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ARA I AQUÍ
LA SETMANA SANTA
Cada any, amb la primera lluna plena de
la primavera, celebrem la Setmana Santa.
Commemorem la Passió, Mort i Resurrecció de
Jesús de Natzaret. En tres dies ens trobem amb
el Misteri del Cristianisme (una realitat tan
gran que no acabem de comprendre), l’enigma
històric del seu origen.
Al capvespre del divendres, la Mort de Jesús de
Natzaret (INRI). Mc 15, 26; Mt 27, 37; Lc 23, 38;
Jn 19, 19) i a la matinada del diumenge, la seva
resurrecció.
Val la pena que intentem aguaitar el significat
d’aquest gran esdeveniment salvífic.
La mort de Jesús va ser tan real com la de
qualsevol de nosaltres. Una mort humana
amb unes característiques que la van fer més
tràgica i cruenta. Morí crucificat i abandonat
per Déu (“Déu meu, Déu meu, per què m’has
abandonat” Mt 27, 46; Mc 15, 34).
Si amb la mort acaba tot, en el cas de Jesús
podria parlar-se d’un fracàs, total. Però
resulta que allí, a la Creu, comença tot. En
aquest tràgic succés, en aquest fracàs total,
sorgí el cristianisme. Una religió universal que,
després de més de 2.000 anys, segueix avivant
la fe de milions d’éssers humans. Una fe viva
en nosaltres com l’aigua que rega els camps.
Com va ser possible un nou començament
després d’un final tan tràgic i catastròfic? Com
una nova esperança després de tanta decepció?
Com els apòstols, que es varen allunyar d’Ell i
fugiren de la Creu, van ser capaços de lliurar
les seves vides per predicar els Evangelis? Com
es varen poder crear tantes comunitats que
creien en Jesús Crucificat? Com de l’infame
patíbul d’un ajusticiat sorgí una religió capaç
de transformar el món? Quina cruspida,

Esclat de vida.
Foto arxiu

després del tràgic desenllaç d’aquella vida,
va desencadenar un moviment tan poderós i
original en la història de la humanitat?
Si ja va resultar difícil entendre la mort de Jesús
(els gnòstics, tot invocant la seva divinitat,
varen dubtar que fos real), què dir de la seva
resurrecció?
La realitat de la mort la comprovem cada
dia, però la resurrecció traspassa els límits
de la nostra experiència. Els relats de la
Resurrecció donen la resposta a les preguntes
abans formulades i interpel·len als creients. És
possible encara creure?
Pel que fa a la Fe, avui molt qüestionada,
algunes consideracions.
La nostra ment es resisteix a acceptar el que
no entén, però contínuament ens trobem
amb realitats que sobrepassen els límits de la
nostra intel·ligència. La vida és un misteri i les
persones també ho són. Nosaltres mateixos no
acabem d’entendre’ns. Hem d’educar la nostra
intel·ligència perquè sigui humil i reconegui
llurs límits.
La Fe no és irracional, però tampoc és
racional. És més que racional; és vivencial,
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transformació de la vida i tenim constància del
fet de transformacions. Enterrem grans de blat
que moren per després brostar espigues. D’un
minúscul òvul fecundat neix un nou ésser amb
una complexa vida psíquica i intel·ligència.
Els relats de la Resurrecció no són documents
històrics, són testimonis de la Fe pasqual
que, des del començament, fonamenta tota
la tradició cristiana. No és possible una
comprovació històrica de la Resurrecció. Només
és possible creure... i aquí som.
Evito el difícil estudi exegètic dels textos
neotestamentaris. Si citaré un breu text que
sempre m’ha resultat molt suggeridor per
participar, d’alguna manera, de la Resurrecció:
“Nosaltres sabem que hem passat de la mort a
la vida perquè estimem els germans” (1ª Carta
de Sant Joan, cap.3 v- 14).

existencial i personal. Creure forma part de
l’activitat espiritual de l’ésser fumà. Creiem
en les persones que estimem, en els nostres
pares i en els nostres fills; el marit en la seva
esposa i viceversa; en l’amic i en el company.
Sense aquesta fe que suposa amor, les
relacions personals no tindrien consistència.
La Fe religiosa. Des de l’albada de la humanitat,
l’homo sapiens ha captat lo sagrat, ha tingut
la intuïció d’un Ésser Superior i un cert sentit
de la transcendència (monuments megalítics
i pintures rupestres). La creença religiosa és
una constant universal, no un esdeveniment
esporàdic i individual.
Les primitives comunitats cristianes creien en
Jesús Crucificat (el signe de la Creu) i Ressuscitat.
Ens sentim cridats a compartir aquesta Fe.
És just mencionar la devoció d’Arbeca a la Santa
Creu (novena que finalitza el 14 de setembre)
La Resurrecció s’ha d’entendre com una

José M. Pallarès
Arbeca, Setmana Santa, 2017

ES FA SABER…

ACCIÓ PASTORAL

CULTE

Parròquia

La Parròquia procura sempre que els actes de
Culte resultin dignes i vius. La gent ho necessita i
ho agraeix. Avui potser més que mai, els creients
necessitem trobar-nos en una litúrgia que ens
ompli i animi la nostra fe. La vessant comunitària
de la nostra fe ens és imprescindible per al seu
creixement. Sembla, però, que últimament se’ns
vol condemnar a una privatització del fet religiós.
El proppassat 13 de desembre, festa de Santa
Llúcia, missa a les 8 del vespre. Hom resta admirat
davant tanta devoció a Santa Llúcia per part dels
arbequins.
Missa de catequesi el dia 18 de desembre del
2016, participant tots els infants en l’explicació
dels signes de la corona d’advent. En acabar la
missa, es va fer un petit acte d’agraïment als
nostres artistes locals, que amb les seves obres
han ajudat a viure l’Any Jubilar de la Misericòrdia.
El 24 de desembre celebraren la Missa del Gall els
tres pobles de la nostra agrupació: Els Omellons,
Arbeca i Belianes. La celebració, molt digna i
emotiva, es va fer a Arbeca.
El dijous 2 de febrer, festa de la Mare de Déu
de la Candela, missa a les 8 del vespre amb la
benedicció de les candeles. L’endemà divendres,
Sant Blai, també a les 8 del vespre missa amb
la benedicció del fruits; cal destacar però, que
aquest any el cistellet dels aliments es deixà al
peu de l’altar amb molt de respecte.
El dimecres de cendra, aquest any el dia 1 de

A cura de Concepció Motlló i Sans
DEMOGRAFIA
(Període de Nadal a Pasqua)

Baptismes:

(No n’hi ha hagut cap)

Casaments:

(No n’hi ha hagut cap)

Exèquies:

25 – 12 – 2016 Maria Vidal Miret , 97 anys
27 – 12 – 2016 Antonio Moyà Ribera, 90 anys
04 – 01 – 2017 Josep Mª Sans Graells, 86 anys
04 – 01 – 2017 Màxim Esqué Canela, 90 anys
17 – 01 – 2017 Josefa Manresa Pibernat, 86 anys
25 – 01 – 2017 Paquita Vidal Bellmunt, 88 anys
30 – 01 – 2017 Josep Roig Florejats, 79 anys
01 – 02 – 2017 Lluïsa Ferrerons Vives, 97 anys
05 – 02 – 2017 Maximina Ibáñez Inglés, 89 anys
07 – 02 – 2017 Josep Mª Perelló Querolt, 90 anys
15 – 02 – 2017 Emílio Ribes Busquets, 92 anys
16 – 02 – 2017 Teresa Florejats Reñe, 100 anys
17 – 02 – 2017 Lola De Riu Gras, 93 anys
19 – 02 – 2017 Ramon Tudela Calvís , 94 anys
01 – 03 – 2017 Josep Mª Escalé Cinca , 83 anys
08 – 03 – 2017 Josep Sans Marquillas, 90 anys
28 - 03 - 2017 Josep Farré Armengol, 81 anys
31 - 03 - 2017 Ramona Sans Sans , 92 anys
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març, iniciàvem el camí quaresmal que ens ha de
portar a la Pasqua. A la missa de les 8 del vespre,
benedicció i imposició de la cendra.
El diumenge 5 de març, primer diumenge de
quaresma i a 2/4 de 6 de la tarda, es comença el
Viacrucis, preparat pels laics i així, durant tota
quaresma.
A la missa major del diumenge dia 12 van participar
tots els infants de la catequesi; per aquesta raó,
la missa es va fer una hora més tard.

no podia faltar tot el nostre agraïment a tots els
col·laboradors que donen desinteressadament
els materials per fer-ho i, a tot el voluntariat per
preparar-ho, i com no, a tots el que han fet possible
l’animació de la vetllada. A tots ells, moltíssimes
GRÀCIES!

Sopar solidari.
Foto de Josep
Bellart

RELACIONS
JORNADA ARXIDIOCESANA DE PASTORAL DE LA
SALUT. PASTORAL DE LA SALUT I ECOLOGIA
INTEGRAL. Cuidar la terra, cuidar persones. El
dia 18 de febrer a l‘hospital Sant Joan de Reus
un grup de persones de la nostra parròquia van
assistir a la xerrada que donava el Mn. Joan Bajo
Llaurado Coordinador de SIPS CATALUNYA I CEE.
Va presidir l’acte l’Arquebisbe Jaume Pujol i
Balcells. En acabar compartirem un dinar de
germanor.
A Tàrrega s’ha iniciat un curs “ALPHA”. Tens
Preguntes Sobre la Vida? - Sopar Alpha. El dia
9 de febrer un grup de persones de la nostra
comunitat, va començar aquest curs, durarà 12
setmanes i els dijous de cada setmana aniran
compartint el sopar i els testimonis de persones.
La finalitat és conèixer aquest nou mètode per
aprofundir en l’Evangeli.

Missa catequesi. Foto de Montse Sans Dalmau

CATEQUESI
Continua la catequesi reduïda als dos cursos de
preparació a la Confirmació i, als altres dos cursos
per a la Primera Comunió, amb les corresponents
reunions de pares.
Un grup de nens de la catequesi, el dissabte dia
18, van fer una sortida a Montserrat. A les onze
del matí van assistir a la Celebració de la Missa,
en sortir baixaren baix la cova per saber on va
aparèixer la Mare de Déu de Montserrat. A la
tarda, tots cap a Olesa a veure la Passió; va ser un
dia ple d’alegria i bon humor.

CÀRITAS
S’han fet vàries reunions, amb l’objectiu de
reorganitzar-la, renovant i ampliant personal i
tasques. Sembla que podem estar satisfets dels
resultats aconseguits.
Un any més Càritas parroquial, l’Ajuntament
d’Arbeca i l’Associació de Dones van organitzar el
tradicional “Sopar Solidari”, amb una recaptació
de 1385 euros que seran en benefici dels refugiats
de la campanya “Casa nostra, Casa vostra”. I com

Arbequins participant del curs alpha. Foto de Josep Bellart
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Arxiprestat

La tempesta d’aigua i fort vent de la nit del
divendres a dissabte 4 de març, va fer que, el
xiprer del pati de l’abadia caigués; sort de la
barana de ferro que hi ha al voltant del pati que
va evitar mals majors; sort que no passava ningú
en aquell moment. Sí que va afectar una mica la
casa del veí , es van trencar unes teules i un bocí
de la canalera. Amb tot el sentiment, li demanem
disculpes.
A la trobada Diocesana, que tingué lloc a Solsona
el dissabte 18 de març, es reuniren membres
de la nostra parròquia que fan el curs “ALPHA”
a Tàrrega, amb tots els grups que formen part
d’aquest col·lectiu, per conèixer i aprofundir
l’Evangeli sobre l’Esperit Sant; tot un repte per
sentir més a prop a Jesús.

L’Arxiprestat Urgell- Garrigues,
dins el període d’Advent i concretament el dia 11 de desembre del
2016, va celebrar el recés amb
una trobada de feligresos; el lloc
va ser el Monestir de Vallbona de
les Monges amb el tema “Vida
creixent”. Va parlar el consiliari Mn Josep Mª Font; un grup de laics d’Arbeca i
Belianes van fer una taula rodona explicant el què
per a ells era vida creixent. Tot seguit Mn. Fernando
va fer una reflexió molt profunda. En acabar, tots
junts, van assistir a Vespres.

Recés d’advent. Foto feta per M. Carme Llobera

Trobada diocesana a Solsona. Foto de Josep Bellart

Mn Josep M, consiliari
de vida Creixent. Foto
de M.Carme Llobera

Gent del nostre Arxiprestat el dia 18 de març, sortien d’excursió acompanyant els nostres infants de
la catequesi, a Montserrat i a veure la Passió a Olesa. Tots van gaudir d’aquest dia, tan pel bon temps
que va fer, com per la riquesa d’anar a besar la Moreneta, La Mare de Déu i Mare nostra.
L’obra de la Passió va agradar molt a la gent de
Guimerà, Ciutadilla, Maldà, Belianes, Omellons i Arbeca que van aplaudir la representació i el treball
molt ben fet dels artistes.
El dia 31 de març ha tingut lloc una conferència
Quaresmal a la Sala Parroquial a càrrec de Sebastià Janeras i Vilaró, Orientalista i liturgista. Ha escrit i traduït diversos llibres i ha dirigit la col·lecció
“Clàssics del Cristianisme” (120 volums). Es va for4

mar a Montserrat, Bèlgica, Munic i Roma, i ha fet de
professor també a Roma i a la facultat de Teologia
de Catalunya; actualment col·labora amb el Centre
Ecumènic de Catalunya, entre altres institucions.
El tema de la conferència ha estat sobre la Bíblia
i els cristians, amb el títol “Tots venim de Jerusalem”. Ha fet un recorregut històric i teològic sobre l’encarnació del cristianisme en el els diversos
pobles de l’Orient i l’Occident. Ha estat una lliçó
magistral!
Hi ha assistit cristians de l’Arxiprestat, i evidentment de la nostra Parròquia.

de Rodonyà i Montferri, i atenent al sociosanitari
Francolí de l’hospital Joan XXIII de Tarragona, a més
de participar en un grup de discapacitats. Ha fet
unes pinzellades molt entenedores de com viure la
conversió, quines eines ens hi poden ajudar ( pregària, dejuni i almoina), dues actituds fonamentals
(humilitat i confiança) per a la conversió i finalment
els fruits d’aquesta conversió (joia, pau, fecundidat
i missió). En acabar, es va anar a l’església a fer
una estona de pregària i meditació. Tarda molt ben
aprofitada!!

Recés de quaresma a Vallbona. Foto de M.Carme Llobera

Xerrada quaresmal. Foto de Josep Bellart

I el diumenge cinquè de quaresma, a 2/4 de 6 de la
tarda va tenir lloc el recés a Vallbona de les Monges,
amb una xerrada titulada “La conversió del cor”,
a càrrec de mossèn Lluís Simón, rector dels pobles

Església de Vallbona de les Monges. Foto de M.Carme Llobera

EL PAPA FRANCESC ENS DESITJA BONA PASQUA

Bona Pasqua a tothom! Que la força de la Resurrecció de Crist arribi a cada persona –
especialment a aquells que pateixen- i a totes les situacions més necessitades de confiança
i d’esperança.
Crist ha vençut el mal de forma definitiva, però ens correspon a nosaltres acollir aquesta
victòria en la nostra vida i en les realitats concretes de la història i de la societat. Preguem
junts, per tal que el Misteri pasqual actuï profundament en nosaltres per tal que l’odi deixi
espai a l’amor, la mentida a la veritat, la venjança al perdó, la tristesa a l’alegria.

HORARI MISSA SETMANA SANTA
Divendres dia 7:
Diumenge de Rams:
Dijous Sant:
Divendres Sant:
Dissabte Sant:
Diumenge de Pasqua:

Celebració Penitencial a les 8 vespre.
a 2/4 d’1, Benedicció dels rams i Eucaristia
8 tarda, Missa de la Cena del Senyor
2/4 11 nit, Hora Santa.
11h. del matí, Via Crucis.
2/4 7 de la tarda, Celebració de la mort del Senyor.
2/4 d’11 de la nit, VETLLA PASQUAL A BELIANES
Missa a 2/4 de 12.
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HO DIU LA BÍBLIA

VIVÈNCIES

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

“Pau i bé”. Amb aquestes breus paraules, voldria
resumir l’experiència que vam viure un nombrós
grup de persones, la vesprada del passat dia 3
de febrer, al convent dels caputxins d’Arenys de
Mar: l’Oscar Bernaus, de Castelldans, feia els
vots temporals pels quals entrava a la comunitat
dels Framenors Caputxins de Catalunya.

Galàcia és un altiplà de l’Àsia Menor que es troba
a prop de la ciutat d’Ancira, actualment Ankara.
Galàcia és el primer territori que va evangelitzar
Sant Pau, després de separar-se de Bernabé,
probablement l’hivern dels anys 56-57.

Vam conèixer l’Oscar fa uns tres anys i ens va
sorprendre la seva personalitat: jove, ben plantat, amb una brillant formació universitària,
excel·lent pedagog, molt bona feina en Universitats d’Alemanya i d’Itàlia, feia segons ell “una
vida molt plena. Guanyava diners i en gastava
molts. Viatges, concerts, òpera, menjar bé, trobar-me amb amics, sortir”.

Pau s’esforçà a fer entendre el Gàlates que
l’alliberament de l’home passa per Jesucrist, Ell
és el portador de l’Esperit de llibertat.
“Abans que arribés la fe estàvem reclosos sota
la custòdia de la Llei”. Ara la Fe en Jesucrist
ha apartat la Llei. Si som de Crist també som
descendents d’Abraham!

La seva personalitat mostrava una humilitat i
una alegria interior poc freqüent, per altra part
molt pròpia dels frares. Hem estat en contacte
els darrers anys i hem pogut copsar el camí de
discerniment que l’ha portat fins a aquest dia en
què va testimoniar davant de tota la Comunitat
que, “l’Esperit Sant actua... fins i tot quan em
pensava que estava molt allunyat de Déu i no”

JUSTOS PER LA FE (Gal. 3, 23-29)
Abans que arribés la fe estàvem reclosos sota
la custòdia de la Llei, esperant el moment
que la fe es revelaria, de manera que la Llei
ens feia de guia vers el Crist, per tal que
arribéssim a ser justos en virtut de la fe. Però
ara que la fe ha arribat, ja no estem sota cap
guia. Tots vosaltres, per la fe, sou ﬁlls de Déu
en Jesucrist: tots els qui heu estat batejats en
Crist us heu revestit de Crist. Ja no hi ha jueu
ni grec, esclau ni lliure, home ni dona: tots
sou un de sol en Jesucrist.

Òscar Bernaus, amb hàbit fosc, el dia que va fer els vots
temporals com a caputxí a Arenys de Mar

La cerimònia, ben estructurada, va tenir dues
parts molt vivencials i emotives: en la primera,
el protagonista es presentà als ministres que presidien l’acte i exposà el seu desig de fer els vots
temporals.

Sant Pau. Galeria Tetriakov, Moscou
(FOTO: Manel Morgades)
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En la segona part, el P. Provincial, preguntà als
nombrosos frares que l’acompanyaven, si veien
mèrits adients en el sol·licitant, per a ser admès
a la Comunitat.
En ser la resposta unànimement afirmativa, el
formador de novicis, així li transmet, i li posa
l’hàbit. A partir d’aquí, comença l’abraçada fraternal de l’Oscar a tots i cadascú dels germans
presents, mentre els cants dels assistents acompanyà aquests moments de joia.

Va seguir l’Eucaristia i, en acabar un auster berenar, que va facilitar les salutacions i les abraçades.
Vam tornar cap a casa, contents i convençuts que
en aquest món de dolor i d’injustícies hi ha lloc
per l’esperança.
Així ho vam viure.
M. Teresa Quintana

ENTREVISTA
A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
Des de l’inici, fa segles, els escolans fan a través
del cant un servei al Santuari de Montserrat, visitat
per persones de tot el món que diàriament van
a escoltar-los. La nostra comunitat parroquial,
actualment, té un escolà, en David Perelló
Gracia, que fa aquest servei i alhora rep una
formació global que el permet créixer en molts
valors. Amb la seva veu blanca, ens explicarà la
seva experiència.

En David vestit d’escolà.
Foto de la seva mare

els companys i professors ja que només som 10
nens en cada classe.
4.- Explica’ns què fas durant un dia qualsevol
de la setmana?
Ens despertem a dos quarts de vuit. Tenim mitja
hora per dutxar-nos, vestir-nos i fer-nos el llit. A
les 8 fem una petita pregària i esmorzem. Després
tenim 45 minuts per fer els deures i estudiar fins
a un quart de deu que comencem les classes
normals (matemàtiques, anglès, etc) fins a tres
quarts d’una (amb un descans entremig). Llavors
a la una entrem a la Basílica a cantar la Salve a
la Moreneta i en acabar anem a dinar.
Després de dinar descansem mitja hora i fem
una altra classe fins un quart de quatre. Llavors
comencem les classes de la tarda que són totes de
música: una hora d’estudi musical (practiquem
piano i segon instrument, que en el meu cas és
la flauta travessera), descans de 30 minuts per
berenar, una hora més de llenguatge musical i
una hora més d’assaig coral, per cantar de nou a
la basílica a partir de les 7 de la tarda, quan els
monjos acaben les vespres.
Després sopem a dos quarts de vuit i tenim
descans per jugar i trucar als pares fins dos quarts
de deu del vespre que fem la pregària de la nit i
anem a dormir.
5.- Els caps de setmana vas cap a casa amb els

En David amb la seva família. Foto de M. Carme Llobera

1.- A quina edat vas començar a l’escolania? I
quin curs feies?
Jo vaig començar als 9 anys, a cinquè de
primària, però normalment es comença a quart
de primària.
2.- Quin curs estàs fent ara?
Ara estic estudiant primer curs de l’ESO. A
l’escolania es pot estudiar com a màxim fins a
segon d’ESO. Tercer d’ESO ja no el fan.
3.- T’hi trobes a gust? Amb els companys,
professors, monjos....?
Sí, hem creat amistat entre els companys, ja
que passem moltes hores convivint. Respecte
als professors, només dos d’ells són monjos i ens
donen la religió. Ens acabem coneixent molt amb
7

pares, germana i padrins?A què el dediques el
cap de setmana?
Els caps de setmana de l’Escolania són especials,
ja que són curts: sortim divendres la tarda cap
a casa, hi dormim divendres i dissabte però el
diumenge a les 10 del matí hem d’estar de nou
a l’Escolania per l’assaig i poder cantar la missa
conventual de les 11. Per tant només podem fer
activitats a casa durant el dissabte i ho aprofitem
per estar amb la família, amics i descansar. El
diumenge ens queden estones lliures a Montserrat
des de que acaba la missa del matí fins a l’assaig
de mitja tarda, llavors aprofitem per anar a fer
excursions per la muntanya.
6.- Els teus amics del poble com veuen els
escolans, què et diuen?
Em pregunten si m’enyoro i com vivim en general
a l’Escolania. Veuen una escola molt diferent
i una mica estranya però els que han vingut a
visitar-la els ha agradat molt.
7.- Els companys de l’escolania deuen ser de
molts pobles diferents, això vol dir que has fet
molts amics o per contra costa fer amistats?
Els companys són de pobles molt repartits de
Catalunya, de tot arreu, però com que convivim
quasi tota la setmana, ens acabem fent molt
amics. Alguns d’aprop van a dormir cada dia a
casa.
8.- Has viatjat molt per anar a cantar amb
l’escolania? On has estat? Quina experiència
en tens?
He estat de gira dues vegades a Alemanya, una a
Itàlia, una a Hongria (on van poder venir els meus
pares a veure’ns), una altra a la Xina; ben aviat
anirem a Portugal i per acabar amb la gira llarga
dels Estats Units que farem al juny. A més, fem
bastants concerts a Catalunya al llarg de l’any.
Ens ensenyen coses dels llocs on anem i en tinc
molt bon record ja que coneixem llocs del món
bonics, aprenem i ens ho passem molt bé.
9.- T’agrada la música? T’agrada cantar?
Sí que m’agrada la música ja que des de ben petit
anava al conservatori de Lleida i ara a l’Escolania.
Cantar també m’agrada i ho practiquem molt.
10.- Tens temps per fer activitats, quines fas?
Els caps de setmana procuro practicar diferents
activitats com: la pesca, l’excursionisme, l’esquí,
bicicleta i l’escalada i cuidar l’hort.
11.- Estar en un lloc com aquest, t’ha ajudat
a conèixer més a Jesús? Ets un seguidor d’ell?
Si, m’ha ajudat a estar en un lloc com la escolania
per poder aprofundir en aquest aspecte, i sí,
també sóc seguidor seu.
12.- Saps que hi ha infants-joves que no són

tan afortunats com tu; tu tens una família, vas
a escola, tens amics,.... com ho veus? Què els
hi diries?
Que no perdin les il·lusions, estudiïn tot el que
puguin, juguin i procurin ser feliços.
13.- Digues dues coses que t’agradin molt i
dues que no tant de l’estada a l’escolania.
M’agrada practicar l’anglès amb els dos cuidadors
americans que tenim a la residència. M’agrada
molt cuidar l’hort i els viatges que fem. El que
costa una mica és de no enyorar-te quan arribes,
però només dura les primeres setmanes. Els caps
de setmana també es fan curts i falta temps però
els procurem aprofitar.
14.- Recomanaries aquesta experiència a altres
nens? Per què?
Jo sí que la recomanaria als altres nens ja que
pots anar coneixent nens de diferents parts de
Catalunya, conèixer altres llocs durant els viatges
i també pots estudiar molta música Qui vulgui
venir serà molt ben acollit! Voldria aprofitar
per convidar a que si algun arbequí o arbequina
veniu un diumenge a Montserrat i ens aviseu a
través dels pares o de la padrina Montserrat, ben
de gust li ensenyarem l’Escolania, i li agradarà
veure com vivim i estudiem allí.
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