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LA CATEDRAL,
LLAR DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA
300 anys de la Dedicació

Benvolguts diocesans:
La Catedral guarda una relació estreta
amb l’Església Diocesana. En els texts
litúrgics que parlen de la dedicació d’una
església i l’aniversari de la mateixa es diu:
“Vós santificau contínuament l’Església.
Esposa de Crist, figurada en edificis visibles”. Com va dir Sant Joan Pau II en consagrar la catedral de l’Almudena, “l’església
Catedral és el símbol i la llar visible de la
comunitat diocesana” (15-6-1993).
Abans de res, la Catedral és el lloc on
es reuneix l’Església diocesana. La paraula
“Església” procedeix del grec “ekklesia”,
que significa “assemblea”, “convocació”. La
Catedral és lloc on es reuneix “en el nom
del Senyor” la “ekklesia”. En ella l’assemblea del poble de Déu que peregrina a
Menorca celebra la seva fe, escolta la
Paraula i és alimentada pels sagraments.
Des de que l’any 1795 va ser erigida en
catedral, l’església de Santa Maria de

† Francesc, Bisbe de Menorca
Ciutadella va deixar d’estar destinada a
acollir una comunitat particular de fidels,
per convertir-se en la casa de tota la diòcesi. És la “domus ecclesiae”, la casa de
tota la nostra Església, la seva llar.
A més, l’edifici material reflecteix la
nostra història i la nostra cultura. De la
mateixa manera que una casa reflecteix
les característiques de la família que hi viu,
també la nostra Catedral reflecteix el que
és la nostra Església. El seu estil gòtic ens
situa al segle XIV, quan va ser construïda;
en les seves capelles hi veneram els sants
relacionats amb la nostra Església; en les
claus de volta i en els murs es reflecteixen
les devocions del nostre poble. Destaca la
capella major on trobam la imatge de la
Verge de la Candelera, titular del temple.
A la seva dreta hi ha la imatge de Sant
Esteve, recordant que les relíquies van
estar a la nostra illa al segle V, segons
explica la carta que va escriure el bisbe
Sever. A l’esquerra es situa Sant Joan
Baptista, sant de gran devoció en tota l’illa.
A aquesta Església hi formam part tots
els cristians de Menorca. La carta de Pere
diu que els creients han de ser les pedres
vives que formin un edifici espiritual (cf. 1
Pe 2, 4). Per això l’edifici material és un
símbol d’aquest edifici, molt més polit, que
formam els cristians que vivim la nostra fe
a Menorca. En el Cerimonial de bisbes es
diu “l’església catedral per la majestat de
la seva construcció, és signe d’aquell temple espiritual, que s’edifica en les ànimes i
que resplendeix per la magnificència de la
gràcia divina, segons diu l’apòstol Pau:” I
som nosaltres aquest temples del Déu
viu” (2Co 6, 16)”. La Catedral és símbol de
l’Església visible de Crist, que en aquesta
terra prega, canta i adora a Déu.
Des de l’any 1939 a la nostra Catedral
es reuneix la parròquia del Roser. Però,
encara que la Catedral aculli els fidels
d’una parròquia, la Catedral és per a tota
la diòcesi. No és pels fidels que viuen al
seu devora, sinó per a tots els cristians de
Menorca. Tots els fidels cristians són “feligresos” de la Catedral.

l’entrevista a...
CARLES PÉREZ TESTOR

D

irector de l’Institut Universitari
de Salut Mental Vidal i
Barraquer (URL), el doctor
Carles Pérez Testor va ser a Menorca
i va donar pautes als formadors de
parelles que es preparen per al
matrimoni per ajudar-los en la seva
tasca en la xerrada “La fragilitat de la família postmoderna”.
Què entenem per família postmoderna?
-La família postmoderna és l’actual, que es mou en
un moment de gran crítica. Avui es posa en dubte
el paper de la ciència com a guia de funcionament
o han desaparegut els grans pensadors o els grans
creadors de pensament.Vivim en una època més de
relativisme, de subjectivisme... Però en canvi cap al
positiu hi hauria la força de l’ecologia. Llavors la
jornada pretenia donar aquesta idea, que la família
postmoderna es mou en la immediatesa, les xarxes
socials, en buscar allò individual i la satisfacció
immediata... D’alguna manera la idea fonamental
era reflexionar sobre si la família actual viu un
moment de malestar en la societat del benestar.
Llavors parlam de família formada en els
últims anys. On la podríem situar?
-Una cosa és la família patriarcal, d’estructura de
pater familias, que decidia sobre tot el grup familiar.
Ara passam a una família postpatriarcal on hi ha
una relació d’igualtat entre home i dona. Pare i
mare tenen els mateixos drets i els mateixos deures. Parlem llavors de canvis. Aquesta igualtat vol dir
que hauran de discutir, s’hauran d’arribar a acords,
que un haurà de cedir... És més costós però millor
perquè corresponsabilitza els dos membres de les
grans línies d’organització de la família. Hi ha un
canvi de rols. També estem en un grup familiar on
s’allarga l’esperança de vida.Vivim molts més anys i
en canvi hi ha una reducció de la càrrega reproductora, un descens de la natalitat. Es consolida la
família nuclear i socialment s’accepta el divorci com
a una realitat. I en canvi es fractura l’endogàmia i
estem oberts més cap als altres.
Per quins conflictes s’han de preparar les
parelles d’avui?
-Un dels temes que van sorgir amb els assistents va
ser el diàleg. Les parelles del present han de poder
dialogar, arribar a acords. Des de la Pastoral
Familiar era important escoltar, acollir acompanyar.
Aquesta seria la tasca més important.
I com es pot ajudar des de l’Església a solucionar conflictes en les parelles en el seu dia
a dia?
-No hi ha respostes concretes. El que em sembla
és que amb aquesta actitud d’escoltar, acollir i
acompanyar segurament es dóna la matèria primera de constituir una dinàmica diferent de l’hora de
gestionar conflictes. Per exemple la transmissió de
la fe. Què podem fer? En la jornada una persona va
explicar la seva experiència personal en un esplai i
va remarcar la importància de què hi hagi aquests
espais, l’escola, la família..., i com entre tots es pot
acompanyar en aquest sentit. Per altres conflictes?
El diàleg. Penso que no hi ha altra manera. Hem
d’ajudar a les parelles a dialogar. Per això la preparació al matrimoni, tenint en compte l’experiència
dels que vénen a casar-se, que alguns ja conviuen,
potser ja es tracta d’això, d’incentivar el diàleg, per
poder-los ajudar a solucionar els problemes.
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la paraula
de Déu
Lectura dels Fets dels
Apòstols
5, 27b-32.40b-41
Salm Responsorial 29
R: Amb quin goig vos exalç,
Senyor!
Lectura del llibre de
l’Apocalipsi
5, 11-14
Jo, Joan, mirant la visió vaig
sentir les veus d’una multitud
d’àngels que enrevoltava el
trono de Déu, junt amb els
vivents i els ancians. Eren mils
de mils i miríades de miríades
que cridaven: -“L’Anyell que ha
estat degollat és digne de rebre
tot poder, riquesa, saviesa,
força, honor, glòria i alabança.”
Després vaig sentir totes les
criatures que hi ha al cel, a la
terra, davall la terra i a la mar,
totes les que hi ha en aquests
llocs, que deien: -“Al qui seu en
el trono i a l’Anyell sigui donada l’alabança, l’honor, la glòria i
el poder pels segles dels
segles.” Els quatre vivents responien: -“Amén” i els ancians
es prosternaren adorant.
Lectura de l’evangeli
segons sant Joan
21, 1-14
En aquell temps Jesús encara
s’aparegué als deixebles devora la mar de Tiberíades.
L’aparició va ser així. Es trobaven junts Simó Pere, Tomàs el
Bessó, Natanael, de Galilea, els
fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué:
-“Me’n vaig a pescar.” Els altres
li responen: -“Nosaltres també

Cicle C

Diumenge III de Pasqua
hi venim.” Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit
no pescaren res. Quan ja clarejava, Jesús s’aturà devora l’aigua, però els deixebles no el
reconegueren. Ell els digué:
-“al.lots, ¿no teniu res per a
menjar?” Li contestaren: -“No.”
Els digué: -“Tirau la xerxa a la
dreta de la barca i pescareu.”
Ho feren així i ja no la podien
treure de tant de peix com hi
havia. Llavors aquell deixeble
que Jesús estimava diu a Pere:
-“És el Senyor.” Totd’una que
Simó Pere sentí aquestes
paraules, es posà la roba que
s’havia llevat i es va tirar a l’aigua. Els altres deixebles, que
eren només a uns noranta
metres de terra, vingueren
amb la barca, estirant la xerxa
plena de peix. Quan baixaren a
terra varen veure un foc, amb
peix i pa coent-se damunt les
brases. Jesús els diu: -“Duis
peixos dels que acabau de pescar.” Simó Pere pujà a la barca
i estirà cap a terra la xerxa: hi
havia cent cinquanta-tres peixos grossos. Encara que hi
havia tant de peix, la xerxa no
s’esqueixà. Jesús els digué:
-“Veniu a berenar.” Cap dels
deixebles gosava demanar-li
qui era; ja ho sabien que era el
Senyor. Jesús s’acostà, prengué
el pa i els el donava. Igual va fer
amb el peix. Era la tercera
vegada que Jesús s’apareixia als
deixebles després de ressuscitar d’entre els morts.

Lectura del libro de los
hechos de los apòstoles
5, 27B-32.40B-41
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles,
diciendo: « ¿No os habíamos
ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? En cambio,
habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos
responsables de la sangra de ese
hombre». Pedro y los apóstoles
replicaron: «Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres. El
Dios de nuestros padres resucitó
a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero.
Dios lo ha exaltado con su diestra,
haciéndolo jefe y salvador, para
otorgar a Israel la conversión y el
perdón de los pecados. Testigos
de esto somos nosotros y el
Espíritu Santo, que Dios da a los
que lo obedecen». Prohibieron a
los apóstoles hablar en nombre
de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues,
salieron del Sanedrín contentos
de haber merecido aquel ultraje
por el Nombre.
Salmo responsorial 29
R: Te ensalzaré, Señor, porque
me has liberado.
Lectura del libro del
Apocalipsis
5, 11-14
Lectura del santo Evangelio
según san Juan
21, 1-14
En aquel tiempo, Jesús se apareció
otra vez a los discípulos junto al
lago de Tiberíades. Y se apareció
de esta manera: Estaban juntos
Simón Pedro, Tomás, apodado el

Mellizo; Natanael, el de Caná de
Galilea; los Zebedeos y otros dos
discípulos suyos. Simón Pedro les
dice: «Me voy a pescar». Ellos
contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se
embarcaron; y aquella noche no
cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó
en la orilla; pero los discípulos no
sabían que era Jesús. Jesús les dice:
«Muchachos, ¿tenéis pescado?».
Ellos contestaron: «No». Él les
dice: «Echad la red a la derecha de
la barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la
multitud de peces.Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a
Pedro: «Es el Señor». Al oír que
era el Señor, Simón Pedro, que
estaba desnudo, se ató la túnica y
se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca,
porque no distaban de tierra más
que unos doscientos codos,
remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas
con un pescado puesto encima y
pan. Jesús les dice: «Traed de los
peces que acabáis de coger».
Simón Pedro subió a la barca y
arrastró hasta la orilla la red
repleta de peces grandes: ciento
cincuenta y tres. Y aunque eran
tantos, no se rompió la red. Jesús
les dice: «Vamos, almorzad».
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús
se acerca, toma el pan y se lo da, y
lo mismo el pescado. Esta fue la
tercera vez que Jesús se apareció
a los discípulos después de resucitar de entre los muertos.

evangeli i vida

Senyor, Tu saps que t’estim

L’

evangeli que es proclama el tercer
diumenge de Pasqua ens situa al
darrer capítol del evangelista Joan
i s’ubica a continuació del que vam escoltar
la passada setmana. Segons molts estudiosos aquest text d’avui va esser escrit posteriorment per un grup de deixebles del
propi evangelista.
Podem dividir el text en tres moments
ben diferenciats:
Primer moment - Una pesca extraordinària. Aquesta escena ens recorda
aquella pesca miraculosa que ens narra Lluc
a l’inici del seu evangeli, en aquest cas és el

ressuscitat que, amb autoritat, mostra el
que han de fer als seus deixebles, ells no
reconeixen Jesús inicialment, perquè el ressuscitat només pot ser reconegut per mitjà
de la fe, però ells fan el que els mana.
Segon moment - Jesús prepara un
àpat per als deixebles. Jesús pren la iniciativa preparant el esmorzar: “veniu a menjar”. És Ell qui “prengué el pa i els el donava”,
Jesús els convida, ens trobem davant una
figura de l’Eucaristia, en la qual Jesús té la
iniciativa i ens convida també a noltros.
Tercer moment - diàleg de Pere
amb Jesús. Tres vegades ha de confessar

Vicent Llabrés

Pere, el seu amor envers Jesús, com tres
vegades l’havia negat. L’amor a Crist és la
condició per a ser “pastor” de la seva
Església: “Pastura les meves ovelles”.
En definitiva, gràcies al Ressuscitat que
els convida a compartir el seu pa, els deixebles passen de no pescar res, de no reconèixer Jesús, de negar-lo, és a dir, del seu
tancament, conseqüència de la dolorosa
experiència de la mort de Jesús, a reconèixer-lo com a Senyor i a formular una autèntica confessió de fe: “Tu saps que t’estim”.
Fem idò, nostres aquestes paraules de
Pere.
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Gaudete et Exsultate
Capítol tercer

“F

eliços els qui treballen per la pau:
Déu els anomenarà fills seus!”. Diu
el Papa: “Els pacífics són font de pau,
construeixen pau i amistat social”. És responsabilitat del creient pregar per la reconciliació, fins transfigurar la realitat humana amb
l’esperit de les Benaurances. La pau és fruit
d’un cor transformat per la gràcia de Déu.
Units en l’amor, farem possible la pau. Aquell
que treballa per la pau, prega per la pau i viu
fonamentat en l’amor, foragita la violència
del seu cor. Estic desarmada i pacificada per
dins per ser portadora de pau? L’amor, el

A la llum del Mestre

(V)

perdó, la justícia, la pau, seran alegres signes
de la presència del Ressuscitat entre nosaltres: “La meva pau us deixo la meva pau us
dono” (Jn 14,27). Com llevat en la massa, la
vida de cada ésser humà està convidada a
ser una benedicció. Això és ser sant.
“Feliços els perseguits pel fet de ser justos:
d’ells és el Regne del cel”. Treballar per la
justícia ha estat una de les causes que més
màrtirs ha ocasionat a tot el món. L’Esperit
Sant ha suscitat persones plenes de coratge
en totes les religions i en grups socials, ells
han estat promotors de justícia per al ben-

Anna Seguí, ocd
estar de tots els pobles. La justícia és fruit
de l’amor. Jesús és el gran model de la justícia i la pau, a la creu va lliurar la seva vida
per amor. Recordem alguns màrtirs per
causa de la justícia de diferents credos:
Gandhi, Luther King, Oscar Romero. Tots
ells van donar la vida per afavorir una existència més digna i justa entre els éssers
humans. Moguts per l’esperit de justícia,
tots ells es van deixar transfigurar per
l’amor i Déu els va trobar justos i els va
endinsar en la seva amistat. Això és
santedat.

miscel·lània menorquina

Un rector d’Alaior

L’

anglès Robert Floris, fill del ciutadellenc Joan Femenias Sabater, que
va establir a Londres devers 1785
la famosa perfumeria “Floris”, que avui
encara existeix i és proveïdora de la casa
reial, visità la terra del seu pare el 1830, on
fou rebut com un gran personatge. Es conserven unes cartes ben interessants escrites al seu progenitor on li comunicava les
seves experiències a Menorca. En una carta
escrita el 3 d’octubre de 1830 descriu un
dels seus viatges entre Ciutadella i Maó: “El
dijous matí vam sortir de Ciutadella per
anar a Maó. Érem un grup de vuit persones:
Don Gabriel (es refereix a D.Gabriel Squella
Olives), el seu fill (que s’anomenava com
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
3a Setmana:
Dg.5, III de Pasqua:
Fets 5, 27b-32. 40b-41 /
Sal 29 / Ap 5, 11-14 / Jo
21, 1-19.
Dl. 6, Fèria: Fets 6, 8-15
/ Sal 118 / Jo 6, 22-29.
Dt. 7, Fèria: Fets 7, 51-8,
1a / Sal 30 / Jo 6, 30-35.
Dc. 8, La Mare de Déu
del Toro (S): Fets 1, 12-14
/ Sal Lc 1, 47 / Ga 4, 4-7 /
Lc 1, 39-55.
Dj. 9, Fèria: Fets 8, 26-40
/ Sal 65 / Jo 6, 44-51.
Dv.10, Sant Joan d’Àvila, prevere i doctor de
l’Església (MO): Fets 9,
1-20 / Sal 116 / Jo 6,
52-59.
Ds.11, Fèria: Fets 9,
31-42 / Sal 115 / Jo 6,
60-69.
Dg. 12, IV de Pasqua:
Fets 13, 14. 43-52 / Sal 99
/ Ap 7, 9. 14b-17 / Jo 10,
27-30.

(I)

son pare, Gabriel Squella Olives), Don Josep
de Vigo i el seu fill, l’advocat senyor Carrió
(Agustí Carrió López), jo i dos criats; tots
muntats en ases tan grans com cavalls.
Sobre les dues del capvespre vam arribar a
Bini Siki (=Bini Seguí), una possessió propietat dels Vigo. Allà vam dinar i passàrem la
nit; està aprop de la muntanya del Toro.
L’endemà, després de berenar, vam partir
cap Alaior, on arribarem a les onze. Don
Gabriel es presentà a casa del Rector
d’aquesta vila: un home excel·lent que és de
bona família i gasta la major part dels seus
béns reparant l’església i donant almoines
als pobres”. Qui era aquest Rector? Es tracta del Reverend Doctor Don Joan Pons

Florenci Sastre
Salort, nascut a Alaior el 18 de gener de
1754, Rector de la parròquia de Santa
Eulàlia de la seva vila natal des del 1794 fins
a la seva mort el 14 de novembre de 1839.
Després de Pere Oléo, ha estat l’eclesiàstic
que ha ocupat més temps aquest càrrec. Es
devia conèixer públicament aquesta generositat del senyor Rector tant en la restauració de l’església com envers els pobres
(recordem que el 1830 va ser un any molt
dur climatològicament i la gent necessitada
ho va passar molt malament), tant que fins i
tot a un estranger li havia arribat aquesta
notícia, probablement divulgada per D.
Gabriel Squella Olives. Però tot té dues
cares...

Mor el prevere Antoni Sintes Anglada. Descansi en pau
En la nit del 27 d’abril el prevere Antoni Sintes Anglada
descansà en la Pau del Senyor. Mn. Antoni Sintes (19282019) va néixer a Ciutadella el dia 26 d’octubre de
1928. Membre d’una família de profundes arrels cristianes va sentir la vocació al sacerdoci sent ja un jove de
23 anys,
Els seus estudis eclesiàstics els va dur a terme al
Seminari Diocesà de Menorca de l’any 1951 al 1958.
Aquest any va ser ordenat sacerdot el 15 de juny i per
tant ha exercit el sacerdoci durant 60 anys (prop de 61).
Gran enamorat de la reforma litúrgica del Concili Vaticà
II es va esforçar en la difusió de la Paraula de Déu entre
el poble i per aconseguir una participació més activa del
poble a les celebracions. Home de grans inquietuds
socials, va estalonar la creació d’associacions de veïns,
participant activament. Gràcies a la seva gestió es varen
poder construir habitatges socials al barri de dalt dels
penyals de Ciutadella i fins que va poder va col· laborar
amb l’associació de veïns de Sa Colàrsega, també de
Ciutadella.

Durant els darrers anys Antoni Sintes ha residit a la casa
sacerdotal. Fins que va poder va celebrar l’Eucaristia a
l’Església del Sant Crist de Ciutadella, atenent i escoltant a tothom que demanava la seva ajuda o consell, i
molt especialment a les persones més pobres i desvalgudes de la nostra societat.

Notícies nostres

da
agen
 Celebració externa de la Mare
de Déu del Toro i Pasqua del
Malalt
Es celebrarà una missa seguida de la
benedicció de termes i cant de Deixem
lo Dol des Mercadal al Santuari.
Diumenge 5 de maig a les 11 h al
Santuari de la Mare de Déu del Toro.
 Dia de la Mare de Déu del Toro
Eucaristia al Santuari en el dia de la festa
de la Mare de Déu del Toro presidida pel
sr. Bisbe Francesc Conesa. Dimecres 8
de maig a les 20 h.
 Exposició Santa Teresa de
Calcuta
Exposició itinerant que recull entre
fotograﬁes, textos i records, la vida, missatge i espiritualitat sobre la santa.
Oberta ﬁns al 6 de juny i es podrà visitar
de dilluns a dissabte de 10 a 16 h al
Seminari Diocesà (Ciutadella).
Crida a voluntaris
Es cerquen persones que vulguin ajudar
en el muntatge o mostra de l’exposició.
Els voluntaris es poden posar en contacte amb el Vicari General, Mn. Gerard
Villalonga (telf. 676.139.038).
Inauguració de l’exposició
Per part del sr. Bisbe Mons. Francesc
Conesa. Divendres 10 de maig a les
12.30 h al Seminari Diocesà (Ciutadella).

No mirem cap al passat, mirem cap al futur!

E

Diada del Patró dels Escoltes 2019

ls dies 27 i 28 d’abril va tenir lloc as Migjorn Gran la trobada escolta amb motiu del
patró del moviment, Sant Jordi, on infants,
joves i responsables de tots els agrupaments de
l’illa participaren en les diferents activitats organitzades per l’agrupament amﬁtrió.
La trobada va començar amb la benvinguda i tot
seguit la celebració eucarística. Llavors ja agrupats per edats agafaren camí cap a Binigaus Vell,
tot fent la ruta Francesc d’Albranca. Una vegada
muntades les tendes a la zona d’acampada, i ben
sopats, va tenir lloc l’esperada vetllada.
Ja al matí de diumenge i després de berenar, es
varen iniciar les activitats del matí, on per grups
d’edats es feren diferents dinàmiques i manualitats centrades amb el reciclatge i la reutilització
(maraques amb pots de iogurt, coets amb bòtils
d’aigua de litre i mig, ﬁgures amb taps de suro,
bosses a partir de samarretes velles...).

S

L’Ermita de Sant Joan de Missa estrena bancs

ant Joan de Missa compta amb nous seients
que substitueixen a les antigues cadires que
es trobaven en les dues capelles laterals.
L’Ermita estrena 14 bancs, 9 grans i 5 petits fets
pels alumnes de fusteria del projecte Mestral.

 IDITEM –ISCREB
Jornada de teologia sobre escatologia a
càrrec del jesuïta Josep Giménez Melià.
Divendres 10 de maig les 20.30 h al
Seminari Diocesà (Ciutadella).
 Jornada Diocesana de Menorca
Missionera
Xerrades formatives
A càrrec de l’encarregat de l’ONG
Misol franciscana, Rafel Mas Tous, i el
missioner laic Oscar González.
Organitza Secretariat Diocesà de
Missions. Divendres 10 de maig a les
18.30 h a l’Església de Santa Maria de
Ferreries.
Col· lecta a les parròquies
La recaudació anirà pels missioners
menorquins. Diumenge 12 de maig.
 Reunió Radio María
Trobada mensual de voluntaris.
Diumenge 12 de maig a les 17 h a la
parròquia de Sant Martí des Mercadal.
 Novetat
Inici d’emissió de l’agenda setmanal de la
Diòcesi a Canal 4 Ràdio. Cada divendres
a les 12. 30 h al 90.3 FM.

Cap al migdia, moment per desmuntar les tendes
i fer una batuda per tota la zona d’acampada per
deixar tot ben net i aclarit, i ja agafar camí cap al
camp de futbol des Migjorn, on els esperava una
suculenta paella.
El “Sant Jordi” acabà amb la cloenda, els agraïments i l’hora dels adéus.

L’encàrrec va arribar al taller coincidint amb l’inici del curs de fusteria que es realitza anualment
dins del cicle de formacions per a l’ocupació i
ha constituït tot un repte pels assistents al taller.
El monitor de fusteria, Santi Saurina, va ser qui va
proposar als nous alumnes fer-se càrrec d’aquest
treball com a projecte grupal durant el curs. Fa
uns dies els alumnes, que ja han acabat la formació, van assistir a la col•locació dels seients a
l’Ermita de Sant Joan.
Des de Càritas expressen la seva alegria i satisfacció pel bon resultat i agraeixen a tothom,
una vegada més la seva participació, que fa possible aquest projecte d’Economia Social i Solidària
que és Mestral.

Els Escoltes aproven l’entrada en l’associació 4 Vents

E

ls Agrupaments d’Escoltes de Menorca van
donar el sí a formar part a l’associació 4
Vents Escoltisme i Guiatge en l’Assemblea Extraordinària que van celebrar a principis
d’abril a la rectoria de la parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior.
La votació per entrar a formar part a l’associació 4 Vents Escoltisme i Guiatge, com membres
de ple dret, era un dels punts principals de la
reunió. La raó és que ﬁns ara Escoltes de Menorca només formava part d’aquesta associació que
agermana les entitats escoltes de parla catalana
de València, Catalunya, Balears i l’Alguer com a
entitat col· laboradora. Es va aprovar per majoria aquesta incorporació, però no hi va haver
quòrum en la tria de projectes dels pressupostos participatius, l’altre punt destacat de la trobada. El guanyador de la convocatòria de pressupostos participatius va ser el projecte anomenat
“Sa Caseta des Pati”. Després de la votació no

quedava clara la seva aprovació per part de la
majoria dels agrupaments, així que els Escoltes
van decidir seguir reﬂexionant sobre la inversió
dels diners per tal que ajudin a l’associació a autoﬁnançar-se.
L’Assemblea va comptar amb l’assistència de 20
persones provinents de tots els agrupaments i
l’equip diocesà i el Sr. Bisbe, Mn. Francesc Conesa.
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