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Com ja és tradició, un grup de jo-
ves que estudien i fan feina a Bar-
celona es reuneix periòdicament 

a la casa de na Maria Dolors Amat per a viu-
re junts moments de refl exió, discerniment, 
formació i pregària. 

Els joves destaquen el desig de “cons-
truir una comunitat fraternal dins l’Esglé-
sia, amb el compromís d’una vida austera, 
treballant incansablement pel bé comú.” 
I és que el Sínode ens està fent redesco-
brir la importància d’una Església frater-
na, acollidora i d’ajuda mútua.

El grup valora que aquestes trobades 
els afavoreixen els hàbits de refl exió, 
pregària i interiorització: “La fe per créi-

xer, per arrelar-se en el nostre interior s’ha 
d’alimentar amb el coneixement i la interio-
ritat.”  A més, comparteixen amistat, dinars 
de germanor, fan excursions, etc. En l’última 
trobada, van ressaltar que el llenguatge de 

l’amor és el manament més important que 
Jesús ens va mostrar. “Allà on es practica 
regna la comprensió, el perdó, l’acollida i la 
pau.”

Com destaca na Maria Dolors, és un 
grup acollidor i obert a nous joves que 
hi vulguin participar. Si esteu interessats 
us podeu posar en contacte amb n’Irene 
i en Joan Lluís, matrimoni a càrrec de la 
Pastoral Universitària de Menorca, escri-
vint-los al correu:  torrescoll5@gmail.
com. També us podeu apuntar a les vos-
tres parròquies o contactant amb l’ofi ci-
na de comunicació del Bisbat escrivint a 
comunicacio@bisbatdemenorca.org o 
enviant un WhatsApp al 681 375 127.

Els joves, esperança i futur de l’Església

“Como cristianos, hemos de 
irradiar en todas partes la 
belleza del amor de Dios, a 
través de nuestra vida. La fe no 
es un privilegio que se ha de 
reivindicar, sino un don que se 
debe compartir”.

(Papa Francisco)

La societat no es divi-
deix en dos grup exclo-
ents: d’una banda els sans, 

d’una altra els malalts. Si la salut 
integral és l’ideal, tots, sans o 
malalts, podem posar-nos junts en 
camí cap a l’ideal des de la fragilitat 
congènita que compartim.

Tenir salut és molt més que 
no estar malalt. En positiu, la salut 
s’ha definit com «aquella manera de 
viure que és autònoma, solidària, joio-
sa». Entesa així, s’eixampla el mapa 
de la salut i la malaltia sense unes 
fronteres del tot precises. Un 
malalt  pot viure saludablement la 
malaltia, i una persona aparent-
ment sana pot viure malaltissa-
ment el seu benestar. Malalts no ho són 
només els qui jeuen a l’hospital o segueixen 
un tractament terapèutic. «M’han tocat tot el 
cos, però no m’han tocat l’ànima», afirmava una 
persona malalta de càncer sotmesa a tota 
casta de proves. És ver, tanmateix, que el cos 
pot emmalaltir l’ànima (i també a l’inrevés).

Alhora que tenim cura del cos, també 
n’hem de tenir de la nostra ànima per tal que 
puguem viure, fins i tot en situacions adver-
ses, una vida relativament autònoma, oberta 
a Déu i als altres, i joiosa.  Jesús no va ser 
enviat a curar malalties, sinó a salvar perso-

nes de la desesperança experimentada per la 
impotència davant el poder del mal. Referint-
se a la curació d’un paralític, Jesús parla 
d’«haver posat bo, en dissabte, un home sencer». 
Quan a un malalt li diu «els teus pecats et són 
perdonats», o també «la teva fe t’ha salvat», 
apunta a una curació com inici d’un procés 
de salvació integral més enllà de la curació 
d’uns òrgans malalts. Jesús vol per a tothom 
més que una vida físicament sana o allargada 
més de 90 anys: ha vingut per donar vida 
abundant. I és que, en realitat, «hem estat fets 
per a la plenitud que només s’aconsegueix en 
l’amor».

Posar-me malalt (o fer-me 
vell) em fa veure que som fràgil i 
vulnerable. La qüestió més impor-
tant, però, no és si tenc artrosi, o 
morenes, o un càncer, sinó quina 
fortalesa d’ànima necessit per tal 
de no perdre l’autonomia perso-
nal, ni la relació amb Déu i amb els 
altres, ni l’alegria de la serenor. I 
com que som comunitat, quina 
ajuda necessit dels altres (familiars, 
professionals sanitaris, vesins) per 
afrontar la meva situació de mane-
ra que aquesta ni m’enfonsi ni 
m’anestesiï? I quin ajut puc oferir 
jo als qui han perdut l’autonomia, 
la relació, l’alegria? Tractar bé un 
malalt no comença per receptar-li 
un medicament sinó per acollir-lo 

pel seu propi nom i parlar-li, si és possible, en 
la seva llengua.

«Ens costa romandre en pau amb Déu 
quan s’arruïna la nostra relació amb els altres i 
amb nosaltres mateixos», reconeix el Papa 
Francesc en el seu missatge. Malalts i sans 
transitam pel mateix camí: un dia puc ser jo 
el ferit que ha de menester auxili, com també 
el bon samarità que s’atura, veu, es compa-
deix, i actua al preu d’haver de reorganitzar 
la seva agenda.

Joan Febrer Rotger

MALALTS I SANS: ¿dos mons?
Davant la jornada mundial del malalt

Bisbat de Menorca



lectures de la 
missa diària

salms de la
1a setmana

Dl. 6, Sants Pau Miki i companys, màrtirs 
(mO): Gn 1, 1-19 / sal 103 / mc 6, 53-56.

Dt. 7, Fèria: Gn 1, 20—2, 4a / sal 8 / mc 7, 
1-13.

Dc. 8, Fèria: Gn 2, 4b-9. 15-17 / sal 103 / mc 
7, 14-23.

Dj. 9, Fèria: Gn 2, 18-25 / sal 127 / mc 7, 24-30.

Dv. 10, Santa Escolàstica, verge (mO): Gn 3, 

1-8 / sal 31 / mc 7, 31-37.

Ds. 11, Fèria: Gn 3, 9-24 / sal 89 / mc 8, 1-10.

Dg.12, VI de Durant l’Any: sir 15, 15-20 / sal 
118 / 1c 2, 6-10 / mt 5, 17-37.

mateu posa en boca de Jesús 
dues metàfores per definir 
com han de ser els seus 

deixebles, quins trets han de definir la 
seva identitat: “Vosaltres sou la sal de la 
terra”. “Vosaltres sou la llum del món”. 
la sal i la llum són dos elements de la 
vida quotidiana i per tant fàcilment 
entenedors per tothom. la sal ser-
veix, bàsicament, per a dues coses: 
conservar els aliments i donar-los 
sabor, i açò és el que Jesús vol que 
facin el deixebles, que mantinguin viu 
el missatge -la Paraula de déu- que els 
transmet,  impedint que es faci malbé 
i, a més, sàpiguen transmetre’l als 
altres amb força i convenciment, i açò 
només pot fer-se a través de la pròpia 
vida, basada en les benaurances; així 
tothom podrà assaborir la proposta 
misericordiosa de Jesús i es converti-
ran en testimonis vius de crist per-
què amb les seves accions reflectiran 
l’amor de déu i els qui ho vegin creu-
ran i donaran glòria al Pare.

Jesús, com vam veure diumenge 
passat, és la llum que ve al món per 
il.luminar les tenebres, i, d’igual forma, 
els deixebles han de ser llum enmig 
del món; però, aquesta ha de ser el 
reflex de la llum de crist, l’única que 
brilla per ella mateixa i ens fa desco-
brir el sentit últim de la vida que ens 
dona l’autèntica felicitat, desig del 
Pare per a tots els seus fills i filles.

ser “sal” només serà possible si 
vivim inserits al món perquè, si ens 
aïllem, no servirem per a res. la sal 
s’ha de mesclar amb els aliments, tan-
cada dins un pot no té cap funció. els 
deixebles -tots nosaltres- hem de 
sortir i relacionar-nos amb tothom 
perquè la vida vagi cobrant un sabor 
especial, el sabor de crist. 

ser “llum” implica que els altres ens 
puguin veure; tancats i aïllats, seria 
com si no existíssim. la llum que 
puguem irradiar com a deixebles ha 
de brillar perquè il.lumini altres per-
sones i siguin capaces d’entreveure la 
presència de déu a través de la vida 
dels creients, les seves actituds, 
paraules i accions. així la fe s’anirà 
empeltant cada dia a més persones.

Teresa Jansà

Diumenge V de durant l ’Any
Lectura del llibre del Profeta Isaïes

58, 7-10
 diu el senyor: “comparteix el teu pa amb els 
qui passen fam, acull a ca teva els pobres vaga-
bunds, si qualcú no té roba, vesteix-lo; no els 
fugis, que són germans teus. llavors resplendirà 
en la teva vida una llum com la del matí, i es 
tancaran a l’instant les teves ferides; tindràs per 
avantguarda la teva bondat, i per reraguarda, la 
glòria del senyor. Quan invoquis el senyor, ell et 
respondrà, quan cridis auxili, ell et dirà: “aquí em 
tens.” si no intentes fer caure els altres, ni els 
assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si 
dónes el teu pa als qui passen gana i satisfàs la 
fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva 
fosca, i el teu capvespre serà clar com el migdia.”

Salm responsorial   111
r: L’home just és llum que apunta en la 
fosca.

 ►l’home just, compassiu i benigne, és llum que 
apunta en la fosca. Venturós l’home que pres-
ta de bon grat, que disposa a consciència els 
seus quefers.
 ►el just no caurà mai, i deixarà un record ines-
borrable. Viu sense por de males noves, se 
sent ferm confiant en el senyor.
 ►té el cor incommovible, no tem res, repar-
teix el que té, ho dóna als pobres, la seva 
bondat consta per sempre, pot alçar el front 
amb dignitat.

Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint       2, 1-5
 Germans: Quan vaig venir a vosaltres, no us vaig 
anunciar el misteri de déu amb el prestigi de 
l’eloqüència i de la saviesa. entre vosaltres no 
vaig voler saber res més que Jesucrist, i encara 
clavat a la creu, i em vaig presentar davant vos-
altres, dèbil, poruc i tremolós. en tot allò que us 
deia i us predicava, no hi entraven paraules que 
s’imposassin per la seva saviesa, sinó pel poder 
convincent de l’esperit, perquè la nostra fe no es 
fonamentàs es la saviesa dels homes, sinó en el 
poder de déu.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
5, 13-16

 en aquell temps Jesús digué als seus deixebles: 
“Vosaltres sou la sal de la terra. si la sal ha per-
dut el gust, ¿amb què la tornarien salada? No 
serà bona per a res. la tiraran al carrer, i que la 
gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. un 
poble dalt d’una muntanya no es pot amagar. 
tampoc, quan qualcú encén un llum, no el posa 
davall una mesura, sinó a un lloc alt, i fa llum a 
tots els qui són a casa. igualment ha de resplen-
dir la vostra llum davant la gent. llavors, en 
veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre 
Pare del cel.”

Lectura del libro de Isaías     58, 7-10
esto dice el señor: «Parte tu pan con el ham-
briento, hospeda a los pobres sin techo, cubre 
a quien ves desnudo y no te desentiendas de 
los tuyos. entonces surgirá tu luz como la auro-
ra, enseguida se curarán tus heridas; ante ti 
marchará la justicia, detrás de ti la gloria del 
señor. entonces clamarás al señor, y te respon-
derá; pedirás ayuda y te dirá: “aquí estoy”. 
cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusa-
dor y la calumnia, cuando ofrezcas al hambrien-
to de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu 
luz en las tinieblas, tu oscuridad como el 
mediodía».

Salmo responsorial   111
r: El justo brilla en las tinieblas como una 
luz.

 ►en las tinieblas brilla como una luz el que es 
justo, clemente y compasivo. dichoso el que 
se apiada y presta, y administra rectamente 
sus asuntos.
 ►Porque jamás vacilará. el recuerdo del justo 
será perpetuo. No temerá las malas noticias, 
su corazón está firme en el señor.
 ►su corazón está seguro, sin temor. reparte 
limosna a los pobres; su caridad dura por 
siempre y alzará la frente con dignidad.

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios        2, 1-5
Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a 
anunciaros el misterio de dios, no lo hice con 
sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca 
entre vosotros me precié de saber cosa alguna, 
sino a Jesucristo, y este crucificado. también yo 
me presenté a vosotros débil y temblando de 
miedo; mi palabra y mi predicación no fue con 
persuasiva sabiduría humana, sino en la mani-
festación y el poder del espíritu, para que vues-
tra fe no se apoye en la sabiduría de los hom-
bres, sino en el poder de dios.

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo  5, 13-16
en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal 
se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve 
más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede 
ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 
monte. tampoco se enciende una lámpara para 
meterla debajo del celemín, sino para ponerla 
en el candelero y que alumbre a todos los de 
casa. alumbre así vuestra luz a los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en el cielo».

Què espera Jesús dels 
seus deixebles?

el comentarila paraula de Déu              (a)
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Antoni Salvador, expresident 
de la Capella Davídica, el 
passat 8 de desembre 

rebé la insígnia d’or d’aquesta 
coral. 

Què ha representat haver 
estat vuit anys al capdavant 
de la Capella Davídica com 
a president?
-Aquests vuit anys de 
Presidència han estat molt 
intensos i enriquidors. En Cinto Genestar, al cel sigui, 
em va insistir molt que agafés l’entitat. Feia molts anys 
que era soci de la Capella, col.laborava fent gravacions 
dels seus concerts i no m’esperava fer més coses. Em 
vaig trobar amb una família on em van fer molt cas i 
en van respectar moltíssim. Jo no era cantant, simple-
ment era un gestor cultural que venia d’altres experi-
ències i m’ho vaig agafar –com tot el que faig- amb el 
màxim interès i crec que acompanyat per la Junta 
Directiva i el suport dels i les cantaires vam aconse-
guir pujar molt amunt el nivell dels concerts, incre-
mentant la presència a la Catedral, sempre amb l’ajut 
del Bisbat que em va donar totes les facilitats que es 
van necessitar. Agraïment inicial al Bisbe Salvador i a 
en Gerard Villalonga, posteriorment al Bisbe Francesc 
i a en Josep Manguán que van ser els meus contactes 
i vincles entre l’Església i la Capella Davídica.

Com definiries aquesta Coral emblemàtica 
dins l’àmbit cultural de Menorca?
-Dins l’àmbit cultural de Menorca la Capella Davídica 
té un prestigi i una qualitat reconeguda per bon i bé 
tothom. Tant des de les institucions públiques com 
des de les entitats privades, com ja indica la pregunta, 
se la considera una entitat “emblemàtica” i açò ja ho 
diu tot. Saben que l’entitat ja va quasi pels vuitanta 
anys d’existència, presència constant a la vida menor-
quina, programació continuada i repertori molt arris-
cat. A Menorca hi ha moltes corals i totes ho fan molt 
bé, cadascuna amb la seva especialitat, però determi-
nada música i repertori només ho pot fer la Capella. 

Què ha significat rebre aquesta insígnia d’or?
-Va ser una sorpresa total, no m’havien anunciat res i 
quan vaig anar a la Missa de la Puríssima, on es cele-
bra també el dia de la Capella, em van convidar a un 
vermut posterior al Claustre del Seminari i allà entre 
els parlaments de la presidenta actual, n’Ana Pons 
Capella –que serà una gran presidenta, ja s’implica i 
treballa amb total dedicació- es va dirigir a mi i va 
llegir l’acord de la Junta Directiva on s’atorgava la 
insígnia d’or, màxima distinció de la Capella Davídica 
que vaig rebre amb emoció i satisfacció i, per suposat, 
amb agraïment a totes les persones que amb els anys 
m’han ajudat a ser millor persona i a tots els i les 
cantaires que des de fa prop de vuitanta anys partici-
pen i són els verdaders protagonistes de la Capella 
Davídica. 

Toni Olives

ANTONI SALVADOR CAULES

ntoni Salvador, expresident 
de la Capella Davídica, el 

rebé la insígnia d’or d’aquesta 

Què ha representat haver 
estat vuit anys al capdavant 
de la Capella Davídica com 

l’entrevista a:
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El dissabte 14 de gener va tenir 
lloc l’Assemblea Diocesana 
Sinodal, després de rebre el 

Document de l’Etapa Continental del 
Sínode (2021-2024). 

Hem constatat la coherència entre les 
nostres aportacions de la fase diocesana, 
que ja havíem vist en la Síntesi Nacional, 
i les que sorgeixen després de compar-
tir les de tot el món. Les Paraules clau 
del Sínode: comunió, participació i mis-
sió ressonen en les respostes de les 
persones i els grups, a Menorca i arreu 
del món.

Pel que fa a la comunió, hem d’apro-
fundir en l’eclesiologia del Concili Vaticà 
II i organitzar a tots els nivells una for-
mació permanent que ens ajudi a conèi-
xer la naturalesa profunda de l’Església.

Referent a la participació, basada en la 
consciència de la dignitat baptismal, es 
demana que els organismes de l’estruc-

tura de l’Església siguin autènticament 
sinodals, no merament consultius, i que 
s’incorpori la dona en total igualtat a la 
vida de l’Església, sense excloure ningú.

En relació amb la missió, els cristians 
europeus s’han de considerar deixebles 
missioners que, a partir del testimoni i 
de la paraula, han de presentar l’anunci 
de l’Evangeli d’una manera atractiva. 
Que a Europa ja superem una església 
de manteniment i conservació per con-
vertir-nos en una Església missionera, on 
l’acolliment i l’acompanyament pastoral 
siguin la preferència.

A la majoria de les Diòcesis el procés 
de transformació cap a la sinodalitat ja 
està en marxa, fent camí cap a una pro-
funda renovació de l’Església que el 
moment actual ens demana.

Joan M. Mercadal Victory
Persona de Contacte Equip 

Sinodal Diocesà

Principals conclusions de
l’Assemblea Sinodal

testimonis de fe

Dios es todo

Soy Vilma D’Silva, hermana carmelita. 
Nací en Mangalore (India). Dios llena y da 
significado a mi vida. He servido como 

religiosa en diferentes ciudades de la India: Bombai, 
Pune, Bangalore y Secunderabad. También estuve 
en Roma. 

El 5 de abril de 2022 llegué a Menorca, con la 
hermana Emiliana. Visitamos a la gente mayor y los 
enfermos, les llevamos la comunión, voy a la tienda 
de Mestral, realizo refuerzo escolar y catequesis 
en Sant Miquel. La gente en Menorca es muy ama-
ble, acogedora y sencilla.

Los valores que definen nuestro carisma son la 
comunión, la caridad y el servicio a los más nece-
sitados. En la India las hermanas carmelitas ayuda-
mos muy especialmente a la formación educativa 
de las niñas y mujeres. De pequeña sentí la voca-
ción. Tenía la ilusión de seguir a Jesús a través de 
la vida religiosa. Las hermanas carmelitas visitaron 
mi parroquia y después de mis estudios me uní a 
su comunidad. 

Mis referentes son San Francisco Javier, patrón 
de mi parroquia en Mangalore, y mis padres, que 

nos enseñaron a mis 5 hermanos y a mí el valor del esfuerzo y del compromiso 
para salir adelante. La vida consagrada merece la pena, me da mucha alegría vivir 
en comunión con mi familia carmelita misionera y llevar a Jesús a los demás.



 

  “Consagración a Jesús por 
María”

Iniciará el martes 7 de febrero, a las 
18 h, en la parroquia de la Mare de 
Déu del Roser des Castell. Tendrá 
lugar 33 días por el método de San 
Luis María Grignion de Montfort.

  Manos Unidas
LXIV Campaña contra el ham-

bre en el mundo
Conferencia: “Menorca y 
Madagascar, dos islas dispares 
UNIDAS contra la desigualdad” 
a cargo de Macarena Aguirre 
Galatas. Martes 7 de febrero a las 
19.30 h en el Ateneo C.L.A. de 
Maó y miércoles 8 de febrero a las 
19 h, en el Cercle Artístic de 
Ciutadella.

  Formació per als agents 
de pastoral

Els dies 11 i 12 de febrer a Sant 
Joan de Missa a càrrec de la germa-
na de la Consolació, Ana Belén 
Soriano, sobre el tema “Com 
podem acostar els joves a la pregà-
ria”. Formació dirigida als catequis-
tes, monitors, professors de religió, 
etc. 

  Jornada Mundial del Malalt
Dissabte 11 de febrer, a les 10. 30 
h, al Seminari Diocesà (Ciutadella). 
Xerrada a càrrec d’Antoni Gomila 
Benejam, catedràtic de psicologia, 
sobre el tema “Com acompanyar 
a una persona amb una malaltia 
mental.”

  Festa de Don Bosco 
Dissabte 11 de febrer, a les 20.30 h, 
al Teatre de Ciutadella (Calós) es 
representarà l’obra “De tot color”, 
del grup Tornam a ser aquí. 

  Setmana de la Família 
Diferents activitats:
-Divendres 10 de febrer, a les 20.30 
h, cinefòrum al Teatre de Sant 
Miquel (Ciutadella), amb la projec-
ció de la pel.lícula “Tengamos la 
fi esta en paz.”
-Dissabte 11 de febrer, a les 11 h, 
formació per als agents de pastoral 
familiar al Santuari de la Mare de 
Déu del Toro. Formació a càrrec de 
Miguel Ángel Garrigós. 
-Diumenge 12 de febrer, a les 17 h, 
pregària familiar al Santuari de la 
Mare de Déu del Toro. Convidam 
especialment els matrimonis que 
enguany celebren els 25 o els 50 
anys de casats.

Agenda
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Del 18 al 25 de gener vam pre-
gar per la unitat dels cristians 
(ortodoxos, protestants, catò-

lics), tenint molt present les paraules 
de Jesús “Pare que tots siguin un, per-
què el món cregui.” (Jn 17, 21.)
La primera pregària es va fer a la par-
ròquia de Sant Rafel de Ciutadella. La 
segona va tenir lloc a l’església de Santa 
Margarita des Castell, on la comunitat 
anglicana cada any acull molt amable-
ment la comunitat catòlica. Es va comptar amb la 
presència de Mn. Gerard Villalonga, Administra-
dor diocesà, el qual va destacar que “sabem molt 
bé que el desig de Jesús per als seus deixebles va 
ser que romanguéssim junts, units. Pregar junts 
per la unitat ens ajuda també a comprometre’ns 

a treballar per una humanitat unida.”  La tercera 
pregària es va celebrar a l’església de Santa Maria 
de Ferreries unint-se els participants a la convo-
catòria del grup de Taizé, per pregar tots junts 
més intensament per la unitat del cristians.

Isabel Marqués Barceló
Directora del Secretariat d’Ecumenisme 

Una setmana per pregar per la unitat dels cristians

Notícies nostres

L’Ajuntament de Ciutadella va atorgar el 
27 de gener la Medalla d’Or i el diploma 
acreditatiu al professor, historiador i bibli-

òfi l Gabriel Julià i Seguí.
Descrit per la corporació municipal com un dels 
grans intel.lectuals menorquins contemporanis, 
l’acte d’entrega al Saló Gòtic va ser molt emotiu 
reconeixent una extensíssima obra d’inves-
tigació i defensa del patrimoni insular, que li 
arriba en vida, amb gairebé 90 anys.
El doctor en periodisme Miquel Àngel Limón, 
encarregat del recull de mèrits, va fer la lau-
datio de la fi gura de Gabriel Julià. Ha dedicat 
la seva vida a la docència, com a mestre als 
col.legis dels salesians de Ciutadella, al Joan 
Benejam i al CEP. Com a professor de piano 
es va lliurar amb passió al món de la música. El 
1958 va ser nomenat el primer president de 
Joventuts Musicals de Ciutadella, i, uns anys 
més tard, president de la Capella Davídica.

L’Església de Menorca per tal de reconèixer la 
seva altruista dedicació a la cura del nostre pa-
trimoni va impulsar fa uns anys l’ingrés de Ga-
briel Julià a l’Orde Eqüestre del Sant Sepulcre. És 
director del Museu Diocesà, membre de la Co-
missió Diocesana de Patrimoni i de la Comissió 
Mixta de Patrimoni Consell-Bisbat.

Gabriel Julià rep la Medalla d’Or de Ciutadella

El Consell Parroquial de Sant Lluís ha acor-
dat la substitució de les tres campanes de 
l’església del poble a causa del procés de 

deteriorament que arrosseguen des de fa anys. 
L’adquisició de les tres noves campanes repre-

sentarà un cost de 38.429 euros, que serà fi nan-
çat a parts iguals per la parròquia, l’Ajuntament 
de Sant Lluís i una subscripció popular. La parrò-
quia de Sant Lluís ha encarregat les 3 noves cam-
panes a l’empresa valenciana Relojes y Campanas 
Monumentales per ajustar-se el seu pressupost a 
les possibilitats de fi nançament del projecte. 
L’actuació representa fondre les dues campanes 
petites i el seu material servirà per fabricar altres 
dues de tamany similar, mentre que la campana 
major serà fabricada amb material nou, donat 
que l’actual serà entregada a l’Ajuntament de 
Sant Lluís perquè pugui ser conservada i expo-
sada com un bé patrimonial del poble. De fet, la 
campana major és la més antiga de les tres, amb 
més de cent anys d’antiguitat.

Noves campanes per a l’església de Sant Lluís
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