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club de lectura

A vegades les coses surten de manera imprevista. Recordo una conversa informal (sobre
iniciatives a tenir a la parròquia) amb un petit grup de persones adultes, a la porta de la nostra vella
rectoria. Un d’ells, l’Eduard, va deixar caure que es podria muntar un club de lectura. Ell i pot ser
alguns altres, s’animaven apuntar-se! Tot era
qüestió de posar-s’hi. Va passar el temps i mentre
gaudia de la bona lectura d’un llibre rus, em va venir
al cap aquella conversa i aquella iniciativa pelegrina
de l’Eduard, professor d’un institut. Sense tallar-
me un pèl, li vaig escriure un whatsapp per
recuperar aquella idea. La resposta va ser
immediata i positiva. El club de lectura parroquial
acabava de néixer.

«Las memorias de un cazador» de Ivan
Turguénev és la primera antologia de comtes
amb la que hem començat aquest club de
lectura. Es tracta de petits relats de la vida rural
russa del segle XIX. Una de les coses que més
m’està agradant d’aquest llibre, és que el narrador
deixa expressar-se lliurement als diferents
personatges amb què es va trobant. En cada una de les seves sortides de caça, troba a persones
molt humils, molt castigades i ferides per la vida i per les injustícies socioeconòmiques d’aquella
època. Els terratinents (el caçador pertany aquest grup social), els camperols i el paisatge d’aquelles
terres, són retratats d’una manera magistral. Llegint aquest llibre es pot aprendre d’una situació
concreta de la història russa, de la profunda i universal saviesa popular, de la commovedora dignitat
de molts personatges anònims.

Crec que dinamitzar un grup de lectura a la parròquia no és una cosa secundària, sense
gens d’interés per a la vida de la fe. La saviesa misteriosa de l’Esperit Sant, bufa allà on menys

t’ho esperes i és capaç de donar una empenta
evangelitzadora, on nosaltres no hauríem sembrat ni
invertit un minut del nostre temps



vo
x 

p
ap

am
comprometem-nos amb les ferides

de la nostra societat
Molt sovint o perquè no som capaços d’acceptar la manca de fruit que podria donar la nostra tasca
o per deixadesa passem de llarg de gent que necessita la nostra ajuda. Però potser hem d’anar un
pas més enllà del que pateix i comprometre’ns per transformar la nostra societat. El Papa ens
convida a comprometre’ns amb la nostra realitat més propera com a mitjà per arribar més lluny. Us
deixem per a la reflexió amb uns punts de Fratelli Tutti:

77 Cada dia se’ns ofereix una nova oportunitat, una etapa nova. No hem d’esperar ho tot dels
que ens governen, seria infantil. Gaudim d´un espai de coresponsabilitat capaç d´iniciar i
generar nous processos i transformacions. Siguem part activa en la rehabilitació i l’auxili en
les societats ferides. Avui estem davant de la gran oportunitat de manifestar la nostra essència
fraterna, de ser uns altres bons samaritans que carreguin sobre si el dolor dels fracassos, en
comptes d’accentuar odis i ressentiments. Com el viatger ocasional de la nostra història, només
falta el desig gratuït, pur i simple de voler ser poble, de ser constants i incansables per incloure,
integrar, aixecar el caigut; encara que moltes vegades ens veiem immersos i condemnats a
repetir la lògica dels violents, dels quals només es cerquen a ells mateixos, difusors de la
confusió i la mentida. Que altres segueixin pensant en la política o l’economia per als seus
jocs de poder. Alimentem el que és bo i posem-nos al servei del bé.

78. És possible començar de baix i d’un en un, pugnar pel més concret i local, fins a l’últim racó de la pàtria
i del món, amb la mateixa cura que el viatger de Samaria va tenir per cada nafra del ferit. Busquem als
altres i fem-nos càrrec de la realitat que ens correspon sense por al dolor o a la impotència, perquè allà hi
ha tot el bo que Déu ha sembrat al cor de l’ésser humà. Les dificultats que semblen enormes són l’oportunitat
per créixer, i no pas l’excusa per a la tristesa inert que afavoreix el sotmetiment. Però no ho fem sols,
individualment. El samarità va buscar un hostal que pogués cuidar aquell home, com nosaltres estem
convidats a convocar i trobar-nos en un «nosaltres» que sigui més fort que la suma de petites individualitats;
recordem que «el tot és més que la part, i també és més que la mera suma de les parts».[60] Renunciem
a la mesquinesa i al ressentiment dels internismes estèrils, dels enfrontaments sense fi. Deixem d’amagar
el dolor de les pèrdues i fem-nos càrrec dels nostres crims, manques de compromís i mentides. La
reconciliació reparadora ens ressuscitarà, i ens farà perdre la por a nosaltres mateixos i als altres.

79. El samarità del camí se’n va
anar sense esperar reconeixements
ni gratituds. El lliurament al servei
era la gran satisfacció davant del
seu Déu i de la seva vida, i per això,
una obligació que complir. Tots
tenim responsabilitat sobre el ferit
que és el mateix poble i tots els
pobles de la terra. Cuidem la
fragilitat de cada home, de cada
dona, de cada nen i de cada vell,
amb aquesta actitud solidària i
atenta, l’actitud de proximitat del
bon samarità.

Francisco Badia
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Coneixem la paràbola. Un ric despreocupat que «banqueteja esplèndidament», aliè al patiment
dels altres, i un pobre captaire a qui «ningú dona res». Dos homes distanciats perun abisme
d’egoisme i d’insolidaritat que, segons Jesús, pot fer-se definitiu, per tota l’eternitat.

Endinsem-nos una mica en el pensament de Jesús. El ric de la paràbola no és descrit com un
explotador que oprimeix sense escrúpols els seus servents. No és aquest el seu pecat. El ric és
condemnat senzillament perquè gaudeix despreocupadament de la seva riquesa sense acostar-se
al pobre Llàtzer.

Aquesta és la convicció profunda de Jesús. Quan la riquesa és «gaudi excloent de l’abundància»,
no fa créixer la persona, sinó que la deshumanitza, ja que la va fent indiferent i insolidària davant
la desgràcia aliena. L’atur està fent sorgir un nou classisme entre nosaltres. La classe dels qui
tenim feina i la dels qui no en tenen. Els qui podem seguir augmentant el nostre benestar i els
qui s’estan empobrint. Els qui exigim una retribució cada vegada més gran i uns convenis cada
vegada més avantatjosos i els qui ja no poden «exigir» res.

La paràbola és un repte a la nostra vida
satisfeta. Podem continuar organitzant els
nostres «sopars de cap de setmana» i
continuar gaudint alegrement del nostre
benestar quan el fantasma de la pobresa està

ja amenaçant moltes llars? El nostre gran pecat és la
indiferència. L’atur s’ha convertit en una cosa tan «normal
i quotidiana» que ja no escandalitza ni ens fereix tant. Ens
tanquem cadascú en «la nostra vida» i som cecs i
insensibles davant la frustració, la crisi familiar, la
inseguretat i la desesperació d’aquests homes i dones.

L’atur no és només un fenomen que reflecteix el fracàs d’un sistema socioeconòmic radicalment injust. L’atur són
persones concretes que ara mateix necessiten l’ajuda dels qui gaudim de la seguretat d’una feina. Donarem
passos concrets de solidaritat si gosem respondre aquestes preguntes: ¿necessitem realment tot el que comprem?
Quan acaba la nostra necessitat i quan comencen els nostres capricis? Com podem ajudar els aturats?

Lc.16,19-31 Diumenge 26 durant l’Any C CAT 25-09-2022

José Antonio Pagola. Escrit aportat per Mossèn Josep Colomer. Premia de Dalt

   medjugorje: missatge de 25-9-2022
«Estimats fills! Pregueu perquè l’Esperit Sant us il·lumini, perquè sigueu

cercadors alegres de Déu i testimonis de l’amor sense límits. Jo estic amb

vosaltres, fillets, i de nou us convido a tots: tingueu coratge i doneu testimoni

de les bones obres que Déu està fent en vosaltres i a través vostre. Estigueu

alegres en Déu. Feu el bé als qui us envolten per estar bé a la terra, i pregueu

per la pau que està sent amenaçada perquè Satanàs vol la guerra i la tribulació.

Gràcies per haver respost a la meva crida»



60 anys de l’inici del concili vaticà II
L’11 d’octubre de 1962, el Papa Angelo Giuseppe Roncalli, Joan XXIII, als 77 anys, va inaugurar la primera
sessió del Concili Vaticà II a la Basílica de Sant Pere. Un dels grans esdeveniments del segle XX, que es
va convertir en un moviment de renovació interna de l’Església i d’obertura a la societat moderna. Se’n
compleixen ara 60 anys, just quan es pot entrar en el tram final del pontificat del papa Francesc, un jesuïta
forjat pel que van ser els anys del Concili. El seu repte és ser fidel a l’Església que el Concili va perfilar. 

El Concili va reunir-se de l’11 d’octubre del 1962 al 8 de desembre del 1965, que es va cloure. Joan XXIII
només va viure fins al 3 de juny de 1963, quan un càncer se’l va endur. Però va tenir temps per donar
un impuls reformador a l’Església. Del Concili van sorgir nombrosos documents però sobretot un esperit
d’obertura, un reconeixement del paper de les llengües pròpies més enllà del llatí, una major participació
dels laics a l’Església, una porta oberta a un major debat entre els teòlegs, la defensa de la llibertat religiosa i
dels drets humans com a element central del missatge cristià, o una profunda reforma litúrgica.

A la mort del Papa Joan XXIII, el Papa Pau VI, proclamat el dia 21 de juny de 1963, va assumir la direcció del
Concili. S’ha dit sovint que Joan XXIII va engegar el que no hagués pogut fer Pau VI i que aquest va consolidar
el que Joan XXIII potser no hagués pogut aconseguir, superat per les dinàmiques generades pel Concili. Pau
VI (1963-1978) va governar l’Església sent lleial al llegat conciliar. Però va topar amb dues corrents oposades
cada cop més difícils de controlar. D’una banda, el catolicisme postconciliar, que va voler anar més enllà,
qüestionant fins i tot l’autoritat del papat i propugnant un gir en la doctrina de l’Església respecte a la moral

sexual o al capitalisme. La teologia de l’alliberament es va estendre a Amèrica Llatina. Van arribar les »plegades»,
l’abandonament del sacerdoci per capellans que decidien casar-se. 

De l’altra, el Concili va propiciar l’aparició d’un bloc molt conservador, espantat pel que considerava «excessos»
provocats pel Concili. Un ampli sector conservador va escandalitzar-se davant l’aparició del moviment dels capellans
obrers o el diàleg entre cristians i marxistes que propugnaven teòlegs progressistes. Pau VI, enmig d’un vendaval, va
intentar mantenir el rumb. 

Als seixanta anys de distància, ombres i llums es manifesten en un relleu sorprenent: renovació bíblica i litúrgica, responsabilitat
eclesial i ecumènica conjunta, actitud d’obertura i alhora atent discerniment respecte a les altres religions. Mentre que a
Europa, juntament amb l’envelliment demogràfic hi ha una caiguda de la pràctica religiosa i de les vocacions sacerdotals i
religioses, les esglésies joves d’Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica donen testimoni de l’alegria de la fe, del fervor de l’esperança,
del dinamisme de la caritat. I les paraules del Concili encara ressonen avui en la memòria: «L’esdevenidor està en mans

dels qui sàpiguen donar a les generacions futures raons per viure i raons per esperar» (Gaudium et spes, núm. 31).

De moment, el Concili roman present, però en
una Església envellida i que ha de plantejar-se
nous camins per on pugui caminar el poble
creient. El Papa Francesc està intentant aplicar
alguns dels canvis sol·licitats pel Concili, que
estan en línia amb la seva visió propera a la gent.
Francesc declara: «Una de les principals

aportacions del Concili Vaticà II va ser,

precisament, intentar superar la divisió entre

la teologia i la pastoral, entre la fe i la vida.»
El Vaticà post-Francesc dirimirà què queda del
Concili i de la seva esperança. 
 
El Vaticà ha anunciat que el Papa Francesc
celebrarà una missa en la Basílica de Sant Pere
el dia 11 d’octubre festa de Sant Joan XXIII, a
les 17 hores,  per commemorar el  60è aniversari
de l’obertura del Concili Vaticà II.
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                             Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ

150è aniversari de ca l’antiga
El nostre poble celebra enguany els 150 anys de ca l’Antiga. Realment es celebra el segle i mig que fa que
les cases, jardins i horts han adquirit l’aspecte actual. La signatura d’aquesta celebració la trobem forjada
al barri de l’entrada principal de la propietat: P Y -1872 (Pere Ylla, 1872).

En el present article intentarem esbrinar l’origen d’aquesta casa. La propietat de ca l’Antiga està envoltada
per casa Pol excepte per la part que toca al torrent, com molt be trobem al registre de la propietat en la seva
anotació  de 1871, que és la més antiga: «Pieza de tierra con su casa de labranza, sin nombre alguno
especial, compuesta de 5.500 m2, parte regadío con naranjos, cereales, algarrobos y bosque, que linda por
oriente y Norte con el Duque de Almenara Alta, a mediodía y poniente con el torrente de Ardeña».

Suposem que inicialment formava part de casa Pol i cap el 1815 en Joan Antoni de Fivaller i de Bru (1758-
1846), duc d’Almenara Alta, va cedir aquesta finca en concepte de dot quan la seva filla Joaquima de
Fivaller i de Taberner (1799-1878) va ingressar al convent de les Carmelites Descalces de Barcelona.

Al cap de pocs anys, abans de la desamortització, la casa passà a ser propietat de «las Monjas de la Enseñanza» que
pertanyen a l’ordre de la Companyia de Maria, primera ordre religiosa femenina dedicada a l’ensenyament de les nenes
i que fou fundada per santa Joana de Lestonnac al 1607.

L’anterior anotació de 1871 també ens informa que la finca fou subhastada després de que l’estat requisés els bens del
«Convento de Monjas de la Enseñanza» de Barcelona. Es tracta d’una conseqüència de la desamortització dels bens de
l’església de 1855, dirigida pel ministre
d’economia Pascual Madoz. El millor postor fou
Pere Illa i Pujolà, industrial de Barcelona que
comprà la casa per 18.250 ptes.

Pere Illa va construir una torre o casa d’estiueig
adossada a la masia a l’any 1872 (ara fa 150 anys)
per gaudir ell i la seva família de la propietat que
havia comprat. Al registre de la propietat, per
aquells temps, trobem escrit: «Pieza de tierra en
la que halla una casa Antigua de labranza y otra
de nueva construcción a la inglesa». Possiblement,
de l’adjectiu «antigua» esdevé el nom «Antiga».

La casa nova «a la inglesa» significa que fou
construïda a l’estil tradicional i que hom anomena
també «de cos».  El mot cos designa el recinte entre dues parets paral·leles que suporten el sostre de bigues o de voltes.
La separació entre parets és de 4 metres aproximadament, que és a separació ideal per no carregar excessivament les
parets amb el pes del sostre i evitar els contraforts.

Fins fa pocs anys la finca ha seguit el model de casa senyorial: masoveria, on habitava la família que explotava el terreny
agrícola (els Triadó, els Pujadas i els Sala) i tenia cura de la casa principal i, per altra banda, la casa senyorial (famílies
Illa i Manich), pensada normalment per ser utilitzada preferentment a l’època estival.

Actualment la casa és la seu de la Fundació Ca l’Antiga, entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure les arts
plàstiques i l’art en general. La seva promotora és la Mariàngels Pérez i Latorre.

Per celebrar aquest aniversari s’ha organitzat un programa sobre tres eixos temàtics: un de «territorial (ca l’Antiga i
l’entorn natural, el Maresme, el mar, la muntanya), un de «sociològic» (ca l’Antiga i l’entorn humà, evolució històrica de
l’activitat humana i social) i un  de «artistic» (Ca l’Antiga i el patrimoni arquitectònic rural i urbà) i art al Maresme.



cà
ri

ta
s les joves, el col·lectiu atès per creu roja que

més pateix la soledat no volguda
L’entitat presenta el seu primer observatori sobre soledat no volguda.

Les persones joves d’entre 18 i 29 anys ateses per Creu Roja són les que més pateixen la soledat no
volguda, amb uns indicadors que s’incrementen entre les dones joves. En contrast, la gent gran és la
que pateix menys soledat no volguda i la que ho fa de forma menys intensa. Aquesta realitat trenca amb la
creença social que identifica la soledat amb les persones gran i que, per tant, fa que s’adrecin els recursos
a aquest col·lectiu.

Es tracta d’un dels resultats a destacar del primer observatori sobre la soledat no volguda presentat aquest mes de
setembre, fet a partir de 1.500 enquestes a les persones ateses per l’entitat a les quatre demarcacions.

«És un fenomen que requereix encara més l’atenció de Creu Roja», ha dit Josep Quitet, president de Creu Roja a Catalunya,
que ha afegit que està preocupat pel jovent. Tot i així, no s’ha mostrat sorprès pels resultats: «La pandèmia ha empitjorat la
situació de la soledat no desitjada, però ja sabíem d’abans que aquesta serà una crisi i un problema del segle XXI.»

Anna Sabaté, responsable de l’estudi, ha explicat que s’havien marcat com a objectius millorar la detecció de la soledat,
determinar els factors que hi incideixen, aprofundir en el lligam entre vulnerabilitat i soledat, millorar la resposta de
l’entitat, generar coneixement sobre el fenomen i sensibilitzar la societat.

Persones migrades, el col·lectiu més afectat

Vuit de cada deu persones pateixen soledat no volguda i, d’aquestes, el 22% admet patir soledat greu o molt greu.

La vulnerabilitat està directament relacionada amb la soledat. Si analitzem les dades per col·lectius vulnerables i no
per franja d’edat són les persones migrades les més afectades per la soledat no volguda. També tenen indicadors més
alts les persones amb discapacitat, les dones monoparentals i les persones aturades. Quan conflueixen dos o més
factors, els indicadors augmenten exponencialment.

Menys ingressos, més soledat

Un altre factor que té una relació directa amb la soledat és el nivell d’ingressos de les unitats familiars. «La pobresa
ens porta a la soledat», ha afirmat Sabaté.

A més, l’informe assenyala que l’entorn pot actuar com a factor protector davant de la soledat, però també pot contribuir
a augmentar-la. Les enquestes mostren més soledat no volguda en entorns urbans que en entorns rurals.

Desestigmatizant la soledat

Sabaté ha subratllat que les enquestes revelen un canvi de tendència en la visió desfavorable de la soledat com a
sinònim d’abandonament. Tot i que encara es veu com una realitat negativa majoritàriament, una de cada tres persones
menors de 65 anys volen viure soles quan arribin a la vellesa, i entre les dones, és l’opció majoritària.

La bretxa digital

La majoria de les persones enquestades consideren que les noves tecnologies poden ajudar a mitigar la soledat no
volguda, tot i que, entre les persones grans, el 22% diu que no les sap utilitzar. L’entitat també alerta dels casos de
persones que es relacionen principalment de forma virtual, les quals poden presentar indicadors de soledat més elevats.

https://xarxanet.org/social/noticies/les-joves-el-collectiu-ates-creu-roja-que-mes-pateix-la-soledat-no-volguda
https://es.slideshare.net/CreuRojaCatalunya/1er-informe-sobre-la-soledat-no-volguda



   Nicola Widmer Andrews

agenda mes d’octubre 2022
.
• INICI DE CURS DE CAMINATS: El divendres 9 d’octubre, a les 21,00 hores ens trobarem

a la  a la rectoria es treballarà a partir del llibre «GRUPS DE JESÚS» de José Antonio Pagola.

• SANT ROSARI PER

TOTS SANTS: El dimarts
1 de novembre, solemnitat de
tots Sants,  es resarà el Sant
Rosari a la capella del
Cementiri, a les 16,30 hores,

20è caminada popular per la serralada Litoral
solidària amb càritas teià

El passat diumenge, 18 de setembre, el Club Excursionista va organitzar la 20è edició de la Caminada
Popular. Enguany s’hi van apuntar 730 persones i com ja es va fer l’any passat, hem rebut una donació
econòmica d’un percentatge de les inscripcions.

Moltes gràcies per a la vostra sensibilitat amb les necessitats dels més vulnerables.
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Cada dissabte de 18’00 a 19’00 fem pregària de silenci devant el
Santíssim exposat.

A les 19’00 preguem el Rosari.

A les19’30 reservem el Santíssim i ens preparem per a la missa (20’00)i
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intencions de les misses d’octubre

Baptismes
Clara Barrio Codina (3-IX-2022)
                        Ad multos annos!

ds. 1         8’00h.
               20’00h.
dg. 2     12’00h.
dl. 3          8’00h.
dt. 4         8’00h.
dc. 5        8’00h.

dj. 6         8’00h.
dv. 7        8’00h.

ds. 8        8’00h.
                20’00h.

dg. 9     12’00h.
dl. 10       8’00h.

dt. 11        8’00h.
dc. 12        8’00h.
dj. 13       8’00h.
dv. 14       8’00h.
ds. 15        8’00h.
               20’00h.
dg. 16     12’00h.
dl. 17        8’00h.
dt. 18        8’00h.
dc. 19       8’00h.

dj. 20        8’00h.
dv. 21       8’00h.
ds. 22        8’00h.
              20’00h.
dg. 23     12’00h.

dl. 24        8’00h.
dt. 25        8’00h.
dc. 26       8’00h.
dj. 27        8’00h.

dv. 28       8’00h.
ds. 29        8’00h.
              20’00h.

dg. 30     12’00h.

dl. 31        8’00h.

Defuncions
Catherine Cèline Bellezza (14-IX-2022) 49 anys
                                                           In pace Cristi

moviment parroquial

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Pel Poble.
Pepeta Montserrat
Francisco Riba, Dolors i Francisco Tarrés.
Josep-Maria Marcual Novell, Santiago Domingo,
Ramon Mónico Canal.
Pel Poble.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i Maria-
Teresa Mateu Sala, al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Antoni Bertran.
Salvador Vidal Vidal
Fam. Espelt-Badia. Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria Delgado
i Núria Joaquim.
Pel Poble.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey,
Josep Maria Mónico, 43 Anv. Josefa Zueras.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Pel Poble.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Esposos Jaume i Teresa.
Fam. Espelt-Badia. Teresa Canal.
Animes del Purgatori.
Pel Poble.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch,Joan Puigoriol i Rosa Blanch Arades,
Laura Gómez.
Pel Poble.
Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela.
Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol Solanas, Domingo
Solanas Palomas, Carmen Marrugat Marrugat i Esposos Travé.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
Pel Poble.
Pel Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu, Joan Ribas, Fam. Llado-
Ramèntol i Israel Moreno.
Pel Poble.
Pere Creus Botey.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jaume Saurel Milián i Mari Cruz Diaz Carranco, Núria, Josep-
Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i Mercè Aragó.
Pel Poble.
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Sta. Teresa de Lisieux

vigília de diumenge
XXVIIè diumenge Ordinari

St. Francesc d’Assís

Sant Bru
Mare de Déu del Roser

Sts Angels de la Guarda
vigília de diumenge

XXVIIIè diumenge Ordinari
St. Tomàs de Villanueva

Mare  de Déu del Pilar

Sant Calixt, papa
Santa Teresa d’Àvila

vigília de diumenge
XXIXè diumenge Ordinari

St. Ignasi d’Antioquia

Santa Laura

St. Joan Pau II, papa
vigília de diumenge

XXXè diumenge Ordinari

Sant Antoni Mª Claret

Sts. Simó i Judes, apòstols
San Narcís

vigília de diumenge

XXXIè diumenge Ordinari
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