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PARRÒQUIES DE SANT JOAN, SANT ANTONI I MARE DE DÉU DEL CARME-VALLS

LA RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA
de la Mare de Déu de la Candela
Les obres de restauració de l’església de

forç important per retorna'ls-hi el seu estat

Sant Joan es van iniciar l’any 1999 en motiu

inicial. Fins ara ja hem pogut restaurar una

de les Festes Decennals de la Mare de Déu

part d’aquestes pintures i el resultat ha

de la Candela de l’any 2001. Aleshores es

estat espectacular.

va poder fer molta feina gràcies a l’-

L’obra té un pressupost de 120.000 euros i

aportació de molta gent.

de fet aquesta ja està en marxa, a fi de

Això ens va esperonar a continuar la res-

poder-la inaugurar coincidint en l’obertura

tauració. Primer va ser la capella de la Ma-

de l’Any Jubilar (24 de gener de 2010) que

re de Déu dels Dolors i després les capelles

ens portarà a les Festes Decennals de

de les Ànimes, de la Soledat, de Sant Isidre i

2011. Fins ara portem recollides o compro-

finalment la capella del Sagrat Cor. Tot era

meses gairebé 90.000€.

molt necessari per poder anar dignificant la
joia de Valls, l’església de Sant Joan. Però

La Comissió que està treballant en la res-

encara no hem acabat la feina, ens queda

tauració està contenta de la resposta de la

pendent la capella més emblemàtica, aque-

gent, del gran nombre de persones que ja

lla on els vallencs adrecem més sovint la

s’han volgut sumar a la restauració, con-

nostra mirada, la de la Mare de Déu de la

cretament 319. Tot i així la nostra intenció

Candela.

fora ampliar el número de col·laboradors
per poder garantir la restauració integral

És per aquest motiu que la comissió s’ha

dels dos espais, capella i cambril. Cal fer un

engrescat a fer possible les obres de res-

esforç entre tots per recollir els 30.000€

tauració. Unes obres necessàries pel deteri-

que encara ens manquen. És per aquest

orament sofert per la capella i cambril al

motiu que fem una crida a totes les perso-

llarg dels anys i que es visible si hom fa una

nes i entitats que s’estimen el patrimoni de

visita amb deteniment. A la capella les

la ciutat i a la Mare de Déu de la Candela

obres se centraran en la neteja de tots els

perquè se sumin a aquesta obra col·lectiva.

paraments verticals, arranjament de les

Us invitem a fer-vos socis si no en sou, i si

esquerdes i fissures que s’han produït. Per

ja ho sou, a convidar als vostres familiars i

la seva banda el cambril també es veu afec-

amics a ser-ne.

tat per la pols d’anys que s’ha impregnat a

Recordem que tothom que vulgui partici-

les parets, a més d’esquerdes i llacunes a la

par-hi només cal que ompli la butlleta que

pintura que decora l’espai i algunes taques

s’ha realitzat que es troba a l’església de

per filtracions d’aigua a la cúpula.

Sant Joan. Concretament es demana una
aportació de 50€ anuals durant tres anys o

Un dels temes més urgents a resoldre és

150€ en un pagament únic.

refer tota la instal·lació elèctrica, ja que
l’existent té més de cinquanta anys (amb

Per rebre més informació de les obres i la

cables de roba trenats), amb el risc d’in-

campanya la comissió posa a disposició el

cendi que això suposa.

telèfon 629967023 o la web de la parròquia

Un capítol apart són la restauració de les
pintures existents en la capella i cambril.
L’estat actual d’elles, sobretot les situades
al cambril, era força dolent i cal fer un es-

(sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat).
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QUATRE PREGUNTES a…
persones dedicades a la gent gran.
1)

Quins són per tu els moments més satisfactoris en el servei
a la gent gran?
2) I els moments més difícils?
3) Què hauríem de fer perquè la societat actual tingués més con
sideració i respecte per la gent gran?
4) Les persones grans quina aportació han de fer i que no ens
podem perdre?

1.

La feina del dia a dia ja és satisfactòria per si mateixa. Però quan més realitzada em sento és quan conjuntament amb la persona gran o la seva família, podem resoldre les situacions i/o conflictes, o podem millorar la situació d’aquella persona i de qui el cuida, és quan més crec que val la pena treballar en aquest servei.
Un somriure, un gràcies o un gest, ja és suficient per creure que això val la pena.

2.

La pèrdua d’un resident, situacions d’abandonament de les persones grans, els conflictes amb les famílies i les diferències
de criteris entre professionals en referència a l’atenció que han de rebre els nostres avis, són les situacions més difícils de gestionar.
Malgrat tot, l’esforç propi i el dels companys i el treball en equip els fan menys feixucs.

3.

Per treballar amb un model de societat basat en el respecte i la convivència, les persones grans han de tenir un paper actiu.
Per això s’ha de promoure una imatge positiva de la gent gran, trencant estereotips comuns com dir que tots els vells són dependents o estan malalts, que no serveixen per res, que l’únic rol social que tenen és el lleure.
Hem d’afavorir el respecte mutu i compartir experiències; realitzar activitats intergeneracionals per promoure aquests valors
als nostres infants, donant un rol actiu a la gent gran doncs pensem que quan algú es sent socialment superflu, només l’afecte
de la família, els amics o els cuidadors poden fer que la seva autoestima es mantingui.
S’ha de valorar la vellesa com l’etapa de la vida on el desenvolupament de la persona arriba al seu màxim objectiu i valorar-la
així de forma positiva, com un pas més en el nostre camí, i pensar que tots, si Déu vol, arribarem a ser les persones grans amb
qui ara treballem.

4.

La gent gran té habilitats, experiències i coneixements per contribuir d’una forma positiva en la nostra societat.
Hem d’aprofitar d’ells aquests coneixements i valors com saber escoltar per algun dia ser escoltat, la transmissió de les tradicions i poder millorar-les, aprendre dels errors que ells han comés i que nosaltres no hem de cometre.
No hem de perdre el suport que els nostres pares grans o vells ens poden oferir sempre, doncs ho fan amb amor i sacrifici igual
que nosaltres ho farem pels nostres fills i segurament si aquests fills o néts ho han viscut , ho faran per nosaltres.
Maria José Escudé, directora de la residència de l’Alt Camp

1.
2.

Quan veus que les seves necessitats estan cobertes i que manifesten benestar, sentir-se bé.

3.

Donar exemple, transmetre la importància dels valors.

4.

Donar-se a la gent gran, donar a conèixer tot el que saben, les seves experiències, les seves històries de vida, cada un

Quan veus que alguna cosa els fa patir i no pots satisfer-los.

d’ells té molt a dir, que siguin generosos.
Cristina Ardanuy, directora de la Residència Monserrat Cuadrada

1.

En primer lloc voldria dir que només fa uns sis mesos que exerceixo com a directora de la Residència.
De tota manera, els moments més satisfactoris tenen a veure amb el retrobament personal que tens amb cadascun d’ells, on es
comparteixen vivències, pors i esperances enmig de la seva situació de gran vulnerabilitat.
També és molt satisfactori saber que els hi podem oferir i proporcionar des de la Residència la nostra acollida no només des de
la visió organitzativa sinó amb sensibilitat humana i oferir a la persona els serveis que ella necessita per sentir-se valorada i
apreciada. Volem que la Residència sigui “Casa seva” amb tot el valor familiar que això comporta.
I per últim és satisfactori poder donar suport a moltes famílies que per circumstàncies diverses senten la necessitat d’ingressar
algun familiar en un centre on estiguin ben atesos, comptant també amb una relació propera de la família per tal que la persona
se senti estimada i valorada.

2.

Els moments més difícils quan estàs a prop de la gent gran, arriben amb l’etapa final de la seva vida. Aconseguir que senti
la nostra estima i presència i des de la fe, acompanyar l’avi/a en els últims moments i a la família donar-los el suport que necessita. Ens aquests moments agraeixo més que mai el suport que ens donen les “Germanes” que conviuen amb nosaltres a la Residència.

3.

Des de les grans organitzacions (ONU, Congressos, Assemblees, Documents Pontificis) s’està treballant amb l’eslògan
“Cap a una societat per a totes les edats”, on es fomenta que és necessari que des de la família s’aconsegueixin uns hàbits que
salvaguardin el respecte cap a les persones grans. Trobem a la Bíblia “honraràs al teu Pare i a la teva Mare” per tant se’ns reclama l’estima, l’atenció i el respecte per mantenir la seva autoestima i poder transformar les seves dificultats en possibilitats de
millora.
Ens cal una major sensibilitat davant de la gent gran, que presenta una major vulnerabilitat i requereix el millor de la condició
humana per cobrir les necessitats que presenta.
Caldria millorar i promoure cada cop més una bona oferta de serveis socials per la cura i l’atenció dels nostres avis
(infraestructures, Residències, Centres de dia, ajuda domiciliària, formació de professionals.....)

4.

Les persones grans aporten a la societat la saviesa dels anys amb les seves vivències i caldria que mantinguessin el seu rol
social en la mesura que ens aporten experiència, capacitat de relativitzar les coses.....
Ells han rebut una important herència de la vida i del pas de molts esdeveniments viscuts, no tenen la nostra tecnologia actual
però ens poden ajudar amb la seva sàvia experiència. Són per nosaltres mestres de la vida, de l’estima i de la paciència.
Hem après que la “Saviesa dels nostres avis, és el nostre millor patrimoni”, d’ells no ens podem perdre la seva maduresa, sempre transmetent-nos molta estima, i molts cops sol·licitant-nos l’atenció pròpia de la dignitat humana. És una etapa fràgil de la
vida que cal afavorir fins al final.
Tal i com diu el refrany “ Una ancianitat satisfeta és signe de la cultura d’un poble”.
Mireia Flavià, directora de la residència Santa Teresa

INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES SANT FRUCTUÓS
Curs de formació per a laics “TROBAR-SE EN LA FE “
El passat dissabte dia 17 d’octubre, tingué lloc a la nostra parròquia la 1ª sessió de les 18 que s’han de realitzar cada tercer dissabte de mes, d’octubre a juny, durant dos cursos escolars.
Personalment, l’opinió d’aquest curs que acaba d’iniciar-se, i que porta per nom: “Trobar-se en la fe” em servirà per millorar i
aprendre molt, com a cristiana, en aquest tema tan profund i a la vegada tan ambigu de la fe.
Tal com va iniciar la conferència Mossèn Norbert Miracle, “ En el cor humà hi ha una transcendència; l’home busca a Déu, té
desig de trobar-lo. El nostre llenguatge i pensament vers Déu és molt limitat.” Déu és el que provoca en nosaltres la Fe, amb
ell podem trobar la llum i l’amor, però cadascú ho ha de fer immers en la seva persona ja que no hi ha dues visions iguals del
que significa realment trobar-se amb Déu i amb la Fe.
La propera sessió serà el dia14 de novembre i el tema: creats a imatge i semblança de Déu per a viure en la llibertat; horari:
de 16 18h., a la sala parroquial. Encara sou a temps d’apuntar-vos i participar en aquest Curs. Ens cal fonamentar bé el que
creiem i saber donar raó de l’esperança que tenim.
M Lourdes Pascual

G E R M A N O R ….
Som una comunitat de cristians que
pertanyem voluntàriament a una parròquia, la nostra Parròquia de Sant Joan. Ens agrada que l’església estigui ben
neta, amb el terra fregat, els bancs sense pols, que hi hagi flors a l'altar, els
llums encesos, que funcioni la megafonia,i quan fa fred les estufes obertes.
Perquè tot això funcioni hi han hi han
unes persones que fan aquests serveis i
se’ls ha de pagar. A més tot això té un
cost. Pensem que amb les entrades vo-

luntàries de diners a penes es cobreixen les despeses. A més tenim moltes
activitats que generen pocs ingressos i
depenen de nosaltres: grups de formació, catequesi, despatx, reunions diverses...
Penso que molts de nosaltres estem
apuntats a alguna entitat (castells, coral , esports, confraries...) i paguem una
petita quota ja que tenim clar que és la
manera que tenen d'autofinançar-

se. Aleshores em pregunto perquè no
hem de poder pagar nosaltres una petita quota perquè també
s’autofinanci-hi la nostra parròquia per tal de
cobrir millor totes les
despeses abans comentades. Nosaltres som els
primers beneficiats.
Tots volem autofinançar
-nos;l'església també.
Dolors Ferré

LLETANIES PELS DIFUNTS
Vós que alliberareu el vostre poble de l’esclavatge d’Egipte.
REBEU ELS VOSTRES SERVENTS A CASA VOSTRA.
Vós que obrireu el mar Roig davant els israelites que caminaven vers la llibertat promesa.
REBEU ELS VOSTRES SERVENTS A CASA VOSTRA.
Vós que vau donar al vostre poble d’Israel una terra que regalimava llet i mel.
REBEU ELS VOSTRES SERVENTS A CASA VOSTRA.
Vós que volguéreu que Jesús el vostre Fill portés a terme l’antiga
Pasqua d’Israel.
REBEU ELS VOSTRES SERVENTS A CASA VOSTRA.

Diumenge 1 de novembre,
Festa de Tots Sants:
pregària al cementiri, a les 5 de la tarda
pregària del Rosari a la capella del Roser, a les 6 de la tarda
Dilluns 2 de novembre,
Commemoració dels Fidels Difunts:
Celebració de l’Eucaristia, anomenant
els difunts del darrer any:
a les 10 del matí a sant Antoni
a les 8 de la tarda a sant Joan

Vós que per la mort de Jesús il·lumineu les tenebres de la nostra
mort.
REBEU ELS VOSTRES SERVENTS A CASA VOSTRA.

Divendres 6 de novembre,
Missa a la capella de l’hospital,
a les 17

Vós que, en la resurrecció de Jesucrist, heu inaugurat la nova
vida dels qui han mort.
REBEU ELS VOSTRES SERVENTS A CASA VOSTRA.

Dimarts 10 de novembre, a les 8 del vespre:
Reunió del grup de “litúrgia i actes
devocionals” de les Festes Decennals

Vós que en l’ascensió de Jesucrist heu volgut que el vostre poble
rebés la promesa de l’entrada en la pàtria definitiva.
REBEU ELS VOSTRES SERVENTS A CASA VOSTRA.

LECTURA DE LA PARAULA DE DÉU
PARE NOSTRE pels difunts de la família i pels amics, anomenant-los.
ORACIÓ FINAL
Us demanem, Pare de Bondat, que acolliu la nostra pregària pels
nostres germans difunts. Que participin del goig etern que vós
voleu per a tots els homes i dones. Vós que els creàreu a imatge
vostre i els estimeu com a fills, feu que ara visquin en la felicitat
del vostre Regne. Per Crist Senyor nostre. Amén.
BENEDICCIÓ
Que el Senyor obri les portes del triomf als nostres germans i
germanes a fi que, acabat el dur combat de la seva vida mortal,
entrin com a vencedors per les portes dels justos i entonin cants
de victòria pels segles dels segles.
AMÉN.
Que el Senyor ens doni la certesa de que els nostres germans i
germanes no han mort, sinó que dormen, de que no han perdut la
vida, sinó que reposen, ja que han estat cridats a la vida eterna
pels segles dels segles.
AMÉN.
Que ens beneeixi Déu totpoderós Pare, Fill i Esperit Sant. AMÉN
Senyor, doneu-los el repòs etern.
I QUE LA LLUM PERPÈTUA ELS IL·LUMINI
Que les ànimes de tots els fidels difunts per la misericòrdia de
Déu descansin en pau.
AMÉN

Dissabte 14 de novembre,
2a reunió de “Trobar-se en la Fe”,
a les 4 de la tarda, a la rectoria de sant
Joan
Dissabte 14 de novembre,
vetlla de pregària, a les 9 del vespre, a
sant Joan.
Diumenge 15 de novembre,
dia de Germanor per
l’autofinançament de l’Església
Dijous 19 de novembre,
reunió del Ple del Consell Pastoral
de les Parròquies de sant Joan, sant
Antoni i el Carme, a les 9 del vespre.
Divendres 27 de novembre,
Festa de la Medalla Miraculosa,
a les 10 del matí, a sant Antoni
Dissabte 28 de novembre,
Missa a Monserrat Cuadrada, a 2/4 de 6
de la tarda.
Diumenge 29, 1r d’Advent, des de les 11:
trobada de les famílies de la Catequesi

