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ARA I AQUÍ

número d’Aigua Viva que portarà el logo dels
325 anys. I desprès de Sant Jaume retirarem la
pancarta de la façana.
Com valoro aquesta celebració?

Revisió dels 325 anys d’una
Església que camina amb el
poble

Per fer avui un petit balanç del que ha estat
aquesta celebració (crec que n’hem de fer una
revisió més extensa i participativa) cal recordar
el que deia en la seva presentació: “Ens proposem
simplement potenciar aquelles celebracions
parroquials que tenen força en el nostre poble,
tot centrant-nos en tres grans nuclis de la
nostra vida: Infantesa i joventut, maduresa,
i vellesa. S’ha aconseguit? La meva resposta
personal és que sols en part i una
part no massa gran. Jo diria que,
si fem percentatge (avui això es
fa molt), ho hem aconseguit en
un 40%. Ens n’hem sortit prou bé
amb la maduresa i vellesa, però
no hem sabut com connectar amb
la joventut. Amb els infants ens
hem quedat amb un mínim: la
visita, per cert molt interessant,
de les nenes i nens de la nostra
escola a l’església parroquial.

Doncs, sí, ja ha arribat l’hora de tancar la
celebració dels 325 anys. De fet el diumenge
de Pasqua, amb el fantàstic concert de la nostra
Coral Harmonia en el que ens oferí un passeig en
el temps, donàvem “oficialment”
per acabat aquest any, si bé
quedaven actes per fer, com
la caminada pel camí de Sant
Jaume (Arbeca – Passanant), la
visita -descoberta dels nostres
escolars a l’església... Actes ja
celebrats com podeu comprovar
en la secció “Es fa saber...” de la
parròquia.
La pancarta de la façana ens
recorda que hi han actes pendents,
com la diada de la gent gran, una
Taula Rodona sobre el nostres
País, per recordar aquells temps,
ja llunyans, en què lluitàvem per
les llibertats socials i a l’Església i
el nostre refugi era la sala d’actes
de l’Abadia, un refugi on poder
fer créixer els nostres anhels i
comunicar-nos-els... Certament hi ha molt a fer,
però la solució no està en anar allargant l’any
com aquell que prorroga els pressupostos, no, cal
fer el punt final, i és precisament això el que
pretenen ara aquestes lletres en aquest últim

Si em poso a analitzar les
causes d’aquest “got mig buit”
la primera la trobo en mi al no
haver sabut dinamitzar la petita
comissió que vàrem formar per
tirar endavant el projecte.
Una segona causa la dificultat que
avui tenim, almenys la parròquia,
de connectar amb el jovent i una tercera,
l’atabalament, almenys psicològic, en què estem
submergits. Anem atabalats, no tenim temps, no
trobem el moment...
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Mirant el “got mig ple”, dic:

I què dir dels 30 i... Km. de camí de St, Jaume?
Jo que, sense caminar, els vaig seguir en els
punts de petit avituallament sóc testimoni de
l’esperit de joia, il·lusió i solidaritat. Què voleu
més?!

Emocionant el dia de la família amb la celebració
dels 25 i 50 anys de matrimoni. Celebració
que crec podríem incorporar en el calendari
parroquial.

I ara què?

Fantàstica l’obertura de portes a l’expressió
dels nostres artistes: cant, dansa, escultura,
pintura... No potser un cop i prou, caldrà repetirho!

M’agradaria acabar el que falta: l’homenatge
de tot el poble a la gent gran, la Taula Rodona
sobre el nostre País i inaugurar la pàgina web de
la parròquia. Dit això crec que hem de continuar
obrint la parròquia al poble i ajudar a fer cada
dia més real el que ja deia en la presentació, i
penso que tots hi estem d’acord:

Interessants i profitoses les xerrades col·loqui:
començant per l’explicació del treball de
restauració del retaule que ens feren els seus
autors, continuant per les que també obrírem a
nivell arxiprestal: la de Mns. Sebastià Taltavull
i la del Lluís Foix, i acabant per l’explicació de
“l’espiritualitat” del Camí de Sant Jaume de Mn.
Jordi Vila. Vull fer un record especial per la que
organitzà el Casal de la Gent Gran, en què, el Sr.
Josep M. Farreny parlà dels “Aspectes psicològics
que afavoreixen la participació de la gent gran a
la societat”, molt interessant pel tema i per la
participació.

“jo voldria que acabéssim dient, però sobretot
creient-ho: “Caminem junts: Ajuntament, Escoles, Sindicat, Grups culturals, socials, recreatius, esportius... i Església, Tots fent poble”.
I aquí deixo la meva reflexió, tot esperant podervos oferir una revisió més plena i participativa en
un número extra d’Aigua Viva
Manel Borges Anguera, rector

“Caminem junts: Ajuntament, Escoles, Sindicat, Grups
culturals, socials, recreatius, esportius... i Església, Tots fent
poble”.

ES FA SABER…

P. Comunions: 26-05-13
Oriol Bajona Cercós, Llorenç Balcells Martí,
Max Boldú Sans, Eva Elies Tilló, Guillem Fuchó Martínez,
Melània-Adriana Ghiojan, Albert Miquel Solé, Enric Moyà
Delsams, Biel Munné Argelich, Blanca Perelló Ribera,
Edgar Sans Navés i Bernat Sans Tarragó.

Parròquia
A cura d’Anton Bru i Borràs

Casaments: (No n’hi ha hagut cap)

i Concepció Motlló i Sans

Exèquies: 15-04-13 Carme Sans Sans, 63 anys
DEMOGRAFIA (període de Pasqua a Sant Joan)

07-05-13 Amadeo Saureu Pera, 75 anys
18-05-13 Jaume Hill Boldú, 87 anys

Baptismes: 26-05-13 Oriol Bajona Cercós
		
Blanca Perelló Ribera
Confirmacions: 11-05-13

23-05-13 Rosa Orrit Cornudella, 91 anys

Mar Bellmunt Bofarull, Marina Fuchó
Martínez, Ramon Navés Rosario, Àxel Roset Capell, Blai
Sans Badia, Nerea Serra López, Oriol Teixidó Garcia i
Patrícia Teixidó Pelegrí.

11-06-13 Josep Sans Sans, 91 anys

06-06-13 Ramona Pach Bové, 93 anys
10-06-13 Teresina Sans Esqué, 84 anys
16-06-13 Ramon Recasens Sans, 83 anys
17-06-13 Josep Sumalla Canela, 92 anys
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ACCIÓ PASTORAL

Culte
El 24 de març, diumenge de Rams, Benedicció de
Palmes i Palmons, al replà de l’Església. Hi va haver
una molt bona participació dels veïns del poble.
En finalitzar la Missa de Rams: representació de la
ja tradicional i sempre emotiva Moixiganga, per
l’Esbart Dansaire d’Arbeca.
La Missa del diumenge de Pasqua, dia 31 de març,
va tenir, com de costum, la solemnitat dels cants
de la nostra Coral.

Primera Comunió. FOTO Núria Ribera Otto

Càritas

Durant tot el mes de maig s’ha fet el tradicional
Mes de Maria, i durant el juny, el Mes del Sagrat
Cor: els dies feiners, a la missa de les 10 del matí,
i els diumenges, a les 6 de la tarda.

El dia 5 d’abril, al Casal de la Gent Gran, projecció
de la pel·lícula “Cartas a Dios”, amb col·loqui a
càrrec de Mn. Joan Manuel Bajo.

Catequesi

Divendres, 12 d’abril, Sopar Solidari al Centre
Cultural Recreatiu. Donem les gràcies a tots els
col·laboradors. També a les famílies Perelló–Giné,
pels ous; a Pere Moraño, per les pomes; a la
Cooperativa del Camp, per l’oli i olives; a la Marta
i al Manuel, pels tomàquets; als artistes locals,
per fer possible la vetllada. A tots ells, gràcies.

Amb l’acabament del mes de maig es donen per
acabades les classes de Catequesi del nostres
infants i joves. També ha finalitzat el Curs Bíblic
per a adults.
El dia 11 de maig, vuit joves de la nostra parròquia
varen rebre el sagrament de la Confirmació,
administrat pel nostre bisbe Jaume.

Aquest any s’han recollit 2000€ amb la venda
de tiquets per Càritas d’Arbeca, i també amb
els donatius i la venda dels bolígrafs s’han
recollit 500€, els quals aniran destinats al Centre
d’Iniciatives Solidàries d’Àngel Olaran.
Càritas parroquial, aquest curs, també ha pogut
ajudar, amb beques per a menjador, a diverses
famílies, gràcies a la donació de la Marató de la
pobresa de TV3, junt amb Càritas de Barcelona.

Relacions
Dimecres, 20 de març, a les escales de l’Església:
celebració del Dia Mundial de la Poesía, amb
lectura de poemes d’autors locals i amb rapsodes
també arbequins.
Confirmació. FOTO Rosa M. Sànchez

El dia 13 d’abril, Arbeca va acollir una Trobada
de grups de joves de confirmació, intercanviant
experiències de la seva Fe, posades al dia,
escoltant i tocant música.

El dia 26 de maig vàrem gaudir de la celebració
d’una gran festa a l’Església, ja que dotze nens i
nenes varen fer la 1ª Comunió. Un esclat de festa
per a tots.

El dia 26 d’abril, un grup de persones de la nostra
parròquia va assistir a la Vetlla de Montserrat.

Arxiu:

El dia 11 de maig, el Sr. Arquebisbe, acompanyat
de Mn. Manel, Mn. Anton i la laica amb missió
pastoral, Rosa M. Sànchez, va fer una complerta
visita a la Residència del poble, que els ancians
prou van agrair.

Complint la llei de Vidal i Barraquer, s’han passat,
de l‘Arxiu parroquial al Diocesà, els llibres antics
i altra documentació, per tal de ser guardats i
atesos degudament amb les noves tècniques.
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Visita a la Residència d’Avis. FOTO Rosa M. Sànchez

Donatiu a Càrites. FOTO Magí Clavé

Corals:

Divendres 17 de maig: xerrada-col·loqui sobre
“El Camí de Sant Jaume, ahir i avui”, per Mn.
Jordi Vila, Consiliari dels “Amics del Camí de Sant
Jaume”, de Tarragona.

El tradicional Concert de Pasqua de la Coral
“L’Harmonia”, va ser, aquest any, una mostra de
l’itinerari ascendent en el seu repertori de cançons
des de l’any 1968, en què va passar, de coral de
veus d’home, a Orfeó de veus mixtes.

El dia 19 de maig, en commemoració dels 325anys
d’una “Església que camina amb el Poble”, es va
fer la caminada pel Camí de Sant Jaume (Arbeca,
Belianes, Nalec i Passanant). Hi van participar
unes 50 persones.

Ara ja està preparant el Concert de Festa Major,
en què es farà l’estrena de l’exitosa cançó de la
Marató de TV3 de l’últim desembre, “Tornarem”.

El Col·legi Públic “Albirka” ha organitzat, per
als seus alumnes, unes visites de descoberta de
l’Església parroquial.

La Coral Infantil també està preparant el Concert
de final de Curs, que es farà a l’Església parroquial
el diumenge 30 de juny. Potser serà l’últim, perquè
la coral ha quedat reduïda a la mínima expressió.
Com han canviat les aficions amb els temps! Dol,
però acceptem sense traumes la realitat present,
i ens queden recordant tot el bé que s’ha fet com
un bon servei al poble d’Arbeca.

Els organitzadors del Lipdub del Correllengua
d’Arbeca: Magi Clavé, Jordi Perera, Xavier Rodon i
Francesc Rosset, van fer possible un petit donatiu
per a Càritas Parroquial de 89€. Molt agraïts per
aquest fet.

Arxiprestat
A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó

El dia 14 d’abril celebràrem
el XXXI Aplec Arxiprestal. Ens
acollí el poble de Sant Martí de
Maldà. Després de la benvinguda
a l’església i una breu pregària,
el Miquel Mata ens feu una
introducció històrica, que ens situà, per la
visita turística que efectuarem tot seguit pels
diversos llocs històrics i més emblemàtics del
poble. L’acabaren amb la pujada al campanar, un
excepcional mirador de la Vall del Corb.

Aplec Arxiprestal. FOTO Rosa M. Sànchez

Tot seguit el dinar de germanor amb el sobretaula
amenitzat per la família de músics Martí-Gomila.
A 2/4 de 6, l’Eucaristia presidida pel vicari
episcopal Mn. Francesc Giménez donava la

cloenda amb una gran participació de persones
que s’afegiren a aquest acte central del nostre
Aplec.
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Una seixantena de persones van participar el
diumenge 26 de maig a l’Aplec de Pregària. Una
trobada que cada any, en la festa de la Santíssima
Trinitat, tanca el curs de l’arxiprestat.
L’aplec va començar a mitja tarda amb una
presentació de l’actualitat del poble amfitrió, Els
Omellons. Després del rés de vespres a l’església
parroquial de Sant Miquel Arcàngel, es feu una
explicació de la preparació de la cerimònia de
Beatificació de l’Any de la Fe, un acte que es
farà el 13 d’octubre a Tarragona, tot just iniciat
el curs, en la qual, entre els 147 màrtirs n’hi ha
21 de relacionats amb les parròquies del nostre
arxiprestat. L’Aplec va finalitzar amb un petit
refrigeri al local municipal de les associacions.

Aplec Pregària a Els Omellons. FOTO Rosa M. Sànchez

VIVÈNCIES
Benet XVI

litats i rivalitats o millor dit, d’opinions divergents, es fa més necessari que el nou Papa aporti
la dosi de Dirigent que tots desitgem i uneixi tots
els esforços en la mateixa direcció.

L’Església és vida. La vida implica moviment i,
per això, l’Església es mou. Quan el moviment no
va compassat i acord amb la vida sorgeixen els
problemes.

M’afegeixo a les pregàries i als bons desitjos de
qui ha estat el cap visible de l’Església.

Hi ha moments determinats en els que es tendeix
a anar més a poc a poc i altres, més de pressa
segons les circumstàncies precises o determinades
en aquell moment. És per tot això que l’Església
ha de ser dirigida per un Papa actiu, tant pel que
fa el físic com en l’espiritual,
per poder guiar els fidels pel
camí de la rectitud. Com diu el
cardenal teòleg José Saraiva,
proper a Benet XVI, els problemes
de la societat són tants que es
necessita algú amb vigor per
resoldre’ls. No és d’estranyar que
Benet XVI tingui la ment clara, la
lucidesa i la decisió necessàries
per considerar que les regnes
que li exigeix el seu Apostolat no
puguin ser suficients per portar
el timó com es precisa i deixi pas
a un altre Pastor més jove i amb
més ímpetu i energia, facultats
que ell, malauradament ja no té.

A tu, Benet XVI, gràcies pel teu sacrifici i la
capacitat de mires.
Ferran Perera
Barcelona, primavera del 2013

L’Església és majúscula i en
aquests moments d’individua-

Ciutat del Vaticà. FOTO arxiu
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HO DIU LA BÍBLIA
A càrrec de Manel Morgades i Rosell

DÉU CRIDA ABRAM (Gn. 12, 1-2; 5-9)

Mesopotàmia – actualment Iraq – vol dir “regió
entre rius”, que són el Tigris i l’Èufrates. Aquest
lloc geogràfic és on se situa la narració poètica
del “Jardí de les delícies” (Edèn) del llibre del
Gènesi. Allí és on comença la història dels que
cerquen Déu, o n’hem sentit la crida. És on es
desperta el desig de trobar la Llum per sortir del
caos.

El Senyor va dir a Abram:

A la baixa Mesopotàmia, a Ur de Caldea, hi neix
Abram, sent la crida de Déu i s’encamina cap a
Canaan, on dona culte al Creador.

Van arribar al país de Canaan. Abram travessà
el territori fins a Siquem, fins a l’Alzina de
Morè. En aquell temps els cananeus eren els
amos del país.

-Vés-te’n del teu país, de la teva família i
de la casa del teu pare, cap al país que jo
t’indicaré. Et convertiré en un gran poble,
et beneiré i faré gran el teu nom, que serà
font de benedicció.
Abram es va endur la seva muller Sarai, el
seu nebot Lot, tots els béns que posseïa i
tots els servidors que havia adquirit a Haran.
Van sortir d’allà per anar al país de Canaan.

El Senyor es va aparèixer a Abram i li digué:

Aquest any acaba la commemoració del 325
aniversari de la nostra església Parroquial. La
missió d’Abraham era vestir un gran poble i ho
aconseguí. Nosaltres tenim el mateix repte.

-Donaré aquest país a la teva descendència.
Allà Abram va dedicar un altar al Senyor,
que se li havia aparegut. D’allí se n’anà a
la Muntanya, a l’est de Betel, i va plantar
la seva tenda entre Betel, a ponent, i Ai, a
llevant. En aquell lloc va dedicar un altre
altar al Senyor i va invocar el seu nom. Després, per etapes, Abram anà avançant cap al
Nègueb.

Detall de la façana de
l’església d’Arbeca.
(FOTO: Manel Morgades)

“Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran
el teu nom, que serà font de benedicció”.
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GARBELLANT
A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

QUÈ VAL MÉS?
Un pare de família molt rica, va sortir de viatge
amb el seu fill, amb el propòsit que el noi es fes
capaç de la misèria que hi havia pel món i valorés
el seu abundós benestar. Van conviure dos dies
amb una família molt humil en la seva petita
granja.
En tornar cap a casa, el pare li preguntà al fill:
- Què t’ha semblat l’experiència ?
- Molt bona, pare.
- Has vist com pot ser de pobra la gent?
- I tant com sí, pare!

Les petites alegries:

- Diga’m, què has aprés?

“És molt trist que el fet de viure amb presses
comenci des de la infància, però sovint és així…
La manera que tenim de divertir-nos és tan
esgotadora com els nostres treballs més durs.
La consigna és molt i aviat. I així generem,
cada cop, més falsa diversió i menys alegria
vertadera. És un gaudir malaltís, empès per una
eterna insatisfacció. Jo no conec pas una recepta
universal per a afrontar aquests mals. Tanmateix
vull recordar un vell remei casolà, per desgràcia
massa oblidat: el plaer moderat és un doble
plaer. I, sobretot, no passeu de llarg, aprofiteu
bé les petites alegries.”

- He vist que nosaltres tenim un gos i ells en
tenen quatre. Nosaltres tenim una piscina de
25m. i ells tenen un rierol que no té fi. Nosaltres
tenim llums importats que il·luminen el pati. A
ells els il·luminen milers d’estels. El nostre pati
és tancat i el seu, té tot l’horitzó, no té límits.
El que més m’ha cridat l’atenció és el temps que
tenen per parlar i estar junts tota la família. La
mare i tu heu de treballar tant que quasi mai us
veig.
El pare es quedà mut en sentir el fill, el qual
adreçant-se al seu progenitor afegí:
-Gràcies pare, per ensenyar-me la riquesa que
podríem arribar a tenir.
(Del fullet del calendari)

Hesse, Hermann. Cf. Petites Alegries

“El plaer moderat és un doble plaer. I, sobretot,
no passeu de llarg, aprofiteu bé les petites alegries.”
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ENTREVISTA

que representa, és un encert. Si tens dubtes i
ets incapaç de ser fidel en el compromís, és per
demés.

Continuant en la línia del lema de la commemoració: “Una Església que camina amb el poble”,
conversem amb un matrimoni que enguany ha
celebrat les NOCES D’OR (50 anys de matrimoni): Roc Elies i Lola Sarrat, de cal Niño.

7.- La família és vital. Us genera patiment
l’allunyament de la fe per part dels fills i néts?
La família és el més important que tenim. Ells
també tenen fe, encara que el jovent no ho demostri tant en la pràctica.
8.- No s’estima igual als 20 anys que als 70
anys. Què vol dir estimar-se quan ja som grans?

1.-Fa poc que heu celebrat 50 anys que us
casàreu, com ho porteu?

Quan et fas gran, l’estimació passa a ser companyia i els anys viscuts donen serenor.

Amb molta satisfacció, ja que ha estat una festa
plena de records, ha valgut molt la pena.

9.-Us sentiu que formeu part de l’Església?
Sens dubte. I que avui ser conseqüent en la vida
de la fe, no és una tasca fàcil.
10.- Podeu dir-nos com col·laboreu en i amb la
Parròquia d’Arbeca?
He participat en diversos grups de voluntariat:
neteja de l’església, visites a les residències i al
castell del Remei.
11.- Què us han aportat personalment aquests
50 anys?

FOTO de Yolanda Elies Sarrat: els seus pares, Roc i Lola

Ens han ensenyat a valorar tot el que hem rebut
i saber donar-ho als altres: la família i els amics.

2.- Cada aniversari, reviseu el què ha estat el
darrer any, referint-vos a les paraules de Sant
Pau: el que estima és pacient, és bondadós; el
qui estima no té enveja, no és presumit, ni orgullós.....(1 Co 13, 1-8)

EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA

Cada any es van arrelant millor els fonaments del
nostre matrimoni, i més, veient els fills i néts que
tenim.

Coordinadora:
Redacció:

3.- Sou agraïts, doneu gràcies a Déu si tot ha
anat bé?
Si alguna cosa ha fallat, us demaneu perdó
mútuament i també a Déu?
Sí, sempre donem gràcies per tot, i amb els anys,
hem après que si hi ha amor es fàcil perdonar.

M.Teresa Quintana i Capdevila
M. Carme Llobera i Sorribes
Rosa M. Sànchez i Cornadó
Mn. Anton Bru i Borràs
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell
Concepció Motlló i Sans
Mn. Manel Borges i Anguera

Col·laboradors: Jesús Elies i Capdevila
Antoni Pau i Sans
Anna M. Rovira i Solé
M. Carme Sans i Moyà

4.- Penseu en el camí que us falta? De quina
manera?
Sí; pensem serenament en el camí que ens resta
per fer, ja que s’ha d’aprofitar els bons moments
que tenim a la vida.

AVÍS ALS SUBSCRIPTORS

5.- Quina cosa recomaneu als matrimonis perquè siguin feliços?

L’Aigua Viva es podrà recollir al Quiosc Esqué. Els exemplars es lliuraran durant vuit
dies. Després estaran a disposició de tothom a l’Abadia, els divendres a la tarda,
al despatx Parroquial de 8 a 9 del vespre.
L’Aigua Viva seguirà sent gratuïta.

Que es respectin tant en el terreny dels fets, com
en el de les idees, que intentin ser comunicatius
i molt comprensius.
6.- Val la pena casar-se?
Si es fa entenent i acceptant la responsabilitat
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