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ARA I AQUÍ
HEM ENTÈS A MOSSÈN ANTON?
El primer cap de setmana de maig la vila d’Arbeca
va viure un sentit homenatge a Mossèn Bru. Es
van palesar totes les seves facetes amb més o
menys èmfasi. Els qui hi vam ser valorem la feina
dels organitzadors i dels participants perquè tot
fos reeixit i participat. Junts, vam recordar i ens
vam fer càrrec de la influència que el Mossèn
va exercir en la nostra vida. Vam experimentar
nobles emocions a flor de pell.

Si us he de ser franc, a mi m’agradaria que
aquest sentiment passés a l’estadi del compromís
i la responsabilitat. M’explico: ja que hem estat
tocats per les qualitats religioses, culturals,
socials... i humanes de Mossèn Anton, perquè no
hi donem una resposta real i concreta? Com?

Participant en l’activitat parroquial
amb alegria i esperança conciliar.
Comprometent-nos amb l’activitat
social d’Arbeca. Fent créixer, adobar i
regar tot el que ell va sembrar en els
nostres cors.

Diuen els que en saben, que les emocions són
reaccions somàtiques a quelcom que et provoca
una resposta corporal, que moltes vegades
no es pot expressar en paraules i que fuig del
control intel·lectual. Aquesta reacció emocional
involuntària és autèntica, però no compromet a
priori, a res més que a viure un sentiment veraç
i ple.

El que Mossèn Bru deia i feia era la seva manera
de viure l’evangeli. Posava la seva vida i els seus
coneixements al servei dels altres per ajudar
a que ens féssim més humans, i per tant més
cristians.
Els que vam créixer com a persones al seu costat
crec que estarem d’acord en afirmar que aquest
seria l’homenatge definitiu a Mossèn Antoni Bru i
Borràs i la prova fefaent que l’HEM ENTÈS.
Manel Morgades Rosell

NOTA: Aquesta foto correspon a la placa dedicada
a Mossèn Anton situada a l’entrada principal
de l’Església sobre una de les piques de l’aigua
beneïda.
FOTO: Bernat Morgades Roca
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ES FA SABER…

CATEQUESI
Aquest any han estat, potser, més exitoses, les
misses dedicades específicament a la catequesi
infantil. Amb l’acabament del mes de maig es
donen per finalitzades les classes de catequesi
dels nostres infants. També s’ha donat per acabat
el curs bíblic d’aquest any.

Parròquia
A cura de Concepció Motlló i Sans

a Sant Joan)

El dia 22 de maig els dos grups de catequesi
infantil, es varen reunir per comentar i revisar la
seva festa, amb una bona tertúlia entre ells. La
parròquia els obsequià amb un berenar: xocolata
desfeta i coca. Tots contents i van acabar cantant
l’hora dels Adéus.

DEMOGRAFIA (Període de Pasqua
Baptismes: 17-05-2015 Ariadna Cortecans Safont
Primeres Comunions: 17–05–2015
Anna Mº Batalla Orna, Pau Blanc Rodón, Janet Bofarull
Martínez, Ariadna Cortecans Safont, Genís Elies Roset,
Silvia Miquel Gelonch, David Popa Bofarull, Gerard Rodríguez López, Guillem Sans Cabrol, Marc Sans Navés.
Casaments: 02-05–2015
Victoria López Valero, d’Arbeca,
Oriol Lasa, de Borges Blanques.
30–05–2015
Mariona Sans Vila d’Arbeca,
Ricard Polo Parra de Palau d’Anglesola.
Exèquies: 05 – 04 – 2015
13 – 04 – 2015
18 – 04 – 2015
20 – 05 – 2015
02 - 06 - 2015

Trini Sans Motlló, 88 anys
Teresa Vidal Serra, 85 anys
Anna Brad, 59 anys
Josepa Sans Perelló, 87 anys
Rosalia Ribera Torres, 96 anys

Infants de Primera Comunió. Fotografia: Mireia Navés

ACCIÓ PASTORAL

CULTE
Cada dimarts, un grup de persones fa la pregària
de vespres a la capella del Santíssim. Estan ben
organitzats i posen convenciment i qualitat en
el què fan. El grup està obert i voldria ser més
nombrós. Vosaltres teniu la paraula.

Infants de Primera Comunió junt amb els de 1r Curs de
Catequesi. Foto: Núria Roset

Durant tot el mes de maig s’ha fet el “Mes de
Maria”: els dies festius, a les 6 de la tarda; i els
dies feiners, abans de la missa diària. També
el mes de Juny té el “Mes del Sagrat Cor”. En
aquestes i altres celebracions de la Parròquia,
cal ressaltar la incorporació dels laics, assumint
llurs responsabilitats.

Càritas parroquial ha fet una aportació de 1000€
per ajudar les famílies del terratrèmol del
Nepal. Si vols fer arribar la teva aportació amb
un donatiu, pots fer un ingrés a la “Caixa” al
compte: 2100 0236 20 0100474504.

CÀRITAS

Cada primer i tercer dimarts de mes, Càritas
parroquial dóna aliments a les famílies que, en
aquests moments, més ho necessiten.

Solemne Eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe
Jaume Pujol, el dia 3 de Maig en homenatge a
Mn. Anton Bru i Borràs.

Gran recollida de llet dins de l’“Obra Social”
la Caixa: ”Cap nen sense bigoti”. El Banc dels
Aliments, ha fet arribar 91 litres de llet a Càritas
parroquial, que s’han anat distribuint a les

Com cada any, la festa de la Primera Comunió va
resultar força reeixida. La va completar el bateig
d’una nena que feia també la primera comunió.
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famílies que s’ajuden i tenen nens petits a casa.

va realitzar una actuació amb els balls de la
Moixiganga i la representació de la Passió Mort i
Resurrecció de Jesús.

També Càritas parroquial ha engegat un grup de
voluntàries per anar a la Residència d’Arbeca, amb
grups de dos cada quinze dies, fent tertúlia, jocs,
i gaudint de la companyia del nostres padrins.

Per Pasqua es va iniciar un cicle d’actes dedicats
a Mn. Anton. També un suplement a l’AIGUA VIVA,
amb pinzellades de la seva vida i obra.

CONSELL I VOLUNTARIAT

A més, l’Ajuntament aquest any ha dedicat la
Primavera Cultural, al Memorial Mossèn Anton
Bru i Borràs, amb els actes que es detallen a
continuació:

La parròquia vol agrair a tot el voluntariat la seva
tasca, feta amb senzillesa i eficàcia. Així es va
escrivint la història anònima de l’Església, massa
sovint desconeguda i, per tant, poc valorada.

Taula rodona amb ponents de diferents àmbits
que van conèixer i conviure amb Mn. Anton. Va
ser un èxit, doncs hi havia 132 persones, totes
amb ganes de parlar del protagonista.

La responsable del voluntariat del Castell del
Remei, ha assistit a una reunió al mateix centre, per
preparar i organitzar la celebració del 40è aniversari
de la Congregació de Hermanos Franciscanos de
Cruz Blanca el pròxim 4 de juliol de 2015.

El cap de setmana dels dies 2 i 3 de maig, es
va dur a terme l’actuació conjunta de la Coral
l’Harmonia i l’Esbart Dansaire, interpretant
l’obra “Alè Arbequí”. També es va descobrir una
placa commemorativa. I finalment, es va realitzar
un homenatge musical amb la participació
de diferents grups: la Coral l’Encís, el grup de
flautes, l’Escola de Música, els grallers, l’Orfeó
de Belianes recolzats per membres de la Coral
l’Harmonia.

L’Eucaristia d’acció de gràcies estarà presidida
per l’eminentíssim i reverendíssim Sr. Cardenal
D. Carlos Amigo Vallejo (Arquebisbe emèrit de
Sevilla)”: Tot el nostre voluntariat que assisteix
al centre i que es compon de 40 persones, queda
invitat a la jornada.

RELACIONS
El dia 28 de març, i a l’Església, l’Esbart Dansaire

També durant tot el mes de maig han estat
exposades a l’Església, un recull de fotografies
titulat “Un tomb per la vida de Mn. Anton”.

Taula rodona. Fotografia: Rosa M. Sànchez

Tarda musical. Fotografia: Rosa M. Sànchez

Coral i Esbart. Fotografia: Rosa M. Sànchez

Tarda musical. Fotografia: Rosa M. Sànchez
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Arxiprestat

Després de l’Assemblea interna, tingué lloc la
interessant experiència de treball amb marginats
de M. Victòria Molins, sota el títol: “Viure i
comunicar la joia de l’Evangeli”.

A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó
En aquest final de curs, dues
són les activitats arxiprestals
realitzades.

Un bon grup de persones del poble gaudiren de
la profunditat del seu compromís. A la tarda, la
pluja va limitar allò que havia de ser una visita
guiada, i acabà essent unes pinzellades d’història local a càrrec de Miquel Mata. Tot seguit l’Eucaristia, presidida pel Sr. Arquebisbe, que havia
seguit tota la Jornada, des de primera hora;
l’acompanyaren altres consiliaris de grups del
Moviment.

El 26 d’abril, tenia lloc a
Sant Martí de Maldà la 44a.
Assemblea Nacional del Moviment Cristià de
Pobles i Comarques. Congregà una setantena
de persones de diversos arxiprestats d’arreu de
Catalunya. Al nostre arxiprestat hi ha un grup
de 7 persones que des de fa anys es reuneixen
seguint el ritme de treball del moviment, amb els
seus temes a reflexionar i les seves aportacions
fruit de l’experiència de viure en el món rural.

La tarda del 7 de juny, festa de la Santíssima
Trinitat, érem convocats a la festa de fi de
curs a l’entorn de Santa Maria del Tallat a la
parròquia de Rocallaura. El lloc de l’Aplec
de Pregària d’aquest curs va ser motivat
per celebrar-se l’Any de la Vida Consagrada,
en motiu del Centenari de Santa Teresa
d’Àvila; doncs allí hi resideix la única realitat
de religioses de vida activa que tenim a
l’arxiprestat.
Feia goig veure plena l’església de Rocallaura, i
com sempre a l’acabar la pregària aprofitàvem
el retrobament per saludar-nos i desitjar-nos un
bon estiu.

44 Jornada Nacional del Moviment de Cristians de Pobles i
Comarques de Catalunya Foto: Rosa M. Sànchez

VIVÈNCIES

Tots estem molt contents i feliços doncs han
llegit i cantat perfectament.

UNA GRAN CELEBRACIÓ

Les famílies somriuen emocionades de
poder gaudir amb els seus nens, un acte tant
significatiu com aquest. És una gran joia!

Un bon dia per recordar, ple d’emocions, ple
de nervis per no oblidar les pregàries apreses
durant els dos anys que dura la catequesi.

Simplement m’agradaria agrair a totes
aquelles persones que han fet possible aquest
dia memorable: estimades catequistes,
pacient i bondadós mossèn Manel, gràcies,
mil gràcies per la vostra dedicació i per
ensenyar als nostres fills aquest camí tan
profund i sincer de la fe.

Aquí no s’estudia matemàtiques, ni medi
natural o social. Les catequistes ens
transmeten valors, ens ajuden a entendre
què és l’amistat, què significa el respecte i
el perquè hem d’estimar els altres…
Per fi arriba el dia tan esperat! Tot està
preparat i els nervis a flor de pell.

Atentament una mare agraïda
Iolanda López i Sans

Ens vestim amb les nostres millors gales i,
tots junts, familiars i amics, anem cap a
l’església a celebrar la primera comunió
dels nostres fills.

Arbeca, maig del 2015
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HO DIU LA BÍBLIA

LA FE I LA CONSTÀNCIA
(He. 11, 1-3; 8-10. 13, 7-9)

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

Creure és posseir anticipadament allò
que esperem, és conèixer realitats que no
veiem. Els antics han merescut per la fe el
testimoni de l’Escriptura. Gràcies a la fe,
comprenem que tot l’univers va ser creat
per la paraula de Déu i que, per tant, allò
que veiem no prové de simples aparences.

La carta als hebreus està adreçada a
cristians d’origen jueu, escrita per un cristià
de segona generació cap els anys vuitanta
després de Crist. És cert que la tradició de les
esglésies cristianes orientals van atribuir el
text a Sant Pau, malgrat certes reticències.
No es pot negar que la carta als hebreus és
molt propera al món teològic de Sant Pau.
Així doncs podem dir amb Orígenes: “Només
Déu sap qui n’és l’autor”.

Gràcies a la fe, Abraham, cridat per Déu,
va obeir i se n’anà cap al país que havia
de rebre en herència. Abraham sortí sense
saber on anava. Gràcies a la fe, va residir
com a estranger a la terra promesa, vivint
en tendes amb Isaac i Jacob, hereus com
ell de la mateixa promesa. És que esperava
aquella ciutat ben fonamentada que té
Déu mateix com a arquitecte i constructor.

Com deia al començar,
aquest escrit
va destinat a cristians d’origen jueu i a
conversos en tot o en part al judaisme. És
evident que el text dóna per entès que els
seus destinataris tenen un bagatge real en
el coneixement de l’Antic Testament. Per
això hi fa referències constants. També cal
dir que és un moment de dubte per els que
han abraçat el cristianisme i vacil·len entre
l’antic i el nou culte.

Feu memòria dels vostres dirigents, que us
van anunciar la paraula de Déu; considereu
la fi exemplar de la seva vida i imiteu la
seva fe. Jesucrist és el mateix ahir i avui
i pels segles. No us deixeu arrossegar per
doctrines complicades i estranyes: el cor
ha de trobar la força en la gràcia de Déu i
no en observances de menjars que no fan
cap profit als qui les practiquen.

Les explicacions teològiques posen tot
l’èmfasi a revifar la fe de la majoria i un
enfortiment de l’esperança d’uns cristians
provinents del judaisme. Ho fa servintse de dos gèneres literaris, l’expositiu:
desenvolupant la doctrina de Jesucrist, i el
segon, l’exhortatiu: motivant per tal que
perseverin en la fe cristiana.

Jueus pregant
al Mur de les
Lamentacions.
Jerusalem
(FOTO: Manel
Morgades Rosell)
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GARBELLANT
A càrrec de M. Teresa Quintana i Capdevila.

SANT JOAN - FOGUERES
Els nostres pobles són plens de creences,
costums i tradicions al voltant de les
fogueres de la nit de Sant Joan. També els
poetes han posat paraules als sentiments
i ens han deixat una bona obra. Heu-ne
ací un tast:

PENSAMENTS

“Ja les podeu fer ben altes
les fogueres d’aquest any:
Cal que brillin lluny i es Vegin
Els focs d’aquest Sant Joan.

Fes un somriure i ofereix-lo a qui en té
gran necessitat.
Pren del sol una espurna i fes-la arribar
al cor del qui té foscor.

Parlaran de serra en serra
i de la més alta als plans…
Pirineu si resplendissis
tot encès de mar a mar,

Cerca una font d’aigua viva i posa-la a
on hi hagi llot.

remembrant els fills en vetlla,
les memòries del passat,
les finances del pervindre
i els misteris d’eix atzar,

Agafa una llàgrima i diposita-la en el
rostre de qui mai ha plorat.

que fa que els fills d’una mare,
que els homes d’un sol parlar
tinguin els braços en l’aire
tots alhora bracejant:

Gandhi (1869 – 1948)
Polític i pensador indi.

i el crit d’una sola llengua
s’alci dels llocs més distants
omplint els aires encesos
d’un clamor de Llibertat!

EL GRA DE BLAT
En un vaixell arribat d’Europa, dos joves hi
trobaren un gra de blat.
Un dels nois, el recollí, el sembrà i en tingué
una bona cura. L’amic li feia escarni: ¿per un
sol gra tanta suor...?
La primera collita fou minça, la segona donà
més de 200 grans i la tercera fou tan abundosa que li proporcionà fortuna i honor.
Aquesta història ens ensenyarà que no es pot
menysprear res, i que les coses aparentment
senzilles, proporcionen, de vegades els resultats menys impensats.

Joan Maragall (1860-1911).
Himne dels focs (fragment)

Josep M. Contijoch i Fuster
(Historieta extreta de L’ESCUT, núm. 29)
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ENTREVISTA

2.- Les teves arrels no són arbequines, però
s’hi han tornat?
No, les meves arrels no són arbequines, però
amb el temps, l’estimació, i tenint en compte
que la família ha nascut i ha crescut aquí, s’hi
han tornat.

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes

Tothom és meravellós, no hi ha persones
vulgars: “cada interior humà és una història
de planetes” diria l’Evtuixenko.

Recordo, que al casar-me i venir cap a Arbeca,
vaig enyorar moltes coses que deixava a Montroig del Camp, com els pares, els germans,
la família, amigues, la vida prop del mar...
el clima, però cal dir també que aviat vaig
anar trobant-me amb gent molt acollidora i
entregada, que em van fer sentir molt a gust.

Així podria presentar a la M. Dolors Anguera,
neboda de mossèn Anton.

Mn. Anton també va ser un nexe molt important
en la participació de les diferents activitats
culturals i /o socials que es feien al poble,
per tant, poc a poc, vaig anar entrant en les
activitats de la Parròquia, l’Orfeó Harmonia,
voluntariat... i així, a poc a poc, vaig arrelar i
estimar la gent i el poble d’Arbeca.
3.- Explica la teva trajectòria com a voluntària
de la parròquia.
Des del primer dia vaig voler participar en
activitats de voluntariat, perquè sempre m’ha
fet i em fa molt feliç poder ajudar o dedicar
part del temps personal als altres.

M.Dolors. Foto de M.Carme Llobera

1.- Pots explicar, breument, com sent filla de
Mont-roig del Camp fas “niu” a Arbeca.
Jo en aquells temps, quan Mn. Anton, el tiet,
va arribar a Arbeca, l’any 1965, era força
joveneta.

Per tant, dedicar-me a la Parròquia d’Arbeca,
va permetre obrir-me a la gent i participar en
petites tasques de la comunitat.
Vaig començar com a lectora de les misses,
catequista d’infants, funcions de voluntària de
serveis socials a la comunitat, conjuntament
amb grups de dones d’Arbeca, com per
exemple, el Castell del Remei o serveis de
neteja de l’església d’Arbeca.

La família, les meves germanes, germans i
pares veníem a visitar-lo i a passar uns dies
amb ell.
Arrel d’aquestes estades vaig anar coneixent
gent del poble. Poc a poc, jo i alguns dels
meus germans vam anar participant d’algunes
trobades i celebracions que es feien amb el
jovent d’Arbeca.

4.- El teu pare estava a 80 Km. de distància;
mossèn Anton, oncle, el tenies cada dia a
dinar; l’has vist com un “pare”? T’ha fet de
“pare”?
Sí, ha estat com un pare, era el germà de la
meva mare, i el familiar més pròxim des de
que vaig arribar a Arbeca.

Cap a l’any 1973, Mn. Anton, va començar a viure
a la Rectoria actual, també el van acompanyar
el Josep Maria Gotsens, l’Hortensia Hill, i el
seu fill, en Tonet.

Sempre va estar al meu costat com a membre de
la meva família de Mont-roig. Per mi ha estat
una persona referent en molts aspectes, en la
família, en la fe, en l’esforç de la convivència
, en la tolerància, en valors humans,..sempre
li he tingut gran admiració i respecte.

D’aquí que, a través de les visites al tiet vam
començar a tenir més contacte amb la família.
Amb el Tonet ens vam anar coneixent i
formalitzant la relació , fins que a l’any 1976
ens vam casar, després vam tenir els tres fills:
la Mònica, en Josep Maria i l’Albert. Així és
com he fet el “niu” a Arbeca.

Poder acompanyar-lo i cuidar-lo durant tot
aquest temps m’ha enriquit i ha estat una gran
satisfacció i recompensa personal.
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5.- Al llarg d’aquests 50 anys d’estada entre
nosaltres, podríem presentar a mossèn Anton
com un “mestre”, per què? T’ha deixat
empremta?
Crec que no tant sols m’ha deixat empremta,
sinó que, ha estat una persona força estimada
pel poble d’Arbeca, per la seva trajectòria, els
valors, les iniciatives per millorar la comunitat
i la Parròquia.

de forma desinteressada s’ha brindat a ajudar,
a fer-nos companyia sobretot en moments tant
delicats que comporta la malaltia i la pèrdua.
Estar rodejada de persones que són capaces
d’entregar-se i ajudar als altres, és una gran
satisfacció.
En el procés de dol tant els arbequins, les
arbequines, amics, família, per suposat, han
transmès un gran caliu i gratitud cap a la
trajectòria i vida de Mn. Anton, això realment
ens emociona i ho recordarem sempre.

D’ell he aprés moltes coses, com l’equitat,
el sentit crític , el respecte, la integritat,
la coherència, la responsabilitat, l’esforç, la
senzillesa...cal dir, també que vaig identificarne d’altres que m’han ajudat a veure que les
persones també tenim els nostres defectes i
febleses, però amb amor, acceptació i capacitat
de perdó, és possible millorar la convivència i
el tracte cap als altres, sobretot amb aquells
que més estimem.

Cal agrair també el fet que Mn. Anton va
poder estar a la Rectoria, espai ple de records,
experiències, llibres, papers, música, retrats
amb història ,...en definitiva casa seva.
Ell volia morir a casa, a Arbeca, i va poder ser
així.
Cal agrair també a totes aquelles persones que
li van demostrar la seva admiració i que el van
tenir en compte en moments de la seva vida,
com L’Orfeó, l’Ajuntament, la Parròquia,
diferents entitats culturals i socials, de les
quals ell se’n sentia més que orgullós.

6.- Viure la condició humana vol dir assumir
la feblesa. Aquesta feblesa t’ha interpel·lat
a preguntes com: per què pateixen les
persones que estimes? Quin sentit té tant de
sofriment?
Ser feble en algun moment forma part de la
condició humana, entre altres coses; però les
persones hauríem de tenir prou fortalesa i fe
per seguir mirant endavant, valorar el que
tenim al nostre voltant, ajudar en tot allò que
puguem, facilitar les coses als altres.

Estic agraïda d’haver compartit i haver estat al
costat d’una persona com Mn. Anton, el tiet, i
com ja he comentat, poder cuidar d’ell durant
tot aquest temps i fins l’últim moment m’ha
fet molt feliç, m’ha omplert i reconfortat
molt.

El sofriment forma part de les nostres vides;
en qualsevol indret del món existeix, per tant,
davant d’això s’ha de buscar la fortalesa,
enteresa per superar les circumstàncies que
ens pot posar la vida i adaptar-nos.

EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA

Els creients ens ajudem de la pregària, la fe,
el testimoni de la vida de Jesús per entendre,
acceptar i superar el sofriment.

Coordinadora:
Redacció:

7.- Agraïda? A qui? A què?
Sí, estic molt agraïda. Gràcies a Déu va tenir
un final de vida digne, acompanyat fins l’últim
moment de gent que l’estimava i respectava
molt.

M.Teresa Quintana i Capdevila
M. Carme Llobera i Sorribes
Rosa M. Sànchez i Cornadó
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell
Concepció Motlló i Sans
Mn. Manel Borges i Anguera

Col·laboradors: Jesús Elies i Capdevila
Antoni Pau i Sans
Anna M. Rovira i Solé
M. Carme Sans i Moyà

Estic profundament agraïda a les persones que
em van ajudar a cuidar-lo, que van dedicar
el seu temps a acompanyar-lo durant el seu
comiat de la vida. Sempre s’han ofert i sempre
van estar allí quan més ho vam necessitar.

Us recordem el web de la Parròquia

Ens ha reconfortat molt veure com la gent del
poble d’Arbeca i amics de Mn. Anton i família ,

www.parroquiaarbeca.cat
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