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“Cristo resucitado es esperanza para
todos los que aún sufren a causa de la pandemia, para los enfermos y para los que
perdieron a un ser querido. Que el Señor dé
consuelo y sostenga las fatigas de los
médicos y enfermeros. Todas las personas,
especialmente las más frágiles, necesitan
asistencia y tienen derecho a acceder a los
tratamientos necesarios.”
(Papa Francisco: Urbi et orbi 2021)

paraules del bisbe

PARTICIPAR DE LA ALEGRÍA DE MARÍA
† Francesc, obispo de Menorca

Queridos diocesanos:

L

a vida de la Virgen María estuvo
llena, sin duda, de sacrificio, dolor y
renuncia. Pero, sobre todo, su vida
estuvo inundada por la alegría. Es significativo que las primeras palabras que pronuncia el ángel en nombre de Dios sean “alégrate” (Lc 1, 28). Esa alegría es la que
comunica también a Isabel y la que hace
saltar de gozo al niño que lleva en el vientre (cf. Lc 1, 41). Es la alegría que rebosa el
canto del Magnificat, en el que María proclama que su espíritu “se alegra en Dios, mi
salvador” (Lc 1. 47). También el nacimiento
de Jesús fue vivido por María como una
“buena noticia” y una “gran alegría” para
todo el pueblo (Lc 2, 10). Pero, sin duda, la
alegría de María alcanza su plenitud en el
momento de la resurrección de Jesús.
Ella, que se mantuvo erguida junto a la
cruz, compartiendo los dolores de su Hijo,
se llenó de una serena alegría ante la resurrección. Si el dolor del viernes santo fue
grande, la alegría del domingo de Pascua
debió ser inmensa. Una antífona del Misal
saluda a María diciendo: “Dios te salve,
santa María, / que, sufriendo junto a la cruz,
/ compartiste los dolores del Hijo; / ahora
gozas de una serena alegría” (Misa de la
Virgen María en la resurrección). En una

la notícia

L

catequesis explicaba el Papa: “Tan profundo
fue su dolor, tanto que traspasó su alma, así
su alegría fue íntima y profunda, y de ella se
podían nutrir los discípulos. Tras pasar por
la experiencia de la muerte y resurrección
de su Hijo, contempladas, en la fe, como la
expresión suprema del amor de Dios, el
corazón de María se convirtió en una fuente de paz, de consuelo, de esperanza y de
misericordia” (Regina Coeli, 21-4-2014).
Al comenzar el mes de mayo, en este
tiempo de Pascua, podríamos dirigirnos
como hijos a María y pedirle que comparta
con nosotros su alegría y que nos haga
sentir toda la alegría de la Pascua. Es tiempo de llenarnos de ese gozo que procede
de la certeza de que Dios nos ama y nos
perdona. Pero nadie puede guardarse para
sí una alegría tan grande. Necesitamos
compartirla con los demás, haciendo partícipes a otras personas de lo que llena nuestro corazón. La “alegría del evangelio” es
expansiva, es misionera, porque quien vive
en esa alegría, la contagia.
Además, María nos enseña a afrontar el
dolor y la muerte con la mirada puesta en
Dios. Acercarnos a María nos llena de esperanza. Ella nos enseña a dejar de lado tristezas y desilusiones, miedos e incertidum-

Visita del Nunci Apostòlic
a la Diòcesi de Menorca

a nostra diòcesi rebrà molt prest la visita del Nunci Apostòlic a Espanya, Mons.
Bernardito Auza, qui vindrà a Menorca
a acompanyar-nos en la celebració de la nostra patrona, la Mare de Déu del Toro.
Amb motiu d’aquesta visita, que tindrà
lloc els dies 7, 8 i 9 de maig, el bisbe Mons.
Francesc s’ha dirigit als ﬁdels menorquins
per a comunicar els detalls dels principals
actes de la visita del Nunci i per a manifestar la importància d’aquesta visita, la qual
“ens brinda l’oportunitat de manifestar la
nostra comunió amb el ministeri del Papa
Francesc”.

En aquest sentit, el Pastor de la nostra
Església anima tots els fidels a participar dels actes organitzats per a la festa
de la Mare de Déu del Toro i la Pasqua
del Malalt, guardant sempre les normes
sanitàries vigents. A l’apartat de l’agenda
del full dominical (pàgina 4) trobareu tots
els detalls i horaris de les celebracions
previstes. Finalment, el bisbe Francesc ens
convida a pregar pel fruit d’aquesta visita,
“perquè augmentin els llaços de comunió
entre l’Església de Menorca i les altres
Esglésies de tot el món”.

bres, para llenarnos de la alegría de la
Pascua. Por eso, en este tiempo de pandemias y restricciones, necesitamos más que
nunca sentir a nuestro lado la compañía de
la Madre, que nos consuela y anima a
ponernos por completo en manos de Dios.
En estos días celebramos a nuestra
patrona, venerada desde finales del siglo
XIII como Madre del Monte Toro. Desde
entonces ella acompaña a nuestro pueblo y
le transmite la alegría que rebosa de su
corazón. Sobre la montaña del Toro, como
dice el himno, “vive la Madre,
que es la alegría, la luz
y guía de los
peregrinos”.
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la paraula de Déu

el comentari

cicle B

Di u m en ge V d e Pa s q u a
Lectura dels Fets dels Apòstols
9, 26-31
	En aquell temps Saule arribà a Jerusalem, i allà
intentava incorporar-se als creients, però ells no
creien que s’hagués convertit, i tots el defugien.
Llavors Bernabé el prengué pel seu compte, el
presentà als apòstols, i els contà com, pel camí, el
Senyor se li havia aparegut i li havia parlat, i amb
quina valentia havia predicat a Damasc el nom de
Jesús. Des d’aquell moment convivia amb ells a
Jerusalem amb tota llibertat, predicava amb valentia el nom del Senyor, conversant amb els jueus de
llengua grega. Aquests es proposaren de matar-lo,
però els germans, que ho saberen, l’acompanyaren
a Cesarea i el feren anar a Tars. L’Església vivia en
pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia,
s’anava edificant, i vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per l’Esperit Sant.
Salm responsorial 21
R: En el Senyor s’inspirarà el meu himne el
dia del gran aplec.
Lectura de la 1ª carta de sant Joan 3, 18-24
Fillets, que el nostre amor no sigui només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat. Llavors
coneixerem que ens mou la veritat i la nostra
consciència es mantindrà en pau davant Déu.
Perquè si la nostra consciència ens acusa, pensem
que Déu és més gran que la consciència, i que ell
ho sap tot. Estimat, si la consciència no ens acusa,
podem acostar-nos a Déu amb tota confiança, i
obtindrem allò que li demanam, perquè complim
allò que ens mana i feim allò que és del seu grat.
El seu manament és que creguem en el seu Fill
Jesucrist i que ens estimem els uns als altres tal
com ens ho té manat. Si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I, per
l’Esperit que ens ha donat, coneixem que ell està
en nosaltres.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
15, 1-8
	En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: “Jo
som el cep vertader, i el meu Pare és el vinyater.
La sarment que no dóna fruit en mi, el Pare la
talla, i la que dóna fruit, la poda i la neteja perquè
encara en doni més. Vosaltres ja sou nets gràcies
a la paraula que us he anunciat. Estigueu en mi i
jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en
el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no
podeu donar fruit si no estau en mi. Jo som el
cep, i vosaltres, les sarments. Qui està en mi i jo
en ell dóna molt de fruit, perquè sense mi, no
podríeu fer res. Si qualcú se separa de mi, és tirat
fora, com ho fan amb les sarments, i s’asseca. Les
sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al
foc i cremen. Si us quedau en mi, i allò que jo us
he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot
allò que desitgeu, i ho tindreu. La glòria del meu
Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu
deixebles meus.”

lectures de la
missa diària
Salms de la
1a Setmana

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles
9, 26-31
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba
de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían
miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente
discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los
apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al
Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo
en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía
libremente en Jerusalén, predicando públicamente
el nombre del Señor. Hablaba y discutía también
con los judíos de lengua griega, que se propusieron
suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a
Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de
paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se
multiplicaba, animada por el Espíritu Santo.
Salmo responsorial 21
R: El Señor es mi alabanza en la gran
asamblea.
Lectura de la primera carta
del apóstol san Juan
3,18-24
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino
de verdad y con obras. En esto conoceremos que
somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra
conciencia ante él, en caso de que nos condene
nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza
ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos
lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: que
creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que
nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó.
Quien guarda sus mandamientos permanece en
Dios, y Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.
Lectura del santo Evangelio según san Juan
15, 1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy
la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo
sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a
todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os
he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer
nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera,
como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y
los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y
mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que
deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi
Padre, con que deis fruto abundante; así seréis
discípulos míos».

Dg.2, V de Pasqua: Fets 9, 26-31 / Sal 21 / 1Jo

Dt. 4, Fèria: Fets 14, 19-28 / Sal 144 / Jo 14, 27-31a

3, 18-24 / Jo 15, 1-8.

Dc. 5, Fèria: Fets 15, 1-6 / Sal 121 / Jo 15, 1-8.

Dl. 3, Sants Felip i Jaume, apòstols (F): 1C 15,

Dj. 6, Fèria: Fets 15, 7-21 / Sal 95 / Jo 15, 9-11.

1-8 / Sal 18 / Jo 14, 6-14.

Dv. 7, Fèria: Fets 15, 22-31 / Sal 56 / Jo 15, 12-17.

“Jo som
el cep vertader”

E

l “cep” i la “vinya” eren un
dels símbols importants de la
predilecció de Déu per al
Poble Elegit. “La vinya del Senyor de
l’univers sou vosaltres, poble d’Israel”. (Is
5,7). En l’evangeli de Joan veiem que
aquesta predilecció s’estén a tota la
Humanitat. “Jo (l’Home) sóc el cep
veritable”.
Com a membre de la casa d’Israel,
Jesús compleix la missió del Poble
Elegit de ser testimoni de la predilecció de Déu. “El meu Pare és el Vinyater”.
Com Home, Jesús personifica la
nova Humanitat que, com un cep,
vincula i vivifica tots els sarments.
La vinya destaca per l’abundància
dels seus fruits. Els sarments neixen i
creixen per donar fruit. S’ha de netejar i podar perquè donin més fruit; si
no, la saba del cep es “consumeix” en
les sarments velles, que només poden
oferir raïms descarnats.
Una sarment només es talla quan
ja és morta. La prova que ja és morta
és que no dóna fruit. Tallant-la, el
vinyater ni mata ni li fa cap mal, perquè ja no rebia vida del cep.
Aplicant això a la comunitat, el
sarment que no dóna fruit és que s’ha
separat de la vinya: no té vida ni pot
donar fruit. Tallant-lo no se li fa cap
mal perquè, en realitat, ja no forma
part de la vinya. D’aquí l’afirmació de
Jesús: “Aquell qui està en mi i jo en ell,
dóna molt de fruit, perquè sense mi no
podeu fer res”.
La solidaritat amb la Humanitat és
la condició indispensable per viure.
Dit d’una altra manera: viure és “viure
per als altres”. Viure per als altres
comporta, de fet, acceptar que la nostra vida vagi sent “podada” en molts
punts, fins a convertir-se plenament
en do per als altres. Una vegada s’ha
entrat en la dinàmica de la vida donada, els nostres desitjos es faran realitat, fins i tot més enllà del que som
capaços de desitjar.
Vicent Llabrés
Ds. 8, Mare de Déu del Toro, patrona del
Bisbat de Menorca (S): Fets 1, 12-14 / Sal Lc 1,
47 / Ga 4, 4-7 / Lc 1, 39-55.
Dg. 9,VI de Pasqua: Fets 10, 25-26. 34-35. 44-48
/ Sal 97 / 1Jo 4, 7-10 / Jo 15, 9-17.
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Els Agrupaments avui

A

ctualment l’ADE Escoltes de
Menorca MSC està formada
per 6 agrupaments. L’AE
Federico Pareja, el 1968, començava les
primeres passes de la mà del salesià Quique
Granells i com a cap d’agrupament Miquel
Sintes, al col.legi Salesià de Calós. Des de
llavors ha passat per diferents locals i actualment situat al soterrani del Seminari.
També a Ciutadella trobam l’AE St.
Antoni Mª Claret. Després d’una trajectòria
de prop de 20 anys de club parroquial, el
1993 van decidir fer la transició a
Agrupament Escolta, animats per la proposta del mossèn Modest Camps, el cap d’agrupament va ser Guillem Taltavull. Situat a la
parròquia de Sant Antoni Mª Claret.
A Ferreries a la parròquia de St.
Bartomeu, trobam l’AE St. Bartomeu que, el
1986 després de 2 anys de prova, van fer el

pas de varis anys de club parroquial a
Agrupament Escolta. Impulsat pel rector
Toni Fullana, que ja coneixia el món escolta
i amb en Pere Allès com a primer cap
d’agrupament. A Es Migjorn, trobam l’AE
Cristòfol Barber, fundat el 1984 i impulsat
pel consiliari Josep Sastre. Al llarg dels anys
ha viscut alts i baixos i, en aquests moments,
està en un moment baix. Situat a la parròquia de St. Cristòfol.
A Alaior, a la parròquia de Sta. Eulàlia hi
trobam l’AE Sta. Eulàlia. Creat el 1985 pel
rector Pere Oleo i com a cap d’agrupament
Toni Florit. Actualment situats al Centre
Parroquial (Antic col.legi de La Salle).
Finalment, a Maó trobam l’agrupament
creat a partir de la unió de l’AE Paco
Ramonell i l’AE St. Antoni Abat, l’any 2007:
l’AE Tramuntana amb el cap d’agrupament
Antoni Legaz. Situat a la Casa de l’Església.

Arxiu Escoltes de Menorca (MSC)

vaig estar malalt i em visitàreu

“Y

“Abuelos, gracias por tanto”

o estoy contigo todos los
días”, este es el lema que ha
anunciado el Papa Francisco
para la Primera Jornada Mundial de los
Abuelos y Personas Mayores, que se celebrará el próximo domingo 25 de julio. Sin
duda, será una jornada muy oportuna para
celebrar el amor profundo que existe entre
abuelos y nietos, un vínculo muy especial
que perdura para siempre.
Los abuelos transmiten a sus nietos su
experiencia de vida, fe y sabiduría,
ellos son esenciales en el proceso
de crecimiento personal de sus
nietos. Su amor es incondicional y
muchas veces es en nuestros
mayores donde los niños y los
jóvenes encuentran un apoyo
incondicional, un referente, un
consejo y una sonrisa para alcanzar
sus sueños y superar las adversidades. Muchos de los valores que
Jesús nos enseñó se reflejan en el
vínculo abuelos-nietos: amor, respeto, tolerancia, paz, cuidado.

Y muchos de nuestros recuerdos favoritos están relacionados con nuestros abuelos:
las comidas familiares, un paseo, anécdotas
divertidas, una película de sobremesa, un
abrazo al volver del colegio, una excursión o
un viaje, asistir juntos a la misa dominical, etc.
Por nuestra parte, se merecen todo nuestro
cuidado, amor y cariño. Recorrer caminos
juntos, abuelos y nietos, es un regalo de Dios
que no podemos desaprovechar. A todos los
abuelos, gracias por tanto.

l’entrevista a:

J

J OAN M IR L LORENS

oan Mir Llorens és
l´ecònom diocesà de
Menorca. En el marc de
la declaració de la renda,
aprofitem per fer-li una
entrevista sobre la
campanya de Xtantos.
Joan,
què és Xtantos?
-El desembre de l’any 2006 es va establir el
nou sistema d’ assignació tributària i l’Església ha anat desenvolupant una sèrie de
campanyes informatives per demanar als
contribuents que marquin la X a favor de
l’Església. Així, lliurament les persones que
vulguin, poden contribuir d’una manera
senzilla, en el moment de presentar la seva
declaració de la renda.
Quina és la seva finalitat i per què es
important marcar la X?
-El lema d’aquest any de la campanya
Xtantos diu: SUMANT X ACONSEGUIM
UN MÓN MILLOR. Tota la tasca que es
desenvolupa a través de l’Església està encaminada a fer el bé envers totes les persones
i, d’una manera més especial, envers els més
pobres i els qui més pateixen.
Al marcar la X a favor de l’Església,
quin percentatge o tant per cent va a
l’Església?
-Primer de tot vull dir que quan marquem
la X, l’import que s’ha de pagar no es modifica. Es tracta que, segons l’acord establert,
l’Estat deriva a l’Església el 0,7% de la quota
recaptada dels contribuents que han exercit aquest dret.
A què van destinades aquestes aportacions i quina importància tenen per
a la nostra Diòcesi?
-L’Església, com a tota família, necessita de
recursos econòmics per subsistir. L’import
rebut d’aquesta campanya queda integrat
en el conjunt d’ingressos anuals. A partir
del que tenim gestionam per fer possible la
tasca pastoral, la formació, el sosteniment
dels preveres, el manteniment dels edificis...
L’any passat el resultat d’aquesta campanya
va representar el 29% del total del pressupost diocesà.
Afegir que, revisem aquesta rutina de marcar la X, no fos el cas que se’ns oblidés a
nosaltres o al nostre gestor… també
podem convidar a fer campanya entre els
propers: familiars, amics i companys de feina
animant-los simplement a fer aquest senzill
gest a favor de l´Església.
Toni Olives

agen d a
 Benedicció dels termes
al Santuari de la
Mare de Déu del Toro
Aquest diumenge 2 de maig, a les
11 h, al Santuari de la Mare de Déu
del Toro, benedicció dels termes i
celebració de l’Eucaristia, presidida
pel Sr. Bisbe de Menorca, Mons.
Francesc Conesa.
 Jornada de teologia
Jornada de formació on-line sobre
la presència dels cristians en la vida
pública. Trobareu tots els materials i
la
conferència
a
l’apartat
“FORMACIÓ” de la web del Bisbat
de Menorca.
 Visita del Nunci Apostòlic
Visita a Menorca del Nunci de la
Santedat a Espanya, Mons. Bernardito
Auza, qui vindrà per acompanyar-nos en la celebració de la nostra patrona, la Mare de Déu del
Toro.
-Divendres 7 de maig, a les 20 h,
vetlla de pregària al Santuari de la
Mare de Déu del Toro.
-Dissabte 8 de maig, Solemnitat de
la Mare de Déu del Toro.
Dos actes al Santuari de la Mare de
Déu del Toro:
-A les 10.30 h trobada amb els
preveres, diaques i religiosos.
-A les 19 h celebració de la Missa
solemne.
*Important. Les celebracions
també es podran seguir a través
d’una pantalla instal.lada al pati del
Santuari. Aquesta mesura permetrà
assegurar les normes sanitàries i
facilitarà als ﬁdels el seguiment de
les celebracions.
Diumenge 9 de maig celebració
de la Pasqua del Malalt, a les 12 h, a
la Catedral de Menorca. Celebració
de l’Eucaristia presidida pel Sr.
Nunci Apostòlic. També es podrà
seguir en directe pel canal de youtube del Bisbat de Menorca.
 Pregària del Rosari
al Santuari de la
Mare de Déu del Toro
La diòcesi de Menorca s’uneix a la
iniciativa del Papa Francesc d’oferir
la pregària del rosari per a la ﬁ de la
pandèmia. Aquesta oració tindrà
lloc cada dia, a les 18 h, al Santuari
de la Mare de Déu del Toro.

n o tíc ie s n o s tre s

Ruta jove pel Camí de Cavalls:
Com poden apropar-se els joves?

E

l passat dissabte, 24 d’abril, un bon grup de
joves de la nostra Diòcesi es van trobar
per caminar un tram del Camí de Cavalls,
en concret la ruta Es Grau – Favàritx. Durant el
camí vam aproﬁtar per fer una aturada i algunes
reﬂexiones sobre les paraules i els missatges
que el Papa Francesc dirigeix als joves, i també
ens va ajudar la Carta de Sant Pau als Cristians
de Roma, on se’ns explica l’experiència de Pau
de Tars i el seu encontre amb Jesús. Tots esteim
cridats a acompanyar els nostres joves i ells
convidats a apropar-se a les nostres comunitats
fent algun servei per als altres.
Aquest matí de caminada i de compartir experiències i amistat ens va servir per poder connectar amb els nostres joves de les diferents comunitats que hi ha dins la nostra Diòcesi. També va

E

Sebastià Bosch Salord
Director del Secretariat Diocesà
d’Infància i Joventut

Secretariat Diocesà Infància i Joventut

Sant Jordi 2021: “50 anys fent camí”

l passat 24 d’abril es va dur a terme la Diada de Sant Jordi amb el lema “50 anys fent
camí”. Uns 200 escoltes de tot Menorca
es van connectar per videoconferència per a
viure un Sant Jordi molt especial. Amb la música
com a benvinguda, seguidament tres joves escoltes van fer una presentació ben entretinguda
Escoltes de Menorca MSC

A

ser una oportunitat per poder compartir el dia
amb ells i veure si som capaços de caminar tots
junts tal com Jesús ens va mostrar.

simulant l’entrega dels Oscars, de diferents trobades escoltes al llarg dels 50 anys de l’associació. Després van realitzar una gimcana, cada
un amb el seu agrupament i amb petits grups,
on havien d’anar descobrint fets de la història
dels escoltes.
Més tard, tots vam gaudir d’una sentida pregària,
on s’explicava que Sant Jordi era un símbol, com
amb la vida, de lluita front les adversitats. Després de donar les solucions de la gimcana, es va
passar a l’activitat del trencaclosques a través
d’unes imatges de la història de l’escoltisme i,
per acabar, es va fer un vídeo ﬁnal amb una petita representació amb un gran pastís d’aniversari, fent una endemesa ben divertida i vàrem fer
entrega dels records als diferents agrupaments
i als al.lots.
Escoltes de Menorca (MSC)

S’inicien les tasques de manteniment i millora
de dos orgues històrics de l’Església de Menorca

lbert Blancafort, responsable d’una empresa de tradició familiar amb seu a
Montserrat i dedicada a la restauració i
construcció d’orgues, s’està encarregant aquestes setmanes de realitzar una revisió de manteniment de l’orgue de l’Església de Santa Maria
de Maó, un treball que també durà a terme a
l’orgue de l’església dels Socors de Ciutadella.
Aquestes actuacions s’estan realitzant gràcies a
la subvenció anual que concedeix la Conselleria
de Cultura per a la restauració del patrimoni
eclesiàstic.
Blancafort explica que es tracta d’una intervenció laboriosa i completament artesanal, ja que
els tubs s’han de desmuntar un per un, netejar-se amb cura, per col.locar-los de nou i després fer una tasca d’aﬁnació i fer un ajust del

mecanisme. Tant l’orgue de l’església de Santa
Maria, de l’any 1810 i amb 3.343 tubs com l’orgue de l’església dels Socors, de l’any 1798 i amb
2.285 tubs constitueixen dues peces de gran valor musical i cultural a la nostra diòcesi.
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