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DÉU HA PREPARAT
UN CONVIT ESPLÈNDID
† Francesc, Bisbe de Menorca
Benvolguts diocesans:
La paràbola dels convidats al banquet o
del sopar del rei il·lumina i unifica els
objectius i accions del nostre pla de pastoral. El seu text el podem trobar en els
evangelis de sant Lluc (14, 15-24) i Sant
Mateu (22, 2-10). La paràbola, com totes les
que comptava Jesús, resulta molt rica i suggerent. Mostra l’actitud de Jesús respecte a
qui ha de dirigir-se l’anunci del Regne i
desitja provocar a la seva Església perquè
surti a anunciar a tothom la salvació. Com
Església de Menorca llegim des de la nostra
pròpia història aquesta paràbola i descobrim en ella una crida a sortir i a posar-nos
en camí per fer arribar a tothom el missatge de que Déu vol la felicitat de la persona
humana.
La paràbola parla, en primer lloc, de Déu,
del seu desig de que tothom es salvi, del
seu somni per a aquesta humanitat que ha
sortit de les seves mans. Déu ha preparat
un convit esplèndid i desitja que tot home
i dona que habita aquest món es segui a la
seva taula. Tot està disposat: les espelmes
estan enceses, les flors decoren la sala, les
taules estan plenes de riquíssims menjars.
Només falten els convidats.
Era freqüent en el judaisme presentar la
salvació com un convit. En el llibre d’Isaïes

es descriu gràficament la salvació com un
convit de menjars suculents i amb bons
vins al qual Déu convida a tots els pobles
(Is 25, 6-8). Sant Lluc parla d’un home que
“donava un gran convit”. L’evangeli de Sant
Mateu afegeix un detall: es tracta d’un convit de noces, ofert per un rei amb motiu
dels casament del seu fill. Amb això, aquest
evangelista al·ludeix a l’amor de Déu per la
humanitat, manifestat en el seu Fill únic.
Déu vol l’home com l’espòs a l’esposa i
desitja celebrar amb ell aquest amor. Per
això ha preparat la taula i el convida a seure
amb Ell. Per sant Mateu el banquet celebra
les noces de Déu amb la humanitat, un
amor que s’ha consumat en el Messies
Jesús. Recordem que l’Apocalipsi fa servir
també aquesta imatge quan parla de les
noces de l’Anyell (19, 7; 21, 9ss.).
Amb freqüència presentam el cristianisme d’una manera negativa, com a compliment d’unes normes o seguiment d’uns
ritus. La paràbola ens recorda que el cristianisme és, sobretot, una festa a la qual som
convidats per Déu per celebrar el seu
amor. Tota la paràbola té un to d’alegria:
“Veniu, que ja tot és a punt”. Seguir a
Jesucrist és camí de benaurança; dirigir-nos
al banquet és motiu d’alegria. Aquesta alegria de l’Evangeli ha de penetrar la nostra
vida.Vivim en un “temps favorable”,
en un “dia de salvació” (2 Co 2, 6).
Hem de ser molt conscients que
no som convidats a entrar al banquet per les nostres qualitats o per
alguna cosa bona que hem fet, sinó
que tot es deu a la bondat del que
convida.Tot és obra de Déu, que és
l’amfitrió del banquet. El Papa
Francesc freqüentment ens recorda que no som justificats per les
nostres obres ni pels nostres
esforços, sinó per la gràcia de Déu.
El que pren la iniciativa i s’acosta a
nosaltres, és Déu, cosa que hem de
viure amb joiosa gratitud (cf. GE
52-56).

l’entrevista a...
MN. JOAN CAMPS SERRA

M

n. Joan Camps Serra és
vicari de la Catedral de
Menorca i delegat de
Joventut i de pastoral universitària de la Diòcesi de Menorca.
Què és la Delegació de
Joventut i quina és la seva
missió com a delegat?
La Delegació de Joventut és un secretariat diocesà inclòs dins l’àrea de l’anunci que vetlla per
tot el tema de la pastoral juvenil de la nostra
diòcesi. També des de fa uns anys es va unir al
nostre secretariat un altre, que és el de pastoral
universitària. La meva missió com a delegat és
crear un equip que vetlli pel bon funcionament
de la pastoral de joves i universitaris, coordinar
accions diocesanes, atendre als joves i les seves
necessitats i fer d’enllaç, de pont, amb els joves
del món universitari.
Quantes agrupacions de joves coordina
dins la delegació i amb quins objectius i
quins temes a tractar?
El secretariat en si no coordina ni gestiona
grups en si de joves, sinó que possibilita que les
agrupacions de joves es coordinin entre si.
Possibilita ajuntar els responsables dels moviments en una mateixa taula de feina. El que sí
que fa és preparar algunes activitats i trobades
durant l’any. La més característica és la jornada
diocesana de joventut que organitzem cada any
el dissabte de Rams, juntament amb el secretariat de catequesi.
Jornada Mundial de la Joventut o Sínode
de joventut 2019. On es celebra, com s’organitza i quins són els objectius de la trobada?
La jornada mundial de la joventut se celebrarà
el gener de 2019 a Panamà. I per altra banda hi
ha el sínode de Bisbes, que té lloc ara, el mes
d’octubre de 2018, a Roma. El sínode és una
reunió de bisbes que es troben cada dos anys
per tal d’aprofundir i parlar d’uns temes en concret. Aquest ens afectarà de ple, ja que és sobre
els joves. Hi hem participat com a diòcesi contestant uns qüestionaris que ens varen enviar el
curs passat. Ja hem fet la nostra aportació.
Des de Menorca hi pensau participar?
No participarem a cap dels dos. A la jornada de
la joventut ens és impossible anar-hi per les
dates en les quals se celebra i per l’elevat cost,
al voltant d’uns 2000 €. Ens hi unirem des de la
pregària i possiblement organitzem una vetlla de
pregària pels bons fruits de la jornada i unintnos als joves que allà seran. Al sínode només hi
participen alguns bisbes espanyols. Tenim ja l’instrumentum laboris amb el que treballaran i, una
vegada finalitzat, el Sant Pare publicarà ben
segurament una exhortació post-sinodal la qual
després treballarem.
Gràcies Joan!
Toni Olives
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la paraula
de Déu

Diumenge XXIX de Durant l’Any

Lectura del llibre del profeta Isaïes
53, 10-11
El Senyor volgué que el sofriment el trituràs.
Quan haurà donat la vida per expiar les culpes,
veurà una descendència, viurà llargament, i per
ell el designi del Senyor arribarà a bon terme.
Gràcies al sofriment de la seva ànima ara veu la
llum; el just, amb les penes que ha sofert, ha fet
justs els altres, després de carregar-se les culpes
d’ells.
Salm responsorial 32
R: Que el vostre amor, Senyor, no ens
deixi mai; aquesta és l’esperança que
posam en vós.
Lectura de la carta als cristians hebreus
4, 14-16
Germans, mantinguem ferma la fe que professam, ja que en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran
Lectura del libro de Isaías
53, 10-11
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y
entregar su vida como expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el
Señor quiere prosperará por su mano. Por los
trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a
muchos, porque cargó con los crímenes de
ellos.
Salmo responsorial 32
R: Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16
Hermanos: Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo
de Dios, mantengamos firme la confesión de

sacerdot que, travessant els cels, ha entrat
davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim
no és incapaç de compadir-se de les nostres
flaqueses: ell, igual que nosaltres, ha estat provat
en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al trono de la gràcia de
Déu perquè es compadesqui de nosaltres, ens
aculli i ens concedeixi, quan sigui l’hora, l’auxili
que necessitam.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
10, 35-45
En aquell temps Jaume i Joan, els dos fills de
Zebedeu, anaren a veure Jesús i li digueren:
“Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor
que us demanarem.” Jesús els preguntà: “¿Què
voleu que faci?” Ells li digueren: “Concediu-nos
que, el dia que sereu glorificat, puguem seure,
un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.” Jesús els respongué: “No sabeu què demafe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de
compadecerse nuestras debilidades, sino que
ha sido probado en todo, como nosotros,
menos en el pecado. Por eso, comparezcamos
confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un
auxilio oportuno.
Lectura del santo evangelio
según san Marcos
10, 35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos
de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron:
«Maestro, queremos que hagas lo que te
vamos a pedir». Les preguntó: «¿Qué queréis
que haga por vosotros?». Contestaron:
«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu
derecha y otro a tu izquierda». Jesús replicó:
«No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz

Cicle B

nau. ¿Podeu beure el calze que jo beuré i ser
batiats amb el baptisme amb què jo serè batiat?” Ells li digueren: “Sí que podem.” Jesús els
respongué: “És cert, vosaltres beureu el calze
que jo beuré i sereu batiats amb el baptisme
amb què jo seré batiat, però seure a la meva
dreta i a la meva esquerra no som jo qui ho ha
de concedir; és per a aquells a qui Déu ho ha
reservat.” Quan els altres deu ho sentiren, s’indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els
digué: “Ja sabeu que, en totes les nacions, els qui
figuren com a governants disposen dels seus
súbdits com si en fossin amos, i els gran personatges mantenen els altres davall el seu poder.
Entre vosaltres no ha de ser així: qui vulgui ser
important, ha de ser el vostre servidor, i qui
vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots,
com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se
servir, sinó a servir els altres, i a donar la seva
vida com a preu de rescat per tots els homes.”
que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?».
Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: «El
cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis
bautizados con el bautismo con que yo me voy
a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí concederlo, sino
que s para quienes está reservado». Los otros
diez, al oír aquello, se indignaron contra
Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo:
«Sabéis que los que son reconocidos como
jefes de los pueblos los tiranizan, y que los
grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor; y el que quiera ser
primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo
del hombre no ha venido a ser servido, sino a
servir y dar su vida en rescate por muchos».

evangeli i vida

E

Podeu rebre el baptisme que jo he de rebre?

l profeta Isaïes, en la primera lectura,
ens presenta el servent de Jahvé,
quan diu: “El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servidor” (Is 53, 10). Jesús
en diferents ocasions se’ns presenta així, però
nosaltres, com els seus primers deixebles, no
l’entenem. Com recordàvem diumenge passat
tenim visió mundana. Com Jaume i Joan, possiblement pels seus interessos materials, pensen en un messianisme terrenal, no entenen
res del que planteja Jesús quan parla de la
seva mort i resurrecció. Nosaltres, entenem
el missatge de Jesús? Acceptam ser poca cosa,
servir als altres i donar la vida pels altres?
El procés de viure la fe cristiana és llarg.
L’hem d’anar madurant tota la vida. Però, és
més engrescador un desafiament com aquest
que no l’anar fent. Jesús diu: “Tingueu confiança: jo he vençut el món” (Jn 16,33). Ell ha vençut

el món perquè no ha cedit, com no va cedir a
les temptacions en el desert abans de començar el seu ministeri públic. Jesús ha vençut el
món i, amb plena comunió amb Ell, també el
vencerem nosaltres.
Aquesta comunió ens l’explica el Papa
Benet XVI, en Deus Caritas est, quan diu:
“Jesús ha perpetuat aquest acte de lliurament
mitjançant la institució de l’Eucaristia durant
l’Últim Sopar. Ja en aquella hora, Ell anticipa la
seva mort i resurrecció, donant-se ell mateix als
seus deixebles en el pa i en el vi, el seu cos i la
seva sang com a nou mannà (cf. Jn 6,31-33). Si el
món antic havia somniat que, en el fons, el veritable aliment de l’home –allò pel qual l’home
viu– era el Logos, la saviesa eterna, ara aquest
Logos s’ha fet per a nosaltres veritable menjar,
com amor. L’Eucaristia ens endinsa en l’acte oblatiu de Jesús. No rebem tan sols de manera passi-

Francesc Triay

va el Logos encarnat, sinó que ens impliquem en
la dinàmica del seu lliurament. La imatge de les
núpcies entre Déu i Israel es fa realitat d’una
manera abans inconcebible: el que abans era
estar davant de Déu, es transforma ara en unió
per la participació en el lliurament de Jesús, en el
seu cos i la seva sang. La «mística» del Sagrament,
que es basa en l’abaixament de Déu cap a nosaltres, té una altra dimensió de gran abast i que
porta molt més amunt del que qualsevol elevació
mística de l’home podria arribar.” (D.C.E 13)
Combregar, per tant, no és sols rebre el Cos
i la Sang de Jesús, sinó assumir tot el seu missatge de vida i paraula per fer-lo vida en nosaltres.
Aquesta Taula que en tant d’amor Jesús ens
prepara i s’hi entrega, ens disposa a nosaltres
per fer el mateix, perquè tots tenguin vida (cf
Jn 3, 16; 10, 10).
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la veu dels joves

Joves

i

futur
Secretariat Diocesà de joventut

V

ivim en una societat on, cada cop
més, es potencia el consumisme, la
imatge física, els diners, l’oci... Tot
de coses superficials que ens proporcionen
una satisfacció instantània i efímera, però
que no és autèntica. Mitjans de tota mena
ens intenten convèncer d’un model de persona al qual cal assemblar-se perquè ells
puguin enriquir-se més i més. D’altra banda,
ens trobem en un món on hi ha realitats
molt diferents, fins i tot oposades, però que
sovint es troben en un mateix lloc: mentre
una quarta part de la població mundial té
molt més del que és imprescindible per
viure, n’hi ha d’altres que passen el dia a dia
en la misèria i amb prou feines tenen sufici-

ent per menjar. Davant aquestes situacions,
injustícies, insatisfaccions, els joves reflexionen, es fan preguntes i intenten trobar solucions, respostes.
Encara que a vegades tot sembli indiferent als ulls de la gent jove, encara que pugui
comportar-se com una massa passiva que es
deixa portar per un sistema que ningú ha
triat, els joves senten un neguit dins seu que
els convida a ser ells mateixos, a escollir
segons el que ells desitgen realment, a lluitar,
si cal, contracorrent, enmig de la inseguretat,
la inexperiència, la impotència, les pors....
Tanmateix, tot i aquest decreixement de
la comunicació, el soroll que ens envolta
cada dia en els diversos ambients on es

movem es torna cada cop més intens i continu: no ens queden moments per l’oració ni
pel silenci, el qual ha estat jutjat com una
cosa inútil i sense cap valor, quelcom incòmode quan, en realitat, els moments de
silenci i reflexió són completament indispensables per la persona i l’omplen de pau i
joia.
L’Església té davant un dels més grans
desafiaments de la història: continuar sent
un lloc capaç de ser ferment de comunió
universal i amistat en tota la família humana
i especialment de la gent jove que té anhel
d’espiritualitat i transformació social per
viure un present més viu i projectar un futur
millor.

miscel·lània menorquina

La senyora Martina Quevedo
Florenci Sastre

A

lgunes persones, per la seva vida és de les més curtes que hagi vist: el 29 de
exemplar, morien en “lohor de san- desembre de 1680 “mori la senyora Martina
tedat” (no “olor de santedat” com Quebedo havent rebut los sacrements”.
es diu moltes vegades), és a dir que els qui les Malgrat de ser tractada de “senyora” no hi ha
coneixien opinaven que eren al
Església del Roser cap disposició sobre les obres
pies, ni nomenament de marcel. Tal és el cas de la senyora
messors,ni hereus.Probablement
Martina Quevedo, que, en
morir el 29 de desembre de
era el que s’anomenava una
1680. en tal concepte, fou
“beata”, és a dir una dóna que
vivia a casa seva una existència
enterrada a l’església dels
religiosa (recordem que no hi
Dolors (estava situada a l’illa
havia monges de vida activa).
formada pels carrers dels
En aquell temps en que es
Dolors, del Roser i la plaçeta
mesclaven els assumptes de l’Esdel Roser, que compartia amb
glésia amb els de l’autoritat civil,
la “casa de les orfes”). En
el mes de maig de 1706 trobam
aquesta església de Ciutadella
una orde de pagament de la
hi havia una comunitat de beneUniversitat de Ciutadella que
ficiats des de molt antic conediu: “Item a 18 de dits se pagá
guda com a “almoina dels
per lo gasto offert en treslledar
Dolors”.La partida de defunció

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
1a Setmana:
Dg.21,
XXIX
de
Durant l’Any: Is 53,
10-11 / Sal 32 / He 4,
14-16 / Mc 10, 35-45.
Dl. 22, Fèria: Ef 2, 1-10 /
Sal 99 / Lc 12, 13-21.
Dt. 23, Fèria: Ef 2, 12-22
/ Sal 84 / Lc 12, 35-38.
Dc. 24, Sant Antoni M.
Claret, bisbe (MO): Ef 3,
2-12 / Sal Is 12 / Lc 12,
39-48.
Dj. 25, Fèria: Ef 3, 14-21
/ Sal 32 / Lc 12, 49-53.
Dv.26, Fèria: Ef 4, 1-6 /
Sal 23 / Lc 12, 54-59.
Ds.27, Fèria: Ef 4, 7-16 /
Sal 121 / Lc 13, 1-9.
Dg. 28, XXX de Durant
l’Any: Jr 31, 7-9 / Sal 125
/ He 5, 1-6 / Mc 10, 46-52.

E

el cadaver de la venerable señora Martina
Quavedo, que a peticio de algunas personas
fonch regonegut y fonch atrobat sencer y per
mes decencia fonch posade en una roba y
caxa nova que se li feu inseguint resolutio del
ordinari concell conforme comte y polisa. 16
lliures 14 sous 2 diners”. Havien passat 26
anys des de la seva mort i el seu record es
mantenia. El fet de trobar-se les seves restes
senceres devia confirmar l’opinió comuna de
santedat.
El 17 de juliol de 1805 s’extingí aquesta
església. El Bisbe Juano ordenà que el cadàver
de la senyora Quevedo fos traslladat i dipositat a la catedral en una tomba nova excavada
a la capella de la Sang (ara de Sant Josep) en
presència de l’Ardiaca Domingo Pons, del
Magistral Ignaci Pujol, del canonge Provisor i
del Penitencier, certificant-ho el notari públic
Salvador Sans.

El Bisbe Francesc assisteix a la reunió
de la Província Eclesiàstica Valentina

l sr. Bisbe Francesc Conesa va acudir el passat 8
d’octubre a la reunió de la Província Eclesiàstica
Valentina, integrada per les tres diòcesis de la
Comunitat Valenciana i les tres de les Illes Balears. La
trobada, de caràcter ordinari, va servir per posar sobre
la taula preocupacions comunes a tota la província. La
iniciació cristiana i l’atenció als malalts i a les persones
que es troben en els últims moments de la seva vida van
ser algunes de les diverses qüestions sobre les quals van
reflexionar els bisbes assistents.
La reunió es va celebrar al Palau Arquebisbal de
València i fou presidida pel cardenal arquebisbe de
València, Antonio Cañizares. Hi van paticipar, a part de
Mon. Conesa, els bisbes de Sogorb-Castelló, Mons.
Casimiro López; d’Oriola-Alacant, Mons. Jesús Murgui; de

Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull; d’Eivissa, Mons. Vicente
Juan; els bisbes auxiliars de València, Mons. Esteban
Escudero, Mons. Arturo Ros i Mons. Javier Salinas, així
com el vicari general de València, Vicente Fontestad.

d
agen

notícies nostres
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 Assemblea dels Escoltes de
Menorca-MSC
Reunió ordinària en la qual es presenten el
pla de formació del curs 2018-2019 i el grup
4 Vents Escoltisme i Guiatge. Durant l’assemblea es donarà a conèixer l’estat econòmic actual del grup i els pressupostos del
2019, i s’aprovaran el pla anual 2018-2019 i
la memòria del curs anterior. Divendres 26
d’octubre a les 19.30 h, a la parròquia de
Sant Antoni M. Claret de Ciutadella.
Xerrada acompanyament en el
dol
Lligams, l’associació d’acompanyament en el
dol organitza la conferència “En els dol hi
ha vida?” a càrrec de na Gadi Bosch (germana clarissa). Dissabte 27 d’Octubre a les
18 h, a la sala de Convencions des Mercadal.


 Jornada Diocesana de Càritas
Presentació del Pla Estratègic de Càritas
Espanyola a càrrec del coordinador del pla,
José Luis Pérez Larios, per discernir quines
han de ser les línies d’acció com a Càritas
Diocesana el curs 2018-2019. Els assistents
hauran d’esbrinar com es pot adaptar a la
realitat més propera i com ajudar a les
persones que estan en situació o risc d’exclusió a l’Illa. S’obrirà un període de reﬂexió
a ﬁ de programar les actuacions i els criteris
a seguir per la Càritas Diocesana en els
propers anys.
Dissabte 27 d’octubre, de 10.30 a 13 h, al
Santuari de la Mare de Déu del Toro.

Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

Els joves confirmats es retroben a Sant Joan de Missa

E

ls adolescents conﬁrmats aquest 2018 es
van retrobar a inicis d’octubre a Sant Joan
de Missa, on van reﬂexionar sobre cap on
focalitzar les seves energies durant el nou curs. El
ﬁl conductor de la jornada era el lema “I el teu
camí?”, sota el qual es van desenvolupar diferents
activitats en grup per a reﬂexionar sobre el seu
futur com a cristians.
Al llarg del matí els responsables de la jornada van
proposar als joves una dinàmica per redescobrir el
que van fer en una trobada similar el 24 de març
amb el lema “Ves i fes el mateix”. La idea era,
com explica Sebastià Bosch Salord, del Secretariat
Diocesà de Joventut, “poder descobrir què poden
fer ells, els joves i adolescents dins les comunitats
parroquials”. A partir d’una pregària i un joc, de
poder passar el matí amb altres joves, els adolescents van agafar forces per poder treballar “amb
ells i per ells”.

L’

El Roser acull l’exposició del
setè centenari de Ramon Llull

exposició “Ramon Llull, 700 anys de missió” arriba a la sala d’exposicions El Roser
de Ciutadella on es podrà visitar ﬁns al 17
de novembre.
La mostra, inaugurada a Roma el 5 d’octubre de
2016, recorre la vida de Llull a través de textos,
imatges i peces que atorguen una visió panoràmica de l’obra del beat insigne i la seva forma
d’entendre el món. El material descobreix detalls
sobre els viatges de Llull i el projecte de predicació als inﬁdels al qual va dedicar gran part de la
seva vida, a més d’ajudar a entendre el procés de

 Assemblea general de Confer
Confer dels tres bisbats de les Illes Balears,
celebrarà la trobada anual d’inici de curs.
Dissabte dia 27 d’octubre, al Col·legi La
Salle de Maó.

L

Encara que el nombre de participants no fou molt
elevat, Bosch fa un bon balanç de la trobada: “Va
ser un dia amb un sol radiant i amb moltes vivències i experiències que esperem que vagin calant en
cada un dels nostres adolescents i joves”, conclou,
tot esperant que donin fruit, també, dins les nostres comunitats.

formació, reﬂexió i realització dels seus propòsits,
de la qual en són mostra la cabdal obra escrita
que va deixar com a llegat.
El record i l’exemple de Ramon Llull perdura a
través dels segles, encara que no sempre d’una
manera explícita. Els múltiples aspectes de la seva
personalitat donaren lloc a una tradició que s’anà
desenvolupant d’acord amb els interessos personals i dels corrents culturals del moment. Pocs
anys després de la seva mort, Ramon Llull fou
evocat per grups de vida eremítica principalment
a Mallorca i València. Els seus ensenyaments sobre
les missions foren presents en l’evangelització de
les Illes Canàries i d’Amèrica i els seus escrits
místics inspiraren corrents devocionals a França
durant el segle XV. De bell nou, en la renovació
de l’acció missionera del segle XIX, fou invocat
com a model per la seva entrega i el seu mètode. I de fet encara segueix d’actualitat: els seus
escrits serveixen d’estímul i punt de referència
en el diàleg cristià amb les altres religions en els
nostres dies.

‘Una Illa pel Món’ guanya el III premi Cooperació

a labor social de l’organització ‘Una
Illa pel Món’, amb seu a Ferreries, va
ser reconeguda el passat 11 d’octubre amb el premi Cooperació d’enguany.
Els membres del jurat format per representants d’Obra Social la Caixa, del Bisbat
de Menorca i del Fons Menorquí de Cooperació, conjuntament amb Cope Menorca, van decidir atorgar el guardó a l’organització, valorant així la tasca social que
duu desenvolupant durant més de 45 anys.
‘Una illa pel Món’ va néixer l’any 1973, impulsada pel catequista Joan Andreu, amb la
intenció de dur a terme tasques solidàries per ajudar els missioners de Menorca.
El grup, format inicialment per joves, està

compost actualment per dones. “Som un
equip d’àvies”, aﬁrma orgullosa una de les
seves organitzadores, Rita Fullana.
Ser solidaris amb els missioners no és l’únic
objectiu de l’organització, sinó que també
estan compromesos amb altres grups de
cooperació, donant suport als seus projec-

tes i participant en les seves activitats.
Així mateix, també destaca el seu afany
per oferir atenció i companyia a qualsevol
persona. “A un veí, a un amic, a un familiar,
sempre hi ha gent sola”, comenta Fullana.
Per això mateix intenten organitzar tota
mena d’activitats obertes al públic.
Arran del guardó, Cope Menorca realitzarà una campanya publicitària sobre l’entitat. Premiarà, així, el seu esforç i el farà
visible a la societat.
Durant l’acte, que va tenir lloc a l’Ajuntament d’Alaior, també es va fer una menció
honoríﬁca a les associacions ‘A Menorca
som Refugiats’ i a ‘Benvinguts Refugiats’.
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