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Estiu solidari

Acollida i generositat
El cap de setmana passat
vam dinar amb uns joves que
viuen a «la zona alta» de
Huatabampo que ens volien
conèixer. Més tard ens van
portar a veure el mar i vam
poder intercanviar opinions
i visions sobre la societat. La
nostra intenció és que coneguin i s’apropin a una realitat
que tot i ser molt propera els
és desconeguda. Creiem que
podrien aportar el seu petit
granet de sorra al projecte
Bosco.
El diumenge vam assistir a
la festa d’aniversari d’un any
de la Maya, una de les nenes
de l’oratori. Són moltes les
persones que ens conviden a
les seves humils celebracions
i senzilles llars. D’altres, directament ens porten plats que
han cuinat especialment per
nosaltres. De menjar, no ens
en falta, i de fet, podríem dedicar un article sencer a parlar sobre aquest tema,
però per resumir direm que tot pica massa per als
catalans i poc per als mexicans.
El dilluns vam conèixer la trista notícia que un
dels monitors havia tingut un accident de moto.
Va xocar amb un altre motorista, i podria haver

anna Figueras i
carles del aguila

ahir vam pintar el camp de
beisbol i a la tarda molts nens
i nenes hi jugaven il·lusionats

pres molt mal, però per sort
només es va trencar algun
os. Tot plegat és una mica
insòlit per a nosaltres, ja que
els conductors tenen 12 i 14
anys. Insòlit com trobar-se
una vídua negra a la cuina
i un camaleó en una de les
sales.
Les mares, els joves, els
nens, tothom sembla acostar-se cada dia més al centre.
Ahir vam pintar el camp de
beisbol i a la tarda molts
nens i nenes hi jugaven illusionats. Un veí fins i tot
va oferir-se per entrenar un
equip.
El temps ha passat volant
i aquesta és l’última setmana
de Vadis. Per aquest dissabte
estem organitzant una festa
de comiat on es representaran els diferents tallers que
s’han portat a terme tot el
mes. Els nois i noies estan
entusiasmats per ensenyar el que han après i alhora tristos perquè ja s’acaba. Molts d’ells faran
dues setmanes de vacances acompanyats dels seus
familiars abans de començar de nou les classes. La
resta continuarà trobant les portes obertes al Bosco
per seguir gaudint del joc i l’esport.
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La Cristina és una periodista que
ha perdut la il·lusió per la vida. La
tristesa s’incrusta amb tanta força
en el seu ésser que fins i tot desitja
morir. El destí la sorprendrà a través
de Naim, un psicòleg provinent de
Natzaret amb qui realitzarà una teràpia poc convencional que li permetrà
conèixer l’essència de la veritat i la
vida, mitjançant la contemplació i la
psicologia de l’home més feliç que
s’ha conegut: Jesús de Natzaret.

Sol dir-se que la qüestió de la
pobresa ha tingut una recepció defectuosa en l’Església postconciliar.
Els passatges del Concili Vaticà II
sobre la pobresa són molt explícits.
Amb la serenitat que brinda el temps
transcorregut, el capellà i teòleg Joan
Planellas valora en aquest llibre els
debats i els textos conciliars sobre
aquesta qüestió perquè, rescatats
de l’oblit, puguin esdevenir clau per
a l’Església del segle XXI.

El Marc és un prestigiós periodista
que es veu obligat a tornar a Londres,
on exerceix de corresponsal per a un
important diari de Barcelona. El seu
retorn coincideix amb la mort del
seu oncle, que li deixa en herència
una masia rodejada de vinyes a
l’Empordà, on havia passat els estius
de la seva adolescència. El paisatge,
els records i la presència de dues
dones molt diferents li canviaran la
vida per sempre...

Aquesta obra, àmpliament illustrada amb gravats, mapes, fotografies històriques i imatges actuals
de Gabriele Merolli, permet descobrir
els racons amagats de l’antic districte de Sant Pere —format al voltant
del convent de Santa Caterina i del
monestir de Sant Pere—, així com
conèixer la transcendència de la seva
expansió medieval i el paper fonamental que va tenir en la defensa de
Barcelona durant el setge del 1714.

