La vida significa el que sempre ha significat,
l'eix és el que sempre ha estat, el fil no s'ha tallat
ni es tallarà mai.

No estigueu tristos, jo sóc molt feliç.
Un petó, ànim i endavant.
Jo us espero, no soc pas lluny
just a l'altre costat del camí."

Per què estar fora del vostre pensament,
simplement perquè sóc fora de la vostra vida?

ALBERT!!!
Morí d'accident el dia 23 d'abril de 2006

Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

El profeta Ezequiel va desenvolupar la seva activitat profètica, probablement a finals de l'any 500 abans de Crist, concretament
a Babilònia. El seu nom -diuen els entesos- vol dir "Déu és fort" o "Déu enforteix".
El missatge d'Ezequiel està amarat d'esperança en un temps de confusió i de crisi. El poble havia perdut el nord i trontollava
la seva identitat. El Senyor, per obra del profeta, dóna coratge al poble per anar endavant i els promet un esperit nou.

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca

Núm. 62. Sant Joan 2006

Ara i aquí
VIDA I RELAT PERSONAL

UN COR NOU. Ez. 36, 24-28
Us prendré d'entre els altres pobles, us aplegaré de tots els països i us faré tornar a la vostra terra. Abocaré sobre vosaltres
aigua pura i quedareu purificats de totes les vostres immundícies i de tots els vostres ídols repugnants. Us donaré un cor nou
i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de carn. Posaré el meu esperit
dins vostre i faré que seguiu els meus preceptes, que compliu i observeu les meves decisions. Llavors habitareu en el país que
vaig donar als vostres pares. Vosaltres sereu el meu poble i jo seré el vostre Déu.

Des de l'octubre de l'any 2005, AIGUAVIVA es pot llegir per internet a tot el món entrant a la web de l'Ajuntament
d'Arbeca www.arbeca.org. Fins el gener d'enguany hi han hagut més de 100 visites.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

LES ALES SÓN PER VOLAR
Quan es va fer gran, el seu pare li va dir: “Fill meu, no tots
naixem amb ales. Si bé és cert que no tens l´obligació de
volar, crec que seria una llàstima que et limitessis a caminar,
tenint les ales que el bon Déu t´ha donat”.
-Però jo no sé volar – va contestar el fill.
-És veritat...- va dir el pare.
I, caminant, se´l va emportar fins al límit de l´abisme de la
muntanya.
-Veus, fill? Això és el buit. Quan vulguis volar
has de venir aquí, prens aire, saltes a
l´abisme i, si estens les ales volaràs.
El fill va dubtar.
-I si caic?
-Encara que caiguis, no
moriràs. Només et
faràs algunes rascades
que et faran més fort
per al següent intent –
va contestar el pare.
El fill va tornar al poble per veure els seus
amics, els seus companys, aquells amb qui havia
caminat tota la vida.

Els de mentalitat més estreta li van dir: “Ets boig? Per què
fer-ho? El teu pare està mig boig... Per a què necesites volar?”
Els millors amics el van aconsellar: “I si fos cert? No serà
perillós? Per què no comences poc a poc? Prova tirant-te
des d´una escala o des d´un arbre. Però....Des del cim?.
El jove va escoltar el consell dels qui l´estimaven. Va pujar
a un arbre i, carregant-se de coratge, va saltar. Va desplegar
les ales, les va agitar en l´aire amb tota la
seva força però desgraciadament, es va
precipitar cap a terra.
Amb un gran nyanyo al front, es va creuar
amb el seu pare.
-Em vas mentir! No puc volar. Ho he provat
i mira el cop que m´he donat! No sóc com
tu. Les meves ales són només per fer bonic.
Fill meu – va dir el pare - . Per volar s´ha
de crear l´espai d´aire lliure necessari perquè
les ales es despleguin. És com tirar-se en
paracaigudes: necesites una certa alçada
abans de saltar.
“Per volar s´ha de començar assumint riscos”
“Si no vols, potser el millor és que
et resignis i continuïs caminant per sempre”

En un dels passatges més commovedors del Libro del
desasosiego, Fernando Pessoa compara la vida amb un
refugi on tots hem de fer-hi estada fins al dia que arribi
el carruatge que condueix cap a la fi del camí. No sabem
quan ens tocarà fer aquest viatge. L'únic que sabem és
que hem d'esperar al refugi. Alguns s'aïllen, d'altres
prenen aquest temps com l'única possibilitat per establir
relacions, per fer relacions socials. A Pessoa no l'atreu
cap d'aquestes opcions. Ell opta per seure a l'entrada
del refugi, omplir els seus ulls amb els colors del
paisatge I escriure.. Escriure, “perquè d'altres
viatgers puguin entretenir-se.”
Sort en tenim d'arribar a un
món on viatgers distingits
han deixat la seva
empremta. Llegir és
entrar en contacte
amb les veus que
ens han precedit, de
la mateixa manera
que ho és contemplar
un quadre, reseguir una escultura o parar
l'orella a una cantata. Podem entendre que les obres són
personals o són producte d'un temps determinat, la qüestió
és que el món que ens acull és ple de significats que ens
connecten amb les arrels més profundes de la nostra
condició humana.
Imaginem-nos que cada matí quan ens llevem tinguéssim
la necessitat d'inventar tots els nostres actes i fer, a més,
que aquells amb qui convivim els poguessin interpretar.
En aquest cas, hauríem de crear unes mínimes normes
de comportament, hauríem de trobar la manera de saludar
els altres, de mostrar-los el nostre afecte, el nostre rebuig...
La realitat no és aquesta. La nostra vida és plena d'accions
rutinàries que ens alliberen de la feina d'haver de començar
sempre des del principi, i d'aquesta manera ens permeten
dirigir la nostra energia cap a altres direccions.

És posible que ens costi discernir en quin moment i quines
persones ens van ensenyar el significat d'un somriure,
d'unes celles arquejades o d'una abraçada. És posible que
ens costi recordar com vam aprendre les normes que
hem de seguir per participar d'una manera eficaç en una
conversa. Ara bé, la qüestió és que tots aquests sabers
formen part del nostre bagatge, són continguts culturals
que configuren la nostra manera de comportar-nos.
Els aprenentatges que en un moment o altre de la vida
hem anat adquirint ens han d'ajudar a escriure la nostra
història personal. Tot ésser que neix és
una biografia que s'ha de
desplegar. Viure és poder optar.
La mort, és just el contrari, un no
poder. Aquesta perspectiva
oberta que tenim davant
nostre ens ofereix la
possibilitat de posar
ordre
als
sentiments interiors
que tenim d'il.lusió,
d'odi, de somni, de realitat, de
violència... Aquest cúmul de sensacions barrejades ens
provoca una mena de caos que cal orientar d'una manera
o d'una altra. Viure és tenir la possibilitat de conduir
el caos cap a l'ordre, cap a un sentit determinat.
La nostra condició humana ens aboca a la recerca
i aquesta sempre és una recerca de sentit.
D'alguna manera tots sóm viatgers que un dia o un altre
haurem de marxar. Tot el que tenim és un temps, un
temps per fer el relat de la nostra pròpia vida.
Tant de bò que, ara que és estiu, poguem fer com Pessoa:
seure, omplir els ulls amb els colors del paisatge garriguenc
i escriure. El nostre relat personal.
M. Teresa Quintana i Capdevila

Es fa saber ...
A cura d’Anton Bru i Borràs

PARRÒQUIA
Demografia (període de Pasqua a Sant Joan)
Baptismes: 18-06-06 Guillem Fuchó Martínez
18-06-06 Gerard Rodríguez López
Primeres Comunions:
18-06-06: Aleix Aldomà Vall, Ariadna Arellano Montserrat,
Mar Bellmunt Bofarull, Marc Bernaus Esqué , Roger Esqué
Alentà, Ricard Falcó Pané, Marina Fuchó Martínez, Anaïs
Mir Guadalupe, Eloi Moreno Segura, Ramon Navés Rosario,
Arnau Perelló Capdevila, Carles Quintana Bofarull, Laura
Rodríguez López, Axel Roset Capell, Guillem Roset Pons,
Blai Sans Badia, Aleix Serra Amenós, Nerea Serra López,
Oriol Teixidó García, Patrícia Teixidó Pelegrí, Marc Valero
Miret.
Confirmacions:
27-05-06: Arnau Cases Mundó, Jaume Garret Moyà, Nora
Gras Mas, Laia Masip Quintana, Albert Morlans Moreno,
Eduard Perelló Cortí, Adrià Perera Sellés, Míriam Potrony
Mateu, Dídac Rodríguez Tudela, Ignasi Safont Torra, Noèlia
Salvadó Orna, Cristian Serra López, Sandra Serra Navarro,
Jordi Sumalla Llobera, Alba Teixidó Dalmau, Joel Torres
Moyà.
Casaments: (No n’hi ha hagut cap)
Exèquies:

05-01-06
23-04-06
06-05-06
09-05-06
11-05-06
14-05-06
24-06-06

Rosa Calafell Sans, 90 anys
Albert Moyà Martínez, 14 anys
Josep Sans Carné, 71 anys
Josep Pané Fallada, 75 anys
Lluís Sans Perelló, 79 anys
Antoni Sans Cabré, 83 anys
Teresa Martí Tilló, 96 anys

Acció Pastoral
Culte:
• El diumenge de Pasqüetes els romanesos van celebrar la
seva Pasqua. Com cada any, van omplir la nostra Església i
li van donar vida amb la seva joventut, amb els seus cants i
amb els seus ciris encesos. Varem prendre nota, però, d’un
problema que hem de solucionar per als altres anys: la cera
caiguda dels ciris durant hora i mitja que va deixar els bancs
i el terra ben tacats, causant molèsties als assistents a la missa
amb batejos que celebrà, la Parròquia, dues hores més tard.
Caldrà comprar paperines per als ciris, o trobar una altra
sortida. Hem d’agrair el servei improvisat de neteja, per part
d’un grupet de romanesos i altres voluntaris arbequins que
van fer el que van poder en tan poc de temps.
• El dissabte, dia 20 de maig, també es va oferir l’ Església
per a la celebració d’un Bateig en ritus ortodox, demanat
per una família romanesa veïna.
• 27 de maig : 16 adolescents (10 nois i 6 noies) reben el
Sagrament de la Confirmació administrat pel Vicari General
de l’Arquebisbat. Una celebració ben preparada i, com
sempre, ben reeixida. El punt final va ser un refrigeri al pati
de L’Abadia, preparat pels mateixos confirmats, que acabà
ja de nit amb força animació.
• A la missa major del diumenge de Pentecosta, dia 4 de

juny, es va celebrar la Unció Comunitària dels malalts. Era
la tercera dels últims anys. La reberen 46 persones. Va estar
preparada amb molt d’interès, i el resultat va ser excel·lent.
• El dia 18 de juny es va celebrar la festa de la 1ª Comunió
amb 21 combregants ( 14 nens i 7 nenes ). També ben
preparada i ben reeixida, com cada any. Els pares, però, van
haver de comprendre les molèsties causades per les obres
del replà de l’Església. Des d’aquí els agraïm llur benevolència.
• Últimament, són 15 les cases, a les quals es porta la
Comunió en ocasió dels primers divendres de mes. No eren
tantes ara fa 40 anys. Aquí, si més no, han resultat falses les
profecies que escoltàvem: “això està acabat...”. A quasi la
meitat d’aquestes famílies també se’ls porta la comunió cada
diumenge. Ho fan els seglars.
Catequesi:
• La Catequesi d’Adults dels diumenges se sol acabar en
començar la Quaresma, per raó del Viacrucis a les tardes
dominicals i de les xerrades quaresmals entre setmana. Es
podrien reprendre després de Pasqua, però el Mes de Maria
i el Mes del Sagrat Cor (maig i juny) són raó (o excusa,
pensarà algú), per no fer-ho.
• Com cada any, el Manel Morgades s’ha encarregat de la
Catequesi intensiva de Confirmació, a més de la dels dos
cursos a càrrec de les corresponents catequistes. També, el
Manel, va portar la reunió de pares del dia 10 de maig.
• La missa de fi de curs catequètic es va retardar al 6 de
maig. Com ja és tradició, després de missa, al pati de l’Abadia,
es va repartir la coca amb xocolata. Des d'Aigua Viva agraïm
la dedicació de les catequistes i la paciència i generositat en
la seva tasca de transmissió de la fe.
• Va ser una catequesi sagramental, la xerrada preparatòria
a la Unció comunitària dels malalts, que ens va donar la Rosa
M. Sànchez el dia 31 de maig. Abans de tocar el tema de
la Unció, va donar una visió pastoral de tots els sagraments,
que resultà força interessant.
• La catequesi intensiva de 1a Comunió, durant el maig
només es va poder fer els dilluns, en atenció a les activitats
culturals a l’Escola; i, durant el mes de juny, amb horari
ampliat fins a la una, es va haver de fer de 4 a 3/4 de 5 de
la tarda. Amb bona voluntat, però, els problemes de
coordinació d’activitats es van solucionar.
Càritas:
• El dia 3 de maig es va reunir la Permanent de Càritas.
Entre d’altres problemes, es va constatar la gran diferència
de ritme d’activitats entre la Càritas diocesana i la nostra.
Hom resta admirat i confós davant tanta estructura i realització
de projectes socials. Ja sabem que no valen comparacions,
però ens sentim ben petis i ens perdem entre tants papers
que hem de llegir i respondre... Cal ser humils i fer el que
es pugui!
• Hem de recordar, que en hores en què estan tancades les
oficines municipals, és la Pepita Navés la que lliura als
transeünts el val d’ajut d’acord amb la regidoria de Benestar
Social.
• També cal recordar que el rober de Càritas només està
obert els tercers dimecres de mes. En cas d’urgència, cal
posar-se en contacte amb la mateixa Pepita o amb la Pili
Sánchez. Alguna vegada es deixa roba, sense avisar, al pati
de l’Abadia. Aquesta comoditat, no cal dir que és incorrecta
i sol crear problemes.

Consell Parroquial
• Es va reunir, amb caràcter urgent, el dia 7 de maig, per tal
de donar resposta ràpida a una carta del regidor de promoció
econòmica, demanant permís per habilitar el campanar per
a visites turístiques. Per fax es va traslladar la petició a
l’Arquebisbat, que donà el permís immediatament, a condició
de concretar-ho tot després per escrit. L’Ajuntament
s’encarrega de posar un passamà a l’escala i una protecció
de seguretat al replà de les campanes. També es va aprovar
sol·licitar de l’Alcaldia, la retirada d’una antena al campanar,
que ha resultat inservible.
Corals:
• 29 i 30 d’abril: Els Mitjans-Grans de la C. I. tenen estada
i concert d’intercanvi al poblet de Guàrdia-lada. Tot, molt
bé, i tots, contents de l’experiència dels dos dies.
• 27 de maig: L’Orfeó actua en un casament civil a la Plaça
de la Unió Republicana.
• 28 de maig: els Petits de la C. I. tenen el “Juguem Cantant”
a Cervera. S’hi van desplaçar, com de costum, amb els cotxes
dels pares. El concert es va fer al local de “ La Passió”.
• 24 de juny: actuació dels Petits de la C. I. en l’homenatge
als octogenaris de la Vila. Va ser una iniciativa simpàtica de
la C.I,, acceptada amb entusiasme per la Junta de la Llar de
Jubilats.
• L’Orfeó està assajant un Himne a Sant Jaume, Patró de
la Parròquia d’Arbeca, amb lletra d’Isabel Oltra Juste, i música

de Mn. Anton. Els feligresos l’estrenaran per Sant Jaume, i
la Coral ho farà, a veus, per la festa major.
Economia i Obres:
• El dia 2 de maig, amb permís oral de l’Ajuntament, que es
rep per escrit una setmana després, comencen les importants
obres del replà i balustrada de l’Església. Ja era hora! després
de tant parlar-ne. Les hem començades, conscients de la
importància històrica del moment. A tots ens ha fet peresa
d’afrontar aquest repte. A la fi, però, ha guanyat la
responsabilitat davant la història, la responsabilitat de conservar
el Patrimoni Històrico-arquitectònic de la nostra Vila.
Relacions:
• 26 d’abril: setze arbequins van participar a la Vetlla de
Montserrat, organitzada pels feligresos de Maldà.
• 13 de maig: com cada any, la Parròquia fou convidada al
Dinar de germanor de la Cooperativa del Camp
“L’Arbequina”.
• 21 de maig: El matrimoni Llorenç Roset i Teresina Monells
celebraren llurs Noces d’Or matrimonials a la missa major.
Enhorabona!
• 27 de maig: Aquest any, no vàrem poder atendre la petició
de l’AMPA, de fer l’acte cultural de fi de curs a l’Abadia, per
coincidir amb el refrigeri de després de la Confirmació.
21 de juny: L’escola Municipal de música fa el Concert del
tercer trimestre de curs a la Sala d’Actes parroquial.

ARXIPRESTAT
• 7 de maig: Aplec arxiprestal a Guimerà. Ben organitzat.
Amb una xerrada sobre una experiència d’evangelització,
que va deixar admirats els assistents; admirats per descobrir
que hi ha tantes coses positives que els mitjans de comunicació
no valoren com a notícia... .L’Eucaristia, concelebrada pel
Sr. Arquebisbe i els preveres de l’Arxiprestat es va fer a
l’Esglèsia del poble, i el dinar de germanor, a l’ermita de la
Bovera.
• 20 de maig: A l’Abadia, però , a nivell arxiprestal, es fa
una reunió de les Càrites més o menys estructurades de les
parròquies de l’arxiprestrat. Està convocada per l’arxiprest
a petició de Càritas Diocesana. Hi assisteixen: Arbeca,
Belianes i Vinaixa. Porten la reunió dues representants de
la mateixa Càritas diocesana.

• 3 de juny: Primera sessió de “Trobar-se en la fe”. Es tracta
de traslladar al nostre arxiprestat, classes de les que dóna el
professorat de l’Institut d’Estudis Religiosos de l’Arquebisbat.
És un servei obert a tothom qui vulgui aprofundir i “reciclar”
la seva fe cristiana.
• 10 de juny: Aplec arxiprestal de pregària a Montserrat. Es
va necessitar cinc autocars per desplaçar tota la gent inscrita.
Un èxit total!
• 14 de juny Última reunió del Consell de Pastoral arxiprestal,
amb sopar de germanor entre seglars i preveres.
• 17 de juny: Reunió, a la casa de colònies de Vallfogona,
del Voluntariat de visites a Residències.

Vivències
ALBERT MOYÀ MARTÍNEZ
20/09/1991 - 23/04/2006
"La mort no és res: jo tan sols sóc a l'altre costat
jo sóc jo i vosaltres sou vosaltres.
El que he estat per vosaltres, ho seré sempre.
Anomeneu-me pel nom que sempre m'heu
anomenat: ALBERT
Parleu com sempre ho heu fet:
No empreu pas un to diferent, ni solemne ni trist.
Continueu rient del que ens rèiem junts.
Reseu, somrieu, penseu en mi.
Que el meu nom sigui pronunciat a casa nostra com
sempre s'ha fet, sense èmfasi ni angoixa.

