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JESÚS ACOGE A
LOS PUBLICANOS
† Francesc, obispo de Menorca
Queridos diocesanos:
muestra la gratuidad absoluta del amor del
Una de las categorías sociales más des- Padre del cielo.
preciadas por el pueblo judío era la de los
Por todo esto, Jesús fue acusado de
publicanos, que recaudaban los impuestos andar con malas compañías, de ser “amigo
para el imperio romano. Además de cola- de recaudadores de impuestos y pecadoborar con un poder extranjero y de recau- res” (Mt 11, 19). Este reproche revela que
dar para las obras faraónicas de Herodes, el sus contactos con ellos era frecuente. Su
pueblo sospechaba de ellos porque pensa- respuesta a la crítica es que son precisaba que eran poco honrados y también mente los enfermos los que necesitan el
porque tenían contacto con los paganos. Se médico: él no ha venido a llamar a justos
les consideraba, por ello, como “pecado- sino a los pecadores (cf. Mc 2, 17). Jesús
res” y eran excluidos del trato con los ofrece en nombre de Dios la salvación a
judíos piadosos.
aquellos que eran considerados la hez de la
Los evangelistas testifican con firmeza sociedad. El acento de su predicación está
que Jesús les acogió, a pesar del escándalo en la acogida misericordiosa que Dios
que suscitó esta conducta. Sabemos que reserva a los pecadores. Dios no margina
uno de sus discípulos más cercanos, Mateo, ni rechaza a nadie: en su compasión, los
era un publicano. Un día, Jesús pasó junto al acoge, cuenta con ellos y los invita a cammostrador de los impuestos y le invitó a biar de vida.
dejar su trabajo y convertirse en discípulo
Frente a las críticas a su conducta con
(cf. Mt 9, 9-14). En la parábola del fariseo y los pecadores, Jesús contestará en un tono
el publicano, Jesús presenta como modelo polémico: “en verdad os digo; los publicade verdadera actitud de oración, no al fari- nos y las prostitutas ocupan vuestro sitio
seo, supuestamente bueno y observante, en el reino de Dios” (Mt 21, 31). Porque
sino al publicano humilde, que se declara ellos han acogido con entusiasmo y gratipecador ante Dios (cf. Lc 18, 10-14).
tud el mensaje de Jesús y desean entrar en
Es significativo también el encuentro en el Reino, mientras que aquellos que se
Jesús con Zaqueo, el jefe de los publicanos consideran justos, le han rechazado.
de Jericó. Jesús se invitó a comer en su casa,
Una característica distintiva del movilo que suscitó la crítica pues era considera- miento de Jesús es su carácter inclusivo.
do un pecador (cf. Lc 9, 1-10). Comer a la Los grupos de su época (como los fariseos
mesa con los publicanos significa
o los esenios) eran exclusivistas, poracogerlos en el reino.
que buscaban renovar la fe en
Conviene subrayar que
Dios formando una élite
Jesús no espera a que
espiritual. Por el contrase conviertan; no se
rio, Jesús se dirige a
sienta con ellos por
todos, sin discriminahaber dejado de
ciones, incluso a los
pecar o por estar
que eran tenidos
arrepentidos. Se
por pecadores o
sienta cuando
estaban estigmatiellos siguen con
zados socialmen...El acento de su
su conducta y sus
te.
Nosotros,
predicación está
fraudulentos
como Iglesia de
en la acogida
negocios. Quiere
Jesús, tenemos que
misericordiosa
ofrecerles la gracia y
hacer nuestro este
que Dios reserva
el perdón incondiciocomportamiento y salir
a los pecadores...
nal de Dios, el cual prea encontrar a todos, sin
cede a la conversión. Así
excluir a nadie.

ENTREVISTA A...

GADI BOSCH

Gadi Bosch, germana clarissa al Monestir
de Santa Clara a Ciutadella, participarà
en el full dominical amb una nova secció
dedicada als salms.
Què són els salms i a qui
s’atribueixen?
-Els Salms són un dels llibres de
la Bíblia. Un recull de 150 poemes per a ser cantats. Molts dels
salms tenen unes indicacions
que volen donar una idea de la
seva natura: poema acompanyat
d’instruments, pregària, lloança,
cant, cant d’amor. Són la pregària del Poble
Escollit. La pregària de Jesús i la pregària de
l’Església.
En l’encapçalament de cada salm s’indica breument d’on prové. La majoria són del recull de
David, uns d’Assaf, de Corè, de Salomó, d’Etan,
d’Eman, de Moisès i d’altres sense cap atribució.
Comentaristes actuals com Alonso Schökel
donen poca importància a la discussió sobre
l’autoria del salteri.
Quins són els seus orígens?
-Els salms no són textos literaris redactats artificialment, sinó que han brollat de situacions
reals. Neixen de situacions històriques collectives, etapes de la vida del poble d’Israel,
situacions personals, allò que li passava al salmista quan va compondre el salm. La gran riquesa
dels salms, i el que els dóna un valor perenne, és
l’extrema varietat de sentiments que contenen:
tots els que poden fer bategar el cor humà; i
com que el cor de l’home és universal, els salms
també ho són: “tots naixem amb aquest llibre a
les entranyes” (André Chouraqui).
Per què en la litúrgia de la missa dominical els situen entre les dues primeres
lectures?
-Els salms són la reflexió orant de tota la Bíblia.
La síntesi de l’Antic Testament (com remarcava
Atanasi) i un pont obert cap al Nou. Per alguna
cosa són el llibre de l’Antic Testament més citat
en el Nou. I el millor comentari del llibre dels
salms són els altres llibres de la Bíblia. Els salms
són “la Història de la Salvació, feta pregària: allò
que els altres llibres conten, els salms ho canten” (H. Raguer).
Com presentarà aquesta nova secció al
full dominical?
-Des del Concili tots els fidels estem convidats
a pregar amb els salms, però d’entrada, no són
fàcils. Necessiten una iniciació. La meva aportació en la nova secció no pretén ser un estudi a
fons. Si no oferir uns breus comentaris, per si
poden ajudar a conèixer-los més, tot compartint
una reflexió personal, d’alguna estrofa o d’algun
verset que m’hagi colpit especialment, maldant
de tenir en compte el sentit històric, la interpretació cristiana, i mirant d’aplicar-lo a les diverses
circumstàncies de la vida quotidiana. Quan tu, o
algú que estimes, o la comunitat eclesial, es
troba en una situació semblant a la d’aquell salm,
el dius de manera més viscuda. El salm no t’entrarà, sinó que sortirà de tu com si en fossis
l’autor.
Toni Olives
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la paraula
de Déu
Lectura del llibre del profeta
Amòs
8, 4-7
Escoltau això, vosaltres que us
abraonau sobre els pobres per
aniquilar els desvalguts del país,
vosaltres que deis: “Quan haurà
passat la festa de la lluna nova per
poder vendre queviures! Quan
haurà passat el dissabte per poder
obrir els graners! Vendrem el gra
amb mesures més petites i, per
cobrar, pesarem la moneda amb
pesos més grans. Farem trampa
amb les balances i vendrem el
rebuig mesclat amb el gra. Per tenir
un esclau, comprarem amb diners
gent necessitada, amb un parell de
sandàlies comprarem un pobre.” El
Senyor ho jura per la glòria de
Jacob: -“No oblidaré mai tot això
que fan.”
Salm Responsorial 112
R: Alabau el Senyor, que treu el
pobre de la cendra.
Lectura de la primera carta
de sant Pau a Timoteu 2, 1-8
Lectura de l’evangeli
segons sant Lluc
16, 1-13
En aquell temps Jesús deia als seus
deixebles: -“A un home ric li varen
denunciar que el seu administrador
malversava els seus béns. Ell el cridà
i li digué: -“¿Què és això que sent
dir de tu? Dóna’m comptes de la
teva administració: d’ara endavant
ja no podràs administrar els meus
béns.” L’administrador va pensar:
-“Què podré fer, ara que el meu

Cicle C

Diumenge XXV de Durant l’Any
amo em despatxa de l’administració? Per cavar, no tenc prou força;
anar a captar em fa vergonya. Ja sé
què he de fer per trobar qui em
vulgui a ca seva quan perdré l’administració.” I cridà un per un els qui
tenien deutes amb el seu amo. Al
primer li digué: -“¿Què deus al meu
amo?” Ell li contestà: -“Cent gerres
d’oli.” Li digué: -.”Aquí tens el teu
rebut. Seu de pressa i escriu-ne un
que digui cinquanta.” A un altre li
digué: -“I tu, ¿què deus? Li contestà:
“Cent sacs de blat.” Li diu: -“Aquí
tens el teu rebut. Escriu-ne un que
digui vuitanta.”” I aquest administrador de riquesa enganyosa, el
Senyor l’alabà així: -“Ha estat prudent, perquè, en el tracte amb els
homes de la seva casta, els homes
del món són més prudents que els
fills de la llum. I jo us dic: guanyau-vos amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè quan desaparegui, trobeu qui us rebi eternament a ca seva. L’home que és feel
en els béns que valen poc, també
ho serà en els de més valor, i l’home infeel en els béns que valen poc,
també ho serà en els de més valor.
Per això, si no fóssiu feels en l’administració de les riqueses enganyoses, ¿qui us confiaria les riqueses
vertaderes? Si no fóssiu feels en les
riqueses que són d’un altre, ¿qui us
confiaria les que de dret vos corresponen? Ningú pot servir dos
amos: si n’estima un, no estimarà
l’altre, si fa cas d’un, no en farà de
l’altre. No podeu ser servidors de
Déu i de les riqueses.”

Lectura de la profecía de Amos
8, 4-7
Salmo responsorial 112
R: Alabad al Señor, que alza al
pobre.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a Timoteo
2, 1-8
Querido hermano: Ruego, lo primero de todo, que se hagan súplicas,
oraciones, peticiones, acciones de
gracias, por toda la humanidad, por
los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos
llevar una vida tranquila y sosegada,
con toda piedad y respeto. Esto es
bueno y agradable a los ojos de Dios,
nuestro Salvador, que quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Pues Dios es uno, y único también el
mediador entre Dios y los hombres:
el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: este es un
testimonio dado a su debido tiempo
y para que fui constituido heraldo y
apóstol - digo la verdad, no miento -,
maestro de las naciones en la fe y en
la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando las
manos limpias, sin ira ni divisiones.
Lectura del santo Evangelio
según san Lucas
16, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un
administrador, a quien acusaron ante
él de derrochar sus bienes. Entonces
lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que

estoy oyendo de ti? Dame cuenta de
tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando”.
El administrador se puso a decir para
sí: “¿Qué voy a hacer, pus mi señor
me quita la administración? Para
cavar no tengo fuerzas; mendigar me
da vergüenza. Ya sé lo que voy a
hacer para que, cuando me echen de
la administración, encuentre quien
me reciba en su casa.” Fue llamando
uno a uno a los deudores de su amo
y dijo al primero: “¿Cuánto debes a
mi amo?” Éste respondió: “Cien
barriles de aceite.” Él le dijo: “Aquí
está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta.” Luego dijo a otro: “Y
tú, ¿cuánto debes?” Él contestó:
“Cien fanegas de trigo”. Le dijo:“Aquí
está tu recibo, escribe ochenta”.Y el
amo felicitó al administrador injusto,
por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este
mundo son más astutos con su
gente que los hijos de la luz.Y yo os
digo: ganaos amigos con el dinero de
iniquidad, para que, cuando os falte,
os reciban en las moradas eternas. El
que es de fiar en lo poco, también en
lo mucho es fiel; el que es injusto en
lo poco, también en lo mucho es
injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la
riqueza injusta,, ¿quién os confiará la
verdadera? Si no fuisteis fieles en lo
ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos
señores, porque, o bien aborrecerá a
uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del
segundo. No podéis servir a Dios y
al dinero».

evangeli i vida

L’

evangeli de Lluc que llegim
aquest diumenge tracta d’un
administrador, d’un home que
en la seva gestió es beneficia dels
doblers que administra. L’amo quan
descobreix la seva forma d’actuar, decideix despedir-lo. L’administrador però
en reflexionar sobre el seu futur no
troba més sortida que arribar a un
acord amb els deutors de l’amo per no
veure’s al carrer i comença a maniobrar
amb ells rebaixant el deute.
La paràbola no s’atura a jutjar les
maniobres d’aquest empleat, totalment
immorals. No obstant això comenta
una cosa molt curiosa que ens costa

No podeu ser servidors
de Déu i de les riqueses
entendre; el comentari de l’amo que,
en assabentar-se de l’engany de l’administrador, el lloa per l’astúcia amb què
havia procedit en un moment tan difícil
per al seu futur. La raó és que “els
homes del mon són més prudents que els
f ills de la llum”.
A continuació l’evangelista posa en
boca de Jesús una reflexió que podríem
classificar de subversiva, però, només
vol posar de manifest la injustícia latent
en la riquesa que no compleix una funció social, per això en dir “riquesa enganyosa”, dóna per suposat que la riquesa
és injusta si no té altres mires més altes
que les del propi benefici, és a dir, en la

Vicent Llabrés
obtenció dels doblers que donen seguretat però ignorant les necessitats dels
demès.
La paràbola continua presentant-nos
una justícia superior que arribarà al
complir-se el destí definitiu de l’home,
quan diu: “trobareu qui us rebi eternament a casa seva”. Una vegada més Jesús
fa referència a la trobada definitiva amb
el Pare misericordiós.
En finalitzar aquesta paràbola ens
trobem amb aquesta reflexió o mandat,
que l’Evangelista posa en boca del
mateix Jesús: “Ningú no pot servir dos
amos: si estima l’un, no estimarà l’altre, si
fa cas de l’un, no en farà de l’altre ... “

Full Dominical
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Els equips de la Mare de Déu

Viu re l ’ e s p i ri t u a l i t a t c o n j u g a l

L’

Equip de difusió del
Moviment de matrimonis anomenats «Equips
de la Mare de Déu» publicarà
un article quinzenalment on
s’explicarà què són, quina és la
seva metodologia i pedagogia
amb les parelles casades i la
dinàmica de les seves reunions. Avui en feim un petit tast:
Què són un Equip?
* Un Equip és una petita
comunitat formada per cinc o
sis matrimonis que acompanyats per un
consiliari desitgen viure l’espiritualitat conjugal.

Crist Viu

E

Dg.22, XXV de Durant
l’Any: Am 8, 4-7 / Sal 112 /
1Tm 2, 1-8 / Lc 16, 1-13.
Dl. 23, Sant Pius de
Pietrelcina, prevere (MO):
Esd 1, 1-5 / Sal 125 / Lc 8,
16-18.
Dt. 24, Fèria: Esd 6, 7-8.
14-20 / Sal 121 / Lc 8,
19-21.
Dc. 25, Fèria: Esd 9, 5-9 / Sal
Tb 13 / Lc 9, 1-6.
Dj. 26, Fèria: Ag 1, 1-8 / Sal
149 / Lc 9, 7-9.
Dv.27, Sant Vicenç de
Paül, prevere (MO): Ag 1,
15b-2, 9 / Sal 42 / Lc 9, 18-22.
Ds.28, Fèria: Za, 2, 5-9.
14-15a / Sal Jr 31 / Lc 9, 43b45.
Dg. 29, XXVI de Durant
l’Any: Am 6, 1a. 4-7 / Sal 145
/ 1Tm 6, 11-16 / Lc 16, 19-31.

* Viure plenament el sagrament del matrimoni.
* Fer realitat el manament de l’amor des del
matrimoni.
* Seguir a Crist en parella i en equip.
Quins mitjans utilitzen?
* El diàleg en parella, autèntic i constructiu.
* L’oració personal i en parella.
* El creixement com a persones.
* L’ajuda mútua entre matrimonis amb els
quals lliurement formen equip.
En les setmanes vinents us anirem explicant
quins van ser els seus inicis tant a França
com a Menorca, també qui va ser el seu
fundador així com aspectes tan importants
de la seva pedagogia.

¡ C R IS TO V IV E !
“ Joven , a t i t e d i go : ¡ l ev á n t a t e ! ”

l Papa Francisco nos recuerda que
“en una época en que los jóvenes
contaban poco”, la Palabra de Dios,
muestra como Dios sale a su encuentro, los
mira con otros ojos, no se fija en las apariencias, sino que mira el corazón. Dios apuesta
por los jóvenes. Hoy sale a tu encuentro y te
espera.
Jesús, quiere darnos un corazón joven a
todos, “a Jesús no le gusta que los adultos miren
con desprecio a los más jóvenes o los mantengan a su servicio de manera despótica” (CV14).
Dejemos atrás el hombre viejo para
revestirnos del hombre “joven”, “de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre,
paciencia…” En definitiva, “la verdadera
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
1a Setmana:

És:
* Un camí i a la vegada una escola on aprenem a estimar i a ser
feliços.
* Un mitjà per descobrir Jesús
en el matrimoni.
* Una comunitat on ens ajudem
a viure el nostre matrimoni
segons l’evangeli.
* Un mitjà per aprendre a pregar.
* Un lloc on ens animem a posar
les nostres capacitats al servei
dels altres.
* Un lloc on es potencia la comunicació i se
celebra l’amistat.
Què cerquen?

juventud es tener un corazón capaz de amar”
(CV 13).

“A los jóvenes hay que tratarlos como hermanos”. (CV 15) Con los ancianos, “tengamos un
profundo respeto, porque albergan la experien-

Cristina Martí

cia, han probado los éxitos y los fracasos, las
alegrías y las angustias de la vida, las ilusiones y
los desencantos, y en el silencio de su corazón
guardan historias que nos pueden ayudar a no
equivocarnos ni engañarnos” (CV 16).
Tú que eres joven no puedes estar desanimado, sueña cosas grandes, busca horizontes
amplios, atrévete a más, intenta comerte el
mundo, sé capaz de aceptar propuestas desafiantes y aportar lo mejor de ti para construir algo mejor. “No te dejes robar la esperanza, que nadie menosprecie tu juventud”. “No te
arrepientas de gastar la propia juventud en ser
bueno, en abrir el corazón al Señor, en vivir de
otra manera” (CV 17).
Jesús te dice: «Joven, a ti te digo, ¡levántate!»

105a Jornada del Migrant i del Refugiat

“No es tracta només de migrants”

L’Església dedica el 29 de setembre a les persones migrants
L’Església celebra el pròxim diumenge la Jornada Mundial
del Migrant i del Refugiat des de 1914. És sempre una ocasió per a expressar la nostra preocupació per les diferents
categories de persones vulnerables en moviment; per a
resar pels desafiaments als quals s’enfronten i per a sensibilitzar sobre les oportunitats que ofereixen les migracions.
Per a 2019, el Papa Francesc va triar el tema “No es tracta
només de migrants”, per a mostrar-nos les nostres febleses
i perquè ningú quedi exclòs de la societat, ja sigui un ciutadà resident de llarga durada, o un nouvingut.
En el missatge per aquesta jornada el pontífex ens crida a
respondre al repte que suposen les migracions contemporànies tenint molt present “quatre verbs: acollir, protegir,
promoure i integrar”. Són verbs que “expressen la missió
de l’Església en relació a tots els habitants de les perifèries
existencials, que han de ser acollits, protegits, promoguts i

integrats”. Si els posam en pràctica “contribuïm a edificar la
ciutat de Déu i de l’ésser humà, promovem el desenvolupament humà integral de totes les persones i també ajudar
a la comunitat mundial a apropar-se als objectius de desenvolupament sostenible” que, si no, “seria difícil arribar-hi”,
puntualitza el Papa.
Per tant, actualment “no està tan sols en joc la causa dels
migrants”, recorda, “no es tracta només d’ells, sinó de
tots nosaltres, del present i del futur de la família humana”. A través dels migrants “el Senyor ens crida a una
conversió, a alliberar-nos dels exclusivismes, de la indiferència i de la cultura de descartar”. A través d’ells “el
Senyor ens convida a reapropiar-nos de la nostra vida
cristiana totalment i a contribuir, cadascun segons la seva
vocació, a la construcció d’un món que respongui cada
vegada més al pla de Déu”.

Notícies nostres

da
agen
 Vida Creixent
Assemblea Diocesana al
Santuari de la Mare de Déu del
Toro. Dimarts 24 de setembre.
 Festa de Sant Vicenç
de Paül
Organitza el Col· legi Sant
Josep. Eucaristia divendres 27
de setembre a les 20 h a la
parròquia de la Concepció de
Maó.
 Presentació de “La
medicina del ser”
Presentació d’aquest llibre
sobre el poder de l’espiritualitat en la sanació, a càrrec de la
doctora
Maria
Carmen
Martínez Tomás. Organitza
l’Associació Lligams. Divendres
27 de setembre a les 19.30 h a
la sala d’actes Joana de Vigo i
Squella de la Biblioteca Pública
de Ciutadella.
 Curs de
Ho’oponopono
Amb la doctora Maria Carmen
Martínez Tomás. Aportació de
80 euros. Inscripcions al telèfon 669971961 (Lina) o asocdolmenorca@gmail.com.
Organitza l’Associació Lligams.
Dissabte 28 de setembre, de
16 a 20 h, al Centre de
Convencions des Mercadal.
 Festa de Sant Miquel
Centenari del Centre
Catequístic de
Sant Miquell de Ciutadella
-Divendres dia 27 a les 20.30
h a la Sala d’Actes del Centre:
Conferència a càrrec de Mons.
Sebastià Taltavull, bisbe de
Mallorca: “100 anys servint i
estimant”
-Dissabte dia 28: 10 h. “Torneig
futbol” al camp del Sami, obert
a tothom. 17 h. “Jocs Populars”
al carrer de Sant Miquel. 20 h.
Ballada popular i vetlada amb el
“Grup Folklòric Sant Miquel” a
la placeta de Sant Jaume. Convidada al carrer Sant Miquel.
-Diumenge dia 29 (festa de
Sant Miquel): 11 h. Celebració
de l’Eucaristia, presidida pel Sr.
Bisbe Mons. Francesc Conesa. 14 h. dinar de germanor
al carrer de Sant Miquel.

Calós estrena curs escolar amb nou director

E

l col· legi dels salesians de Ciutadella va
canviar de direcció a principis de setembre,
poc abans de l’inici del curs escolar. El pare
Jordi Clua substitueix al pare Ramon Vera
en les seves funcions de director de la casa
de Calós.
El traspàs de les seves funcions es va oﬁcialitzar el dilluns dia 9 amb una eucaristia presidida pel pare Àngel Asurmendi, superior
de la Inspectoria Salesiana de Maria Auxiliadora. En la celebració el pare inspector va
tenir paraules d’agraïment per Ramon Vera,
per la seva presència i testimoni, i va animar
al nou director a treballar perquè la missió
evangèlica i educadora de Don Bosco es
mantingui present a Menorca.
L’acte solemne va comptar amb la presència

de moltes persones vinculades a l’obra i la família salesiana de Ciutadella que va acollir amb els
braços oberts al nou director.

Foto: Calós
Obra Salesiana

El bisbe Francesc predica exercicis a la Diòcesi d’Eivissa

M

ons. Francesc Conesa es va traslladar
la setmana passada a Eivissa per a guiar
exercicis espirituals als preveres d’aquesta diòcesi germana. Durant cinc dies el bisbe de
Menorca va donar diverses conferències sobre la
contemplació del rostre de Déu en Jesucrist a les
cases des Cubells. La natura que envolta aquest

espai de les Carmelites Missioneres, vinculat a la
memòria del beat Francesc Palau va propiciar la
reﬂexió sobre la quinzena de xerrades que va oferir el bisbe. A partir de la ﬁgura de Crist, el bisbe
Conesa va convidar als assistents a pensar sobre
l’ésser com a prevere dins d’una Església que té
com tasca principal ser signe de Crist en el món.
El bisbe d’Eivissa i Formentera, Mons. ViFoto: Bisbat d’Eivissa cente Juan Segura i la major part dels preveres de la diòcesi van participar en aquesta intensa setmana de pregària i de reﬂexió.
De fet, més d’una vintena de clergues van
apropar-se a escoltar al bisbe Francesc,
la qual cosa el va ajudar a conèixer més
d’aprop el dia a dia de l’Església eivissenca.
Aquesta experiència ha estat “una oportunitat”, va explicar Mons. Conesa, “per ajudar els preveres a créixer com el que són i
també en la seva acció pastoral”.

Mestral tracta 1.100 tones de residus elèctrics cada any

M

estral vol recuperar la reutilització de
residus elèctrics tal com feia abans de
l’incendi de la planta TIV de Menorca.
Així ho van aﬁrmar els responsables de l’empresa
d’economia social i circular de Caritas Diocesana
de Menorca durant la visita
d’autoritats balears i insulars a les seves instal· lacions a Maó.
La nova planta de tractament es troba a l’antiga
nau de la carretera de l’aeroport i actualment ja s’hi
tracten, per exemple, 1.100
tones d’aparells elèctrics
cada any a través dels tallers

d’inserció sociolaboral. El taller d’inserció actua
com a punt de recollida del material, classiﬁcació i
paletització per a enviar-ho als sistemes integrants
de gestió de Saragossa,València i Barcelona.
Una feina que van poder veure de primera mà diversos directors d’àrees
relacionades amb el medi
ambient tant del Govern
balear com del Consell
Insular i també de l’ajuntament de Maó.Totes elles
van valorar la consolidació
del projecte Mestral i van
manifestar el suport de les
administracions perquè
Foto: Caritas Menorca
segueixi funcionant.
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