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24 de juliol de 2016 Diumenge XVII durant l’any 

Lectures
Diumenge XVII durant l’any

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Cita a Cracòvia

Amb molta il·lusió he esperat aquesta cita a Cracòvia, 
on acompanyo joves de Catalunya que, com els de 

totes les latituds del món, responen a la crida d’una nova 
Jornada Mundial de la Joventut, la número 31 des que sant 
Joan Pau II va convocar la primera a Roma l’any 1984.

He tingut l’oportunitat joiosa d’assistir a la de Colònia 
i a la de Madrid, al costat de Benet XVI. Són moments 
inoblidables per als centenars de milers de persones 
presents, una manifestació de fe i d’esperança per a 
l’Església i la humanitat.

En aquesta ocasió és el papa Francesc qui convoca i ho fa 
en l’Any Jubilar de la Misericòrdia, i a Cracòvia, la ciutat 
estimada per sant Joan Pau II, on va cursar estudis i va ser 
arquebisbe abans de ser elegit per a la seu de Pere. Aquests 
dies ens donaran ocasió de visitar Czestochowa, on als 
peus de la Verge Negra posaré les peticions i les inquietuds 
de tots els presents i, especialment, de totes les persones 
de la nostra arxidiòcesi que ens acompanyaran amb el cor.

Els joves tindran ocasió de pregar en un santuari marià 
de tanta devoció, i de visitar un dels llocs més simbòlics 
de les tragèdies que han solcat la història: el camp de 
concentració d’Auschwitz, a només 35 quilòmetres de 
Cracòvia, on van ser internats 1.300.000 persones de les 
quals van morir-ne més d’un milió, jueus majoritàriament. 
Són fets que molts joves coneixen pel cinema, com la 
pel·lícula La llista de Schindler, l’alemany que va aconseguir 

salvar molts jueus invocant la necessitat que treballessin a 
la seva fàbrica d’armes, instal·lada precisament a Cracòvia.

La JMJ serà un encontre amb Polònia, una immersió en 
escenaris europeus històrics, però sobretot una ocasió 
per a la trobada més feliç que algú pot tenir: amb la 
misericòrdia de Déu. Els qui ja no som joves estarem allí 
també molt a gust, perquè no envelleix l’amor a Déu «que 
alegra la meva joventut».

Demano que per a molts joves aquesta estada a Cracòvia 
suposi una reafirmació de la seva fe si la tenien abandonada 
o un abans i un després en les seves vides. La universalitat 
de l’Església es palpa en aquestes trobades i ajuda, a 
través de la recepció dels sagraments de la penitència i 
de l’eucaristia, a emprendre un camí d’identificació amb 
la voluntat de Déu. Que els joves, en la seva recerca de la 
felicitat, trobin l’Amor i amb ell els arribarà la felicitat.‘

Serà una ocasió per a la trobada més 
feliç que algú pot tenir: 
amb la misericòrdia de Déu

Lectura del llibre del Gènesi 
(18, 20-32)

En aquells dies, el Senyor 
digué: «Quin clam tan fort 
a Sodoma i a Gomorra! Que 

n’és de greu el seu pecat! Hi baixaré a 
veure si tota la ciutat es comporta com 
ho denota aquest clam que m’arriba. Si 
no és tota la ciutat, vull saber-ho.» Els 
dos homes que acompanyaven el Senyor 
se n’anaren en direcció a Sodoma, però 
Abraham es quedà encara davant el 
Senyor. Llavors Abraham s’acostà i digué: 
«De debò que fareu desaparèixer tant el 
just com el culpable? Suposem que a la 
ciutat hi hagués cinquanta justos. Els faríeu 
desaparèixer? No perdonaríeu la població 
per amor dels cinquanta justos que hi 
hauria? Mai de la vida no podreu fer una 
cosa així! Fer morir el just amb el culpable? 
Que el just i el culpable siguin tractats 
igual? Mai de la vida! Vós que judiqueu 
tot el món, us podríeu desentendre de 
fer justícia?» El Senyor respongué: «Si 
trobava a la ciutat de Sodoma cinquanta 
justos, per amor d’ells perdonaré tota la 
població.» Abraham insistí: «Encara goso 
parlar al Senyor, jo que sóc pols i cendra. 
Suposem que, per arribar als cinquanta 
justos en faltessin cinc. Per aquests cinc 
que falten, destruiríeu tota la ciutat?» Ell 
contestà: «No la destruiria si hi trobava 
quaranta-cinc justos.» Abraham li tornà a 
parlar: «Suposem que només n’hi hagués 
quaranta.» Li respongué: «No ho faria 
per consideració a aquests quaranta.» 
Abraham continuà: «Que el meu Senyor 
no s’enfadi si insisteixo: Suposem que 
només n’hi hagués trenta.» Ell respongué: 
«No ho faria per consideració a aquests 
trenta.» Abraham insistí: «Encara goso 

parlar al meu Senyor. Suposem que 
només n’hi hagués vint.» Ell contestà: «No 
la destruiria per consideració a aquests 
vint.» Abraham insistí de nou: «Que el 
meu Senyor no s’enfadi si insisteixo per 
darrera vegada: Suposem que només 
n’hi hagués deu.» Ell respongué: «No 
la destruiria per consideració a aquests 
deu.»

Salm responsorial 
[137,1-2a.2bc-3.6-7.8 (R..: 3a)]

Us enalteixo amb tot el cor, Senyor,
us vull cantar a la presència dels àngels.
Em prosterno davant el santuari.

R. Senyor, sempre que us invocava 
m’heu escoltat.

Enalteixo el vostre nom,
perquè estimeu i sou fidel.
Sempre que us invocava, m’heu escoltat,
heu enfortit la meva ànima. R.

El Senyor és excels, 
però es mira els humils,
mentre que els altius, 
els esguarda de lluny.
Si passo entre perills, em guardeu la vida,
detureu amb la mà l’enemic.
La vostra dreta em salva. R.

Que el Senyor continuï afavorint-me.
El vostre amor perdura sempre.
Acabeu la vostra obra, Senyor. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Colosses 
(2,12-14)

Germans, pel baptisme fóreu sepultats 
amb Crist, i amb ell també vau ressuscitar, 
perquè heu cregut en el poder de Déu 
que el va ressuscitar d’entre els morts. 
Vosaltres éreu morts per les vostres culpes 

i perquè vivíeu com incircumcisos, però 
Déu us donà la vida juntament amb el Crist, 
després de perdonar-vos generosament 
totes les culpes i de cancel·lar el compte 
desfavorable on constava el nostre deute 
amb les prescripcions de la Llei; Déu retirà 
aquest document i el clavà a la creu.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(11,1-13)

Un dia Jesús pregava en un indret. Quan 
hagué acabat, un dels deixebles li demanà: 
«Senyor, ensenyeu-nos una pregària com 
la que Joan ensenyà als seus deixebles.» 
Jesús els digué: «Quan pregueu digueu: 
Pare, que sigui honorat el vostre nom, que 
vingui el vostre Regne, doneu-nos cada dia 
el nostre pa, i perdoneu-nos els pecats, 
que nosaltres mateixos també perdonem 
tots els qui ens han ofès, i no permeteu 
que caiguem en la temptació.» Després 
els deia: «Si algú té un amic, i aquest el va 
a trobar a mitjanit i li diu: Amic, deixa’m 
tres pans, que acaba d’arribar de viatge 
un amic meu i no tinc res per donar-li. Qui 
de vosaltres li respondria de dins estant: 
No m’amoïnis; la porta ja és tancada i jo 
i els meus fills ja som al llit; no em puc 
aixecar a donar-te’ls? Us asseguro que, si 
no us aixecàveu per fer un favor a l’amic, 
la mateixa impertinència us obligaria a 
aixecar-vos per donar-li tots els pans que 
necessita. I jo us dic: demaneu, i Déu us 
donarà, cerqueu, i trobareu, truqueu, i 
Déu us obrirà, perquè tothom qui demana 
obté, tothom qui cerca troba, a tothom 
qui truca li obren. Si un fill demana 
un peix al seu pare, qui de vosaltres li 
donaria una serp en lloc del peix? O bé, 
si li demana un ou, qui de vosaltres li 
donaria un escorpí? Penseu, doncs, que 
si vosaltres que sou dolents, sabeu donar 
coses bones als vostres fills, molt més el 
Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui 
l’hi demanen.»

Cerqueu i trobareu, truqueu, i Déu us obrirà 
Recordes qui et va ensenyar a pregar? Els deixebles demanen a Jesús que els n’ensenyi. Recordes quines pregàries resaves d’infant, 
d’adolescent, de jove, d’adult?
Jesús per parlar-nos de la pregària posa com exemple l’amistat. Ens convida a confiar, en l’Abbà Pare, amb familiaritat, sense filtres 
ni estratègies. Perquè el Pare escolta els qui preguen, però moltes vegades la pregària esdevé feixuga, impersonal, sense temps, 
immediata i interessada. Hem reduït el temps a la pregària, la capacitat del silenci interior, la relació personal amb Déu.
Necessitem pregar, la persona experimenta la insatisfacció que produeix en el cor humà el buit interior, la trivialitat del que és quotidià, 
l’avorriment de la vida i la incomunicació amb el Misteri. Necessitem pregar per trobar silenci, serenitat i descans que ens permetin 
seguir el ritme de les ocupacions diàries. Ho necessitem per trobar la veritat, per alliberar-nos del que no ens deixa apropar-nos a Déu 
amb una actitud agraïda, festiva i creadora.
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—El pelegrinatge diocesà al Santuari de Lourdes, 
en primer persona 

—Obres de misericòrdia... Vestir al despullat 
El rober Filigrana de Torredembarra  

DESTAQUEM...
Enfoca el codi QR 

i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

(p.2) (p.5)

Obres de misericòrdia... Vestir el despullat

Mirada endins Enric Mateu Usach, pvre.

Iris Figuerola Biscamps, responsable del rober Filigrana de Torredembarra:

«La roba que no utilitzem sempre pot fer favor a una altra persona»

Actualment l’arxidiòcesi compta amb un total de disset 
robers distribuïts per diferents poblacions. Segons 

Càritas Diocesana de Tarragona, més de tres-cents voluntaris 
en fan possible el bon funcionament d’aquest projecte que 
es va iniciar l’any 1996. Avui conversem amb la responsable 
del rober Filigrana a Torredembarra.

—Quan es va posar en marxa el rober a Torredembarra?

Ja fa molts anys que estem en marxa. Quan vam començar 
només obríem un dia a la setmana. De la manera actual deu 
fer sis o set anys.

—Amb quants voluntaris es compta?

Actualment som setze voluntàries.

—D’on prové aquesta roba i quin procés se segueix?

A l’entrada de la nostra Casa Sant Josep, c/ Camí Vell n. 14, 
tenim un armari on tothom pot fer arribar la roba que ens 
vulgui donar encara que el Rober estigui tancat.

La roba prové de donants anònims. La nostra tasca consisteix 
a seleccionar aquestes peces i, si convé, les rentem, les 
posem a punt de la manera que facin més goig i les exposem 
al nostre rober.

—Quin és el funcionament d’un rober filigrana?

Per funcionar bé el rober hem d’estar molt d’acord amb el 
nostre magatzem. Quan entra la roba, la pesem —és l’única 
manera de tenir-ne un control— i passa al magatzem, on es fa 
la tria. La roba que és bona i de temporada passa a la botiga, 

on la «venem» a un preu simbòlic o en molts casos la donem. 
La resta es guarda al magatzem o s’envia a Tarragona. És molt 
important tenir el magatzem ben classificat i amb totes les 
coses a la vista, per tal de no perdre temps.

—Quantes atencions han realitzat al llarg del 2015?

Podríem dir que hem fet unes 8.000 atencions. 

—Per què és important educar i fomentar el consum 
responsable?

Perquè ens hem d’acostumar a no llençar la roba perquè sí. 
La roba que no utilitzem sempre pot fer favor a una altra 
persona; sobretot la robeta de les criatures, que creixen molt 
de pressa i de seguida els queda petita. Tampoc no cal tenir 
l’armari ple de roba que no ens posem.

art
Imatges dels nostres sants. Sant Jaume el Major (IV)

El Museu Diocesà de Tarragona conserva un retaule gòtic, atribuït a Joan Mates, 
dedicat a sant Jaume el Major i procedent de Vallespinosa (Conca de Barberà). La 

taula central representa l’Apòstol vestit de pelegrí amb dos elements que el caracteritzen 
com a tal: el capell d’ala ampla i el bordó. A la nostra diòcesi hi ha moltes esglésies 
dedicades a sant Jaume, mostra de la gran devoció que rep des de fa molts segles i de 
la importància del Camí de Sant Jaume a les nostres contrades.

Sofia Mata de la Cruz, 
directora del Museu Diocesà de Tarragona 
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agenda

29 de juliol

—Concert d’orgue a l’església parroquial de Sant Salvador 
del Vendrell, a càrrec d’Eudald Dantí, a les 22.00 h. Organitza 
l’Associació Catalana de l’Orgue.

30 de juliol

—Aplec a l’ermita de Sant Fructuós de Lilla, a la Conca de 
Barberà, a les 17.00 h. Celebració de l’eucaristia seguida 
d’un berenar.

30 de juliol
—Concert d’orgue a l’església parroquial de Sant Pere 
Apòstol de Montbrió del Camp, a càrrec d’Eudald Dantí, a 
les 21.15 h. Organitza l’Associació Catalana de l’Orgue.

De l’1 al 6 d’agost 

—II Trobada d’animadors de cant per a la litúrgia a 
Montserrat, a càrrec d’Esteve Costa. Més informació al web 
www.trobadesanimadorsdecant.cat.

Any sant de la misericòrdia
   8 de desembre de 2015 
 20 de novembre de 2016

En primera persona en un minutper a reflexionar

Cicle C / Litúrgia de les Hores: Semana I

Diumenge, 24: Diumenge XVII de durant l’any 
[Gn 18, 20-32; Salm 137, 1-2a.2bc-3.6-7.8; Col 2, 12-14; 
Lc 11, 1-13  (LE/LH pròpies)] I vespres de la solemnitat 
de sant Jaume, apòstol

Dilluns, 25: Sant Jaume, apòstol (Sol) [Ac 4, 33; 5,12.27-33; 
12,1b-2; o bé: Ac 11,19-21; 12,1-2.24; Salm 66, 2-3.5.7-8; 
2Co 4, 7-15; Mt 20, 20-28 (LE/LH pròpies)]

Dimarts, 26: Sant Joaquim i Santa Anna, pares de la Verge 
Maria (MO) [Jer 14,17-22; Salm 78, 8.9.11.13; Mt 13, 36-43]

Dimecres, 27: [Jer 15,10.16-21; Salm 58, 2-3.4-5a.10-
11.17.18; Mt 13, 44-46] Sant Cugat, màrtir

Dijous, 28: [Jer 18,1-6; Salm 145, 1-2.3-4.5-6; Mt 13, 47-53] 
Sant Pere Poveda / Santa Caterina Thomàs, verge

Divendres, 29: Santa Marta (MO) [Jer 26, 1-9; 
Salm 68, 5.8-10.14; Jn 11,19-27; o bé: Lc 10, 38-42]

Dissabte, 30: [Jer 26, 11-16. 24; Salm 68, 15-16.30-31. 33-
34; Mt 14, 1-12] Beats Eusebi Forcades i Antoni Llauradó i 
companys, màrtirs, de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
(ML); Sant Pere Crisòleg, bisbe i doctor de l’Església (ML)

Diumenge, 31: Diumenge XVIII de durant l’any 
[Ecle 1,2; 2,21-23; Salm 94, 1-2.6-7.8-9; Col 3, 1-5.9-11; 
Lc 12, 13-21 (LE/LH pròpies)]

Litúrgia
de la setmana

Feia anys que desitjava fer aquest pelegrinatge, però per un 
motiu o per un altre no trobava el moment. Podríem dir 

que «les coses bones de la vida a vegades es fan esperar».

Alguns, abans de marxar, em vam voler explicar el que per a 
ells havia estat pelegrinar a Lourdes, però he de reconèixer 
que no vaig prestar gaire atenció al que deien, no per mala 
educació, sinó perquè no em volia fer una idea preconcebuda. 
Sentia la necessitat d’anar-hi amb el cor obert, net, sense 
cap tipus de prejudicis, i que tot el viscut fos el resultat d’una 
experiència pròpia.

Ara que sóc a casa vull compartir amb vosaltres aquesta 
experiència. He viscut tantes, tantes coses, que em sembla que 
podria escriure un llibre, però em limitaré al més essencial. 
Tot gira entorn un mateix denominador comú: «Amor i 
fraternitat entre germans.» Tant se val d’on véns, color, raça, 
religió, ideals polítics…, a Lourdes tots ens unim en un mateix 
objectiu: «Donar-te als altres», ja sigui per qüestió de fe, per 
experiència personal envers una malaltia o perquè ho has 
viscut de molt a prop amb familiars o amics.

Allà tot conflueix en un sol esperit: «Vetllar i protegir els més 
febles.» I tot sempre amb alegria, amb il·lusió, amb fe, una fe 
que creix per moments i que et convida a donar tot l’amor que 
neix en el més profund del nostre cor, que brolla com l’aigua 
d’una font. Potser la mateixa font que va descobrir Bernardeta.

He begut tant d’aquesta font que ara sento la necessitat de 
compartir aquesta aigua aquí, amb la família, els amics, amb 
tots aquells que ho necessitin. No sé si el meu testimoni serà 
d’utilitat per als altres, no sé si servirà per a canviar i millorar 
el món, però el que sí que us puc dic és que jo he tornat 
completament renovada, alliberada i esperançada.

Paqui Rodríguez Báñez,
Infermera de l’Hospitalitat

Lourdes: Un amor que brolla 
com l’aigua d’una font

Les llàgrimes de la pecadora obtenen el perdó 
(cf. Lc 7,36-50)

[…] La dona pecadora ens ensenya la relació entre fe, amor i 
agraïment. Li han estat perdonats «molts pecats» i per això 
estima molt; en canvi «aquell a qui poc és perdonat, estima 
poc» (v. 47). També el mateix Simó ha d’admetre que estima 
més aquell a qui se li ha perdonat més. Déu ens ha posat a 
tots en el mateix misteri de misericòrdia, i d’aquest amor, que 
sempre ens va al davant, tots nosaltres aprenem a estimar. 
Com recorda sant Pau: «En ell [Crist], per la seva sang, hem 
obtingut la redempció, el perdó dels nostres pecats. La 
riquesa de la gràcia de Déu s’ha desbordat en nosaltres. Ell 
ens ha omplert de tota saviesa i intel·ligència» (Ef 1,7-8). En 
aquest text, la paraula gràcia és pràcticament sinònim de 
misericòrdia, i diu que s’ha desbordat, és a dir més del que 
esperem, perquè implementa el pla de salvació de Déu per a 
cada un de nosaltres.

Estimats germans, reconeguem el do de la fe, donem gràcies 
al Senyor pel seu amor tan gran i immerescut! Deixem que 
l’amor de Crist es vessi sobre nosaltres: en aquest amor el 
deixeble es basa i es fonamenta; amb aquest amor cadascú 
es pot nodrir i alimentar. Així, en l’amor agraït que nosaltres 
vessem sobre els nostres germans, a les nostres cases, en 
família, a la societat, es comunica a tots la misericòrdia del 
Senyor.

De la catequesi del papa Francesc del 20 d’abril de 2016

Quan l’amor fa vacances

Avui em pregunto què passa quan l’amor fa vacances? 
Quan l’amor fa vacances la fe se’n ressent, la caritat es 

quantifica i l’esperança s’esfuma. Quan l’amor fa vacances 
la gratuïtat és un absurd i l’agraïment —ai l’agraïment— es 
converteix en un deure dels altres.

Quan l’amor fa vacances el jo és més fort que l’altre, les 
persones, actors d’un relat egocèntric i narcisista, i Déu… 
queda lloc per a Déu quan l’amor fa vacances?

Si l’amor és un principi, un valor, una vocació, un compromís, 
on queda tot això si arriba un moment que podem dir a la 
pràctica que fa vacances?

L’amor esdevé un relatiu més, un opinable, un vassall de la 
meva voluntat, i perd així la seva essència, que és ser un 
absolut.

Ja sé que cap de vosaltres no vol que l’amor que us tenen 
faci vacances, ningú no vol que es descuidin d’estimar-lo, de 
cuidar-lo, de recordar-lo, d’acompanyar-lo. Ningú!

Igualment espero que cap de nosaltres, conscientment, 
vulguem oferir un amor capritxós i inconstant als qui tenim 
al voltant. Per aquest motiu m’agradaria que tots plegats 
ens preguntéssim com vivim el nostre amor a Déu. L’amor al 
Pare de Misericòrdia i Déu de tot consol, el Fill que és llum i 
paraula, i l’Esperit que és saviesa, força i sosteniment. ¿Com 
vivim l’amor a aquell de qui hem rebut la vida i una missió, 

nosaltres, que som el blanc de tota esperança divina, la 
nineta de la seva creació fecunda.

Estimats, que l’estiu i el trencament amb molts dels ritmes 
que anem mantenint al llarg de l’any no posterguin la 
familiaritat, l’hàbit i l’ofrena a aquell que no fa vacances per 
nosaltres.

Perquè estimats, això de la fe va d’amor, i l’amor va de 
fidelitat. Com diu sant Joan de la Creu, al final de la vida 
se’ns jutjarà per l’amor: a Déu i als germans.

Perquè l’amor de Déu no fa vacances, ell us espera novament 
cada diumenge al voltant de l’altar.

Simó Gras, pvre. 

—43a edició dels Cursos Bíblics. Una cinquantena de persones han participat, del 4 al 8 de juliol, a Tarragona, dels Cursos 
Bíblics d’Estiu organitzats conjuntament per l’Associació Bíblica de Catalunya i l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant 
Fructuós, en horari de matí i/o tarda. Enguany també s’ha comptat amb participants procedents dels bisbats de Tortosa, Vic i 
Barcelona. Aquest any el biblista Dr. Joan Ferrer juntament amb el professor Joaquim Malé, al matí, han aprofundit en diversos 
textos del Pentateuc, els cinc primers llibres de la Sagrada Escriptura, mentre que el professor Josep Lluís Arín, biblista i vicari 
general del bisbat de Tortosa, en horari de tarda, ha tractat les cartes de Pau (II) centrant-se en la carta als Filipencs, Romans, 
Colossencs i Efesis, i Timoteu i Titus. 

—Convivències d’estiu a Mallorca. Del 5 al 9 de juliol seixanta 
adolescents, joves, catequistes i mossens van gaudir plegats d’uns 
dies de convivència a Mallorca organitzats per la Delegació diocesana 
de pastoral de joventut. Els joves de la nostra arxidiòcesi van tenir 
l’oportunitat de conèixer l’experiència d’un immigrant del Senegal 
que els va explicar totes les vicissituds per les quals va haver de 
passar per arribar a l’Estat i forjar-se un futur amb esperança; van 
descobrir les platges i els racons més bonics de l’illa, com Pollença, 
Valldemosa, Formentor i la ciutat de Palma; i hi va haver moments per al treball i la reflexió que van culminar amb les pregàries 
i la celebració de l’eucaristia al Santuari de la Mare de Déu del Lluc, patrona de Mallorca.

—Col·loqui català de Parròquies a Reus. Una cinquantena de persones entre laics i preveres van participar, els dies 8 i 9 
de juliol, a la Parròquia de Sant Joan Baptista de Reus, en una trobada per a preparar el Col·loqui Europeu de Parròquies 
que tindrà lloc l’any vinent a Barcelona amb el lema: «Poble en marxa: poble amb una missió». La trobada va comptar amb 
les intervencions de Mn. Miquel Barbarà i Mn. Antoni Pérez de Mendiguren, entre d’altres, que van explicar els diferents 

reptes que tenen les parròquies avui i van fixar la mirada al 
passat per a veure com les primeres comunitats cristianes 
responien als reptes de l’època, respectivament. També 
hi va participar el vicari general de la diòcesi francesa de 
Rodez, Bernard Quintard. A la part final del col·loqui es va 
formular i treballar el qüestionari per al Col·loqui Europeu 
de Parròquies que es farà a Barcelona del 9 al 14 de juliol 
de 2017.

—Els dolços de les Clarisses. Des de fa més d’un any les germanes Clarisses de Reus elaboren, a l’obrador del seu Monestir, 
diferents tipus de galetes, uns dolços que de mica en mica també es van comercialitzant en algunes botigues, la més recent 
ha estat La Botiga de la Catedral (c/ Mare de Déu del Claustre de Tarragona, 5). La comanda d’aquests dolços també es pot 
fer directament al Monestir trucant per telèfon o enviant un correu electrònic (tel. 977 77 30 10 / clarissesreus@hotmail.
com), i també es venen en dos establiments de la ciutat de Reus: a la botiga Trencanous, situada al carrer Major, i a la Llibreria 
Catòlica, al carrer Sant Llorenç. Els preus oscil·len entre vuit i deu euros cada caixa, segons el tipus de galetes.

publicació

Converses sobre educació en el 
lleure i acció social

Pareja, Nati, i Vergara, Isabel 
(coord.). Ed. Claret i Fundació Pere 
Tarrés, 2015. 172 p. PVP: 15,00 €.

«El valor de les colònies, dels 
esplais, dels casals, l’educació 
social, el treball social, la 
formació de monitors, l’educació 
ambiental, l’atenció a col·lectius 
vulnerables com ara la pobresa 

infantil, l’espiritualitat, la gestió del Tercer 
Sector són alguns dels temes que es poden trobar en 
aquest llibre. Es tracta d’un recull d’articles de professionals 
i voluntaris que amb el seu coneixement han contribuït a 
generar espais de reflexió i intercanvi en els àmbits on la 
Fundació Pere Tarrés intervé per aconseguir una societat 
millor.»

Aquest llibre es pot trobar a la Llibreria de l’Arquebisbat 
(c/ de Sant Pau 4, Tarragona)


