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ARA I AQUÍ
CARLES DE FOUCAULD
L’any passat, el 2016, va ser el centenari del
naixement de Carles de Foucauld, francés,
amb una infància una mica difícil. De gran va
fer carrera militar; va estar al Marroc i, era
especialista en la recerca de llocs geogràficoestratègics, per a defensar França.
No era creient i, en converses amb una cosina
cristiana i un sacerdot, se li va obrir el cor i es
va convertir. “Déu meu, si existeixes, fes que et
conegui”, pregava.
Va estar un temps a terra santa, fent de servent
amb unes monges i portant una vida molt humil
i senzilla, imitant Jesús de Natzaret. Amb 30
anys, escrivia: “a penes vaig descobrir que hi
havia Déu, vaig pensar que només podía viure
per a Ell”, i va viure sol al Nord d’Àfrica,
com un ciri encès de fe cristiana, enmig del
món creient musulmà, però estimava i es feia
estimar: “ESTIMANT A LES PERSONES, APRENEM
A ESTIMAR DÉU”. Feia l’apostolat de la bondat,
enmig dels necessitats i tuaregs quan succeí la
primera guerra mundial, deia, “no succeirà res
més del que Ell permet”.
Era un home de Déu, un home de pau; havia
escrit: “crec necessari morir màrtir, despullat
de tot i desitjo ser enterrat en el mateix lloc
on mori i reposar fins a la ressurrecció” (va ser
beatificat el 13-VI-2005).

Carles de Foucauld. Foto arxiu

Escriu:
“Pare m’abandono a tu: fes de mi el que
vulguis, del que facis de mi, te’n dono gràcies.
Estic disposat a tot, ho accepto tot.
Mentre la teva voluntat es faci en mi i en totes
les criatures, no desitjo altra cosa, Déu meu.
Poso la meva vida a les teves mans, te la dono,
Déu meu, amb tot l’amor del meu cor, perquè
t’estimo, i és per a mi, una necessitat d’amor,
el donar-me, el lliurar-me a les teves mans
sense mesura, amb una infinita confiança,
perquè tu ets el meu pare”
Mn. Josep Maria Font

Cal destacar d’ell:
- La ﬁdelitat en l’amistat, amb la gent que convivia al desert.
- El caràcter contemplatiu de la seva vocació.
- Buscava un coneixement experimental i sobrenatural de Déu.
- Escampava l’evangeli, per mitjà de la vida i la pregrària.
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ES FA SABER…

CATEQUESI
Amb l’acabament del mes de maig, es donen per
finalitzades les catequesis dels nostres infants i
joves.

Parròquia

A cura de Concepció Motlló i Sans

El dia 2 de juny els dos grups de catequesi infantil
es varen reunir per comentar i compartir la seva
festa de la primera Comunió. Amb bona tertúlia
entre ells i gaudint d’un petit refrigeri, acabaren
cantant i passant un bona tarda. A l’acabar, i
donant-se les mans, entonaren tots “l’hora dels
adéus”, recordant les vivències d’aquests dies.

DEMOGRAFIA
(Període de Pasqua a Sant Joan)

Baptismes:

(No n’hi ha hagut cap)

Primera Comunió: 28 – 05 – 2017

També ha finalitzat el curs bíblic, però només
per fer unes vacances d’estiu. El grup té ganes
de continuar, per augmentar i madurar la fe que
tanta falta ens fa a tots.

Gisela Calvera Farregut, Martina Elies Morlans,
Pol Gaga Esteve, Aina Giménez Roset,
Maria Miquel Argerich, Pep Moyà Palau,
Laia Pasqual Mateu i Núria Pané Esteve.

El dia 10 de juny els qui han seguit el curs
bíblic, han fet una excursió visitant l’Església
d’Ulldemolins i el Santuari de la Mare de Déu del
Loreto. Una joia de l’art bizantí actual al Priorat.
Tot seguit es va visitar el Monestir d’Escala Dei.

Casaments:

(No n’hi ha hagut cap)

Exèquies:

16-04-2017
23-04-2017
28-04-2017
03-05-2017
10-05-2017
11-05-2017
30-05-2017
11-06–2017

Carme Sans Vidal, 82 anys
Josefa Semeli Palau, 97 anys
Joan Bonjoch Burró, 78 anys
Ramona Sans Serra, 93 anys
Josep Mª Sans Vigatà, 89 anys
Maria Safont Sans,94 anys
Maria Capdevila Capdevila, 87 anys
Teresina Codina Valls, 85 anys

ACCIÓ PASTORAL

CULTE
La missa del dia de la Mare de Déu de Montserrat
es va celebrar a les vuit del vespre.
Durant els mesos de maig i juny s’ha fet el mes
de Maria i el del Sagrat Cor respectivament. Els
dies feiners, a les deu del matí i els diumenges,
a 2/4 de 6 de la tarda. Són els mateixos laics els
qui preparen les celebracions.
El dissabte 20 de maig, a les set de la tarda, i
per primera vegada, sis nenes i dos nens rebien
el Sagrament del Perdó.Catequistes i pares
dels infants, participaren tots junts d’aquests
moments de reflexió i cants. Va ser una cerimònia
curta però molt emotiva.No cal dir que tothom
estava invitat a acompanyar-los.
El dia 28 de maig, els mateixos infants rebien per
primera vegada el Sagrament de la Eucaristia.
Els nens, juntament amb mossèn Manel, van
participar de la Consagració del Pa i del Vi. És
una festa que s’espera, no solament per part de
la parròquia, sinó també pel poble. Com sempre,
l’Església plena de gom a gom. És una cerimònia
digna, emotiva i alegre; des d‘aquí felicitats a
tots ells.

Claustre d’Escala Dei. Foto de Manel Morgades

Pintures bizantines d’Ulldemolins. Foto de Manel Morgades

2

CÀRITAS

La junta de la gent gran van demanar als Mns.
Manel i Josep Mª de celebrar una missa el dia 3 de
juny, perquè es feia una trobada de la gent gran
“ Urgell – Garrigues “. La missa va ser a 2/4 de 12
del migdia amb una gran afluència de persones i
participant tots de l’eucaristia.

El dia 21 de maig el col·legi públic Albirka
juntament amb l’AMPA, feia una crida a totes les
entitats del poble per col·laborar i participar a
una recollida de diners per a fer unes reformes a
l’escola. Tot un dia d’activitats amb el lema “ La
Saragatada “. L’aportació de Càritas va consistir en
donar berenar: coca amb xocolata.

En la vetllada “Literària - Musical” del dissabte
10 de juny en memorial de Mn. Anton Brú hi actuà
els germans Laura i Adam Culleré Monico, la
Montse Safont Queralt, els germans Lluc, Bernat,
Ruth i Genís Morgades Roca i l’orfeó Belianenc.
També s’invità a persones properes a Mn. Anton
per llegir poesies i poemes escrits per ell.

Càritas parroquial, com sempre, té les portes
obertes a tots els serveis que calguin.

RELACIONS
En acabar la missa major del Diumenge de
Rams, 9 d’abril, es va representar les danses
de Moixiganga i Mortitxol a càrrec de l’Esbart
Dansaire d’Arbeca. No cal dir que, en el marc
de l’Església Parroquial, l’actuació de tots ells és
molt digna i admirable de veure, amb moments
tensos que sembla que el cor es para. A tots ells,
felicitats.
El dia 24 de març, taula rodona per parlar de
l’emigrant en la bíblia; hi havia un grup reduït de
persones, però amb ganes de participar de tot el
que es va anant llegint i fent un bon col·loqui de
tots els comentaris realitzats.

Vetllada “Literària-Musical”. Actuació dels germans Morgades Roca. Foto de Ramon Sans Palau

El dia 26 d’abril un grup de persones de les
nostres agrupacions de parròquies assistiren a la
Vetlla a Montserrat. A l’acabar van poder anar a
besar la Moreneta.Tothom va venir content i amb
ganes de repetir l’any vinent.

També aquest dia es va donar obertura i, una
vegada més en el marc de l’Església parroquial
Sant Jaume d’Arbeca, a una segona exposició i
literatura d’artistes aficionats locals. El tema va
dedicat a la primavera: “ Mes de Maria, flors,
colors, fertilitat“. Com sempre us invitem a fruir
d’aquests treballs dels nostres artistes que amb
tant d’orgull i entusiasme ens ho ofereixen.

El dijous 18 de maig va finalitzar el curs Alpha a
Tàrrega i, els membres de la nostra comunitat que
hi van assistir, estan contents d’haver conegut un
altre camí que porta a conèixer i aprofundir més
el missatge cristià.

Orfeó Belianenc. Foto Ramon Sans Palau

Grup ALPHA. Foto de Helena Tarragó
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Arxiprestat
El dia 26 d’abril vint persones de
les nostres agrupacions parroquials, varen assistir a la Vetlla a
Montserrat, amb devoció i ganes
de gaudir d’aquesta gran Celebració. A l’acabar anaren tots a besar
la Mare de Déu de Montserrat, la
Moreneta.
Per primera vegada es va interpretar el llibre vermell de Montserrat amb la col·laboració dels peregrins.
Diumenge 7 de maig, Pregària pels Emigrants a
l’Església parroquial de Santa Maria del Vilet. Seguint els desigs del Papa Francesc, varen pregar per
tots els immigrants i refugiats: tots ens hem de sentir cridats a la seva causa.

El dimarts 9 de maig, XXXI Trobada Interdiocesana
de Vida Creixent a Solsona. L’Eucaristia va estar
presidida per Mns. Xavier Novell, bisbe de Solsona;
de les nostres Agrupacions hi varen assistir 23 persones. La trobada global va ésser d’unes 900 persones. Tot un repte .
En el poble de Maldà i a l’Església petita del segle
XIII, dedicada a Sant Pere, Ccada últim divendres de
mes s’hi fa una hora de pregària de 10 a 11 de la nit
a l’estil de Taizé. El divendres 26 de maig, en va fer
20 anys. Hi estaven invitades totes les comunitats
parroquials de les nostres agrupacions.
Diumenge 11 de juny, Aplec de Pregària a La Pobla
de Cérvoles. Arxiprestat Urgell – Garrigues; de la
nostra comunitat hi van assistir sis persones.

HO DIU LA BÍBLIA

L’altra dona va replicar:
-No! El meu fill és el viu i el teu és el mort.
Però l’altra responia:
-No, el teu fill és el mort; el viu és el meu.
I discutien així davant el rei. Llavors el rei va dir:
-Aquesta diu: “El meu fill és el viu i el teu és el
mort”; i aquesta altra diu: “No, el teu fill és el
mort; el viu és el meu.”
El rei va ordenar:
-Porteu-me una espasa.
Li van portar l’espasa, i aleshores digué:
-Partiu pel mig el nen viu i doneu-ne la meitat a
l’una i la meitat a l’altra.
A la mare de l’infant que vivia se li van commoure
les entranyes per causa del seu fill, i va cridar al rei:
-No, senyor meu! Doneu-li viva la criatura, no la
mateu!
En canvi, l’altra deia:
-Ni per a tu ni per a
mi: que la parteixin!
Llavors el rei va
sentenciar:
-Doneu la criatura
a aquesta dona, no
la mateu: ella és la
seva mare.
Tot Israel va saber la
sentència del rei i va
sentir per ell un gran
respecte,
perquè
veien que posseïa
una saviesa divina
per a administrar
justícia.
El Rei Salomó. DIBUIX DE PICANYOL

A càrrec de Manel Morgades i Rosell
Originàriament els dos llibres dels Reis eren un
de sol, es van dividir en dos rotlles o volums
perquè fossin més manejables. Aquesta obra
ens narra la monarquia. El començament del
primer llibre dels reis és la conclusió de la
història del rei David, iniciada al segon llibre
de Samuel.
El rei Salomó (970 a.C.) ﬁll de David, excel·leix
com a jutge i savi. Us presento un passatge
molt conegut de la vida del “savi Salomó”. El
joc brut, embruta; la veritat llueix! I com diu
Sant Joan (Jo. 8, 32) la veritat ens fa lliures.
JUDICI DE SALOMÓ (1 Re. 3, 16-28)
Un dia, dues prostitutes anaren a veure el rei i
van comparèixer davant seu. Una d’elles digué:
-Escolta, senyor meu! Jo i aquesta altra dona
vivim a la mateixa casa. Jo vaig tenir un fill
quan ella també era a casa, i, al cap de tres
dies, aquesta dona també en va tenir un. Vivim
juntes, sense ningú més a casa fora de nosaltres
dues. Una nit, el fill d’aquesta dona va morir,
perquè ella, tot dormint, se li havia posat al
damunt. Aleshores, en plena nit, ella es va llevar
i, mentre la teva serventa dormia, va prendre el
fill que jo tenia al meu costat i se’l va posar a la
vora, i va deixar al meu costat el seu fill mort.
Quan a la matinada vaig llevar-me per donar de
mamar al meu fill, el vaig trobar mort. Però en
fer-se de dia m’hi vaig fixar bé i em vaig adonar
que no era el fill que jo havia tingut.
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GARBELLANT

REVETLLA DE SANT JOAN

“PRIORITZAR VOL DIR DESCARTAR”

La nit de Sant Joan ha tingut, des de sempre,
un alè encisador principalment en el punt de la
mitja nit. És en aquesta hora màgica quan tot és
possible. És la nit del foc, de l’aigua, de les herbes, etc, on tots els elements assoleixen poders
màgics.

“A punt d’agafar vacances, m’emporto la llista
de deures d’estiu. Aprendre a prioritzar, ho he
posat al primer lloc de la llista, és clar. És el primer exercici: que aprendre’n sigui prioritari. Si
m’encallo aquí, ja podem plegar.

El foc ha estat sempre un símbol en la història
del ser humà. Els nostres avantpassats dels països
mediterranis i europeus veneraven les forces de
la natura, entre elles el sol i el foc, mitjançant
cultes i celebracions diverses. Una d’aquestes
celebracions ha estat la tradició de les fogueres
de la nit de Sant Joan.

L’actual cultura multitasca aporta nous paranys
que ens fan creure que podem fer diverses coses
alhora, i per tant no cal triar tant sinó acumular,
i els que tenim tendència als excessos hi caiem
de quatre grapes. Potser tens l’habilitat de posar
cert mètode o ordre, però com que has decidit
que ho faràs tot, o t’hi has compromès, sumaràs
al cansament per tota la feina feta l’angoixa per
la que no hauràs pogut fer. Molt mal negoci. La
cultura de la rendibilitat, de l’autoexplotació,
de la por del forat a l’agenda. Ridícul, vist des
de fora; el problema és que solem ser a dins, i
atabalats. Desbordats.

L’home passava la nit més curta de l’any en vetlla encenent i saltant fogueres. Fins i tot es ballava al voltant del foc com el ball rodó d’Oliana.
La celebració dels focs de Sant Joan ha estat un
ritual de caràcter social, col·lectiu, de poble i de
país. Només el sentiment de recollir trastes vells,
mobles en desús, de trobar-se la colla d’amics,
ha permès la continuïtat. No endebades al llarg
de la història aquesta tradició (com d’altres) ha
hagut de superar dificultats.

Conjugar el verb prioritzar encara és més complex gestionant projectes vitals. Requereix la
valentia per abordar què t’omple de debò, la
intel·ligència emocional per tenir-ho clar i no
enganyar-te amb autojustificacions, la determinació per aplicar-ho i un entorn on t’ho puguis
permetre. El més curiós és que bona part dels
fracassos no vénen de fora sinó de dins, de l’inici,
de la base. Del poc temps i importància que dediquem a pensar, o sigui, de no saber ni prioritzar
el fet d’establir les prioritats. La conseqüència
és que ens passem el dia corrent per intentar-nos
enfilar a un tren que ja està en marxa. A això s’hi
afegeix la incapacitat per entendre una obvietat:
que no és només posar un ordre, és establir preferències. I un cop establertes, assumir que caldrà descartar coses. Que per poder dir el sí entusiasta i possible al que vols hauràs de dir el no
contundent i desculpabilitzat al que no hi cap”.

L’any 1955 Francesc Pujades, de la Catalunya
Nord, portat pel seu entusiame pel Canigó i inspirat en el poema de Mossèn Cinto Verdaguer, tingué la iniciativa d’encendre els focs de Sant Joan
en la pica d’aquesta muntanya i des d’allí repartir la seva flama per totes les contrades de la
notra terra, iniciant així la renovació d’aquesta
mil·lenària tradició i dotant de nou les fogueres
d’un sentit col·lectiu i de símbol d’un poble.
Joan Bellmunt i Figueres: “Calendari de les
comarques de Lleida”

“LA VIDA QUE APRENC” de Carles Capdevila

Vista del Canigó. Foto Arxiu

5

VIVÈNCIES

Volem agrair tots els aprenentatges bíblics i de
valors, així com les vivències de fe que els nostres fills han compartit amb les seves catequistes.
Durant dos anys, han rebut classes setmanals i de
manera altruista, a les quals han assistit sempre
alegres i motivats, repassant alguna pregària o
manament important abans d’entrar.

LA PRIMERA COMUNIÓ
Sembla que l’any 2008 fos ahir mateix, quan van
néixer els nostres fills. Aquells bebès que vam
batejar als nostres braços, enguany ja tenen 9
anys i han pujat a l’altar a celebrar plegats la
primera comunió, plens d’il·lusió com tot infant
en aquest dia tan bonic i especial i que als més
grans ens transporta a tendres records d’infància
embolcallats per l’amor familiar, els jocs infantils, les cançons de coral, la puresa de cor.

Ja són una mica més grans, i amplien vincles. Del
si familiar van saltar a l’escolar, entrant a la vida
social i ara, amb la participació de la vida cristiana a través de la comunió, amplien una relació
més conscient amb fer el bé i ser amic de Jesús.
Les carones de nova sensació al tastar la sagrada
forma, de si no té cap gust fort o si s’enganxa al
paladar, són reaccions pròpies de tota criatura en
aquest moment...i que escoltem els adults amb
un somriure als llavis.
Gràcies Mn. Manel per la celebració tan ben
preparada, per la participació dels infants en
l’esdeveniment, fent-los ésser i sentir els autèntics protagonistes.
Va ser una festa de guardar, tots vam poder estar
acompanyats dels familiars que ens van preocupar
dies abans per la seva salut, va fer un sol radiant,
i el somni preparat, va ser una deliciosa celebració feta realitat gràcies a la col·laboració de tots,
encara que les opinions fossin afins o dispars, amb
unió i germanor vam aconseguir grans reptes!

Grup de 1a Comunió amb Mossèn Manel. Foto Família
Perelló Argerich

Núria Argerich en nom dels pares i mares dels
nens i nenes que han rebut la 1a Comunió

Pels pares i mares, ha estat una experiència familiar intensa, per molts motius. Cadascú immers
en les seves variades circumstàncies familiars i
personals, amb problemes de salut dels avis, o
exigències laborals d’una societat immersa en un
ritme trepidant. En aquesta conjuntura hem sabut esperar i preparar junts un compromís més
ferm dels nostres fills cap a l’Església: rebre a
Jesús per primera vegada.

AVÍS:
L’AIGUA VIVA es pot recollir
a la botiga de cal Martí
Us recordem el web de la Parròquia

www.parroquiaarbeca.cat
EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA
Coordinadora:
Redacció:

M.Teresa Quintana i Capdevila
M. Carme Llobera i Sorribes
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell
Concepció Motlló i Sans
Mn. Manel Borges i Anguera
Col·laboradors: Antoni Pau i Sans
Anna M. Rovira i Solé
M. Carme Sans i Moyà
Mn. Josep M. Font

Grup de 1a Comunió amb Mossèn Manel i les catequistes.
Foto Família Perelló Argerich
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ENTREVISTA
A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
La situació econòmica i social no ha millorat per a moltes persones i fins i tot ha empitjorat per a tots
aquells que han hagut de fugir de la guerra i de la fam.
Aquesta és la mirada de l’Església, que, conscient de la situació precària en què viuen moltes famílies,
fa mans i mànigues per redoblar els seus serveis als més necessitats. I aquí hi trobem CÀRITAS.
Coneixerem Càritas Parroquial d’Arbeca a través de la seva responsable que, actualment és la Núria
Quintana Teixidó i, tot un grup de voluntaris que no paren d’estar a l’aguait.

1.- Des de quan existeix Càritas Parroquial i
com comença?
Tot començà l’any 1997 quan, a la reunió
del Consell de Pastoral, es va nomenar a la
senyora Sandra Serra, responsable de Càritas
i a la senyora Cristina Pau com a responsable
d’immigració, sempre amb l’assessorament de
Càritas Interdiocesana de Tarragona.
Al desembre del 1998 Càritas d’Arbeca es posà
en contacte amb l’associació d’Estrangeria de
Lleida ja que, aleshores a la nostra vila hi havia
magrebins. Es va oferir una reunió a l’abadia
per recollir dades per una enquesta que estava
realitzant l’esmentada associació.
Es feien reunions amb els Consells Comarcals de
l’Urgell i les Garrigues per iniciar algun projecte
perquè,
com
administracions
territorials
que són, tenien el personal adequat com els
assistents socials. A partir d’aquest projecte, el
consell arxiprestal va voler endegar una Càritas
que , alhora, es nodrís i promogués les Càritas
parroquials de l’arxiprestat.
L’any 1999, arribà la renovació del personal
humà de Càritas. La Sandra Serra i la Cristina
Pau, molt treballadores i alhora entranyables
col·laboradores, cedeixen la seva responsabilitat
a la senyora Mireia Navés Baget.
L’any 2002 es torna a fer el relleu de
responsabilitat i va recaure a la senyora Pepita
Navés i Rey. Després de fer el temps de servei
i entrega a Càritas parroquial afaga el relleu la
Concepció Motlló i un cop acomplert el seu servei
s’arriba a l’actualitat amb la responsable Núria
Quintana al capdevant de Càritas Parroquial.

2.- Quins objectius us heu marcat com a entitat
d’una comunitat parroquial?
Càritas comparteix amb l’església catòlica,
a nivell global, la missió d’ajudar als més
desvalguts de la nostra societat i promoure
la caritat i justícia social arreu del món per
posar fi a la pobresa. Per aquesta raó, a Càritas
tenim un objectiu clar: combatre la pobresa, la
discriminació i l’exclusió social. Des de Càritas
Arbeca i a nivell local, fa anys que treballem
per arribar a aquests objectius, treballant
conjuntament amb altres entitats. Actualment
un dels objectius que ens hem marcat, a curt
termini, és el d’intentar augmentar el nombre de
voluntaris ja que, malauradament, cada vegada
són més les persones que necessiten la nostra
ajuda. La feina a fer és molta i ens queda un
llarg camí per assolir els objectius comuns, però
tot i aixó i tenint en compte els recursos limitats
(tant econòmics com d’insfraestructura) dels
que disposem, estem molt satisfets del que hem
aconseguit durant el transcurs d’aquests últims
anys.
3.-Quina relació manteniu amb Càritas
diocesana de Tarragona?
Càritas diocesana de Tarragona porta més de
cinquanta anys lluitant contra les desigualtats
i ajudant als sectors més pobres de la societat;
per aquesta raó és un dels nostres principals
referents. Càritas Tarragona ens brinda ajuda,
ens guia i sobretot ens ofereix molta informació
en relació a com millorar el sistema d’ajudes que
oferim.
Per un altra banda tenim una relació d’intercanvi,
un o dos cops l’any vénen a Arbeca a recollir els
nostres excedents d’aliments, que provenen
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principalment dels pobles que conformen
l’Agrupació Parroquial de les Garrigues, alhora
que ells ens proporcionen la llana per confeccionar
les peces de punt tat d’Arbeca com de Belianes.
4.- Quans voluntaris la formen? I quines
funcions desenvolupen?
Càritas Arbeca la formem actualment 18
voluntaris, dels quals 10 estan dins de la junta.
Entre les diverses funcions que desenvolupem està
la de visitar als ancians de la nostra residència
fent-hi principalment tasques d’acompanyament.
Formem aquest grup 8 voluntàries, i portem
dos anys fent-ho, anant-hi un cop cada dues
setmanes. Els ancians ens ho agraeixen molt i
per nosaltres és una gran satisfacció. També hi ha
un grup de filigrana format per 7 voluntàries, el

qual confecciona peces de punt (bolsos, mantes,
gorres, bufandes, etc.) amb la finalitat de vendreles a la botiga de filigrana de Tarragona. Les
voluntàries que formen aquest grup tenen molta
inventiva i creen peces de punt molt originals.
Puntualment rebem l’ajuda de persones que,
tot i no ser voluntaris permanents, col·laboren
en la recollida d’aliments organitzada pel Banc
d’Aliments “gran recapte” que es fa un cop a l’any
i en altres activitats puntuals que organitzem.
Voldria remarcar la motivació, solidaritat i
sobretot dedicació del voluntariat que forma
Càritas Parroquial d’Arbeca, sense ells i elles no
podríem assolir els objectius marcats des de la
nostra institució.

Tota aquesta acció d’ajuda a les persones que passen diﬁcultats es fa
gràcies als 18 voluntaris que, desinteressadament, donen testimoni de
l’amor de Crist materialitzant-lo en el servei al germà.
“ De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc” (Mt 10,8)

JUNY
Visca, visca el mes de juny,
la falç al puny.

I la gent, rejovenida,
diu que sí a la vida.

Diu la dita que a l’estiu
tota cuca viu.

Que és dolça com una bresca,
de la mel més fresca.

I és ben cert, que a tot arreu
n’hi ha més de deu.

Celebrem per Sant Joan
una festa gran.

Aranyes i escarabats
fan quasi ramats.

Tots contents entorn del foc
donem l’últim toc.

I tot d’altres bestioles
que no van mai soles.

Al mes en que salta i balla
tota la xicalla.

Tanmateix, quan és estiu
tot el món somriu.

Visca, visca el mes de juny,
amb la falç al puny.
Miquel Martí i Pol
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