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Ha nacido un niño: el nacimiento es
siempre una fuente de esperanza, es la
vida que florece, es una promesa de
futuro. Y este Niño, Jesús, “ha nacido
para nosotros”: un nosotros sin fronteras, sin privilegios ni exclusiones: es el
“hijo” que Dios ha dado a toda la familia humana.
(Papa Francisco mensaje Urbi et orbi 25-12-20)

paraules del bisbe

LA CRECIENTE AGRESIVIDAD
Queridos diocesanos:
na sociedad individualista como
la nuestra tiende a ser muy
agresiva, porque mira al prójimo
como a un extraño e incluso como un
competidor. En lugar de abrirse al gozo de
tener al otro como a un hermano, lo mira
con miedo y recelo, lo que provoca conductas agresivas. Así lo ha denunciado el
Papa Francisco en la Encíclica “Fratelli
tutti”: “El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia
tranquilidad placentera. Entonces se los
termina tratando como molestias y la
agresividad crece” (n. 222).
El Papa Francisco detecta esta agresividad en diversos ambientes. Está presente,
sin duda, en los medios de comunicación y
las redes sociales, en las cuales parece
haberse perdido el respeto al otro. En las
redes se favorece “la ebullición de formas
insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales
hasta destrozar la figura del otro, en un
desenfreno que no podría existir en el
contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos” (n.
44). Todo el mundo digital provoca la pér-
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dida de contacto humano y favorece el
desprecio de los otros, sobre todo de los
más débiles. Lo peor -dice el Papa- es que
también los cristianos entran en este juego
de violencia verbal a través de internet o
de los foros de intercambio digital, olvidando la misma esencia de su fe.
Pero hay algo más, porque toda esa violencia y descontento puede ser aprovechada para manipular al ser humano. Las plataformas digitales favorecen los grupos
cerrados que difunden noticias falsas y
fomentan prejuicios. A través de ellas se
puede manipular de manera sutil pero
invasiva la conciencia de las personas y los
mismos procesos democráticos (cf. n. 45).
La segunda forma de agresividad que el
Papa detecta es la política, tal como se
practica en muchos países. Para dominar
las conciencias se siembra la desesperanza
y se suscita la desconfianza. Entonces “se
utiliza el mecanismo político de exasperar,
exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y
a opinar, y para ello se acude a la estrategia
de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad,
sus valores, y de este modo la sociedad se

empobrece y se reduce a la prepotencia
del más fuerte” (n. 15). Lamentablemente
tenemos experiencia de esta forma de
convertir la política en un juego mezquino
de descalificaciones cuyo objetivo es destruir al otro.
Una tercera forma de agresividad la ve
el Papa en lo que llama “nacionalismos
cerrados”, es decir, aquellos que pierden el
sentido social y promueven nuevas formas
de egoísmo, que se presentan como si fueran el bien de la nación (cf. n. 11). Estos
nacionalismos provocan el cierre en sí
mismos y son incapaces de acoger a los
demás. “El inmigrante es visto como un
usurpador que no ofrece nada” (n. 141). Se
piensa ingenuamente que un pueblo puede
desarrollarse al margen de la ruina de los
demás y que cerrándose al resto estarán
más protegidos. Por temor al otro, se
crean murallas defensivas (cf. n. 146).
Para hacer frente a tanta agresividad,
debemos ir más allá de las reacciones primarias y favorecer una reflexión serena,
que nos conduzca a darnos cuenta de que
el otro no es un enemigo, de que nos
necesitamos y que debemos cuidarnos
unos a otros.

17 de gener:

Jornada de la Infància Missionera 2021

l proper diumenge 17 de gener celebrarem la Jornada d’Infància Missionera, amb
el lema “Amb Jesús a Natzaret. Som
una gran família!”. Amb la jornada d’enguany
contemplem a l’infant Jesús a Natzaret, al costat
dels seus pares. Era el seu dia a dia semblant al
dels ﬁllets d’avui? Ell era Déu, era el Nen que
salvaria al món, però sense deixar de ser justament això: un nen. Pertanyia a una comunitat,
compartia la seva fe amb els seus germans i, des
de la llar, també era missioner.
Gràcies a la generositat dels petits ﬁllets missioners, recolzats per donants adults, se sostenen 2.864 projectes infantils en les missions
que beneﬁcien a més de 4 milions de nens, en
diferents projectes: educació atenció sanitària,

protecció de la vida, etc. Així mateix, enguany
s’ha convocat el concurs “Som família: 3,2,1
acció”, perquè els ﬁllets participin gravant
un breu vídeo, en el qual expliquin amb
creativitat com és la seva família i quin
paper juga Jesús entre ells. La participació
pot ser individual o en grup (ﬁns a 6 participants
per grup) i en dues categories: ﬁllets i ﬁlletes de
1r ﬁns a 3r de primària ﬁns a 1 minut de vídeo,
i ﬁllets i ﬁlletes de 4t a 6è de primària ﬁns a 2
minuts de vídeo. Els vídeos podran enviar-se
al correu del Secretariat Diocesà de Missions:
sdm.menorca@gmail.com ﬁns al 18 de gener de 2021. Pots trobar més informació sobre
el concurs a: https://www.omp.es/concurso-infancia/. Animau-vos a participar!
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la paraula de Déu

el comentari

cicle B

El B ap t i sm e d e l S e nyo r
Lectura del llibre del profeta Isaïes
42, 1-4. 6-7
	Aquí teniu el meu servent, de qui he pres
possessió, el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He posat en ell el meu
Esperit perquè dugui el dret a les nacions. No
crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers;
no trenca la canya que s’esquerda, no apaga la
flama del ble que vacil.la; porta el dret amb
fermesa, sense defallir, sense vacil.lar, fins
haver implantat el dret a la terra, fins que les
illes esperin les seves decisions. Jo, el Senyor,
t’he cridat bondadosament, et prenc per la
mà, t’he configurat et design aliança del poble,
llum de les nacions, per tornar la vista als ulls
que han quedat cecs, per treure de la presó
els encadenats i alliberar del calabós els qui
vivien a la fosca.
Salm responsorial 28
R: Que el Senyor beneesqui el seu
poble amb el do de la pau.
Lectura dels Fets dels Apòstols

10, 34-38
	En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué:
“Ara veig de veritat que Déu no fa diferències
a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui
creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat
que sigui. Ell va dirigir la seva paraula al poble
d’Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per
Jesucrist, que és Senyor de tots. Vosaltres ja
sabeu què ha passat darrerament per tot el
país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es
fessin batiar. Parl de Jesús de Natzaret. Ja
sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb
Esperit Sant i amb poder. Com passà pertot
arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui
estaven dominats pel diable, perquè Déu
era amb ell.”
Lectura de l’evangeli
segons sant Marc
1, 7-11
En aquell temps, Joan predicava així:
“Després de mi ve el qui és més poderós
que jo, tan poderós que no som digne ni
d’acotar-me a deslligar-li la corretja del
calçat. Jo us he batiat només amb aigua;
ell vos batiarà amb l’Esperit Sant.” Per
aquells dies Jesús vingué des de Natzaret
de Galilea, i Joan el batià en el Jordà. A
l’instant, quan sortia de l’aigua, va veure
que el cel s’esquinçava i que l’Esperit,
com un colom, baixava cap a ell, i es va
sentir una veu des del cel: “Ets el meu Fill,
el meu estimat, en tu m’he complagut.”
lectures de la
missa diària
Salms de la 1a Setmana

Lectura del libro de Isaías
42, 1-4. 6-7
Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, en quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la
justicia a las naciones. No gritará, no clamará,
no voceará por las calles. La caña cascada no
la quebrará, la mecha vacilante no lo apagará.
Manifestará la justicia con verdad. No vacilará
ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el
país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te
he llamado en mi justicia, te cogí de la mano,
te formé e hice de ti alianza de un pueblo y
luz de las naciones, para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel,
de la prisión a los que habitan las tinieblas».

“... veié que el cel
s’esquinçava”

A

mb la festa del Baptisme de
Jesús s’acaba el “cicle de
Nadal”. En l’Evangeli de
Marc, el baptisme de Jesús està narrat
amb el mínim de paraules, ens presenta Jesús d’una manera austera i sòbria,
però molt significativa.
En relació a Joan, Jesús és “més
poderós”. No es tracta d’un poder que
el porti a dominar els altres, sinó d’una
força que connecta amb la força creadora de Déu. Aquesta diferència marca
també la diferència entre la missió de
Joan (“amb aigua”: un bateig superficial) i la missió de Jesús (“Ell us batejarà
amb Esperit Sant”).
Salmo responsorial 28
Jesús rep el baptisme d’aigua per
R: El Señor bendice a su pueblo con la solidaritat amb tots els homes, també
paz.
amb els pecadors. A través d’aquest
baptisme, Jesús connecta amb tota la
Lectura del libro de los Hechos
humanitat que l’ha precedit. Però
de los apóstoles
10, 34-38 Jesús, a més del baptisme de Joan,
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: rep un altre baptisme, el qual posa
«Ahora comprendo con toda la verdad que de manifest la qualitat de la seva
Dios no hace acepción de personas, sino que humanitat.
El cel s’esquinçava...
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
No diu que el cel s’obria; allò que
de la nación que sea. Envió su palabra a los
hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de s’obre es pot tornar tancar. El cel s’esla paz que traería Jesucristo, el Señor de quinçava; allò que s’esquinça no es
todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en torna tancar, ni refer. El cel s’ha esquintoda Judea, comenzando por Galilea, después çat i desapareix la divisió entre l’àmbit
del bautismo que predicó Juan. Me refiero a de Déu i el nostre.
Com un colom...
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerEls coloms són animals domèstics:
za del Espíritu Santo, que pasó haciendo el
volen pels cels però viuen amb nosalbien y curando a los oprimidos por el diablo,
tres. L’Esperit Sant “baixava” ocasioporque Dios estaba con él».
nalment per inspirar un profeta o per
“enfortir” algú a l’hora de complir una
Lectura del santo Evangelio
missió especial. Jesús, però, rep l’Essegún san Marcos
1, 7-11 perit Sant com a membre de la
En aquel tiempo, proclamaba Humanitat, i la seva missió serà “bateJuan: «Detrás de mí viene el jar amb Esperit Sant”. És a dir: ofeque es más fuerte que yo y no rir-lo a tothom qui l’accepti.
merezco agacharme para
“Batejar” significa banyar, rentar,...
desatarle la correa de sus san- Quan ens banyem, ens rentem superdalias. Yo os he bautizado con ficialment. En canvi, amb l’Esperit som
agua, pero él os bautizará con rentats “per dintre”. Vol dir que l’EsEspíritu Santo». Y sucedió que perit treu de nosaltres allò que no és
por aquellos días llegó Jesús autènticament humà.
desde Nazaret de Galilea y
Amb l’esquinçat del cel, res no
impedeix
la comunicació directa entre
fue bautizado por Juan en el
Jordán. Apenas salió del agua, Déu i la Humanitat en la persona de
vio rasgarse los cielos y al Jesús, i dels qui participen de la seva
Espíritu que bajaba hacia él Vida. La missió de Joan, que preparava
como una paloma. Se oyó una els camins del Senyor, es va acabant.
voz desde los cielos: «Tú eres Ara comença la missió de Jesús per a
mi Hijo, el amado; en ti me aquells que l’acullin.
complazco».
Vicent Llabrés

1-4. 6-7 / Sal 28 / Fets 10, 34-38 / Mc 1, 7-11.

Dc. 13, Fèria: He 2, 14-18 / Sal 104 / Mc 1,
29-39.

Ds.16, Fèria: He 4, 12-16 / Sal 18 / Mc 2,
13-17.

Dl. 11, Fèria: He 1, 1-6 / Sal 96 / Mc 1, 14-20.

Dj. 14, Fèria: He 3, 7-14 / Sal 94 / Mc 1, 40-45.

Dt. 12, Fèria: He 2, 5-12 / Sal 8 / Mc 1, 21b-28.

Dv.15, Fèria: He 4, 1-5. 11 / Sal 77 / Mc 2, 1-12.

Dg. 17, Sant Antoni Abat (S): Sir 2, 1-5 / Sal
111 / Rm 8, 31b-32.35.37-39. / Mt 19,21.27-29.

Dg.10 El Baptisme del Senyor (F): : Is 42,
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El p e t i t g ru p

É

s l’element personalitzador i
socialitzador per excel.lència. És
en el petit grup on els fillets i
filletes tenen més facilitat per expressar
les seves opinions i ser ells mateixos, i,
per tant, ser valorats i considerats pels
altres. D’altra banda, és socialitzador
perquè dins el petit grup aprenen les
normes de convivència. És important
que el grup sigui prou ampli perquè permeti un cert nivell d’organització i un
elevat sistema de relació entre tots els
membres, però, a la vegada, prou reduït
com perquè els fillets es sentin acollits i
valorats, puguin trobar el seu lloc, realitzar una funció concreta i aprendre a
responsabilitzar-se de la tasca conjunta.
La pràctica ens ha demostrat que el
petit grup no hauria de tenir mai més de
6 integrants.
Dins del petit grup, el diàleg, la con-

frontació d’opinions i el treball en equip
porten a l’aprenentatge d’actituds de
col.laboració, respecte, tolerància, valoració de la diversitat i comprensió. Ens
agrada distingir entre treball en grup i
treball en equip. En el treball en grup, les
feines es reparteixen entre els diferents
membres i cadascun se’n fa responsable
d’una part. En el treball en equip totes
les feines es fan entre tots i les decisions es prenen de mutu acord. En general, aquest és més lent i feixuc que el
treball en grup, perquè és necessari que
tothom es posi d’acord, però, per contra, les decisions preses són de més
qualitat. Per això, a l’hora de triar un
projecte, de definir-lo, de marcar les
normes, etc., és millor fer un treball en
equip, en canvi, per assignar tasques o
feines concretes és preferible el treball
en grup.

vaig estar malalt i em visitàreu

C

Un Nadal diferent al Geriàtric

ada any en arribar el dies de
Nadal, els nostres majors
recorden amb emoció els
preparatius per a Nadal de tants anys
enrere: quan preparaven la casa i dinars
per tota la família. En aquestes reunions
familiars veien créixer els fillets, escoltaven els seus versos, els relats dels joves
que tornaven d’estudiar fora, eren testimonis dels fracassos i progressos de la
família. La família creixia al seu voltant.
En aquests dies tan assenyalats, els residents del geriàtric gaudeixen de les
sortides: cada dia de festa a ca un fill o
un altre familiar, es trobaven tots els
familiars, i compartien en poques hores
tot el caliu i la vida familiar. Totes aques-

tes vivències familiars fan que el mes de
desembre sigui diferent, únic i especial.
Aquest any tan sols han pogut rebre la
visita d’una persona una hora al dia,
s’han de veure des de darrera una taula,
sense una besada i una abraçada. Enguany
hem viscut un Nadal marcat per l’angoixa i la soledat, com el primer Nadal, en
el qual Maria i Josep van haver de sortir
de Galilea per anar a la ciutat de Betlem,
on Maria va donar a llum a l’infant Jesús
dins una cova enfora dels seus familiars.
Estem envoltats d’ambientació nadalenca, llums, música, dolços... però el més
important del Nadal és l’esperança que
neix amb el naixement de Jesús, el
Salvador.

Jaume Benejam Goñalons,
guanyador del cartell voacional 2020
L’alumne de 4t d’ESO del col.legi salesià de Ciutadella, Jaume Benejam, ha estat el
guanyador del concurs vocacional de cartells 2020 promogut pel Secretariat de
Vocacions del Bisbat de Menorca.
Bisbat de Menorca
Àlex Bosch Mercadal i Josep Pascual
Gornés, alumnes que actualment
cursen 1r de Batxillerat a l’IES Josep
Maria Quadrado, han quedat finalistes del concurs ja que van elaborar
la seva proposta durant el curs passat quan feien 4t d’ESO a Calós. Una
edició més tots els joves han demostrat la seva gran creativitat artística.
Enhorabona a tots els participants!

l’entrevista a:

I SABEL M ARQUÉS B ARCELÓ

A

questa setmana entrevistam a n’Isabel Marquès, directora del
Secretariat d’Ecumenisme i
Diàleg Interreligiós de la diòcesi de
Menorca, per a xerrar sobre la
Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians que celebrarem del 18 al 25
de gener.
Per què és important celebrar
anualment la Setmana de
Pregària per la Unitat dels
Cristians?
-Primer de tot destacar que es celebra des de 1908 i que
totes les esglésies cristianes tenim en comú la fe en
Jesucrist. El fet de dedicar una setmana a la pregària intensifica el desig que la unió arribi a trobar-nos com a germans.
Quin és el missatge de fons que ens transmet el
lema d’enguany: “Manteniu-vos en el meu amor i
donaré fruit en abundància” (cf. Jn 15, 5-9)?
-Aquest lema ha estat triat per la comunitat de monges
de Grandchamp a Suïssa, és una comunitat de per si acollidora, inspirada en la comunitat de Taizé, que molts de
nosaltres coneixem. Així mateix, aquest lema és una part
del text evangèlic de Joan 15,1-17 on queda ben clar que
si no estem units al Pare (vinya) nosaltres els fills (sarments) no podem viure.
Quines celebracions teniu previstes per aquesta
setmana de pregària?
-En principi està prevista una pregària ecumènica com a
acte central, per celebrar el dissabte 23 de gener a les
17.30 h. Acostumem a reunir-nos les confessions anglicana, evangèlica i catòlica, però ara mateix amb les restriccions sanitàries, no podem especificar el lloc de trobada. Per
les xarxes socials (facebook e instagram) intentarem fer
publicitat del lloc de trobada, el més prest possible.
Com podem participar tots els cristians en aquesta Setmana de Pregària?
-A part d’aquesta pregària ecumènica, totes les parròquies
i comunitats de religioses disposen d’un llibret (en català i
en castellà) per a cada dia de la setmana, des de dilluns 18
fins al dilluns 25, on es poden llegir les dues lectures bíbliques, juntament amb una meditació i una oració final.
També individualment proposar que es faci pregària més
intensa en el sentit de reforçar l’estimació cap als germans
cristians d’altres confessions. Si algú vol conèixer el material que s’ha preparat, està disponible a internet a aquest
enllaç:
h t t p s : / / c o n fe re n c i a e p i s c o p a l . e s / w p - c o n t e n t /
uploads/2020/12/2021-Folleto-Semana-Oración-UnidadCristianos_compressed.pdf
Què podem fer els cristians per contribuir en el
nostre dia a dia a aquesta unitat cristiana que
Jesús ens va mostrar?
-Nosaltres, els cristians catòlics, hem de reforçar els llaços
de fraternitat amb les altres confessions que hi ha a
Menorca, pensant en el que ens uneix i no en el que ens
separa, perquè no hem de confondre unitat amb unificació. Per acabar, us compateixo una oració treta del llibret
de pregària: “Jesucristo, tú nos buscas, deseas ofrecernos
tu amistad y llevarnos a una vida cada vez más plena.
Danos la confianza para responder a tu llamada, para que
nos dejemos transformar y nos convirtamos en testigos
de tu ternura para el mundo”.
Sonia Febrer Romero

agen d a
 Ajuda a la teva
parròquia
Les nostres parròquies
necessiten la nostra ajuda
per a continuar ajudant als
qui més ho necessiten.
També podem fer arribar
les nostres donacions a la
pàgina web oﬁcial donoamiiglesia.es. Pots elegir
l’opció d’ajudar a la teva
parròquia de sempre o a
la nostra diòcesi menorquina.
 Sant Antoni 2021
Diumenge 17 de gener
celebrarem la festa de Sant
Antoni, patró de Menorca,
amb una Eucaristia presidida pel bisbe Francesc, a les
11h, a la Catedral de
Menorca. Tot seguit, es
realitzarà la processó dels
“Tres Tocs” a l’interior de la
Catedral. La celebració es
podrà seguir en directe, des
de casa, pel canal de youtube del Bisbat de
Menorca.

not í c i e s n o s tre s

Missa per la Pau: “La cultura de la cura com a camí de pau”

U

n any més, el 31 de de- Toni Barber
sembre, les comunitats
cristianes de l’arxiprestat
de Ciutadella es van reunir per
a celebrar la Missa per la Pau. El
bisbe Mons. Francesc va presidir
l’Eucaristia a la Catedral de Menorca, a la qual van participar-hi
totes les parròquies de Ciutadella. Es tracta d’una jornada anual
molt important que va instaurar
el Papa Pau VI l’any 1968. Amb el
lema d’enguany “La cultura de
la cura com a camí de pau”
el Papa Francesc posa de manifest
la necessitat de construir una societat fraterna i solidària. La pandèmia actual que esteim vivint ens
ha demostrat, una vegada més, que
ens necessitam els uns als altres,
que som una família humana universal, per tant, és
necessari que deixem de banda la cultura de la indiferència i del descart tan predominant en la nostra
societat.
Toni Barber

 Jornada Infància
Missionera 2021
Diumenge 17 de gener
Jornada
d’Infància
Missionera, sota el lema
“Amb Jesús de Natzaret.
Som Família”
 Programes de ràdio
de l’Església menorquina
No et perdis els programes
de ràdio de la nostra
Església. Cada setmana ens
podeu escoltar a:
COPE MENORCA (89.6
FM):
-“El Mirall de l’Església”,
cada divendres a les 13.30 h.
-“Església Notícia”, cada
diumenge a les 9.45 h.
IB3 RÀDIO (88.6 FM):
-“Temps de Creure”, cada
dissabte a les 14.30 h.
RADIO MARÍA (92.0FM):
-“Revista Diocesana”,
cada diumenge a les 13.30 h.
També els podeu escoltar
per internet (en directe o
en redifusió).

En aquest sentit, en la seva homilia el bisbe Francesc es va adreçar
als ﬁdels recordant que davant la
situació actual de pandèmia i amb
la preocupació davant la recent
aprovació de la llei de l’eutanàsia,
sentim “una crida renovada a
ser Església samaritana, que
està atenta a les necessitats
dels germans”. El nostre bisbe
també va fer nombroses referències a “Fratelli Tutti” (Germans
tots) la nova Encíclica del Sant
Pare, que ens recorda la importància de cuidar dels més vulnerables. Així mateix, va ressaltar la
importància de no descuidar la
cura de la terra, hem de cuidar
entre tots la nostra casa comuna.
“La cura del planeta ha d’anar unida a l’atenció i cura dels més pobres, (...) a l’amor
per tots els éssers humans i a un compromís ferm
davant els problemes socials”, va expressar el bisbe. Finalment, el nostre bisbe va destacar que el
nostre referent és Maria, “la que va educar i
cuidar a Jesús. Que Ella ensenyi a cuidar als
nostres germans, promovent i respectant la
seva dignitat inviolable”, va concloure el bisbe
Francesc. Sens dubte, tots tenim una oportunitat
per reﬂexionar el nostre paper en el món: “Què
estic disposat a fer dins el meu entorn personal, familiar i laborar per construir un camí
de pau?”. Iniciem aquest nou any tenint molt present que la cultura de la cura és una aposta per la
vida, per l’amor i per la dignitat humana.
Sonia Febrer Romero

El pess e b re , u n a m os t r a d e la t e n d re s a d e D é u

“E

l pessebre parla de l’amor de Déu, el Déu
que s’ha fet infant per dir-nos com està
prop de tot ésser humà, sigui quina sigui
la seva condició” (Papa Francesc).
Tot i la pandèmia, la tradició del pessebre s’ha mantingut ben viva aquest Nadal a tots els pobles de
Menorca. Hem trobat a faltar la visita a betlems tan
emblemàtics com el de Santa Clara, però, així i tot,
alguns betlems s’han pogut exposar, com el de Sant
Miquel, el del Santuari de Maria Auxiliadora i el del
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pati de Cal Bisbe a Ciutadella, el del Grup de Pessebristes de Maó, els diorames del Amics del Betlem
a Ferreries, el betlem municipal des Mercadal a Ca
n’Àngel, a Alaior el betlem al Convent de Sant Diego, entre molts d’altres, que s’han exposat a les
diferents parròquies i llocs públics. Visquem cada
Nadal aquesta tradició de preparar el pessebre a
casa i visitar els betlems amb la família.
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