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escoltar-nos amb més bona predisposició interior,
sense interrupcions quan ens parlin, sense afegirhi comentaris propis. I en escoltar, la coneixença
de l’altre esdevé natural. Comencem a saber
d’ell en present, a comprendre’l, a sentir i
compartir els seus sentiments. La coneixença
dels altres basada en el respecte i l’afecte és el
llindar que porta a sentir estimació i a sentir-nos
propers. Aquesta proximitat la vivim de veritat
en els enterraments. Tots ens sentim solidaris

Arbeca, un dia l’amor s’imposarà
De tant en tant, quan tinc l’oportunitat
d’escoltar la sardana “Arbeca nostra”, hi ha un
vers que sempre em fa pensar, és aquell que diu:
“Arbeca... un dia l’amor s’imposarà”. La darrera
vegada que la vaig sentir per la Coral, que tan bé
l’entona, va ser en una eucaristia i va coincidir
amb l’homilia de Mossèn Anton sobre el respecte.
Quina sincronia més oportuna!
Vaig començar a imaginar quin poble més
meravellós seríem si aconseguíssim que l’amor
s’imposés. Però, per arribar aquest llindar de
vida col·lectiva, cal començar per esglaons més
bàsics en les relacions humanes. El primer, és
el respecte. Ja ens va explicar Mossèn Anton la
seva significació, però no estar de més que hi
repensem.
Com sigui que les relacions personals als pobles
són molt properes, hauria de ser fàcil reconèixernos els uns als altres amb les nostres qualitats
i amb l’acceptació de les mancances, pròpies i
alienes. Ens sabem massa dels passats de tots i
no ens interessen gaire els seus presents, que és
l’important. Tenim un mirament excessiu envers
els altres i sovint els jutgem des de la nostra
perspectiva. Anem massa a la nostra, exigint un
reconeixement dels nostres drets, però sense
voler veure els drets dels altres i sovint envaïm el
seu espai. Però, si ens alliberem de les cadenes
que ens impedeixen sentir respecte com són la
crítica perquè sí, el menysteniment i la falta de
comprensió, mirarem els altres amb bons ulls,
sense crítiques ni comentaris negatius. Això ens
farà ser més tolerants i comprensius.

Mosaic de Rupnik: el crucificat per amor. Arxiu

de la família que té el dolor per la pèrdua, tots
volem acompanyar-los i l’empatia col·lectiva es
fa molt evident. Potser si aquesta empatia fos
viscuda sempre tant en els enterraments com
en la vida quotidiana ens portaria a sentir-nos
reconeguts i apreciats.
Potser és un repte la proposta de sentir estimació
els uns pels altres, però no em negareu que és
un preciós repte. Posem-nos “les piles” per
començar a posar en pràctica el bonic vers de la
sardana Arbeca nostra ara de cara a Pasqua quan
tots ens hi podem sentir més predisposats.
Aconseguir-ho és possible.
M. Carme Sans Moyà

La tolerància i la comprensió ens portaran a
millors pràctiques i començarem a sentir-nos
integrats amb els altres i començarem a sentir
afecte; un afecte que abasta tothom en general,
no només els més propers. Un afecte que farà
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ES FA SABER…
Parròquia

A cura d’Anton Bru i Borràs
i Concepció Motlló i Sans

Baptismes: 08 – 09 Genis Perera Pelegri
Matrimonis: (No n’hi ha hagut cap )
Infants
Exèquies:
23 – 12 – 13 Josep Batalla Sabrià, 91 anys
24 – 12 – 13 Dolors Carnicé Sans, 86 anys
24 – 12 – 13 Dolors Miquel Aldomà, 80 anys
27 – 12 – 13 Rosalia Aixalà Duch, 92 anys
30 – 12 – 13 Antoni Timoneda Ribera, 88 anys
1 – 1 – 14
Maria Ribera Hill, 96 anys
3 – 1 – 14
Josepa Pujol Fallada, 95 anys
7 – 1 – 14
Jeroni Baró Solé, 65 anys
12 – 1 – 14 Albert Figuerola Moyà, 77 anys
17 – 1 – 14 Ramón Rubinat Culleré, 76 anys
18 - 1 – 14 Maria Perelló Oliach, 85 anys
17 – 2 – 14 Salvador Román Machuca, 77 anys
17 – 2 – 14 Jaume Perelló Sanfeliu, 88 anys
17 – 2 – 14 Maria Miró Esqué, 96 anys
19 – 2 – 14 Ramón Clavé Navés, 82 anys
17 – 3 – 14 Manuel Sans Cabestany, 73 anys
20 – 3 – 14 Gheorghe Pop, 65 anys
24 – 3 – 14 Fernando Miró Olsina, 76 anys
28 – 3 – 14 Pepita Masdeu Gracia, 78 anys
ACCIÓ PASTORAL

Culte
El dia 1 i 2 de Febrer, Benedicció de la Candela, i
dels fruits a Missa vespertina i a Missa Major.
En el marc de l’any dedicat a la família, el dia
2 de Març, amb la celebració de l’Eucaristia,
vàrem celebrar el dia de la família, invitant
personalment a tots els matrimonis que celebren
aquest any els 25 i 50 anys de casats.
El dia 5 de Març, Missa a les vuit del vespre, amb
Imposició de la Cendra.
Durant la Quaresma tots els diumenges Viacrucis
a 2/4 de 6 de la tarda.
Diumenge 13 d’abril, a la plaça de l’Església
Benedicció de palmes i palmons.
El diumenge 20 d’abril, Pasqua, a la Missa Major, la
Coral l’Harmonia participarà amb els seus cants.

de la catequesi amb Mn. Manel. Foto Concepció Motlló

Sínode Extraordinari de Bisbes 2014.
Els dies 10 i 17 de desembre de 2013, es van reunir
a les dependències de la Parròquia d’Arbeca,
una vintena de fidels per debatre i respondre
el qüestionari Sínode sobre la família. La nostra
Parròquia ha estat una de les que han respost al
desig del Papa Francesc de participar en aquest
fòrum. El qüestionari l’han treballat a partir del
formulari que l’Església plural ha preparat per a
Catalunya. Aquesta entitat farà arribar les nostres
respostes a la Conferència Episcopal Tarraconense.

Càritas
Càritas Parroquial, continua fent les seves tasques
d’ajudar a famílies que en aquests moments
tenen dificultats per tenir el més essencial, com
són els aliments; tot aixó es fa amb coordinació
amb l’assistent social.
Càritas col·labora amb les jornades culturals.
Aquest any ofereix una xerrada al Casal de la Gent
Gran, a càrrec de Carles de Ahumada Batlle. El
tema “L’OLIVERA“ Cooperativa Agricultura Social,
des de 1974. El dia 10 d’abril a les 9 hores vespre.
El dia 11 d’abril sopar Solidari, organitzar Càritas
juntament amb l’Ajuntament i l’Associació de
Dones; és un bon moment per col.laborar i fer-nos
solidaris amb tantes famílies que ho necessiten.

Relacions
El dia 14 de març presentació oficial de la pàgina
web de la parròquia a càrrec del seu creador
Robert Garsaball Sans.
El dia 21 de març a la plaça de l’Esglèsia al marc de
les escales, recital de poemes de poetes catalans.
El dissabte 12 d’abril a les 9 del vespre al finalitzar la
missa vespertina, dins l’Esglèsia Parròquial, l’Esbard
Dansarie d’Arbeca amb la col·laboració de la Coral
l’Harmonia i membres del grup de Batucada, ens
oferiran la Dansa del Vetllatori i la Moixiganga.

Catequesi
Els infants de la catequesi el dia 16 de març
participen en la celebració de la Missa Major,
vivint la Quaresma i preparant el camí cap a la
Pasqua.

Corals
La Coral l’Harmonia en finalitzar la Missa Major
ens oferirà el tradicional concert de Pasqua.
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Arxiprestat

dels pobles. El retorn a casa amb pluja, sempre
ben rebuda a les nostres terres.

A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó

Des de la publicació de l’última
Aigua Viva, l’arxiprestat ha
organitzat el Recés de Quaresma,
el XXXIIè Aplec Arxiprestal i la
Conferència Quaresmal.
El Recés de Quaresma, a
Vallbona de les monges, tingué
lloc durant el matí del dissabte 22 de març. El
dirigí la Sra. M. Josepa Dalmau Cunillera al voltant
del testimoniatge de la fe en família. Ens apropà
a situacions familiars concretes i les reaccions
humanes i cristianes que ens han de caracteritzar.
Tot seguit, mitja hora d’exposició del Santíssim.
Un temps de descans, el Viacrucis a la parròquia
de Vallbona, l’assistència a la pregària de Sexta
amb la comunitat benedictina i el dinar.

Aplec Arxiprestal. Cervià de les Garrigues.
Foto: Rosa M. Sànchez

El divendres 4 d’abril, la Conferència Quaresmal
ens convocava aquí a Arbeca. Els mestres Sr. Vicent
Llurba i la Sra. Assumpció Cunillera, de l’Albi, ens
presentaren des de la seva experiència el tema:
“Testimonis de la fe: a la família, a l’escola i a
la parròquia”. El tema venia relacionat amb les
orientacions pastorals d’un document eclesial
titulat: “La coordinació de la família, la parròquia
i l’escola en la transmissió de la fe”.
El dia 1 d’abril, el Govern de la Generalitat de
Catalunya ha distingit amb la Creu de Sant Jordi, un
reconeixement que des del 1981 s’atorga a persones
i entitats, per serveis prestats a Catalunya, a Mn.
Joan Llort i Badies. Sacerdot, nascut a Guimerà
(Urgell). En reconeixement a la seva tasca de
promoció de la comarca de les Garrigues mitjançant
iniciatives culturals, socials i econòmiques valuoses
per a la comunitat. Destaca, en aquest sentit,
l’impuls de la cooperativa de gènere de punt Johnfil a l’Espluga Calba -d’on va ser rector-, que des del
1970 ha contribuït amb èxit, des de la catalanitat,
a la dinamització del territori. El lliurament de la
Creu serà el proper 22 d’abril.

Recés Quaresma. Vallbona de les Monges.
Foto: Rosa M. Sànchez

L’Aplec Arxiprestal que aquest any arribà al XXXIIè
ens reuní a Cervià de les Garrigues. La benvinguda
a l’església i una breu pregària per sortir tot seguit
a fer la visita turística a la població acompanyats
d’un guia competent: Josep Rubio. Després del
dinar una bona sobretaula musical, unes peces
amb instruments i unes cançons de la Coral. A
l’Eucaristia, presidida pel Vicari Episcopal Mn.
Francesc Giménez, s’hi afegí més gent vinguda

Mn. Joan Llort Foto: Som Garrigues
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VIVÈNCIES

DIA DE LA FAMÍLIA: NOCES D’ARGENT I NOCES D’OR
Temps de temps!
La nostra generació (res a veure amb les d’ara) ha
fet molt camí i encara ens en queda molt per fer.
El camí fet ha estat marcat per les mancances,
per les costums i la història d’un altre temps.
Nosaltres ens vam fer grans amb un fort
autoritarisme, tant per part dels pares i padrins,
com per part de les autoritats del moment, la
religió, etc… Eren aquells temps!
Compte
amb
certes
pel·lícules, compte amb les
paraulotes, ràpid a plantarte si estaves ajagut al terra
jugant a boles i passava
el mossèn, a confessar-se
sovint perquè pràcticament
quasi tot era pecat. Quina
diferència amb ara… Eren
aquells temps!
Tot
i
les
limitacions
viscudes,érem feliços… Eren
aquells temps!
La família començava amb
un llarg festeig, ens casàvem
molt enamorats i amb moltes
ganes i poques parelles es
separaven. També és just dir
que alguna jove i algun pubill
ho passàven ben malament
i s’havien d’aguantar… Eren
aquells temps!
Era normal viure en una mateixa casa dues i fins i tot
tres generacions. Creixíem treballant molt i tenint
pocs diners, però el riure i els cants omplien les
cases, els carrers i els trossos… Eren aquells temps!
Després del casament han vingut els fills i després
els néts, que omplen de felicitat els pares, els
padrins i tota la família.
Avui podem mirar enrere, perquè tenim la sort de
celebrar els 25 i els 50 anys de casats. A tots, per
molts anys! També un record molt especial pels
que ens han deixat i que avui podrien estar aquí.
La família i la fe, són el que omple de sentit la
nostra existència i ens dóna la força i l’alegria per
aixecar-nos cada dia i començar la nova jornada.
Aprofitem aquest espai per a fer una reflexió
de vida. Aturem-nos i deixem aparcades les
adversitats. Afrontem els anys que ens queden i,
compartim tots plegats el futur que el destí ens
té reservat.

Bon dia de la família. Gaudim de la festa i de la
Eucaristia.
En nom de tot el grup: MOLTES GRACIES als qui heu
fet possible aquesta jornada de joia.
Arturo Garsaball Timoneda

Grup de celebrants amb Mn. Manel. Foto: Jaume Capdevila

50 ANYS DE MATRIMONI
50 anys d’estira i arronsa. Hem viscut treballs,
penes, alegries i satisfaccions i perquè no dirho!, més d’una enrabiada.
Però l’estimació, el respecte i la comprensió han
estat els motors de la nostra convivència.
Desitgem que els valors que els nostres pares ens
van inculcar, hàgim sabut transmetre’ls també
als nostres fills i néts.
Per tots aquells que vam emprendre el camí junts
i que ara no estan entre nosaltres, el nostre més
sentit record.
Carme Miret Elies
ARBECA, 2 de març del 2014
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HO DIU LA BÍBLIA
A càrrec de Manel Morgades i Rosell

El llibre dels Proverbis va ser escrit cap allà el
segle X a. de Crist. Els proverbis reflecteixen la
realitat de la humanitat i tot allò que va descobrint
en el viure de cada dia, tant des del punt de
vista interior com exterior, com en l’aspecte
cosmològic com en el psicològic o social. En el
Pròleg descobrim l’objectiu d’aquest llibre tant
popular. És una harmonia entre fe i raó; aquest
és l’objecte del seu missatge.
PRÒLEG Pr. 1, 1-7.
“Proverbis de Salomó, fill de David i rei d’Israel.
Volen fer conèixer la saviesa i donar formació,
fer comprendre sentències intel·ligents,
procurar una formació completa
que porti a ser just, recte i honrat.
Volen proporcionar sagacitat als inexperts,
als joves, coneixement i prudència;
el savi que els escolti augmentarà el saber,
l’home instruït hi trobarà el camí.
Volen fer comprendre proverbis i dites
penetrants, sentències dels mestres i enigmes.
Venerar el Senyor és primícia de coneixement,
només els insensats rebutgen saviesa i formació.”

El rei David (Jerusalem). Foto Manel Morgades.

GARBELLANT
A càrrec de M. Teresa Quintana

PERE CASALDÀLIGA
Bisbe de São Félix do Araguaia de Mato Grosso
“Rebeu-me. Vull la Pau!
I, si he d’anar a la guerra novament,
doneu-me Senyor, un cor recte i manyac,
capaç de morir, lliure,
per una sola iota de la Llei;
capaç d’acollir, pobre, tots els pecats del món.
El cor fort d’un profeta.
El cor net d’un infant.”
Fragment del poema “Vinc del Xingú, torno del
Món, del Temps” de Pere Casaldàliga.
Pere Casaldàliga. Foto Arxiu.
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NO T’ATURIS MAI!

JOAN VINYOLI (Barcelona 1914), poeta
autodidacta influenciat per Rilke, Rimbaud,
Riba i Shakespeare. De llenguatge sobri, la
seva obra es lliura a l’emoció lírica: “Tot és
ara i res”, “Ara que és tard”, “Vent d’aram”
i “Llibre d’amic” són algunes de les seves
obres.

-Tingues sempre present que la pell s’arruga,
els cabells es tornen blancs, els dies es
converteixen en anys… Però el que és
important no canvia.
-La teva força i la teva convicció no tenen
edat.

Fem un petit tast
de la seva l’obra
en el centenari
del seu naixement.

-Darrere de cada línia d’arribada, n’hi ha una
de sortida.
-Darrere de cada èxit, hi ha un altre
desafiament.
-Mentre siguis viu, t’has de sentir viu.
-Si enyores el que feies, torna a fer-ho.
-Quan pels anys no puguis córrer, trota.
-Quan no puguis trotar, camina.
-Quan no puguis caminar, agafa el bastó.
-Però no t’aturis mai!
Teresa de Calcuta

NIT DE L’ÀNGEL
He lluitat amb un àngel
d’inusitat ardor,
oh gran, oh fort! -jo temerari-,
vingut el temps a què participés
d’allò més alt que salva.
Tens com la nit, amb meravella
i espant, entre les seves
mans debatent-me, quin misteri
naixia en mi, que m’igualava
com a la nit, sobrepassant-me?
Quasi vençut, ell em cedia
part del seu foc, jo veia
l’escala de la llum,
per on els camps davallen el solitari cor.
Foto de Robert Garsaball

Joan Vinyoli
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FINS QUE EL SILENCI S’HAURÀ FET EN TU…
Què importa d’on vens i a on vas si jo estic aquí! I si hi sóc,
quina altra protecció esperes?
Recolça el cap sobre el meu pit i espera fins que el silenci
s’haurà fet en tu; llavors sentiràs els batecs del meu cor que
marquen el ritme de la posta i de l’albada; del cel i de la
terra, de la història i de la teva pròpia vida. Calla i escolta, i
sentiràs la música que fa ballar els estels.
On vols anar si jo sóc aquí? Rentaré els teus peus i serviré el
sopar. Menja i beu que la vida vessa de la taula…

SORPRESA D’UN AMOR
Allà on siguem, incansablement el
Ressuscitat busca i sempre ens troba. El
sentim trucar a la nostra porta quan ens
diu: vine i segueix-me!
Sense gairebé res, especialment pel do
de la nostra vida, Ell espera que nosaltres
fem perceptibles el foc i l’Esperit.

EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA

Per molt pobres que siguem, no apaguem
el foc, no apaguem l’Esperit. En ells
brilla la sorpresa d’un amor.

Coordinadora:
Redacció:

I la molt humil confiança de la fe es
transmet com el foc, de l’un a l’altre.
Germà Roger de Taizé

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

AVÍS ALS SUBSCRIPTORS

L’Aigua Viva es podrà recollir al Quiosc Navés. 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.
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ENTREVISTA

que hi ha al seu darrere, que al capdavall són les
persones.

A cura de M.Carme Llobera Sorribes

4.- Ser jove i cristià és incompatible?

Els mitjans de comunicació social: (premsa, ràdio, TV, informàtica,...) tenen una presència
cada dia més gran en les nostres vides. Augmenta, de manera creixent, la seva oferta. La tecnologia de la comunicació va assolint uns avanços
espectaculars. Entrar en el món d’<Internet>
gairebé mareja donat el conjunt de possibilitats
d’informació i de comunicació que ofereix. És
una realitat que hem d’aprofitar discernint sempre les opcions més constructives. Així doncs,
en Robert Garsaball i Sans ha creat una pàgina
web per a la parròquia que vol ser una eina útil
i, alhora, fer un servei profitós per a totes les
persones.

No, considero que qualsevol creença o pensament és independent de l’edat de la persona.
5.- Quines són les oportunitats de l’Església en
el panorama comunicatiu del s. XXI?
En el panorama comunicatiu del s. XXI s’estan
produint canvis de models molt rellevants.
Aquests canvis tenen a veure més amb el diàleg
que amb el monòleg, per tant és molt important
que l’església aprofiti aquesta oportunitat per
connectar amb la seva gent i difondre els seus
valors.
6.- De quina manera Internet i les xarxes socials
poden ajudar l’Església en l’evangelització i la
difusió de la informació?
És força conegut que Internet i les xarxes socials
són molt utilitzades pel jovent.
És per aquest motiu que la seva utilització és una
bona oportunitat per arribar a la gent jove que és
segurament el gruix de la població més allunyat
de l’església tradicional.
D’altra banda, donat el seu potencial per arribar a molta gent d’una manera molt ràpida, són
un mitjà que no es pot menystenir alhora de fer
campanyes de difusió, sensibilització...
7.- Al llarg de la vida ens fem moltes preguntes,
algunes són intel·lectuals, d’altres espirituals,
d’altres humanes,....t’ha passat a tu?

Robert Garsaball. Foto de M.Carme Llobera.

1.- Com neix aquest projecte de realitzar una
pàgina web per a la parròquia?

Allò que ens distingeix dels animals és la capacitat de raonar i preguntar-nos coses d’una certa
transcendència, com a ésser humà doncs, tinc
moltes preguntes sense resposta.

El projecte és una idea d’en Mossèn Manel, la
Rosa M. Sánchez, en Xavier Rubió i en Xavier Vidal que sabent que treballo en una empresa de
disseny web em van demanar si els podia ajudar
en el seu desenvolupament.

8.- Què t’ha aportat personalment aquest projecte?
He pogut col·laborar amb gent que té ganes de
treballar per al poble, disposada a donar sense
esperar res a canvi amb qui comparteixo uns valors similars.

2.- Un cop s’ha arribat al final, s’ha aconseguit
tots els objectius proposats inicialment?
Crec que sí, de fet el primer objectiu era publicar el web, que entre una cosa i una altra ha
costat força temps.
Diguem que jo només hi he posat els fonaments,
la part tècnica; ara s’ha d’anar omplint de contingut i mantenir-la actualitzada.
3.- Què et diu la frase: “una xarxa a la xarxa”?

Us recordem el web de la Parròquia

Una comunitat de persones amb interessos en
comú que aprofiten els avantatges d’una xarxa
més àmplia com és Internet.

www.parroquiaarbeca.cat

Qualsevol institució és bo que tingui presència en
aquestes xarxes per poder interactuar amb allò
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