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Des del Secretariat Diocesà per 
les Vocacions es posa en marxa, 
un any més, el concurs vocaci-

onal de cartells i vídeos que aquest curs 
porta el lema “Atreveix-te a somiar” 
destinat als joves d’entre 12 i 16 
anys.

L’objectiu del concurs és que els 
joves refl exionin sobre la grandesa del 
compromís, sobretot  en els diversos 
estats de la vida cristiana (matrimoni, 
sacerdoci, consagració) com a formes  
concretes de realització del projecte 
de Déu en la pròpia vida; que puguin 
mirar el futur amb esperança sabent 
que són responsables del demà i que 
l’Església compta amb ells; que no es  

deixin endur per les situacions de pessimis-
me que ens volen mantenir aturats i sense 
il.lusió, i que sembrin esperança per tot allà 
on vagin.

Els participants han de confeccionar un 
cartell o un vídeo a partir del tema propo-
sat: “Atreveix-te a somiar.” Pot servir d’ins-
piració la cançó de Manuel Carrasco: “No 

dejes de soñar.” El cartell ha de constar 
d’una imatge fotogràfi ca i una frase o 
joc de paraules relacionats amb el tema 
del concurs. I si es prepara un vídeo ha 
de ser de creació pròpia i màxim d’1’5 
minuts. La data màxima per entregar 
els cartells o els ví-
deos serà el dia 1 
de març de 2023.
Més informació 
a la pàgina web 
del Bisbat de 
Menorca:

Concurs vocacional 2023 “Atreveix-te a somiar”
la notícia

“En aquest temps d’Advent, 
demanem al Senyor que ens ajudi 
a mantenir encesa en la nostra 
vida la llum de la fe i a estar 
preparats per rebre la seva visita, 
que ens omple de pau i alegria”.

(Papa Francesc)

Sempre tenc gravada dins la retina la 
imatge de la Puríssima de la meva 
parròquia natal as Migjorn. Record 

amb agraïment els mesos de Maria cele-
brats en aquella capella i la gran festa que es 
feia el dia de la Puríssima quan durant tot el 
dia, pels carrers, es resava el rosari i es can-
taven bells cants a la Mare de Déu. Sempre 
m’ha agradat contemplar aquella imatge de 
Maria de la nostra parròquia: una al.lota 
jove, amb els cabells ben llargs i castanys, 
vestida de blanc amb una capa blau-cel, amb 
les mans creuades sobre el pit i la mirada 
baixa, amb un mig somriure als llavis. 

Sempre que contempl aquesta imatge hi 
veig reflectida en ella el càntic del Magníficat 
que va sortir dels llavis de Maria: la mirada 
baixa sembla mostrar aquella timidesa i ver-
gonya que sent algú quan no es sent digne 
de tant d’honor, i les mans creuades sobre 
el pit són una forma de mostrar l’agraïment 
que surt del cor humil per les meravelles 
que Déu ha obrat amb la seva serventa.   

Però si hi ha una característica en la ico-
nografia de la Immaculada Concepció és 
precisament la serp, un animal que ens remet 
al relat del Gènesi que escoltam en la prime-
ra lectura de la festa i que ens recorda el 
drama del pecat original. Adam i Eva es dei-

xen seduir per la serp, mengen del fruit pro-
hibit i rompen totes les relacions fonamen-
tals que els eren constitutives. En el relat, que 
el contemplam com un Protoevangeli, o sigui, 
com un primer anunci de la salvació, podem 
llegir-hi la condemna que Déu fa a la serp 
dient-li: “T’arrossegaràs sobre el ventre i 

menjaràs pols tota la vida. Faré que sigueu 
enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d’ella. 
Ell t’atacarà el cap, i tu l’atacaràs al taló” (Gn 
3,14-15). 

Maria ha estat concebuda sense pecat 
original, ella és la mística cambra de la qual 
sortirà aquell llinatge que vencerà per sem-
pre el domini del pecat i de la mort. Maria 
és la dona tota de Déu i ella té el coratge 
de mirar cara a cara a la serp, trepitjar-li el 
cap i dir-li sense por que no té cap tipus de 
domini en la seva vida. Així com el pecat 
d’Adam i Eva va ser una desobediència i un 
amagar-se de Déu, la salvació que ens duu el 
nou Adam i la nova Eva serà una total obe-
diència als plans del Pare, sense amagar-se, 
mostrant al món i a la història que és pos-
sible viure segons el pla original del Creador. 

La festa de la Puríssima ens convida a 
nosaltres a no deixar-nos temptar per les 
serps del nostre temps. La temptació sem-
pre hi és, sempre ens roda pels peus i són 
totes aquelles ofertes de falsa felicitat cen-
trades en l’egoisme, en l’autosuficiència, en 
oblidar-nos de Déu i dels altres... Maria ens 
ajuda a ser valents i a trepitjar el cap de la 
serp perquè el seu verí no afecti la nostra 
vida.  

Llorenç Sales Barber

TREPITJAR EL CAP DE LA SERP

Imatge de la Puríssima a l’església
des Migjorn Gran.

Foto: Llorenç Sales Barber
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lectures de la 
missa diària

salms de la
2a setmana

Dl. 5, Fèria: is 35, 1-10 / sal 84 / lc 5, 17-26.
Dt. 6, Sant Nicolau, bisbe (mll): is 40, 1-11 
/ sal 95 / mt 18, 12-14.
Dc. 7, Sant Ambròs, bisbe i doctor de 
l’Església (mO): is 40, 25-31 / sal 102 / mt 11, 

28-30.
Dj. 8, Immaculada Concepció de Maria 
(s): Gn 3, 9-15. 20 / sal 97 / ef 1, 3-6. 11-12 / 
lc 1, 26-38.
Dv. 9, Fèria: is 48, 17-19 / sal 1 / mt 11, 

16-19.
Ds. 10, Fèria: sir 48, 1-4. 9-11 / sal 79 / mt 
17, 10-13.
Dg. 11, Tercer d’Advent: is 35, 1-6a. 10. / 
sal 145 / Jm 5, 7-10 / mt 11, 2-11.

durant aquest temps d’ad-
vent hem de preparar-nos a 
consciència en un clima de 

silenci, austeritat, i intensa pregària 
per a canviar aquelles actituds i aspec-
tes de la nostra conducta que són 
encara contraris a l’estil de vida de 
Jesús i no afavoreixen la construcció 
del món més humà i solidari que desit-
ja déu.

mateu ens presenta a Joan, enllaç 
entre els profetes i Jesús, i ens fa una 
descripció de la seva personalitat: ves-
teix una pell de camell, s’alimenta de 
llagosts i mel boscana i predica enmig 
del desert. en aquest sentit, no exis-
teix cap relació entre la vida de Joan i 
la que portarà Jesús al llarg del seu 
ministeri -accepta invitacions i menja a 
casa de persones rellevants, de peca-
dors..., recorre poblacions i s’acosta a 
tots per a alleujar el seu dolor...-.

la gran missió que durà a terme 
Joan és, precisament, anunciar la vin-
guda del senyor i preparar-li el camí 
perquè un esdeveniment tan inimagi-
nable i important pugui ser acollit en 
el cor. el més rellevant per a Joan i, 
per això, és el que exigeix a tots 
quants se li acosten, és una conversió 
sincera i, per tant, els qui confessen el 
seu pecat, els bateja amb aigua; no els 
demana un canvi radical de la seva vida 
sinó fer petits passos per a anar millo-
rant com a persones i així el món 
canviarà també positivament.

el tipus de llenguatge que utilitza 
Joan és també molt diferent del to que 
utilitzarà Jesús en la seva relació amb 
els qui se li acosten i el segueixen. el 
llenguatge de Joan és molt més dur 
que el to misericordiós de Jesús. “Ara 
la destral ja està clavada a l’arrel dels 
arbres, i ja sabeu que l’arbre que no dóna 
bons fruits és tallat i tirat al foc”. -el bon 
fruit que hem de donar és l’amor a 
déu i als germans-. Joan urgeix a tots 
a la conversió perquè el regne de déu 
és a prop. Joan els avança la grandesa 
del qui ve darrere d’ell, que els bateja-
rà amb la força de l’esperit sant per 
mitjà del foc de l’amor immens de 
déu.

Teresa Jansà

Diumenge Segon d’Advent
Lectura del llibre del Profeta Isaïes  11,1-10
 aquell dia, la soca de Jesè tallada traurà un rebrot, 
naixerà un ull de les seves rels. l’esperit del senyor hi 
reposarà: esperit de saviesa i d’enteniment, esperit de 
consell i de valentia, esperit de coneixement i de 
pietat, i l’omplirà de reverència envers el senyor. No 
judicarà per les aparences ni decidirà pel que senti 
dir; farà justícia als desvalguts, sentenciarà amb raó a 
favor dels pobres del país. una renyada de la seva 
boca abatrà el violent, una alenada dels seus llavis 
matarà l’injust. s’armarà de justícia la cintura, se 
cenyirà de lleialtat. el llop conviurà amb l’anyell, la 
pantera jaurà amb el cabrit, pasturaran junts el vedell 
i el lleó, i un minyó petit els guiarà; es faran amigues 
l’ossa i la vaca, les seves cries jauran juntes i el lleó 
menjarà farratge amb els bous; les criatures jugaran 
damunt el cau de l’escurçó, els infants ficaran sa mà 
dins l’amagatall de la serp. Ningú serà dolent ni farà 
mal en tota la seva muntanya sagrada, perquè el 
coneixement del senyor haurà omplert el país com 
l’aigua que cobreix el fondal de la mar. aquell dia els 
estrangers vindran a consultar el rebrot de Jesè que 
s’alçarà dret com a bandera dels pobles, i el lloc on 
residirà serà ple de glòria.

Salm responsorial   71
r: Que el benestar floresqui en el seus dies i 
mesos i anys abundi la pau.
 
Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma   15,4-9
 
Lectura de l’Evangeli segons Sant Mateu

3, 1-12
 Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava 
així en el desert de Judea: convertiu-vos, que el 
regne del cel és a prop. És d’ell que deia el Profeta 
isaïes: una veu crida en el desert: “Obriu una ruta al 
senyor, aplanau-li el camí.” Joan duia una capa de pèl 
de camell, es cobria amb una pell la cintura i el seu 
aliment eren llagosts i mel boscana. anaven a veure’l 
de Jerusalem, de tot arreu de la Judea i de tota la 
regió del Jordà, confessaven els seus pecats i es feien 
batiar per ell en el riu Jordà. Però quan va veure que 
molts dels fariseus i dels saduceus venien a fer-se 
batiar, els va dir: cria d’escurçons, ¿qui us ha ensenyat 
mai com podreu fugir de la justícia que s’acosta? 
demostrau amb fets que us voleu convertir. No vis-
queu refiats pensant que sou fills d’abraham; que 
déu pot donar fills a abraham fins i tot d’aquestes 
pedres. ara la destral ja està clavada a l’arrel dels 
arbres, i ja sabeu que l’arbre que no dóna bons fruits 
és tallat i tirat al foc. Jo us batii només amb aigua 
perquè us convertigueu, però el qui ve després de mi 
és més poderós que jo, tan poderós, que no som 
digne ni d’aguantar-li el calçat. ell vos batiarà amb 
l’esperit sant i amb foc. Ja té la pala a ses mans per 
ventar la seva era; el seu blat, l’entrarà dins el graner, 
però la palla, la cremarà en el foc que no s’apaga.

Lectura del libro de Isaías    11, 1-10

Salmo responsorial   71
r: Que en sus días florezca la justicia y 
la paz abunde eternamente

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos      15, 4-9
Hermanos: todo lo que se escribió en el 
pasado, se escribió para enseñanza nuestra, a 
fin de que a través de nuestra paciencia y del 
consuelo que dan las escrituras mantenga-
mos la esperanza. Que el dios de la paciencia 
y del consuelo os conceda tener entre voso-
tros los mismos sentimientos, según cristo 
Jesús; de este modo, unánimes, a una voz, 
glorificaréis al dios y Padre de nuestro señor 
Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, 
como cristo os acogió para gloria de dios: es 
decir, cristo se hizo servidor de la circunci-
sión en atención a la fidelidad de dios, para 
llevar a cumplimiento las promesas hechas a 
los patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para 
que glorifiquen a dios por su misericordia; 
como está escrito: «Por esto te alabaré entre 
los gentiles y cantaré para tu nombre».

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo       3, 1-12
Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó 
en el desierto de Judea predicando: 
«convertíos, porque está cerca el reino de 
los cielos». este es el que anunció el profeta 
isaías diciendo: «Voz del que grita en el 
desierto: “Preparad el camino del señor, alla-
nad sus senderos”». Juan llevaba un vestido 
de piel de camello, con una correa de cuero 
a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y 
miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán; 
confesaban sus pecados y él los bautizaba en 
el Jordán. al ver que muchos fariseos y sadu-
ceos venían a que los bautizara, les dijo: 
«¡raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a 
escapar del castigo inminente? dad el fruto 
que pide la conversión. Y no os hagáis ilusio-
nes, pensando: “tenemos por padre a 
abrahán”, pues os digo que dios es capaz de 
sacar hijos de abrahán de estas piedras. Ya 
toca el hacha la raíz de los árboles, y todo 
árbol que no dé buen fruto será talado y 
echado al fuego. Yo os bautizo con agua para 
que os convirtáis; pero el que viene detrás de 
mí es más fuetes que yo y no merezco ni 
llevarle las sandalias. Él os bautizará con 
espíritu santo y fuego. Él tiene el bieldo en la 
mano: aventará su parva, reunirá su trigo en 
el granero y quemará la paja en una hoguera 
que no se apaga».

 Joan  Baptista
precedeix a Jesús en el 

seu naixement,
ministeri i mort

el comentarila paraula de Déu              (a)

full dominical - 2



Doctor en política migratòria i 
membre de Cristianisme 
i Justícia. Ha ofert una 

xerrada al Seminari Diocesà 
(Ciutadella) sobre el tema 
“Populisme i Democràcia des del 
punt de vista de la Doctrina 
Social de l’Església.”

Quina diferència hi ha entre 
populisme i democràcia?
-En les nostres democràcies 
parlamentàries, el populisme 
és una manera de fer política que aprofita la por 
dels ciutadans per tractar d’assolir el poder. Ho fa 
amb una narrativa on simplifica la realitat, la descriu 
com polaritzada, bona o dolenta. Ells són els bons. 
S’identifiquen com l’únic “poble” legítim, i denigren 
a la resta. Aquesta narrativa arrela en les persones 
que, per por, busquen precisament una solució polí-
tica simplificada, clara. El populisme també apel.la a 
certs elements bàsics de la nostra identitat nacional 
que enyorem i volem recuperar. Alguns dels ele-
ments enyorats poden ser, per cert, religiosos, cer-
tes formes de la nostra l’Església o certa època 
doctrinal. Com que el populisme simplifica, també és 
contrari a la complexitat, és a dir, al pluralisme de les 
nostres societats. La democràcia es basa en la seva 
renovació periòdica i en un intent, dinàmic i cons-
tant, d’integrar totes les minories, es fonamenta en 
la memòria col.lectiva, però també en les aportaci-
ons noves. El populisme, quan assoleix el poder, 
controla els mitjans de comunicació, impedeix la 
participació de molts, colonitza l’Administració amb 
persones corruptes... És contrari a la democràcia.

Quina incidència té el populisme dins la 
societat? 
-Mireu aquestes frases de Jean François Revel, filò-
sof i periodista liberal: “Un grup humà es transforma 
en multitud manipulable quan es torna sensible al 
carisma i no a la competència, a la imatge i no a la 
idea, a l’afirmació i no a la prova, a la repetició i no 
a l’argumentació, a la suggestió i no al raonament.” 
El populisme aprofita la nostra feblesa i ens afebleix. 
Com que no qualsevol democràcia val, ja que ha de 
ser justa, s’ha de renovar, també el podem aprofitar, 
el populisme, en la part encertada de les seves 
denúncies, però sense malmetre la democràcia. 

Quina anàlisi se’n fa des de la Doctrina Social 
de l’Església? 
-L’Església ens crida a participar amb els no creients 
en favor de la dignitat de tothom, i a participar per 
mantenir la democràcia. Podem ser cristians en una 
dictadura, sense dubte. Però un cristià que vulgui 
participar, lluitar per la dignitat de tots, denunciar els 
problemes, a la llarga patirà, en una dictadura.

Amb quin objectiu va tractar aquest tema a 
la xerrada? 
-He mirat d’aclarir què és el populisme, com atemp-
ta contra les democràcies, i com ho hem de viure 
com a cristians.

Toni Olives

XAVIER ALONSO CALDERÓN

octor en política migratòria i 

“Populisme i Democràcia des del 

Quina diferència hi ha entre 

l’entrevista a:
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Els Equips de la Mare de Déu 
són grups de matrimonis cristi-
ans que volen viure una espiri-

tualitat conjugal i descobrir les riqueses 
del Sagrament del Matrimoni. El propi 
fundador dels Equips, el P. Henri Caffarel, 
manifestà que “Els Equips de la Mare de 
Déu tenen per objectiu essencial ajudar a 
les parelles a tendir a la Santedat. Ni més, 
ni menys”.

Els Equips de la Mare de Déu és un 
moviment d’espiritualitat conjugal de 
l’Església catòlica constituït per parelles 
que creuen en l’ideal del matrimoni 
cristià. El moviment en si no té una 
feina material específica més enllà de 
donar suport als seus membres i dotar-

los de les eines pastorals i pedagògi-
ques adequades perquè puguin viure la 
seva vida conjugal i familiar fonamenta-
da en l’Evangeli i puguin donar testimo-
ni dels valors cristians en la seva vida 
social i professional. 

A Menorca, els EMD hi són presents 
des de fa 50 anys, i des dels  inicis, els 
seus membres sempre han procurat 
donar el seu suport actiu a l’Església 
local, integrant-se en diferents camps 
pastorals, a les parròquies i comunitats, 
assumint responsabilitats en diferents 
camps d’acció, i sempre en plena comu-
nió amb la Diòcesi. El fet d’estar orga-
nitzats en equips de 4 o 5 matrimonis, 
juntament amb un consiliari, els dona el 

suport necessari per 
poder encarar la seva 
missió, acompanyats 
d’altres parelles i 
poder treballar el dià-
leg i el discerniment 
comunitari dels temes 
d’estudi i/o d’actuali-
tat a la llum de l’Evan-
geli i practicar la 
necessària fraternitat.

Tolo Frau i
Juana Anglada

viure la sinodalitat

Viure la sinodalitat dins els
Equips de la Mare de Déu

pregar amb els salms

Memorial de Crist, oració en Crist

La finalitat cristiana dels Salms, 
sobretot en la litúrgia de les 
hores, és la lloança, la súplica i la 

intercessió, però també la cristificació 
dels fidels i el seu creixement com a 
cos eclesial de Crist, i per açò podem 
dir que són escola d’oració. 

Els Salms són també pregària de Jesús 
i fan referència a ell i a la seva missió. 
Cal resar els salms des de Jesuscrist, a 
la llum del Nou Testament. Jesús els va 
resar com a Messies, la seva humanitat 
es va anar amarant espiritualment d’ells, 
de tal manera que van marcar la seva 
relació humana amb el Pare i, per tant 
la seva pregària. El Nou Testament els 
considera profecia i clau d’interpreta-
ció de la persona i de l’obra salvadora 
de Jesús. 

El salteri, per tant, ens ajuda a entrar 
en la intimitat de Jesús, per a anar con-
figurant-nos amb els seus sentiments. 
D’aquesta manera va transformant els 

nostre interior fent que s’assembli al de 
Crist. 

El salteri té, també, una dimensió 
eclesial que ens uneix als altres mem-
bres del Poble de Déu i Crist resa els 
salms juntament amb nosaltres en tant 
que Cap del cos eclesial. La salmòdia 
ens uneix com a comunitat orant, poble 
de Déu que lloa, agraeix, intercedeix, 
acull la Paraula i la proclama. Preciós! 
Val la pena aprofundir-ho i assaborir-ho. 

Gadi Bosch Pons

EMD Menorca



 

  “Betlems” i altres 
activitats de Nadal

Convidam a les comunitats i par-
ròquies que munten “Betlem”, a 
comunicar els dies i horaris de 
visita al correu electrònic: comu-
nicacio@bisbatdemenorca.org. 
També a enviar-nos la informació 
de concerts i altres activitats 
nadalenques que es preparin. La 
data límit per a fer arribar la infor-
mació és el 12 de desembre i 
sortirà publicada al Full Dominical 
del 18 de desembre.

  Festa del Pradó
Dimarts 6 de desembre Eucaristia, 
a les 17 h, a la parròquia de la 
Mare de Déu del Carme (Maó). 

  Solemnitat de la 
Immaculada Concepció

-A Ciutadella: Dijous 8 de desem-
bre Missa arxiprestal presidida per 
l’Administrador diocesà, Mn. 
Gerard Villalonga, a les 12 h, a la 
Catedral de Menorca
-A Maó: Celebracions a la parrò-
quia de la Concepció: 
-Dimecres, 7 de desembre, a les 
20.15 h, vigília d’oració amb motiu 
de la festa titular.
-Dijous 8, Missa solemne a les 12 h.
-Al Monestir de les Concepcio-
nistes (Maó): Dijous 8 de desem-
bre Eucaristia a les 9 h. Al capves-
pre II Vespres a les 18.30 h i a les 
19 h res del Sant Rosari. 

  Trobada dels grups de 
postcomunió a Ciutadella

Dissabte 10 de desembre, entre 
les 16.30 i les 18.30 h, trobada 
dels grups de fi llets de postcomu-
nió a la parròquia de Sant Esteve 
(Ciutadella).

  Nou Vídeo de Justícia i 
Pau de Menorca

Justícia i Pau de Menorca estrena 
el tercer vídeo dedicat a refl exio-
nar sobre Laudato si’ i la cura del 
medi ambient. Hi trobareu un 
recull d’imatges d’entitats de 
Menorca que es dediquen a pre-
servar l’entorn natural.

Podeu 
veure el 
vídeo al 
canal de 
Youtube 
del Bisbat 
de 
Menorca:

Agenda
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El 7 de noviembre, fi esta del Beato Francisco 
Palau y Quer, los miembros de los grupos 
del Carmelo Misionero Seglar de Es Cas-

tell y Ciutadella celebraron, con una Eucaristía 
presidida por Mn.Josep Manguán en la Catedral 
de Menorca, el 150 aniversario de la muerte del 
P.Palau, fundador de las Carmelitas Misioneras. 
En la celebración estuvieron acompañados por 
las hnas. Carmelitas Misioneras y el grupo en 
preparación de nuevos compromisos. 
También renovaron sus compromisos como 
miembros vinculados al Carmelo Misionero Se-
glar y se comprometieron a tener presente en 
sus vidas el sentido orante, fraterno, misionero y 
mariano, contribuyendo a la expansión del Reino 
de Dios. 
Por otro lado, entre el 11 y 13 de noviembre 
tuvo lugar en Ávila la Asamblea Europea del Car-

melo Misionero Seglar. Seguir los pasos de santa 
Teresa de Jesús, fuente de gran espiritualidad, su-
pone para los miembros del CMS de Menorca un 
gran estímulo para ahondar con más fuerza en su 
testimonio y compromiso como laicos activos en 
la Iglesia y la sociedad.

Día de familia en el Carmelo Misionero Seglar
Notícies nostres

L’Auditori de Ferreries va acollir el 24 de 
novembre la Jornada de formació de Vida 
Creixent Menorca, que va comptar amb 

la participació de Mn. Juan Manuel Bajo Llauradó, 
consiliari de Vida Creixent a la diòcesi de Tortosa.
El ponent va oferir una xerrada dividida en dues 
parts: la primera sota el lema 
“Pensar en la persona gran: as-
signatura pendent” i la segona  
inspirada en el document de la 
Conferència Episcopal Espanyola: 
“L’ancianitat: riquesa de fruits i 
benediccions. Orientacions per a 
la pastoral de la gent gran.”
A la trobada, que va comptar 
amb la participació d’unes 90 
persones, es va ressaltar que la 
vellesa és una etapa de la vida 

per a renéixer i per a continuar aportant els nos-
tres dons i les nostres qualitats en el si de la famí-
lia, l’Església i la societat. La gent gran és essencial 
en la transmissió de la fe i la saviesa als més joves, 
per tant, es va destacar la importància de fomen-
tar el diàleg i la convivència entre generacions.

Jornada de formació de Vida Creixent a Ferreries

El 19 de novembre va tenir lloc al col.legi La 
Salle de Maó una jornada de formació amb 
la participació d’uns 40 voluntaris de les di-

ferents Càritas parroquials de Menorca per a re-

fl exionar i aprendre sobre tot el que aporten les 
persones a les quals s’acompanya des de Càritas. 
Amb les explicacions de Paco Aperador, tècnic 
de Càritas Espanyola, els voluntaris van aprendre 
més sobre el projecte PARTICIPANDO.CON i 
es va valorar que Càritas la feim entre tots, par-
ticipant i fent possible que les persones que aco-
llim i acompanyam siguin les protagonistes dels 
seus processos i de les seves pròpies històries.
Una jornada de refl exió i d’intercanvi d’experi-
ències que ens posa en camí per a millorar el 
nostre acompanyament, amb l’objectiu d’impul-
sar espais d’acollida més actius i participatius, on 
les persones i famílies que Càritas acompanya 
prenguin les seves pròpies decisions i iniciatives, 
s’expressin, dialoguin i debatin.

Jornada de formació de Càritas Menorca
“A participar-hi s’aprèn participant”
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