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paraules del bisbe

JES ÚS ACUL L
ALS ES TRANG ER S
† Francesc, Bisbe de Menorca
Benvolguts diocesans
En la religió jueva, tot aquell que no
pertanyia al poble triat era tingut per un
pagà i era exclòs de la salvació. En la
interpretació més extrema, es considerava als gentils com a “fills de les tenebres”.
Alguns rabins més liberals, com Hillel,
acceptaven com a màxim que els estrangers es fessin “prosèlits”, unint-se a la
comunitat del poble d’Israel.
En aquest tema, també Jesús va trencar
amb els motlles de la societat del seu
temps, acostant-se als estrangers i acollint-los. Els estrangers no són exclosos
de l’acolliment que Jesús brinda als
malalts, als marginats, a la gent senzilla o
als fiets.
Entre les persones a les quals Jesús
cura hi ha diversos estrangers: un home
samarità, purificat de la lepra (cf. Lc 17,
11-19); un home de la Decàpolis, de qui
Jesús expulsa una multitud de dimonis (cf.
Mc 65, 1-20); una al·lota fenícia, curada de
la seva malaltia a causa de la seva mare
(Mc 5, 23 ss.) i el criat d’un centurió romà
de Cafarnaüm (Lc 7, 1-10). La seva actitud
d’acolliment i curació dels pagans pot
considerar-se un gest profètic. Encara que
la seva missió es va centrar en Israel,
Jesús respon positivament a la seva fe i
obre el seu accés al regne de Déu.
Hi ha una sentència de Jesús, que degué
sonar molt dura en l’ambient de la seva
època. Enfront d’aquells jueus que esta-

ven molt segurs de la seva salvació per
ser membres d’una raça, diu: “us dic que
vindran molts d’orient i d’occident i s’asseuran a la taula amb Abraham, Isaac i
Jacob en el regne dels cels, mentre que
els fills del regne seran tirats fora a les
tenebres, on hi haurà el plor i grinyolar de
dents” (Mt 8, 11-12). Jesús anuncia amb
aquestes paraules que els pobles pagans
s’asseuran en el regne de Déu al costat
dels pares d’Israel. Més encara, els pagans
ocuparan el lloc reservat als fills d’Israel.
També la paràbola del bon samarità
resulta un desafiament per a la mentalitat
estreta de molts jueus, perquè els samaritans eren considerats mestissos i apòstates (cf. Lc 10, 30-37). Jesús presenta com
a model de conducta a un samarità generós que es commou davant la desgràcia
del proïsme.
Sant Pau adverteix amb claredat que
Jesucrist ha derrocat els murs que construïm els homes (cf. Ef 2, 14) i diu que per
Crist Jesús “ja no hi ha jueu ni grec” (Gal
3, 28). Si volem ser l’Església de Jesús no
hem de tancar les portes a ningú. Tots els
homes tenen dret a gaudir de la salvació
de Déu. El Papa Francesc escriu:
“M’agradaria dir a aquells que se senten
lluny de Déu i de l’Església, als quals són
temorosos o als indiferents: El Senyor
també et crida a formar part del seu
poble i ho fa amb gran respecte i amor!”
(EG 113).
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ENTREVISTA A...

OSCAR GONZÁLEZ

N’Oscar González és missioner i ha viscut
més de 17 anys a Sud-america, on ha treballat amb infants en situació de vulnerabilitat
en el projecte Paso a Paso. Ara, després d’un
breu temps a Menorca tornarà a partir cap
a l’Amazònia en un projecte d’evangelització
itinerant.
Com definiria ser missioner?
-Missioners, missioneres,
ho som tots els batejats. A
jo m’empeny el fet de ser
missioner que surt a altres
terres. És proclamar la bona
notícia de Jesús i intentar construir el regne de
Déu, que és justícia, fraternitat, amor...
Parteix d’Hondures per anar a l’Amazones. A què ve aquest canvi?
-Vaig començar Paso a Paso en un barri complicat, Ribera Hernández, de San Pedro Sula.
Després de 17 anys veia que havia arribat el
moment de fer un punt i a part en aquell context. Ha estat un temps de desgast físic i emocional, que ho he fet molt de gust, però sí que
estar en un context molt exposat a la violència
cap a les famílies amb les quals treballàvem, ha
anat generant un desgast. Ara tenia clar que la
meva vocació missionera continuava, però
necessitava un canvi de projecte vital.
La major part de missioners solen ser
persones religioses. Com a laic, com es
viu aquesta diferència?
-És un poc trist i no sé si és prudent que ho
digui, però sembla que hi ha diferents categories.
Ho dic perquè sembla que hi falta reconeixement per part de l’Església amb la feina que feim.
Sabem que nosaltres hi anam de manera voluntària i ho feim molt de gust però després per
venir aquí hi ha d’haver un acompanyament per
part de la Diòcesi que ens envia i a vegades veim
que hi ha una certa vulnerabilitat, fragilitat.
En el seu cas se l’envia des del Secretariat
Diocesà de Missions de Menorca, amb el
qual estableix una sèrie de deures i drets.
-Tots aquests anys a Hondures hi he estat a
través d’una cooperació entre les Esglésies de
Menorca i la parròquia de San Pedro Sula.
Evidentment hi ha hagut un conveni, on hi ha
diferents responsabilitats per les dues bandes,
però crec que l’Església ha de fer una reflexió
profunda pel que fa als missioners laics.
Ara parteix a Roma pel Sínode de l’Amazònia. Com l’encara?
-Amb moltes ganes. Durant aquests mesos hem
cercat un nou destí i s’ha concretat en els
equips itinerants. Ara la primera etapa per partir cap a l’Amazònia és amb aquest sínode, una
oportunitat històrica. Tindré l’oportunitat de
viure un esdeveniment eclesial que també és
important. El títol del sínode és “L’Amazònia,
nous camins per l’Església i per l’ecologia integral”. És important que l’Església obri camins
per a reflexionar-hi. Per açò ho visc amb il· lusió.
Acudeixen líders indígenes i esperam també que
els bisbes escoltin també de primera mà les
problemàtiques dels pobles d’allà.
Maria Dabén
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la paraula
de Déu

Cicle C

Diumenge XXVIII de Durant l’Any

Lectura del segon llibre
dels Reis
5, 14-17
En aquells dies Naaman de Síria
baixà al Jordà i s’hi banyà set
vegades, com li havia dit Eliseu,
l’home de Déu. La pell se li tornà
com la d’una criatura i quedà pur
de la lepra. Llavors se’n tornà
amb tota la seva acompanyada
cap a l’home de Déu, entrà a casa
d’ell i, dret davant ell, li digué:
-“Ara sé ben bé que, fora d’Israel,
no hi ha cap altre Déu enlloc més
de la terra. Per favor, accepta un
present del teu servidor.” Eliseu li
digué: -“No acceptaré res. T’ho
jur per la vida del Senyor, davant
el qual estic sempre, a punt per
servir-lo.” Naaman insistia que
admetés el present, però Eliseu
s’hi negà. Llavors Naaman digué:
-“¿Permets que el teu servidor
carregui dues mules de terra
d’aquest país? És que d’ara endavant el teu servidor no oferirà
cap holocaust ni cap altra víctima
a altres déus, sinó només al
Senyor.”
Salm Responsorial 97
R: El Senyor ha revelat la seva
ajuda, i els pobles contemplen la salvació.
Lectura de la segona carta
de sant Pau a Timoteu 2, 8-13
Estimat, pensa que Jesucrist, del
llinatge de David, ha ressuscitat
d’entre els morts. Aquesta és la
Bona Nova que jo predic, i per
això he de sofrir fins a trobar-me

empresonat com si fos un malfactor. Però les presons no poden
encadenar la Paraula de Déu. Jo
ho suport tot per amor dels elegits, perquè ells també aconseguesquin la salvació i la glòria
eterna que Déu ens dóna en
Jesucrist. Això que deim és ben
cert: Si morim amb ell, també
viurem amb ell; si som constants
en les proves, també regnarem
amb ell; si el negam, ell també ens
negarà; però, com que no pot
negar-se ell mateix, ell continua
feel si nosaltres no li som feels.
Lectura de l’evangeli segons
sant Lluc
17, 11-19
Un dia Jesús, anant a Jerusalem,
passava entre Samaria i Galilea. Al
moment que entrava a un poblet
li sortiren deu leprosos, que
s’aturaren un tros enfora i cridaren: -“Jesús, mestre, apiadau-vos
de nosaltres!” En veure’ls Jesús
els digué: -“Anau a presentar-vos
als sacerdots.” Mentre hi anaven,
quedaren purs de la lepra. Un
d’ells, quan se’n va tèmer que
estava bo, tornà enrera donant
glòria a Déu amb grans crits, es
prosternà als peus de Jesús amb
el front fins en terra i li donava
gràcies. Era un samarità. Jesús
digué: -“¿No eren deu els qui han
estat purificats? ¿On són els
altres nou? ¿Només aquest
estranger ha tornat per donar
glòria a Déu?” Llavors li digué:
-“Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe
t’ha salvat.”

Lectura del segundo libro
de los Reyes
5, 14-17
En aquellos días, el sirio Naamán
bajó y se bañó en el Jordán siete
veces, conforme a la palabra de
Elíseo, el hombre de Dios. Y su
carne volvió a ser como la de un
niño: quedó limpio de su lepra.
Naamán y toda su comitiva
regresaron al lugar donde se
encontraba el hombre de Dios.
Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora reconozco que
no hay en toda la tierra otro
Dios que el de Israel. Recibe,
pues, un presente de tu servidor.» Pero Eliseo respondió:
«¡Vive el Señor ante quien sirvo,
que no he de aceptar nada». Y le
insistió en que aceptase, pero él
rehusó. Naamán dijo entonces:
«Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un
par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto
ni sacrificio a otros dioses más
que al Señor».
Salmo responsorial 97
R: El Señor revela a las naciones su salvación.
Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo
a Timoteo
2, 8-13
Querido hermano: Acuérdate de
Jesucristo, resucitado de entre
los muertos, nacido del linaje de
David, según mi Evangelio, por el
que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la

palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo
por los elegidos, para que ellos
también alcancen la salvación y
la gloria eterna en Cristo Jesús.
Es palabra digna de crédito: Pues
si morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos,
también reinaremos con él; si lo
negamos, también él nos negará.
Si somos infieles, él permanece
fiel, porque no puede negarse a
sí mismo.
Lectura del santo Evangelio
según san Lucas
17, 11-19
Una vez, yendo Jesús camino de
Jerusalén, pasaba entre Samaria
y Galilea. Cuando iba a entrar en
una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que
se pararon a lo lejos y a gritos le
decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos,
les dijo: «ld a presentaros a los
sacerdotes». Y sucedió que,
mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo
que estaba curado, se volvió
alabando a Dios a grandes gritos
y se postró a los pies de Jesús,
rostro en tierra, dándole gracias.
Este era un samaritano. Jesús
tomó la palabra y dijo: «¿No han
quedado limpios los diez?; los
otros nueve, ¿dónde están? ¿No
ha habido quien volviera a dar
gloria a Dios más que este
extranjero?». Y
le
dijo:
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

evangeli i vida

La salvació ens ve de la fe en Jesús

C

ontinuem l’itinerari que ens
condueix a Jerusalem, prosseguim a l’escola del discipulat.
Jesús voreja Samaria, una regió en la qual
habiten heterodoxes respecte a la llei
jueva que, segons Lluc, serà camp de missió dels apòstols enviats pel Ressuscitat.
“Van venir a trobar-lo deu leprosos...”. L’evangelista Lluc, l’actualitza amb
la curació de deu leprosos per Jesús, els
fets que hem pogut llegir a la primera
lectura. Els leprosos, necessitats, recorren a la compassió de Jesús. La lepra era
un mal que els aïllava de la societat.
Esperen de la compassió de Jesús un
remei per a la seva situació. Lluc subratlla

la misericòrdia i la compassió de Jesús
practicada sense fronteres ni limitacions
racials o religioses. Jesús escolta i ordena
el que es troba a la Llei, per això els ordena que vagin a presentar-se als sacerdots
després d’aconseguida la curació, era per
expedir un justificant oficial de la mateixa, i ells es posen en camí fiats en la seva
paraula, i mentre es dirigeixen als sacerdots es produeix la curació per la força
de la paraula de Jesús acollida amb fe.
“Només ha tornat aquest estranger
per donar glòria a Déu?... la teva fe
t’ha salvat”. El samarità esclata en una
clamorosa lloança a Déu per l’inesperat
de la seva curació. Ell sap molt bé que,

Vicent Llabrés

per ser samarità, no té dret de sang a
rebre de Jesús, un jueu, tal favor. I precisament perquè no l’empara cap privilegi
la seva sorpresa i gratitud són més grans.
Els altres eren jueus i es creien amb dret
a rebre el do. És veritat que tots supliquen a cor: “Jesús, tingues pietat de nosaltres”. Però en el fons ells tenen més drets
a ser atesos i escoltats. I, per aquest
motiu, no tornen a agrair el do rebut,
només en experimentar la gratuïtat esclata el cor humà en la gratitud. “No eren
deu els qui han estat purificats? On son els
altres nou?” Aquesta expressió no revela
ignorància, sinó una amarga ironia de part
de Jesús.
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pregar amb els salms
Salm 98 (97)

Te n d re s a

E

Gadi Bosch osc

l que més ajuda les persones a caminar i a créixer humanament i espiritual és
saber que algú ens estima. La imatge de Déu que ens revela Jesús és la d’Algú
que
s’ha recordat de l’amor que guarda fidelment (v. 3)
mai ens abandona, ens ve a cercar sempre amb tendresa, està per nosaltres i ens fa
costat donant-nos fortalesa interior i açò ens omple d’alegria.
Tothom ha vist, d’un cap a l’altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclafiu en cants i en crist d’alegria (v. 4)
Per poder veure la salvació de Déu ens cal una mirada de fe sobre la nostra vida.
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Crist Viu

CRIST VIU! “Senzillament escoltar”

E

l Papa Francesc ens recorda que ser
jove és un estat del cor, l’Església pot
renovar-se, tornar constantment a
l’essencial, a l’amor primer.
Abans de continuar, m’agradaria recordar
que Església som tots i la formem persones.
L’Església, “és jove quan és ella mateixa,
quan rep la força sempre nova de la Paraula de
Déu, de l’Eucaristia, de la presència de Crist i de
la força del seu Esperit. És jove quan és capaç
de tornar una vegada i una altra a la seva font”
(CV35).
Els cristians “hem d’atrevir-nos a ser diferents, a mostrar altres somnis que aquest món
no ofereix, a testimoniar la bellesa, de la generositat, del servei, de la puresa, de la fortalesa, del
perdó, de la fidelitat a la pròpia vocació, de la
pregària, de la lluita per la justícia i el bé comú,
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
4a Setmana:
Dg.13, XXVIII
de
Durant l’Any: 2R 5,
14-17 / Sal 97 / 2Tm 2,
8-13 / Lc 17, 11-19.
Dl. 14, Fèria: Rm 1, 1-7 /
Sal 97 / Lc 11, 29-32.
Dt. 15, Santa Teresa de
Jesús, verge i doctora
de l’Església (F): Sir 15,
1-6 / Sal 88 / Mt 11, 25-30.
Dc. 16, Fèria: Rm 2, 1-11
/ Sal 61 / Lc 11, 42-46.
Dj. 17, Sant Ignasi
d’Antioquia, bisbe i
màrtir (MO): Rm 3,
21-30 / Sal 129 / Lc 11,
57-64.
Dv.18, Sant Lluc, evangelista (F): 2Tm 4, 9-17a
/ Sal 144 / Lc 10, 1-9.
Ds.19, Sant Pere d’Alcàntara (MLL): Rm 4, 13.
16-18 / Sal 104 / Lc 12,
8-12.
Dg. 20, XXIX de
Durant l’Any: Ex 17,
8-13 / Sal 120 / 2Tm 3,
14-4, 2 / Lc 18, 1-8.

de l’amor als pobres, de l’amistat social” (CV36).
Joves! l’Església us necessita per a mantenir-se jove i no perdre l’entusiasme i compromís, no podem prescindir, és necessari
que us escoltem, que ressoni la vostra veu.
Ajudeu-nos a ser una Església “més pobra i
testimonial, prop dels darrers i rebutjats, a lluitar

Cristina Martí

per la justícia i deixar-se interpel· lar amb humilitat”.Vosaltres, aporteu “la bellesa de la joventut
quan estimulen la capacitat d’alegrar-vos amb el
que comença, de donar-vos sense recompensa,
de renovar-vos i partir de nou per a noves conquestes” (CV37).
Avui, molts joves, “reclamen una Església
que recuperi la humilitat i senzillament escolti,
que reconegui en el que diuen els altres alguna
llum per a descobrir millor l’Evangeli” (CV41).
Mirem un moment la nostra Església de
Menorca, parròquia, grup de catequesi, clubs,
escoltes… Escoltem als joves? Deixem que
expressin les seves inquietuds, els seus ideals,
els seus somnis…? Els preguntem sincerament què esperen de l’Església?
Una Església jove es deixa qüestionar i
impulsar per la sensibilitat dels joves (CV42).

Octubre 2019, mes missioner extraordinari

Les Miss ion s e s f a n p re s e n t s a rre u d e M e n o rc a
L’octubre de 2019 el Papa Francesc ens convida a celebrar el mes missioner extraordinari sota el lema “Batejats
i enviats”. Des del Secretariat Diocesà de Missions de
Menorca s’han posat en marxa una sèrie d’activitats per
a donar a conèixer la tasca missionera dels menorquins
arreu del món. La primera, una pregària de Vespres al
Monestir de Santa Clara de Ciutadella, en un ambient
obert i acollidor, va ser el primer acte de presència missionera.
El dia del Pilar, 12 d’octubre, juntament amb la cloenda de
la fase diocesana del Congrés de Laics, va tenir lloc la
Celebració de l’Enviament dels Agents de Pastoral al Toro
després d’un matí de reflexió i coneixement del treball
fet.
La següent activitat serà el col•loqui “Missió: Evangelització
i Desenvolupament”, que tindrà lloc dia 15 a la Sala
D’Actes Jeroni Marquès del Cercle Artístic de Ciutadella
(20 h) i l’endemà a l’Ateneu de Maó (20 h). Aquest acte
comptarà amb la coordinadora d’Amèrica Central de
Mans Unides Raquel Carballo i José Luís Bleda, missioner

de Cartagena a Hondures, que explicaran com la missió
pot potenciar l’empoderament dels pobles i el coneixement de Jesús pot canviar el sentit de les seves vides.
Aprofundint en la pregària com a eina missionera, el dia
18, es celebrarà una vigília de pregària, aquesta vegada al
Santuari de la Mare de Déu del Toro, amb la intenció
d’interioritzar la implicació en la Missió com a Batejats,
lema d’aquest Mes Missioner.
Al llarg del mes la Missió es farà també ben present a les
escoles i les parròquies, on s’han organitzat diverses trobades amb persones missioneres. Els preveres i diaques
també dedicaran un recés a preguntar-se sobre la missió
en la vida de la diòcesi, el 16 d’octubre, i l’Església de
Menorca està convidada a una vigília de pregària missionera el divendres 18 d’octubre al Santuari de la Mare de
Déu del Toro (20 h).
Les celebracions del mes missioner conclouran amb
una pregària de Vespres al Monestir de les
Concepcionistes Franciscanes de Maó, dimecres 30
d’octubre a les 19 h.

da
agen
 Escola de Teologia
La paraula de Déu proclamada i escoltada.
Cicles A i B; primer i segon semestre, un
dissabte cada mes. Professor Llic. Joan
Febrer. Inici dissabte 19 d’octubre de 10 a
13 h al Col· legi de Sant Francesc de
Ferreries.
 Terra Santa
Presentació del viatge a Terra Santa i
document Kairós Palestina a càrrec de
Raquel Hernández. Acte inclòs en les activitats del centenari del CC Sant Miquel.
Divendres 18 d’octubre a les 20.30 h a la
Sala d’Actes del centre, a Ciutadella.
 Trobada de joves conﬁrmats
Sota el lema “Segueix la teva petjada”.
Inscripcions ﬁns el 17 d’octubre. Contacte:
Sebastià Bosch (boschsalords@gmail.
com; tel. 649.33.97.66). Dissabte 19 d’octubre a la Salle d’Alaior.
 Escola Bàsica d’Agents de
Pastoral
Primera sessió a càrrec de Joan Mercadal,
que parlarà sobre “Creure en Déu: en qui
i què creiem els cristians?”. Dissabte 26
d’octubre de 10 a 13 h al Santuari de la
Mare de Déu del Toro.
 Mes missioner extraordinari
Recés de preveres i diaques: Sobre
“La Missió en la vida de la Diòcesi”.
Dimecres 16 d’octubre.
Col•loqui: “Missió, Evangelització i
Desenvolupament”. A càrrec de Raquel
Carballo, coordinadora d’Amèrica Central
de Mans Unides i José Luís Bleda, missioner de Cartagena a Hondures. Dimarts 15
d’octubre a les 20 h a la Sala d’Actes
Jeroni Marquès (Cercle Artístic,
Ciutadella). Dimecres 16 d’octubre a les
20 h a l’Ateneu de Maó.
Vigília de pregària missionera:
Divendres 18 d’octubre a les 20 h al
Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Pregària de Vespres: Dimecres 30
d’octubre a les 19 h al Monestir de les
Concepcionistes Franciscanes de Maó.
Presència missionera: A totes les celebracions dominicals de les parròquies
durant tot el mes.
 Mes del Sant Rosari
Rés del Sant Rosari, cada dia a les 17.30 h
al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
 Viatge a Lourdes
El Secretariat Diocesà de Santuaris i peregrinacions organitza un viatge a Lourdes
del 24 al 26 d’abril de 2020. Presidirà el
bisbe de Menorca Francesc Conesa. Per a
més informació contactar amb Toni
Mercadal (tel. 629.450.140).

Notícies nostres
Premi pel programa de ràdio de Pastoral Penitenciària

E

l programa “Alas de libertad” del taller de
ràdio de Pastoral Penitenciària de la Diòcesi
de Menorca va rebre el 3r premi del concurs
Nacional de Ràdio a centres penitenciaris 2019.
El dia 24 de setembre el Ministeri de l’Interior va
fer entrega del guardó al prevere Antoni Fullana,
que des de fa 5 anys coordina aquest taller com a
voluntari.
En aquesta activitat els interns del centre adquireixen competències d’expressió oral i escrita i
aprenen a manejar l’equip tècnic. Aprenen a crear
un programa de bell nou i són ells mateixos els
quals creen el guió, fan la selecció de la música, locuten i modiﬁquen l’àudio. Preparar i estructurar
el programa de ràdio els ajuda alhora a aprendre
com estructurar la vida, com explica Antoni Fullana.
A més, “perden la vergonya a llegir en veu alta i a
parlar en públic” i el taller ajuda a crear lligams. I és
que un cop reinserits en la societat molts participants mantenen l’amistat i guarden un bon record
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del temps compartit davant els micròfons.
En l’última edició del taller de ràdio hi han participat 8 interns i ha comptat amb convidats de fora
del centre penitenciari que els han explicat les seves vivències en el programa de ràdio. Entre ells
destaquen els membres de l’Agrupament Escolta
Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella. Els joves
van participar en un programa sobre el canvi climàtic i la defensa de la natura i van cantar una cançó
que havien compost per a l’ocasió.

C O P E re c on e ix la t a s c a d e l’exp re s i d e n t d e
Cà r it a s S e b a s t ià Ma rq u é s

E

l jurat dels Premis de Cooperació que convoca ràdio Cope Menorca reconeix el mèrit de
la feina feta per l’expresident de Càritas Sebastià Marqués en l’atenció social a Menorca. Asinpros, l’associació d’atenció a les persones amb discapacitat més antiga de Menorca, fou la guanyadora
d’aquesta quarta edició i es van atorgar mencions
Foto: COPE Menorca

C

honoríﬁques a l’associació per a persones sordes
Assorme i a Sebastià Marqués per la seva tasca en
la integració de les persones en risc d’exclusió social a través de Càritas Diocesana de Menorca.
En conèixer la decisió del jurat l’expresident de
Càritas va destacar la tasca dels voluntaris que van
treballar en projectes com Mestral des dels seus
inicis. Va fer especial incís en la dedicació d’Antoni
Carreras, que avui en dia es troba en missió humanitària a Sudamèrica. Alguns dels projectes que
va impulsar Sebastià Marquès com a president de
Càritas encara segueixen vigents, com els tallers
d’inserció sociolaboral de Mestral o la Casa d’Acollida de Ciutadella.
L’acte d’entrega del premi i les mencions honoriﬁques va tenir lloc divendres 4 d’octubre a l’Ajuntament de Ferreries.

En m a r x a e l p roje c t e d e p reve n c i ó d e l a
p ob re s a in f a n t il d e Càr i t a s

àritas Diocesana de Menorca posa en funcionament el programa Es Barracó–Paidós,
que neix a Menorca amb l’objectiu de trencar el cicle de transmissió intergeneracional de la
pobresa infantil. El projecte, que es va presentar la
primera setmana d’octubre, està pensat per a famílies amb menors de 0 i 12 anys que visquin situacions
de vulnerabilitat i s’ubica a l’espai municipal Es Barracó, de Ciutadella.
Allà està previst assistir a entre 15 i 20 famílies durant els pròxims dos anys. Un equip de diversos
professionals de l’àmbit socioeducatiu s’encarrega
de donar suport educatiu, social i terapèutic, tant als
adults com a les criatures, des d’una mirada sistèmica familiar i acompanyant de forma global i integral.
D’aquesta manera Paidós s’organitza com una casa
acollidora que ofereix espais de cura i acompanyament en la vida quotidiana familiar i es converteix
en espai educatiu familiar, on l’equip tècnic facilita,

suggereix, proposa espais de relació per a tothom.
De fet en l’acte d’inauguració de l’espai el bisbe de
Menorca. Mons. Francesc Conesa va destacar el projecte Paidós com un punt de trobada entre famílies,
per a acabar convertint-se en «una gran casa familiar».
El projecte està liderat per Càritas en col· laboració
amb el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament
de Ciutadella.
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