Un CANDELER MOLT JOVE.... molt jove perquè els que hi colaboren són els joves... els
joves de la nostra parròquia. Una joventut alegre, una joventut que vol arribar a ots els
membres de la comunitat mitjançant EL CANDELER per explicar-nos quines són les
seves activitats.
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P A R R ÒQU I ES D E S A N T J OA N , S A N T A N TON I I M A R E D E D ÉU D EL C A R M E- VA L L S

Els títols dels seus escrits són ben interessants: El grup de músics que ens diuen:
compartint és quan podem créixer en la fe i en la música. Trobada a Santes Creus:
objectiu principal conèixer-se millor. Sigues Llum!!!, a la foto del grup una professió de fe:
Jesús crec en tu. Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela (CAU) ens presenten
la seva proposta ideològica, els tres pilars de l escoltisme: fe, país i educació; i els del grup
de joves grans que reflexionen i es van preparant per assumir la seva participació en els
serveis de la parròquia.
Gràcies nois i noies... Avui la nostra comunitat rep de vosaltres un aire fresc, un aire nou,
un aire que confiem...esperem ens ajudi també als qui us superem en edat, però que tenim
un cor jove... un cor que us estima i us rep amb els braços oberts. Us
encoratgem a fer una comunitat millor de la que heu trobat..
Josep Bofarull

Grup de músics!
Nadal, Pasqua i confirmacions. Aquestes tres celebracions litúrgiques són les que
ens marquen el ritme del curs, de l any. Des del grup de músics de la parròquia hem
volgut que el servei que fem cada dissabte i diumenge, cantant i acompanyant els
cants, sigui més remarcat en aquestes celebracions. Que siguin més participades.
De música, per sort, n hem tinguda des de fa molt. De manera continuada i
organitzada com estem ara, potser ja fa deu anys, potser més. I en aquest temps hi
ha hagut moments de tot: moments de molta embranzida, de sequera i fins i tot
algun moment de silenci.
Tot té el seu ritme i el seu
tempo. En aquests moments
estem en uns dinàmica
ascendent i vibrant. Poques
vegades, potser mai, havíem
arribat a la trentena de
persones
participant
musicalment
en
una
celebració litúrgica, com va
passar la nit de Nadal.
Des de ja fa uns anys,
l esperit d acompanyar, ensenyar i acollir ens ha portat a replantejar-nos el sistema
de funcionament dels músics de la parròquia. Ja no quedem només els qui ja fa
temps que toquem algun instrument. Participar en les celebracions és el nostre
lema. Cadascú des de la seva possibilitat. Compartint misses, assajos, experiències i
sobretot coneixent-nos una mica més.
La necessitat fa que la gent es bellugui. La necessitat de posar guitarres a les
celebracions ens va portar a que el mossèn Joan Àguila comencés a ensenyar a un
grapat de joves a tocar la guitarra. La necessitat ens ha portat a cuidar aquesta
iniciativa i continuar tocant la guitarra cada setmana a la parròquia una hora
setmanal. I res millor que el boca orella i en aquests moments els guitarristes ja
són un bon nombre de joves disposats a participar en les misses. Joves que disfruten
tocant, compartint i fent parròquia; compartint el dia a dia, els exàmens, els neguits
i fent camí en la fe.
Segueix...
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Continuació...
Sovint, com a cristians, ens plantegem quin servei podem dur a terme a la parròquia. El servei de la música a les
celebracions és un molt bon servei per tots aquells joves, i no tant joves, amb inquietuds musicals i espirituals.
Compartint és quan podem créixer, en la fe i en la música.
Intentant mantenir el gust musical i seguint el temps litúrgic, el grup de músics de la parròquia vetllem que les
misses siguin participades; i renovats amb aquest esperit jove que últimament hi ha, tot és possible. Gràcies a tots!
Laia Olivé Ollé
Va ser magnífic
poder conviure uns dies
tots junts i comprovar
que podem organitzarnos meravellosament i
que a més a més
tinguéssim prou temps
per tocar la guitarra,
jugar, pintar, relaxarnos i pregar. A més
també va ser una bona
oportunitat per conèixer
molt millor una gent
fantàstica!

Aquest curs el grup de guitarres
ha augmentat, fins a tal punt que
entre tots som una vintena. Però
com que tots alhora no podem
tocar (semblaríem un orgue de
gats!) ens repartim en quatre
grups. Això fa que no ens
coneguem gaire, just per les
misses on toquem tots...
El passat pont de maig, 30 d abril,
l 1 i el 2 de maig, ens en vam anar
a Santes Creus, a la rectoria, per
passar uns dies de convivència,
tocar la guitarra, caminar, pregar,
preparar el menjar...... Vaja, ens
en vam anar de colònies!!!
Què millor que llegir l opinió
d alguns dels mateixos joves que
van venir?
El que em va agradar més va
ser que tots anéssim a l una.
Ens ajudàvem a fer el dinar,
sopar, esmorzar i amb les
tasques de la casa. Ara, el
partit de vòlei va ser molt
divertit. El que també em va
agradar van ser les carpetes
que vam fer.
Em va agradar molt que
compartíssim somriures,
alegries, cançons i fins i tot
algun sac de dormir. El
companyarisme va ser el
que va fluir més sobre la
nostra amistat, tot i que hi
havia gent
que no
coneixíem.

Em va agradar molt conviure
amb tots els de guitarra, fer
coses junts, formar un equip
tots junts. Jugar tots junts
(vòlei).... m ho vaig passar
molt bé! Conèixer gent que
no coneixíem. L excursió va
ser molt divertida, i a la
tarda, al parc, espectacular.
Sha de repetir!
El que em va agradar més va
ser conviure amb gent que
no coneixia i fer nous amics;
però el millor de tot va ser
el partit de vòlei i els jocs
que vam fer a la caminada.
M ho vaig passar de conya!
Personalment, el que més em
va agradar va ser PINTAR! A
més a més, òbviament, el
fet de conèixer un munt de
gent nova, que tots són
genials.
També
vaig
aprendre nous acords amb
l Oriol i a fer entrepans. Va
ser genial!

L objectiu principal era conèixernos. També aprendre cançons
noves i nous ritmes, fent un treball
específic amb l Oriol Olivé i la Laura
Roig. Preparar els cants per la
confirmació i també els de la
Trobada de Joves amb l Oriol
Màrmol i el Xavi Canudes dels Canta
la Teva Fe. També anar a caminar i
participar de la natura, anant a la
ruta de la Capona i a l Albareda de
Santes Creus. Trobar un espai de
pregària i compartir tot el dia,
treballar en equip i viure junts.
Moltes gràcies als qui van
col·laborar desinteressadament i
també a tots i totes que hi éreu:
Marta, Anna, Albert, Laura, Maria,
Mireia, Marta, Jordi, Oriol, Laura,
Anna, Vanessa, Marina, Roser, Laia,
Carles, Núria, Gerard, Montse,
Aleix, Oriol, Xavi, Magí i Laia.
Tots plegats ens hem quedat amb
ganes de tornar-hi!
Laia Olivé

Sig ues l l um!!!

XX Tr oba da
Diocesa na
de Jov es a
Ta r r a g ona
Primer semblava que la pluja ens faria la guitza però el diumenge 11 de maig va despertar-se radiant i es va
mantenir per poder fer tots els actes sense problemes. La lectura de les actes del martiri a l'amfiteatre, els balls
dels joves amb la música de CTF i l'estrena de l'himne de l'any jubilar per als joves: Testimonis, avui som nosaltres!
per a celebrar l'any jubilar amb motiu del 1750è aniversari de la mort de Sant Fructuós i els seus diaques Sant
Auguri i Sant Eulogi a l'Amfiteatre de Tarragona.
Amb una xaranga, pels carrers de Tarragona fins arribar a la part alta on poguérem participar de diferents espais en
el seminari: el d espiritualitat, el de recursos, el social i el de Sant Fructuós. Després de dinar, ballar i saltar amb el
grup Salmo 150 i per acomiadar-nos, tots junts vam participar de la missa de Pentecosta.
Un total de 150 joves d arreu de la diòcesi amb la marca de l Esperit ben present entre nosaltres i sota el lema
SIGUES LLUM! ens sentim cridats a aquesta missió, portar la llum i l alè de l Esperit per tot arreu. Al final de la
jornada festiva vam fer una foto conjunta a les escales de la catedral. De la nostra ciutat n érem una vintena.
Laia Olivé

A l'agrupament escolta i guia verge de la Candela (el
cau) es t reballa per l'educació en el lleure d'infant s i
joves, oferint -los l'avent ura de créix er i aprendre
mit jançant el mèt ode escolt a. Aquest mèt ode
educat iu pretén que cada noi o noia esdevingui
prot agonista del seu propi creix ement i de les
accions que t reballa en equip. L'object iu és
aconseguir un desenvolupament integral, amb la
volunt at que infant s i joves es formin com a
persones solidàries i compromeses amb la societat
que els envolta.
Dins de la nost ra propost a ideològica, hi t robem els
t res pilars de l escolt isme: fe, país i educació. Pel que fa a la fe, la t reballem al dia a dia del
cau, quan ensenyem als nens la llei escolta, quan els eduquem en valors
També el
t reballem a les festes , quan arriba la llum de la pau durant la festa de Nadal, quan
celebrem la festa de la Candela A més a més, durant els campament s fem la cel·lebració
de la promesa, en el qual el nen o nena pren una opció, t ria un model de vida i viure una
llei, s associa a un moviment i es resposabilit za amb la societat . De fet, vivim la fe en cada
petit moment del dia a dia del cau.
Anna Queralt

Després de preguntar al nostre grup de joves quina és la seva impressió sobre el que venen a fer els
divendres, aquestes són les seves respostes:

Del grup de joves, tinc molt bon record del sopar de Nadal. Tots junts al voltant de la taula varem
menjar i riure, fins i tot ens va acompanyar el Joan! Després varem repartir els regals de l amic invisible,
varem fer fotografies i escoltar música. Va ser
una vetllada especial. Mireia Boada

"el grup de joves és l'excusa perfecta per
trobar-me amb els amics, xerrar i en definitiva
passar-s'ho bé" Gerard Olivé

Què és el que més m'agrada del grup de
joves? Passar una bona estona amb una gent
excepcional. Anar a skiar. M omple. Jordi
Rubio

El grup de joves són detalls i persones. Són parets liles i verdes, sofàs de 2a i 3a mà, esquiades,
sortides, festes de nadal, sopars, discussions, pel.licules, crítiques, debats, trobades...i un fart de riure!
Que en conjunt fan que el proper divendres vulgui tornar. ' Marta Olivé

A l acabar la sessió de la set mana passada, els hi var em posar uns deur es. Aquest cop, és
t r act ava de f er un br eu escr it ; de f et en alguns casos t ant sols amb una línea han pogut expr esar
alló que els hi demanavem, i no er a r es més que ens enviessin per escr it Anècdot es, Exper iències,
Moment s per poder explicar al Candeler . Allò que per ells havia signif icat alguna cosa, o que
senzillament volien explicar -ho als que puj en al seu dar r er a per a convidar -los a viur e aquest t ipus
d exper iències.
Aquest s deur es ens han par lat d ells mat eixos, des d el cor i sense embut s. Una exper iencia
en pr imer a per sona de moment s viscut s que com a r esum venien a dir que VAL LA PENA i que els
OMPLE.
El nost r e obj ect iu és el de pr opor cionar un acompanyament als nost r es j oves. I nt ent em que
tinguin uns valors que els ajudin a caminar per la vida.
En el t r anscur s del gr up, ells passen per molt es exper iències per sonals pr opies de l edat , com
mar xar a est udiar a la univer sit at en alguns casos. Tot és mot iu de coment ar i, que ens apor t a una
r adiogr af ia del moment que est an vivint i de les necessit at s que puguin t enir . Tant sols amb j ocs,
pel.licules, sor t ides, debat s, pr ocur em most r ar -los hi un camí gens f ácil per ò molt segur , en el que
des de la pregària i el dia a dia poden recórrer tota la seva vida.
Result a t ot un goig quan veus la seva disponibilit at i les seves ganes de f er coses. Els det alls
que es tenen els uns amb els altres i, sobretot, que esperin el divendres per tornar-nos a trobar.
Tot i que, com t ot , no sempr e ha est at senzill, est ic molt agr aïda de f or mar par t del gr up de
j oves, per què cada divendr es s em t or nen a car r egar les piles al seu cost at .
Adelina

