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Reestructuració de misses

Degut a la manca de preveres que servim les nostres Parrò5.- La importància de l'Eucaristia. L'Església ha rebut l'Eucaquies i a la seva edat avançada, ens hem hagut de plantejar una ristia de Jesús, el Senyor, com el do per excel·lència, on Crist marevisió i una reflexió sobre les celebracions de l'Eucaristia que teix es fa present. És, per tant, l'Eucaristia el Sagrament de l’amor
tenim setmanalment a la nostra ciutat de Manacor. Actualment, més gran, És aquí on Jesús ens mostra un amor que arriba fins “a
entre les parròquies de Crist Rei, dels Dolors i de Sant Pau, a més l'extrem” (Jn 13,1), un amor que no coneix mesura.
dels altres llocs de culte, com Sant Josep, el monestir de les monCom diu el Concili Vaticà II, el sacrifici eucarístic és “font i
ges Benedictines, les capelles del Serralt, Fartàritx, Residència i cim de tota vida cristiana”. A l'Eucaristia, Crist mateix s’entrega
el Convent de sant Vicenç Ferrer..., se celebren 42 misses a la set- com a Pa de Vida present sota les eècies del pa i del vi, ens dóna
mana. A més, s'hi han d'afegir els baptismes, matrimonis, prime- la seva Paraula i el seu Eerit d'Amor i eerança que ens refà
res comunions, sagrament de la reconciliació per Advent i les forces en el nostre caminar com a deixebles.
Quaresma i altres celebracions amb motiu d'una feﬆa eecial...
L'Eucaristia és una anticipació sacramental de la glòria a la
Aquest tema ha eﬆat traat pel nostre Consell Interparro- que tots eﬆam cridats: la comunió i participació amb Déu-Amor,
quial, que ha elegit una comissió eecífica formada per tres que ens uneix més estretament a Ell i a tots els germans.
membres del Consell (un de cada parròquia) més tres preveres
Per tot això, pensam que l'Eucaristia no es pot celebrar ni
per a estudiar a fons la problemàtica. La comissió ha arribat a la viure de qualsevol manera. Cal que estigui ben preparada: amb
conclusió que s'ha de dur a terme una reducció de misses per una els seus cants, monicions, lectures, homilia, pregàries, ofrenes...
sèrie de raons:
Que sigui també una celebració participada, viscuda, preﬆant
1.- Els nostres preveres són pocs i, sobretot, amb una edat atenció a la Paraula de Déu, a tots els seus signes i símbols, a tot
bastant avançada, amb les mancances que això suposa. La qual el que s'esdevé en aqueﬆa gran celebració. Per tant, la intenció
cosa fa que ja no es puguin atendre com cal totes aqueﬆes cele- no seria dir una gran quantitat de misses, sinó que les misses cebracions esmentades.
lebrades siguin lo més dignes possible.
2.- La tasca dels preveres no es limita només a la celebració
De manera eecial la missa del Diumenge, Dia del Senyor,
de l'Eucaristia. El prevere també ha d'atendre la catequesi, els ma- ens ha de dur a tres coses:
lalts, acompanyar grups de lectio divina, preparar els qui han de
Recordar que sense Eucaristia no hi pot haver vida autèntirebre els sagraments del baptisme i matrimoni, acollir la gent al cament cristiana.
despatx parroquial, etc.
Pensar que l'Eucaristia és el lloc millor on podem trobar-nos
3.- La quantitat de misses que celebram no afavoreix gens ni amb Jesús i els germans
mica el sentit de trobar-nos en comunitat. Més bé causa dierIntentar dur la vida de cada dia a la missa i la missa a la vida,
sió i amb freqüència celebram misses amb menys d’una dotzena sobretot amb la nostra manera de relacionar-nos amb els altres.
de persones.
4.- Creim molt necessari i important que la comunitat crisPer tant, el calendari de misses amb els seus horaris a partir
tiana de Manacor a poc a poc es vagi unificant per tal de poder del mes de juliol seria el següent:
celebrar junts l'Eucaristia, tots com un sol cos, com una sola coConsell Interparroquial de Manacor
munitat que som.
Dilluns
Dimarts Dimecres
Dijous
Divendres Dissabte Diumenge
1.- Es suprimeixen les misses d'entre setmana que estan
en color vermell, llevat que hi hagi funeral.
Dolors
8h
8h
8h
8h
8h
8h
8h
2.- Es suprimeixen les misses del cap de setmana que
20h
20h
20h
20h
20h
20h
12h
Si hi ha funeral Si hi ha funeral Si hi ha funeral Si hi ha funeral Si hi ha funeral
estan en vermell.
20h
3.- Es mantenen les misses del Serralt, Fartàritx, Benedic19:30h 19:30h 19:30h 19:30h 19:30h 19:30h 19:30h
tines, Residència, Sant Josep i Convent i son Negre Sant Pau
Si hi ha funeral
Si hi ha funeral
Si hi ha funeral
mentre hi hagi celebrant.
4.- Tant a Crist Rei com a sant Pau, hi haurà missa el Crist Rei
19h
19h
19h
19h
19h
18:30h
11h
Si hi ha funeral
Si hi ha funeral
diumenge matí a les 11h. i a les 12h. respectivament
19h
quan hi hagi torn de Primera Comunió.
Serralt
9h
5.- L’horari de misses dels dissabtes a sant Josep i els
19h
diumenges a les Benedictines varia segons sigui hivern Fartàritx
o estiu.
Benedictines
17h o 18h
6.- Així queden assegurades 14 misses de cap de setmana,
10:30h 10:30h 10:30h
10:30h
10:30h
comptant la de les 10h. del diumenge a Son Negre. Residència
Que Déu ens vagi il·luminant perquè totes les passes que Sant Josep
17h o 18h
donem siguin sempre per a major glòria seva i pel bé de
Convent
19h
les nostres comunitats parroquials de Manacor.

25 ANYS DE LA FUNDACIÓ TROBADA

La dura tasca de donar rostre als sense sostre

E

n la seva intervenció en l'ae
Josep García acabà la seva interque commemorava els 25
venció en l'ae dels 25 anys amb una
anys de la Fundació Troreferència a unes paraules de Jesús,
bada, Josep García Mallada afirmava
quan va dir allò de: “A mi no em tenque “no es pot celebrar que hi hagi perdreu, però els pobres els tendreu semsones sense sostre, ni que hi hagi persopre”. Per desgràcia, la profecia s’ha
nes sense feina, ni sense família que les
acomplert al llarg del temps i, també
aculli. Però sí creim que s'ha de celebrar
per això, sembla que l’objectiu de la
que una entitat de Manacor hagi intenFundació Trobada té el futur garantit.
tar pal·liar aqueﬆes necessitats”.
La Fundació, per tant, seguirà fent
Si repassam la història d'aquests 25
el que fa donant sostre i menjar als neanys, trobam el seu punt de partida dia
cessitats, com una autèntica família d’a22 d’abril de l'any 1992. Aquest és per a
collida, amb la intenció de “fer visible el
la Fundació Trobada un dia màgic: en
rostre dels sense sostre”.
aqueﬆa data es va reunir una família
de Manacor, composta pel matrimoni
ENTREVISTA AMB
i tres fills, com a patrons, per signar daNOELIA HERNÁNDEZ
vant notari la constitució d’una Fundació, amb el propòsit inicial i gairebé
Seguint amb la commemoració dels 25
exclusiu de crear un alberg per persoanys de la Fundació Trobada, hem parlat
nes sense sostre. S'havia donat la priamb la seva coordinadora, Noelia Hermera passa d'un llarg i, en molts
nández.
Josep García, en un moment de la seva intervenció
moments, dicil camí.
Quins han eﬆat els serveis que la
Els començaments, com sol passar en moltes iniciatives Fundació ha ofert al llarg d'aquests 25 anys?
noves, no varen ser fàcils. Josep García s'hi referia quan deia que
En els inicis allò que s'oferia era un servei d'acollida nocturna
“teníem més il·lusió que mitjans, com sempre succeeix quan es per a un màxim de 12 persones, sense cap professional, a base de
comencen les coses. Uns moments érem els mateixos patrons i voluntaris que, molt sovint, eren els mateixos usuaris de l'alberg.
altres moments eren els voluntaris els qui duien endavant les tas- A partir dels anys 1998 i 1999, comença a haver-hi els primers
ques més imprescindibles pel funcionament de l’alberg”.
professionals, que llavors varen ser dos treballadors socials, que
Però quan es va professionalitzar de forma definitiva l’alberg comptaven amb el suport dels joves objectors que feien la preﬆava ser a partir de la signatura d'un Conveni amb l’Institut Ma- ció social substitutòria del servei militar. Aqueﬆa situació es va
llorquí d'Afers Socials, l'abril del 2013. I és que hi hi havia un donar al llarg d'uns deu anys, un temps en què amb un servei sesegon objectiu ocult, no exposat als Estatuts de la Fundació: era miprofessionalitzat, s'inicia una tasca d'inserció social dels resique les Administracions Públiques s’implicassin amb el projecte. dents i es fan els primers contaes amb les administracions
Els fundadors havien complert amb el primer objectiu, que era públiques.
dotar Manacor d’un lloc d’acollida temporal nocturna.
L'augment del nombre d'usuaris, fins arribar a 25 persones,
Aconseguir aquest compromís de les Administracions tam- es dóna amb la reforma que es va dur a terme l'any 2009, mopoc no va ser una tasca fàcil. Any rere any, els responsables de ment en el qual es va fer una planta més i s'aprofità per a eliminar
l'alberg anaven a informar els polítics de l'existència d'aquest ser- les barreres arquitectòniques de l'edifici, com la millora dels acvei a Manacor i de la necessitat del seu suport. Certament hi en- cessos i la supressió dels graons de les escales. Aquest augment
viaven usuaris, però aquí acabava el seu compromís. L’excusa era de places venia motivat per la gran demanda que hi havia del
la manca de competència de les Administracions locals, per una nostre servei d'acollida nocturna, l'únic de la Part Forana, que esbanda; i l’altra era la «macrocefàlia» de Palma, que es resistia a tava molt saturat.
descentralitzar aquest servei.
Quan es donen els contraes amb les administracions?
Però cal que ho tenguem tot en compte: l'alberg també ha
Va ser l'any 2013 quan es va signar el contrae amb el Consell
eﬆat a punt de tancar un parell de vegades. I no per manca d’u- Insular de Mallorca, en què té lloc una segona reforma. Fa molt
suaris sinó perquè les forces econòmiques del Patronat s’esgota- pocs dies, concretament dia 22 d'abril passat, hem subscrit un
ven. El darrer esforç va ser l’any 2009 quan es féu una altre contrae amb el Consell Insular, per a quatre anys més,
remodelació total de l’edifici per adaptar-lo a totes les exigències gràcies al qual donarem un servei residencial temporal d'acollida
urbanístiques se li havien imposat.
de 24 hores, com a pas previ a la inserció social dels nostres usuaAquest esforç darrer va suposar, però, la salvació de l'alberg. ris.
Gràcies a ell ha pogut arribar fins avuia dia; i gràcies, també, a la
Quins serveis nous permet aquest nou contrae?
col·laboració desinteressada i constant de moltes persones i enSobretot fa possible que el nostre projecte arribi a més pertitats.
sones, ja que ens ha permès posar en marxa tallers d'inserció
Equip redactor de "Lluerna": Albert Carvajal, Andreu Genovart , Toni Gomila, Monserrat Nadal, Bartomeu Tauler i Francisca Vicens.
No és permesa la còpia total o parcial d'aquest document sense autorització expressa.

Membres del Patronat de la Fundació i autoritats el dia de la celebració dels 25 anys

oberts a altra gent, als quals els donam eines per a la millora dels
aectes psicològics, emocionals, conductuals, alhora que milloren les seves destreses, per exemple, en l'àmbit de retorn o accés
al món laboral.
Quines han eﬆat les fonts de finançament al llarg d'aquests
anys?
En els inicis, vàrem poder tirar endavant gràcies als donatius
privats i l'ajut de qualque subvenció. La signatura dels contraes
amb les administracions, a partir del 2013, ens han permès poder
disposar d'un finançament per part del Consell Insular que és
una mica just però que, alhora, ha fet possible que el Patronat de
la Fundació s'alliberàs d'assumir tot el cost del nostre funcionament.
Quins creus que són els punts forts de la Fundació Trobada?
El fet d'haver celebrat els 25 anys de la nostra existència és
una mostra molt clara de la solidesa del nostre projecte, i de com
era de necessari la nostra tasca. Que les administracions després
de 20 anys hagin signat amb nosaltres diferents contraes, de-

NECROLÒGICA
BARTOMEU PONT I
PARERA, TOR. MORÍ SOBTADAMENT A PALMA

mostren que també calia descentralitzar aquest servei i no deixar-lo només a Palma.
Com t'agradaria que fos la relació entre Manacor i l'alberg
de la Fundació Trobada?
Temps enrere ens va costar molt fer-nos visibles, la gent no
sabia que hi havia un alberg a Manacor; o no ho volia veure, ja
que els nostres usuaris són els grans invisibles de la nostra societat: són uns homes i dones que ja no tenen cap tipus de vincle o
xarxa, ningú els enyora... Amb el temps, el nostre projecte s'ha
anat coneixent, i ara hi ha escoles i entitats que ens fan arribar
menjar, es fan campanyes de difusió i sensibilització; en el nostre
municipi ens coneixen més, però encara s'han de vèncer moltes
resistències. Hem de seguir fent feina, tots plegats i cadascú des
del seu àmbit personal, perquè els sense sostre no continuïn essent una gent sense rostre.
Moltes gràcies, Noelia, per les teves paraules i el temps que ens has
dedicat. Però sobretot moltes gràcies a les persones que han fet possible
aquest arg camí de solidaritat amb els més pobres de la nostra societat.

Ens deixà consternats la sobtada
mort del nostre bon amic Fra. Bartomeu Pont Parera el passat dia 2 de
maig als 56 anys d’edat, 33 de vida consagrada com a religiós i 27 anys de ministeri sacerdotal. Nascut a Manacor,
ingressà a la Tercera Ordre Regular de
S. Francesc (TOR) el 1983. Cursà estudis filosòfics i teològics a la Facultat
de san Dámaso a Madrid. Ordenat
prevere pel Bisbe Teodor Úbeda a la
Parròquia de Ntra. Sra. Dels Dolors de
Manacor el 1989. Mestre d’Educació
Primària; llicenciat en Teologia Catequètica per l’Institut de sant Pius X a
Madrid; diplomat en llengua catalana
i francesa. Recentment (novembre
2015) obtingué els Masters en Psicologia humanística i en Psicologia de l’Educació.
Ha treballat sempre en el camp
educatiu i pastoral essent director dels
col·legis Raimundo Lulio a Madrid i de
sant Francesc a Palma. tingut càrrecs

Montserrat Nadal

de responsabilitat en la TOR, entre altres, Conseller Provincial, Vicari Provincial, Superior Major de la Província
Espanyola de la Immaculada Concepció de la TOR de sant Francesc.
També ha tingut càrrecs a nivell
diocesà en la Delegació de Vida Consagrada de la qual actualment n’era el
Delegat.
Fra. Bartomeu Pont era una persona coneguda, valorada i estimada per
molta gent. Era un home espiritual,
carregat d’humanitat, amb un sentit
del humor que el caraeritzava fent
bromes de bon gust. Comprensiu, amic
dels pobres, persona de trae exquisit.
El seu traspàs ha eﬆat un gran pèrdua per la Tercera Ordre i també per
l’Església de Mallorca. Els funerals celebrats a Palma i Manacor els dies 8 i 9
de maig reectivament, han eﬆat una
clara mostra del que dèiem abans, com
molta gent l’apreciava. Que el Pare li
premii tot el bé que ha fet.

Equip de redacció

MOVIMENT
PARROQUIAL
DEL 31 DE MARÇ
AL 12 DE MAIG

Parròquia dels Dolors
Noces:
- Carlos José Medina Guerra amb
Diana Carolina Vásquez Quintero
- Alejandro Rubio Gost amb
Lourdes Segura Garí
Noces d’or:
- Juan Durán i Isabel Brunet
Defuncions:
- Guillem Mascaró Nadal
- Gabriel Gomila Sansó
- Magdalena Bauzà Mayol
- Catalina Parera Galmés
- Margalida Gayà Gayà
- Nicolàs Caubet Bernat
- Joan Gomila Sansó
- Maria Suñer Adrover
- Fra. Bartomeu Pont Parera
- Antoni Llodrà Galmés

Parròquia de Crist Rei
Baptismes:
- Juan Toni Risquete Amador
- Erik Fernández García
- Toni Quetglas del Salto
Primeres comunions:
- Toni Miquel Frau Alcázar
- Lluís Jiménez Munar
- Toni Quetglas del Salto
- José Antonio Reyes Soler
Defuncions:
- Joana Mesquida Oliver
- Maria Riera Sansó
- Jordi Sansó Febrer
- Catalina Jaume Font
- José Mª López Fernández
- Sebastiana Caldentey Adrover
- Joana Maria Costa Frau

Parròquia de Sant Pau
Defuncions:
- Gracia Poyatos Casado
- Esteban Gomila Frau
- Margarita Oliver Bosch
- Martí Cabrer Puigròs
- Dolores Barea Espinosa

Breus

ASSIGNACIÓ
TRIBUTÀRIA A
L’ESGLÉSIA CATÒLICA

Com cada any, per aqueﬆes dates en
què eﬆam de ple dins la campanya
anual de la Renda, els ciutadans, creients i no creients, ens sentim amb la
responsabilitat de fer la declaració.
El Bisbat de Mallorca, juntament
amb Càritas diocesana, proposa a tots
els contribuents marcar la «X» de

manera conjunta a les dues caselles solidàries de l’Assignació Tributària, la destinada a l’Església
catòlica i la d’Activitats d’Interès
Social. Es traa d’un senzill gest amb
el qual, sense cap cost afegit, cada ciutadà pot duplicar la seva solidaritat.
Molts de contribuents desconeixen
que tenen la possibilitat de marcar conjuntament les dues caselles solidàries a
la declaració de la Renda, una opció que
en cap cas afecta el resultat de la declaració, tant si és a ingressar com a retornar. Càritas Espanyola, com a entitat
del Tercer Sector d’Acció Social, rep
fons per els seus projectes socials aportats pels contribuents a través de la casella de «Finalitats Socials».

LES OBRES DE LA
TEULADA DE CRIST REI
En el darrer número de Lluerna informàvem de les obres que es duien a
terme a una part de la teulada de Parròquia de Crist Rei que sofrí molts de

NECROLÒGICA
MOR EL GERMÀ DE LA
SALLE NICOLÁS CAUBET
Després d’una penosa malaltia el
germà Nicolàs Caubet descansà
en la pau de Crist Ressuscitat el
passat dia 25 d’abril. Era una persona molt coneguda i estimada
a la Nostra ciutat de Manacor.
La seva acció educativa i pastoral es va dur a terme a
les Comunitats de
Monreal del Campo,
Inca, Palma, Alaior,
Roma, Manises Pont
d’Inca, Alcora, Mahó
i Manacor. En el seu
funeral, molt viscut i
participat demostrà

deerfectes amb el temporal del passat
mes de gener. Ara, un cop canviades les
teules i arreglades les goteres, ens toca
fer front a les deeses que han eﬆat de
11.063’08 €. Haurem de fer qualque
col·lecta i al manco un sopar per veure
si ho podem pagar.

MES DE MAIG I CELEBRACIONS FESTIVES
El mes de maig a la nostra ciutat eﬆà
replè de celebracions festives. La més
immediata és la d’aquest cap de setmana, dies 13i 14 en els quals la barriada de Fartàritx celebra les seves
feﬆes honorant el sant Crist de la Fe.
Volem deﬆacar la missa solemne del
dia 14 a les 10’30 h.a la capella de les religioses de la Puresa, precedida pel ball
dels Nanets i la mini processó amb el
Crist de la Fe, des de la seva capelleta al
temple del Sagrat Cor.
El dilluns dia 15 l’Associació Cultural s’Agrícola celebrà la la feﬆa en honor
de sant Isidre. Serà a la missa de les 20
h. a la Parròquia dels Dolors; i el dissabte dia 20 s’entregarà la insígnia de la
A d’or a la Institució Pública Teatre de
Manacor. L’ae serà a la parròquia de
Crist Rei a les 21 h.
El dimecres dia 17 s’iniciaran les festes de sant Domingo en el Convent de
sant Vicenç Ferrer i conclouran el diumenge dia 21 amb un concert de la
banda de música. El dissabte dia 20 a
les 19 h. hi haurà la missa solemne amb
l’acostumada processó i ball dels Moretons.
l’estima en què era tingut, de manera
eecial per part de tota la Família Lasaliana enmig de la qual fou sal i llum.
El Germà Francisco Moragriera i la
directora del col·legi de la Salle de Manacor Magdalena Riera Torrebella,
en els seus parlaments, recordaren l’estima que el germà Nicolás tenia per la nostra ciutat en
la qual ha deixat constància del
seu art pictòric, ja que fou un
deﬆacat Mestre en l’art de la
pintura i les reﬆauracions
artístiques.
Ambdós manifeﬆaren també el
seu agraïment per
les mostres de condol rebudes.
Reposi en la pau
del Senyor.

