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Mn Esteve Espín Cifuentes

cinefòrum

No fa gaire, un professor d’Ètica filosòfica
ens va recomanar la pel·lícula de ciència-
ficció Blade Runner (Ridley Scott, 1982).
Vaig assabentar-me que estava programada
dintre del cicle d’activitats culturals del poble.
Érem un petit grup de persones i un
excel·lent professor de cinema. L’experiència
de poder compartir aquesta història futurista,
rica en ressonàncies filosòfic-teològiques, va
ser molt gratificant.

Em va cridar molt l’atenció, que els
personatges d’aquesta història
crepuscular i distòpica (que descriu un
model de societat deshumanitzada i
pessimista), no són feliços. Homes i
robots, apareixen, com éssers profundament
desarrelats, a vegades venjatius, buits de
sentit existencial. Vaig recordar la imatge de
Déu que hem rebut en la nostra fe cristiana.
Un Déu que m’ha creat, que «em va estimar
i es va lliurar a si mateix per mi» (Ga 2,20).

Celebrem aquest novembre, una vegada més, a sant Martí de Tours. Nosaltres
continuem caminant, com a parròquia, sobre la gegantina catifa de les seves accions ètico-
religioses. No ens hem de recordar d’ell, com si fos una peça de museu o una presència
buidada de tota capacitat real, per a motivar les nostres vides. Gràcies a personatges com
aquest soldat, bisbe i monjo del segle IV dC, nosaltres vivim una existència esperançada

en la Resurrecció de Crist, en un gran diumenge,
símbol del segle futur.
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reconeixem crist en els germans

exclosos i abandonats

El Papa Francesc a partir de la coneguda paràbola del bon samarità en la que un samarità es
commou i s’implica per a ajudar a un jueu que havia estat ferit quan els jueus menyspreaven als
samaritans; ens crida a fer-nos pròxims i empàtics en vers dels altre, especialment els qui pateixen,
i a reconèixer en cadascun d’ells no només a un germà sinó el mateix Crist:

80. Jesús va proposar aquesta paràbola per respondre una pregunta: Qui és el meu proïsme? La
paraula «proïsme» a la societat de l’època de Jesús solia indicar al que és més proper. S’entenia
que l’ajuda havia de dirigir-se en primer lloc a qui pertany al propi grup, a la pròpia raça. Un samarità,
per a alguns jueus d’aquella època, era considerat un ésser menyspreable, impur, i per tant no
l’incloïa dins dels éssers propers als qui s’havia d’ajudar. El jueu Jesús transforma completament
aquest plantejament: no ens convida a preguntar-nos qui són els que són a prop nostre, sinó a
tornar-nos nosaltres propers, proïsmes.

81. La proposta és fer-se presents davant el qui necessita ajuda, sense importar si és part del
cercle de pertinença propi. En aquest cas, el samarità va ser qui es va fer proïsme del jueu ferit. Per
tornar-se proper i present, va travessar totes les barreres culturals i històriques. La conclusió de
Jesús és: «Has d’anar i fer el mateix» (Lc 10,37). És a dir, ens interpel·la a deixar de banda tota

diferència i, davant del patiment, tornar-nos propers a qualsevol. Aleshores, ja no dic que tinc «proïsmes» als qui
he d’ajudar, sinó que em sento cridat a tornar-me jo un proïsme dels altres.

85. Per als cristians, les paraules de Jesús tenen també una altra dimensió transcendent; impliquen reconèixer el
mateix Crist en cada germà abandonat o exclòs (cf. Mt 25,40.45). De fet, la fe proposa motivacions inaudites per al
reconeixement de l’altre: qui creu està cridat a reconèixer que Déu estima cada ésser humà amb un amor infinit i
que «amb això li confereix una dignitat infinita». A això s’afegeix que creiem que Crist va vessar la seva sang per tots
i cadascun dels homes i dones, per la qual cosa
ningú no queda fora del seu amor universal. I si
anem a la font última, que és la vida íntima de Déu,
ens trobem amb una comunitat de tres persones,
origen i model perfecte de tota vida en comú. La
teologia continua enriquint-se gràcies a la reflexió
sobre aquesta gran veritat.

86. De vegades em sorprèn que, amb semblants
motivacions, l’Església l’hagi trigat tant temps a
condemnar contundentment l’esclavatge i diverses
formes de violència. Avui, amb el desenvolupament
de l’espiritualitat i la teologia, no tenim excuses. No
obstant això, encara n’hi ha que semblen sentir-se encoratjats o almenys autoritzats per la seva fe per sostenir
diverses formes de nacionalismes tancats i violents, actituds xenòfobes, menyspreus i fins i tot maltractaments cap
als que són diferents. La fe, amb l’humanisme que conté, ha de mantenir viu un sentit crític davant d’aquestes
tendències i ajudar a reaccionar ràpidament quan comencen a insinuar-se. Per això és important que la catequesi
i la predicació incloguin de manera més directa i clara el sentit social de l’existència, la dimensió fraterna de
l’espiritualitat, la convicció sobre la inalienable dignitat de cada persona i les motivacions per estimar i acollir tothom.

Traduït al català del castellà: Carta Encíclica Fratelli Tutti
Francisco Badia
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goig i gogistes de teia

A la diada de Sant Martí, en acabar la missa solemne de

Festa Major, cantarem entre tots els goigs en honor al patró

del nostre poble. En aquest article voldria entrar una mica

en els goigs, el gogistes i els valors culturals que

transmeten.

Un goig és una composició poètica, de caràcter popular, que es

canta a la Mare de Déu, a Crist, als àngels o als sants. Es canten

col·lectivament en el marc d’un acte religiós de relleu, com pot

ser una festa major, un aplec o una festivitat. La seva finalitat es

la de demanar la protecció o la d’agrair la intercepció del titular del goig.

Es presenta imprès en una sola fulla. A la capçalera hi trobem escrita la

dedicació, a la part central superior un gravat amb la imatge de l’advocació i

als cossos centrals el text en format de versos per cantar. Li segueix una

oració de responsori i al final hi figuren les dades de l’impressor i l’any d’edició.

Mossèn Santiago Casanova (rector 1963-1972) va publicar a l’any 1976 la «Col·lecció de quaranta goigs de la parròquia
de Teià» en la que examina una bona part de les advocacions piadoses del nostre poble. Al revers d’aquests goigs hi
trobem interessants notícies històriques i que he tingut el goig de consultar moltes vegades per escriure els articles
d’aquesta secció

Els textos dels goigs de l’esmentada col·lecció algunes vegades foren escrits basats en documents antics i anònims i

d’altres per gogistes del nostre poble, com mossèn Santiago Casanova, Antonia Lladó (a. «Annia»), Jacinta Solà (a.

«Cinteta»), Pere Julià (a. «Xurric»), Joaquim Gibernau i Pons, Víctor Ferrús, Benvingut Botey, Mn Josep Anglada i Joan

Bruguera. Aquest darrer té dedicat l’últim goig de la col·lecció i, encara que només és l’autor del de Sant Nicolau, va ser

un reconegut gogista català.

Parlo d’en Joan Bruguera i Valls (1834-1885), pagès, teixidor i gogista que va néixer a Teià, concretament a ca la Laió. De

petit va anar a l’escola del poble i després va ajudar al pares treballant la terra i aprenent l’ofici de teixidor. Rebé instrucció

cristina principalment de la seva mare,  a la que sempre professà gran estimació, dedicant-li ja de gran uns goigs escrits

en honor a Santa Margarida, la seva patrona.

 Amb 18 anys  va anar a treballar a Barcelona, en un taller de productes de merceria, i va començar a escriure les seves

memòries. Aquestes comencen dient: Vaig néixer al 1834 en el pintoresc poble de Teià, abundant de tarongers i de flors».

Ens pot sorprendre l’existència de tarongers en aquell temps al nostre poble, però la benevolència del clima i la millora

dels mètodes de regatge van propiciar la plantació d’aquest arbre a molts horts de Teià. Malauradament, les gelades de

finals del XIX, les malalties dels arbres i la competència de productes més rentables, com la garrofa i la patata primerenca,

van fer que poc a poc pràcticament desaparegués el cultiu de la taronja.

Al 1854, juntament amb altres gogistes com mossèn Miquel Vila, Josep Trulls, Antoni Atxet i molts altres, fundaren la

Societat Gogista de Barcelona. En 14 anys van editar el «Santoral Poètich», col·lecció  de goigs de cada dia de l’any. La

Societat va imprimir molts goig a la Impremta de Lluís Tassó, en paper de fil, alguns d’ells amb l’escut de la societat i,

també, alguns amb lletra de Joan Bruguera.

ESPAI SANT MARTÍ DE TEIÀ

    Joan Bruguera. i Valls
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2022, recollida física d’aliments
i venda de tiquets de 3 •

S’acosten les dates del Gran Recapte, que se celebrarà a finals del mes que ve.
Enguany hi ha força novetats i per això demanem la teva participació per poder
recollir moltes tones d’aliments i molts milers d’euros per facilitar menjar a la gent
que passa gana.
 
La principal novetat és que enguany tornarà a haver-hi recollida física d’aliments.
Després de la pandèmia que tant ens ha condicionat des del 2020, el Banc dels

Aliments torna a demanar a la gent que ompli les banyeres i les caixes que es repartiran
entre desenes de supermercats del Maresme i de tot Catalunya. Aquesta tornada a la recollida
física d’aliments no serà general en tots els supermercats, perquè algunes cadenes no faran
recollida física d’aliments (Mercadona, Consum, Dia) o només la faran en un número limitat
(Bonpreu i Lidl).

A Teià, es farà recollida física d’aliments al Condis del Passeig de la Riera i davant del
Mercat Municipal de Teià el divendres 25 tot el dia i el dissabte 26 de novembre pel
matí, dies en què també els petits comerços vendran tiquets de 3 •; però la campanya
s’allargarà fins al 6 de desembre amb les donacions monetàries en les caixes de tots els
punts de recollida i al Bizum 33596; i fins al 25 de desembre a la web del Banc dels Aliments.
Mercadona no farà recollida física, només recollirà donacions monetàries.

A Teià necessitarem voluntari/es pel punt de recollida davant del Mercat Municipal tot
divendres i dissabte pel matí.

No cal recordar-te la importància del Gran Recapte per aconseguir aliments per als més
necessitats. Al Maresme seguim atenent més de 13.000 persones, que és un 14% més que
abans de la pandèmia. 
 
L’objectiu és ambiciós: entre tots hem d’aconseguir 5 milions de quilos de menjar. No és una
fita qualsevol, però és el mínim que es necessita. I com diu l’eslògan de la campanya,

ajudar, omple.
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per als més desafavorits (fead)

El mes d’octubre hem rebut la segona entrega d’aliments secs provinents de la
Unió Europea. Són aliments que formen part de l’anomenada «cistella bàsica»,
és a dir, aliments que no poden faltar per garantir una alimentació saludable i
equilibrada.

Què és el programa d’ajuda alimentària per a les persones més desfavorides?

És un programa nacional que distribueix aliments a les persones més desfavorides,
cofinançat pel Fons d’ajuda Europea per als Més Desfavorits (FEAD) (2014-2020),
que comprèn la compra d’aliments adquirits en el mercat, el seu subministrament

als centres d’emmagatzematge i distribució de les organitzacions associades de distribució
(d’ara endavant OAD), els qui els distribueixen entre les organitzacions associades de
repartiment autoritzades (d’ara endavant OAR)perquè, al seu torn, ho lliurin gratuïtament a
les persones més desfavorides juntament
amb mesures d’acompanyament, entenent
per aquestes, un conjunt d’actuacions
dirigides a afavorir la inclusió social de les
persones més desfavorides destinatàries de
l’ajuda alimentària.

Els aliments es distribuiran, de manera
gratuïta, entre les persones més
desfavorides. A Teià es fa a través de Càritas.
S’entendrà per persones més desfavorides,
els individus, famílies, llars o grups que es
trobin en situació de pobresa econòmica, així
com les persones sense llar i altres persones
en situació d’especial vulnerabilitat social.

Aquesta circumstància es determinarà
mitjançant informe dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Teià.

adoració eucarística i rosari

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 parem per a la missa (20’00)

Nicola Widmer Andrews



gr
am

iniciem el curs 2022-23

A l’any 1990, arran d’una iniciativa de la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Teià, Mima Sant, va proposar
un programa de voluntariat  amb Gramc de Girona al
qual un grup  de teianencs i teianenques s’hi van apun-
tar  com a Associació local de Teià. Més tard, aquesta
Associació ha es va dissoldre i va anar evolucionant a
l’actual GRAM (Grup de Recolzament i Acollida de
Minories). I és per això que al darrere hi ha una història
d’amistats, complicitats i enriquiment mutu que els qual
hem arribat recentment i treballem al costat d’aquells
fundadors inicials -que encara són al peu del canó- ens

mostra el camí a seguir, unint les nostres energies amb l'experiència i
el saber fer de tants anys amb l’objectiu de la millora continuada en la
nostra tasca.

Actualment, el GRAM segueix ubicat als locals del CASAL PARROQUIAL, al Passeig de la Riera.Seguim fent
acollida, ajudant en la cerca de feina, l’alfabetització i l’aprenentatge de la nostra llengua, l'acompanyament en
tasques administratives, ...en el cas dels adults. Pel que fa als infants, atenem els que ens envia Serveis Socials
i estem amb coordinació amb l’Escola i l’Institut. El voluntaris venim d’àmbits laborals diversos i treballem junts,
de forma desinteressada, per fer el millor possible la nostra labor. També, comptem amb la col·laboració del
Servei Comunitari dels alumnes de 4rt ESO de l'Institut Turó d’en Baldiri- Aquests curs hem ampliat l’horari a tres
dies per setmana.

Atès que  el nostre objectiu integrador per tal que joves, nens i adults tinguin oportunitat de conèixer i participar
de la cultura i tradicions del nostre poble, organitzem  diverses activitats: per Nadal, per exemple fem Cagar el
tió, per Setmana Santa fem sortides a l’entorn com anar  d’excursió al Refugi del Vedat amb un picnic.. Dins de
les activitats culturals, anem al teatre familiar dins les programacions que es fan a Teià, acompanyats per algunes
mares . I, per final de curs, com a recompensa per la feina feta, amb la col·laboració del Tennis Teià, vam jugar
al tennis, frontó, futbol... i vam acabar  amb una  pizza.

Al juliol passat, a més dels quaderns de repàs que vam seguir durant  tot el mes,  ens preocupava que les
activitats d’aquests in-
fants, durant la resta
d’estiu, fos nul·la. Així,
doncs, es va poder ges-
tionar  una beca per a què
tres nens poguessin anar
al Campus del Tennis i la
resta,  el Gram, va poder
assumir la  seva ins-
cripció,  al Casal d’Estiu
del poble “Brúixola”.

Enguany, ens han fet una donació d'ordinadors, en un estat molt accep-table, i que un voluntari ha anat “posant
a punt” i ha actualitzat els programes. Pel que fa a la sala, que estava molt deteriorada l’hem pintat, hem canviat
les taules i ja hem començat aquest nou curs amb infants i adults amb molta il·lusió i nous projectes.

De moment, hem començat pel “Tunel del Terror”l i la Castanyada.... I SEGUIM!!!
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     medjugorge: missatge de 25 d’octubre de 2022
«Estimats fills, l’Altíssim em permet ser amb vosaltres per ser la vostra alegria i camí
d’esperança, perquè la humanitat s’ha decidit per la mort. Per això Ell m’ha enviat a
ensenyar-vos que sense Déu no teniu futur. Fills meus, sigueu instruments d’amor per a
tots els que no han conegut el Déu de l’amor. Testimonieu amb alegria la vostra fe i no
perdeu l’esperança en el canvi del cor humà. Jo estic amb vosaltres i us beneeixo amb
la meva benedicció maternal. Gràcies per haver respost a la meva crida!.»

•

•

•

•

•

•

agenda mes de novembre

Sant Rosari per Tots Sants: El dilluns 1 de novembre, a les 16,30 hores, com cada
any, es resarà el Sant Rosari a la Capella del Cementiri.

Ofici de Sant Martí: El divindres, dia
11 de novembre a les 11,00 hores, tindrà
lloc l’Ofici a llaor del nostre patró Sant Martí
de Tours. L’Eucaristia estarà presidida pel
Bisbe auxiliar de la Diòcesi de Barcelona
Mons. Javier Vilanova, i pels preveres del
nostre arxiprestat. El Cor parroquial de Teià
acompanyarà l’acte amb els seus cants, i
al final es cantaran els tradicionals Goigs
de Sant Martí.

Grup de «Caminants»: El divendres,
dia 18 de novembre, de  21 a 22  hores, a
la rectoria, trobada d’adults per aprofundir
el llibre «GRUPS DE JESÚS» de José
Antonio Pagola.

Gran Recapte: El divendres 25 de novembre i el dissabte 26 de novembre, es farà el
Gran Recapte de Càritas a tota Catalunya, també a Teià. Aquest any tenim 2 punts de recollida
al Condis del Passeig de la Riera i davant del Mercat Municipal de Teià i també necessitem
voluntaris. Interessats poseu-vos en contacte amb la Nico, tel. 679.85.50.23.

Final de l’any litúrgic:::::     El diumenge 20 de novembre, amb la celebració de la Solemnitat
de nostre Senyor Jesucrist Rei de tot el món, se’ns convida a fixar la mirada en Jesucrist
en tant que cap o líder d’una comunitat que té un projecte de vida molt clar. La proposta de
Jesús és que la seva comunitat sigui llavor o ferment d’un món on regnin la veritat i la vida, la
justícia, l’amor i la pau. Jesús assumeix la condició reial, no a imatge dels monarques del seu
temps, sinó del seu Pare celestial.  Dona una nova llei, el manament de l’amor. Amb aquesta
festa finalitza l’any litúrgic, cicle B,  en que hem llegit i escoltat l’evangeli de Marc.

Advent: El diumenge 27 de novembre, comença l’Advent, i el nou any litúrgic, cicle C,
en el que l’evangeli de Lluc l’anirem escoltant al  llarg de tot l’any. El temps d’Advent comença
cada any amb un toc d’atenció per no caure en la rutina. Déu ens convida a estar atents, en
actitud de pregària. L’evangeli de Lluc ho expressa així: «Estigueu atents sobre vosaltres:



intencions de les misses de novembre
TOTS SANTS

missa de difunts
St. Martí de Porres

St.  Carles Borromeu

vigília de diumenge
XXXIIè diumenge Ordinari

Sts. Pere Poveda i
Innocenci preveres i

companys màrtirs

Dedicació basílica laterà
St. Lleó el Gran, papa

SANT MARTÍ DE TOURS

vigília de diumenge

XXXIIIè diumenge Ordinari
 Sant Leandre

Santa Isabel d’Hongria
Dedicació catedral BCN

Dedicació basíliques
St. Pere i Pau, apostols

vigília de diumenge

Presentació Verge de Maria

Solemnitat Jesús Crist Rei

St. Andreu Dung Lac i
companys màrtirs

vigília de diumenge

Diumenge I d’ADVENT
Sant Ruf

Sant Andreu Apòstol

moviment parroquial

Defuncions
Margarita Quera Casases (3-X-2022) 95 anys
Marti Carandell Roses (10-X-2022) 87 anys
                                                      In pace Christi

dt. 1     12’00h.

dc. 2         20’00h.
dj. 3         8’00h.
dv. 4        8’00h.
dg. 5        8’00h.
              20’00h.
dg. 6       12’00h.
dl. 7         8’00h.

dt. 8        8’00h.
dc. 9       8’00h.
dj. 10      8’00h.

dv. 11      11’00h.
ds.12       8’00h.
              20’00h.

dg13       12’00h.

dl. 14      8’00h.
dt. 15        8’00h.
dc. 16        8’00h.

dj. 17       8’00h.
dv. 18        8’00h.

ds. 19       8’00h.
              20’00h.

dg. 20        8’00h.

dl. 21     12’00h.
dt. 22        8’00h.
dc. 23        8’00h.

dj. 24       8’00h.

dv. 25        8’00h.
ds. 26       8’00h.
              20’00h.

dg. 27        8’00h.
dl. 28     12’00h.
dt. 29     12’00h.
dc. 30        8’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll,
Miquel i Genoveva.
Josep-Maria Marcual Novell.
Pel Poble.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Gemma Llorca Gil.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i
Maria-Teresa Mateu Sala.

Salvador Vidal Vidal.
Pel Poble.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey, Josep Maria
Mónico 1er anv.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà. Carme Gibernau.
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria
Delgado i Núria Joaquim, Francisco Montanya.
Pel Poble.

Pel Poble.
Pel Poble.
Animes del Purgatori, Xavier Puigoriol Blanch,Joan Puigoriol i
Rosa Blanch Arades.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.

Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Pepita Llado Casals, Jaume Llado Casals,
Tomas Llado Castañe, Antonia Casals Blay, Fam. Villagrasa
Bransuela.
Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol Solanas, Domingo
Solanas Palomas, Carmen Marrugat Marrugat i Esposos
Travé, Pepeta Montserrat i Pepeta Casellas.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
24 Francisco Badia i Mercè Ortega, Jacinta Sola Targarona, Dif.
Fam. Duran-Solà, Joan Ribas, Fam. Llado-Ramèntol i Israel
Moreno.
Pel Poble.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu, difunts Fam. Riba-Oller.
Pel Poble.
Pere Creus Botey.
Jaume Saurel Milián i Mari Cruz Diaz Carraco Núria, Josep-Mª,
Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i Mercè Aragó.

Baptismes
Jan Tomás Diego (15-X-2022)
Gisele Marti (15-X-2022)
                     Ad multos annos!
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