecologia no és simplement una qües-
tió romàntica o estètica; ens diu que 
hi ha una forta relació entre els proble-
mes socials i ecològics». La preocupa-
ció del Papa per la degradació de la 
natura és evident, perquè «els proble-
mes ecològics provoquen moltes víc ti-
mes, especialment en els països més 
pobres». El P. Llorenç Puig, membre del 
Grup d’Ètica i Sostenibilitat de Cristia-
nisme i Justícia, analitza el text.

Quins canvis planteja per solucionar 
els problemes mediambientals?
Proposa no simplement solucions tèc-
niques -—que són sempre insuficients 
i parcials—, sinó anar a l’arrel del pro-
blema, que es troba en el cor humà. De 
fet, diu que els problemes socials i eco -
nòmics tenen un mateix origen: la se-
paració del món, l’avidesa, la força dels 
poders econòmics i financers que cer-
quen els resultats immediats.

I llavors, quines propostes fa?
Són radicals: planteja un veritable «itine-
rari ètic i espiritual» que canviï la nos-
tra manera de veure el món, les relacions 
amb els altres i amb la natura. Per ai xò 
parla de «conversió ecològica». Francesc 
ho expressa dient que «tot canvi neces -
sita motivacions i un camí educatiu» que 
cal seguir a fons.

Quina valoració fa de l’encíclica?
Té el to valent i clar habitual en el papa 
Francesc, tot i que és un text dens i ri-
gorós. I vol ajudar que tots, creients i 
no-creients, començant pels lectors ca-
tòlics, prenguem consciència que la 
qüestió ecològica no és perifèrica o un 
luxe d’uns quants conservacionistes, 
sinó quelcom ben central en la nostra 
fe perquè toca la nostra relació amb el 
món, amb Déu i amb els més pobres.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

La crisi de la Terra, 
un repte

 CLAUS�PER�ENTENDRE�L’ENCÍCLICA

MN. PEIO SÁNCHEZ
Professor d’antropologia teològica

GLOSSA ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

M’explicava un professor de quart de 
primària que al seu grup-classe hi ha 
vint alumnes: quatre són del país i set -
ze són fills de pares i mares procedents 
de països diversos, encara que alguns 
ja han nascut aquí. Els orígens són molt 
diversos, també les problemàtiques 
familiars i els processos d’integració. 
El professor va proposar una excursió 
a Montserrat. Calia preparar-la. En van 
recollir material, parlaren de l’entorn na-
tural, n’investigaren la història, en co-
mentaren la dimensió religiosa apro-
pant-se a la vida monàstica, al sentiment 
religiós de moltes persones vers la Ma -
re de Déu, al fet de ser la patrona de Ca-
talunya... Arribat el gran dia, tots van 
pujar cap a Montserrat. El treball fet a 
l’escola no va ser endebades. Molts 
dels coneixements adquirits durant la 
preparació eren ara visibles i abasta-
bles materialment. Després d’un matí 
de força activitat, a la tarda, una nena 
hindú de nou anys, de pell morena, in -
tel ·ligent, ben integrada, conversava 
amb unes nenes amigues catòliques 
—una equatoriana, l’altra filipina— que 
participen en la comunitat parroquial 
del barri. Parlaven del color de la pell de 
la Mare de Déu de Montserrat. La nena 

hindú, amb tendresa, respecte i emo-
ció, des d’una sensibilitat religiosa arre-
lada, els va dir: «La Moreneta s’assem-
bla a nosaltres.»
  Maria de Montserrat, dona del poble, 
s’assembla a tothom. És la primera en-
tre nosaltres. Amb la nena hindú i les se-
ves amigues comparteix, a més del co-
lor de la pell —entre altres coses—, el 
desplaçament migratori. Amb Josep i 
l’infant Jesús, també va emigrar i va viu-
re en terra estranya. «Lleva’t, pren el nen 
i la seva mare. Fuig cap a Egipte i que-
da-t’hi fins que jo t’ho digui, perquè He-
rodes buscarà l’infant per matar-lo» (Mt 
2,13). Va conèixer situacions semblants 
a les de tants homes i dones que, lluny 
de la terra d’origen, intenten obrir-se ca-
mí tot cercant un mínim benestar per-
sonal i familiar, seguretat i pau, respec-
te a les seves conviccions... 
  A Montserrat, el dia de l’excursió es-
colar, la Moreneta mirava amorosa-
ment, amb el seu somriure romànic, els 
nens i les nenes de color semblant al 
seu i tots els altres. És la Mare de Déu 
dels uns i dels altres, especialment dels 
pobres. «Omple de béns els pobres i 
els rics se’n tornen sense res» (Lc 1, 
53).

S’assembla a nosaltres
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Lectura del libro de Jeremías (Jr 23,1-6)

Ay de los pastores que dispersan y dejan pere-
cer las ovejas de mi rebaño —oráculo del Se-
ñor—. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel: 
«A los pastores que pastorean mi pueblo: Voso-
tros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, 
no las guardasteis; pues yo os tomaré cuentas, 
por la maldad de vuestras acciones —oráculo del 
Señor—. Yo mismo reuniré el resto de mis ove-
jas de todos los países adonde las expulsé, y 
las volveré a traer a sus dehesas, para que crez-
can y se multipliquen. Les pondré pastores que 
las pastoreen; ya no temerán ni se espantarán, 
y ninguna se perderá —oráculo del Señor.
  »Mirad que llegan días —oráculo del Señor— 
en que suscitaré a David un vástago legítimo: rei-
nará como rey prudente, hará justicia y derecho 
en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel 
habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: 
El-Señor-nuestra-justicia.»

Salmo responsorial (22)

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes 
praderas me hace recostar; / me conduce ha-
cia fuentes tranquilas / y repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo, / por el honor de 
su nombre. / Aunque camine por cañadas oscu-
ras, / nada temo, porque tú vas conmigo: / tu 
vara y tu cayado me sosiegan. R.

Preparas una mesa ante mí, / enfrente de mis 
ene migos; / me unges la cabeza con perfume, / 
y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan / to-
dos los días de mi vida, / y habitaré en la casa 
del Señor / por años sin término. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (Ef 2,13-18)

Hermanos: Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, 
por la sangre de Cristo, estáis cerca los que an-
tes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha he-
cho de los dos pueblos una sola cosa, derriban-
do con su carne el muro que los separaba: el 
odio. Él ha abolido la Ley con sus mandamientos 
y reglas, haciendo las paces, para crear con los 
dos, en él, un solo hombre nuevo. Reconcilió con 
Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo 
cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, al 
odio. Vino y trajo la noticia de la paz: paz a voso-
ros, los de lejos; paz también a los de cerca. Así, 
unos y otros, podemos acercarnos al Padre con 
un mismo Espíritu.

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 6,30-34)

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reu-
nirse con Jesús y le contaron todo lo que habían 
hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros 
solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.» 
Porque eran tantos los que iban y venían que no 
encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en 
barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los 
vieron marcharse y los reconocieron; entonces 
de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a 
aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, 
Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, 
porque andaban como ovejas sin pastor; y se 
puso a enseñarles con calma.

DIUMENGE�XVI�DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre de Jeremies (Jr 23,1-6)

Ai dels pastors que perden i dispersen les ove-
lles del meu ramat, diu l’oracle del Senyor. Per 
això el Senyor, Déu d’Israel, diu als pastors del 
meu poble: «Vosaltres heu dispersat les meves 
ovelles i les heu fetes fugir, en lloc de fer-ne el 
recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb 
vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, diu 
l’oracle del Senyor. I totes les ovelles que em 
queden, jo mateix les recolliré de tots els països 
on les havia fet fugir, i les faré tornar als seus 
prats. Allà seran fecundes i s’hi multiplicaran. Els 
donaré pastors que les menin, i ningú no tornarà 
a fer-los por, ni a esfereir-les, ni en mancarà cap, 
diu l’oracle del Senyor.
  »Vénen dies, diu l’oracle del Senyor, que faré 
germinar un rebrot legítim del llinatge de David, i 
serà un rei excel·lent, que farà regnar en el país 
la justícia i el bé. En els seus dies Judà no sofri-
rà cap mal i Israel viurà segur. El seu nom serà: 
El-Senyor-és-el-nostre-bé.»

Salm responsorial (22)

R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.

El Senyor és el meu pastor, no em manca res, / 
em fa descansar en prats deliciosos; / em mena 
al repòs vora l’aigua, / i allí em retorna. / Em guia 
pels camins segurs / per l’amor del seu nom. R.

Ni quan passo per barrancs tenebrosos / no tinc 
por de res, / perquè us tinc vora meu; / la vostra 
vara de pastor, / m’asserena i em conforta. R.

Davant meu pareu taula vós mateix, / i els ene-
mics ho veuen; / m’heu ungit el cap amb per-
fums, / ompliu a vessar la meva copa. R.

Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor / m’a-
companyen tota la vida, / i viuré anys i més anys / 
a la casa del Senyor. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians d’Efes (Ef 2,13-18)

Germans, vosaltres abans éreu lluny de les pro-
meses però ara la sang del Crist us ha apropat. 
Ell és la nostra pau. De dos pobles, n’ha fet un 
de sol, ja que ell ha destruït la barrera que els 
separava i els mantenia enemics, abolint en el 
seu propi cos la Llei i els preceptes. Així ha po-
sat pau entre tots dos pobles i ha creat una no-
va humanitat centrada en ell. Per la seva mort 
en la creu ha fet morir l’enemistat i, units en un 
sol cos, els ha reconciliat tots dos amb Déu. Per 
això ha vingut a portar-nos la Bona Nova de la 
pau: la pau a vosaltres, que éreu lluny, i la pau 
als qui eren a prop. Per ell uns i altres tenim en-
trada al Pare, guiats per un sol Esperit.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 6,30-34)

En aquell temps, els apòstols es reuniren amb 
Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ense-
nyat. Ell els diu: «Veniu ara tots sols en un lloc 
des poblat i reposeu una mica.» 
  Perquè molta gent anava i venia i no els deixa-
va temps ni de menjar. Se n’anaren, doncs, tots 
sols amb la barca cap a un lloc despoblat. Però 
algú els veié quan marxaven; molts ho van saber, 
hi van córrer a peu de tots els pobles i arribaren 
primer que ells. Quan Jesús desembarcà, veié 
una gran gentada i se’n compadí, perquè eren 
com ovelles sense pastor. I es posà a instruir-los 
llargament.

Per no ser mercenaris de l’Evangeli, ens pot il·lumi-
nar Marc 6,6b-34. Jesús envia els Dotze. Acabada 
la missió, els apòstols es reuneixen amb Jesús i 
li expliquen tot el que han fet i ensenyat. Jesús els 
invita a descansar: «“Veniu ara vosaltres sols en un 
lloc despoblat i reposeu una mica”. Perquè hi ha-
via tanta gent que anava i venia, que no els queda-
va temps ni de menjar. Se n’anaren amb la barca 
cap a un lloc despoblat.» Jesús, que envia els apòs-
tols a treballar, ell mateix els envia a descansar: 
hi ha un descans pagà que és divertiment, alie -
nació; hi ha un descans cristià que és re-creació. 
Aquesta paraula té un sentit teològic molt dens: 
re-crear, tornar a crear. Vam ser creats a imatge de 
Déu, però aquesta imatge es clivellà; a causa 
de la rutina, la mediocritat —la nàusea de Déu— en la 
nostra vida evangèlica; la professionalitat sense 
ànima en el nostre apostolat i la insensibilitat sen -
se cor davant les necessitats del poble sense evange -
litzar. Ens cal l’autenticitat de la nostra vida evan -
gè lica, el fervor de l’esperit, la responsabilitat del 
nostre compromís apostòlic.
  Cal que hi hagi tres condicions perquè ens pugui 
re-crear: un lloc solitari, la solitud del cor, amb Ell. 
1) Lloc solitari: la primera creació va tenir lloc al 
paradís, la segona al desert. Necessitem un espai 
on les coses no ens distreguin, un lloc on només 
Déu estigui present. 2) Tot sols: crear és fer del 
no-res; hem de tornar al silenci de la disponibilitat 
pura de la primera creació, necessitem pacificar la 
sensibilitat. 3) Amb Ell: les condicions anteriors te-
nen com a fi disposar la trobada eficaç amb el Se-
nyor i el Mestre. Sense Ell no podem fer res. Sen-
se Creador no hi ha creació i sense Redemptor no 
hi ha re-creació. Revifem l’amistat amb el Mestre, 
aquella amistat en la qual ell ens pot revelar el Pa-
re. Acceptem amb docilitat totes les paraules del 
Mestre. Déu crea per la seva Paraula —el Fill— i 
no té cap més mitjà per a re-crear-nos. Posem-nos 
en total disponibilitat davant Déu que ens vol fer 
Fills en el Fill.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Servents del 
ramat, no amos
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Tomo el título de este comentario de 
la Fundación Pere Tarrés, que a princi-
pios de verano presentó una nueva 
edición de la campaña «Ayúdales a 
crecer. Ningún niño sin colonias».
  Cada verano dedico algunos días 
a visitar las colonias o los casales de 
verano que organizan muchas insti-
tuciones, entre las cuales numerosas 
parroquias, en las que los niños, vi-
viendo unos días de convivencia y 
de ocio, tienen también la oportu -
nidad de crecer como personas. Qui -
sie ra destacar sobre todo mi apo-

yo y mi agradecimiento a los miles 
de hombres y mujeres que, como 
monitores de estas actividades y de 
forma desinteresada, hacen posibles 
estas iniciativas. Verdaderamente, 
hay muchos jóvenes que saben ha-
cer de una parte de sus vacaciones 
una expresión de solidaridad y un 
verdadero servicio social a nuestra 
infancia.
  La Fundación Pere Tarrés, con su 
red de casas de colonias y centros de 
esparcimiento —en muchos de los 
cuales funcionan también los llama-

dos centros de verano—, tiene ya 
una larga experiencia en este tipo 
de actividades. Se trata de ayudar a 
los niños a vivir el ocio —el tiempo li-
bre— como una oportunidad para 
crecer como personas.
  En este comentario quisiera, sin 
embargo, hacer hincapié en el obje-
tivo fundamental que inspira la cam-
paña solidaria a que me refiero. Sin 
olvidar el esfuerzo para llegar a todos 
los sectores sociales, la Fundación 
Pere Tarrés se propone especialmen-
te garantizar el acceso a la educación 
en el tiempo libre de los niños en 
situación de exclusión social.
  En Cataluña —según datos de la 
Fundación Pere Tarrés— uno de cada 
cuatro niños vive por debajo del um-
bral de la pobreza, y las actividades 
de ocio son una de las primeras acti-
vidades que las familias con menos 
recursos no se pueden permitir. Así 
lo demuestran las cifras: el 58% de 
las familias que recibieron una beca 
para las colonias o casales de vera-

no el curso pasado disponen de una 
renta inferior a 3.900 euros anuales 
por cada miembro del hogar.
  La misión de la Fundación Pere Ta-
rrés es la promoción de la persona 
desde la educación, especialmente 
en el tiempo libre, y la acción social 
fundamentada en los valores del hu-
manismo cristiano. Ir a las colonias 
o a un casal de verano ayuda a cons-
truir personas.
  Por eso mismo es especialmente 
oportuna la iniciativa destinada a be-
car niños en situación de vulnerabi-
lidad social para que puedan acce-
der a los beneficios del ocio educa-
tivo en colonias o casales de verano, 
que continúan y refuerzan el trabajo 
desarrollado durante el curso. Este 
verano la Fundación prevé becar a 
4.100 niños para que puedan parti-
cipar en más de 8.500 
actividades, lo que su-
pone un 24% más de 
niños becados que el 
año anterior.

« Ningún niño 
sin colonias»

PALABRA�Y�VIDA�

AGENDA�

 † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

ACTUALITAT

Actes i 
conferències
Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - Enric Grana-
dos, 6). Concerts de juliol (2a part): III) 
Dilluns 20 (20.30 h), El Café Chora le 
de Costa Rica, director: David Ramí rez, 
i Coro de Jóvenes de Madrid, director: 
Juan Pablo de Juan. Aportació voluntà-
ria a favor de la «Fundación Manos Pro -
videntes». IV) Diumenge 26 (17.30 h), 
Académie d’Été du Capriccio Français, 
cor i violoncels, director: Philippe le Fè-
vre. Aportació voluntària a favor de la 
Fundació Escó. Info: t. 617 572 889.

Exercicis 
i recessos
Vuit dies d’exercicis a la Cova de Sant 
Ignasi (Camí de la Cova, s/n, Manre-
sa). De l’11 al 20 d’agost, amb Jor di 
Font, SJ, Maite Valls, RJM, i equip (per-
sonalitzats). De l’11 al 20 d’agost, 
amb José I. González Faus, SJ. Del 21 
al 30 d’agost, amb Llorenç Puig, SJ 
(Exercicis i ecologia). Informació: t. 
938 720 422, a/e: infor@covamanre-
sa.cat, web: www.covamanresa.cat

Mes d’exercicis a la Cova de Sant Ig-
nasi (Camí de la Cova, s/n, Manresa).
De l’1 al 30 d’agost, amb David Guin-

dulain, SJ. Informació: t. 938 720 422, 
a/e: infor@covamanresa.cat, web: 
www.covamanresa.cat

Grups d’Oració i Amistat. Exercicis es-
pirituals en règim de silenci i oberts a 
tothom. Direcció: Mn. Juan Güell, amb 
el tema: Espiritualitat de santa Teresa 
de Jesús. Dies: del 24 al 28 d’agost, 
a la Casa d’Espiritualitat Maria Imma-
culada (Tiana). Informació: t. 932 181 
005.

Llibres
Vida de Sant Este-
ve, primer màrtir del 
cristianisme. Edito-
rial Difusió, producto-
ra de publicacions i ví-
deos, ens ofereix un 
opuscle de 40 pàgi-
nes que és un model 
d’una biografia amb recursos diversos: 
text, gràfics i activitats. El text és del 
sacerdot i historiador Antoni Plade-
vall i Font, del caputxí Frederic Raurell, 
de la periodista Vinyet Martorell i de la 
mestra i pedagoga Anna Martorell. Les 
il·lustracions són de Lluís Filella. Trac-
ta de la festa d’aquest sant, de les 
seves manifestacions populars i del 
testimoni cristià que va donar el diaca 
sant Esteve. És un mo-
del d’ús dels recursos 
multimèdia per tractar 
temes d’història per a in-
fants i joves.

Amb data 18 de juny, el senyor carde-
nal arquebisbe de Barcelona, Lluís Mar-
tínez Sistach, ha fet els nomenaments 
parroquials següents:

— Mn. Miquel Álvarez Rodríguez, rec-
tor de la parròquia de Sant Miquel del 
Port, de Barcelona

— Mn. Ramon Batlle Tomàs, rector de 
la parròquia de Sant Ramon de Pe-
nyafort, de Barcelona

— Mn. Josep M. Prats Rocavert, rector 
de la parròquia de Sant Joan d’Horta, 
de Barcelona

— Mn. Joan Villegas Acien, rector de la 
parròquia del Sagrat Cor, de Barcelo-
na, continuant de rector de la parrò-
quia de Sant Francesc de Pàola, de 
Barcelona

— P. Manuel Félez Vidal, O de M, admi -
nistrador parroquial, per un any, de 
la parròquia de Sant Pau, de Barce-
lona

— P. Antonio Plaza Vallejo, msc, admi-
nistrador parroquial, per un any, de 
la parròquia de Sant Enric d’Ossó 
i de la parròquia de Santa Gemma 
Galgani, ambdues de l’Hospitalet 
de Llobregat, i de la parròquia de 
Sant Antoni de Pàdua, d’Esplugues 
de Llobregat. Aquestes tres parrò-

Nomenaments parroquials
quies formen una agrupació parro-
quial

— Mn. Waclaw-Zbigniew Szkopiak, vi-
car i de la parròquia de la Puríssi ma 
Concepció i de la parròquia de Sant 
Francesc de Sales, ambdues de Bar -
celona. Aquestes dues parròquies 
formen una agrupació parroquial

— Mn. Bruno Bérchez Cagigal, adscrit 
a la parròquia de Santa Eulàlia de Vi-
lapicina, de Barcelona

— Mn. Joaquim Brustenga Miquel, ads-
crit a la parròquia de Santa Maria del 
Taulat, de Barcelona

— Mn. Samuel Júlio Manjate, adscrit 
a la parròquia de Santa Coloma, de 
Santa Coloma de Gramenet

— Mn. Rafael Román Melo Marín, ads -
crit a la parròquia de Sant Francesc 
d’Assís, de Badalona

— Mn. Elias Florêncio Tivane, adscrit 
a la pquia. de Sta. Maria Magda lena i 
a la pquia. de St. Se bas tià, ambdues 
de Barcelona. Aquestes dues parrò-
quies formen una agrupació parro quial

— Mn. Melcior Trèmols Capo, diaca 
adscrit a la parròquia del Sagrat Cor 
i a la parròquia de Sant Francesc de 
Pàola, ambdues de Barcelona


