Amb l’inici de la tardor recomença cada any el curs pastoral. És temps de sembra, temps
de treball en espera de la collita. Una espera no resignada sinó encoratjada per l’esperança en Aquell, que és l’amo del sembrat i de la vinya, i per la fidelitat a Aquell, que és
l’Ànima de la nostra ànima i Cor de l’Església.
En aquest mateix número de EL CANDELER alguns dels serveis de la nostra comunitat
cristiana ens fan avinents les accions que duran a terme, gràcies a la generositat dels seus
membres, orientats tots per la línia evangelitzadora que ens hem proposat. “Creure en
l’evangeli i anunciar-lo amb nou ardor” és la nostra fita i el sender que hem emprès per a
aconseguir-la. Un treball que ens concreta el document parroquial “Ser una comunitat
evangelitzadora”

el candeler

tel i fax 977
www:sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat
a/e: sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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Voldria subratllar alguns dels accents i commemoracions que enguany formaran part de
la vida de la nostra família cristiana gran.
Un primer és la renovació i ampliació del Consell Pastoral. En va aprovar l’estatut l’Arquebisbe Jaume el passat 10 de juny. Aquest renovat Consell és proposa “ser molt sensible a les necessitats de la població i detectar amb realisme les necessitats pastorals”. Per
això accentuarà ser un lloc d’escolta de les persones i de les entitats del nostre entorn i
alhora ser un lloc des del qual el missatge evangèlic arribi a tots ells. Una segona dada
del nou Consell és que s’ha ampliat, i molt, els nombre de membres representatius de
tots els serveis, grups i entitats. A la pàgina web de la parròquia, podeu llegir sencer el
document de referència “Organismes de participació de les parròquies de sant Joan,
sant Antoni i la MD del Carme”.
El segon és una atenció encara més gran a les famílies. Les activitats en aquest sentit
són, si fa o no fa, les mateixes d’altres anys, però potser més adaptades i realistes. Les
conferències que ens va donar el Sebastià Taltavull ens van oferir criteris i pautes d’actuació molt valuosos i plens d’experiència pastoral. Va ser un encert convidar-lo a parlar.
Va ser una gran sort escoltar la seva paraula lúcida i esperançada.
El tercer és la commemoració del 50è aniversari de la mort del prevere vallenc Carles Cardó, fill
il·lustre de la nostra ciutat. Val la pena de aprendre el seu mestratge, el del seu capteniment com a
home compromès per a una Església lliure; el dels seus molts escrits que tenen una plena actualitat, tan pel que fa al seu nacionalisme, com per la seva obra literària i poètica, com també pel misticisme que impregna al que ensenya sobre Jesús i la fe viscuda. Ja hem realitzat uns quants actes
i en queden uns quants més, sobretot el seminari sobre la seva persona i sobre el seu pensament
que se celebrarà el dissabte 15 de novembre i també una exposició biogràfica i
bibliogràfica que tindrà lloc del 7 al 23 de novembre. Rebé el Baptisme a sant Joan el 7 de
maig de l884, com consta en el tom 34 del nostre arxiu. Celebrà la seva Primera Missa al Carme
el 2 d’agost de 1908. Un home de la seva terra de cap a peus i un cristià capaç de sofrir incomprensió i fins exili per ser coherent a la seva consciència, fidel a la fe i lleial a l’Església. Valors
evangèlics d’ara i de sempre.
Josep Bofarull, rector

CALENDARI DE LES ACTIVITATS
- dijous 16 d’octubre, a les 5 de la tarda, al col·legi del Cor de Maria: inici de curs dels
visitadors de malalts de la Pastoral de la Salut
- dissabte 18, a les 9 del vespre, al Santíssim de sant Joan: vetlla de pregària
- diumenge 19, Domund: col·lecta especials
- diumenge 26, Festa de Santa Úrsula, a 2/4 d’12: Ofici Solemne, acompanyats de la Coral
Espinavessa
- dimarts 28, a les 8 del vespre, a la rectoria: trobada de formació de lectors i monitors
- divendres 31, a les 6 de la tarda, a la Residència Monserrat Cuadrada: Missa
- Dissabte 1, Festa de Tots Sants, Celebracions de l’Eucaristia: vigília, a les 8 de la tarda, a
sant Joan; dia: a les 11,30 a sant Antoni, a les 12 a sant Joan, a les 13 al St Cor
a les 5 de la tarda: pregària al cementiri; a les 6 de la tarda: pregària de sant Rosari a la capella
del Roser.
- Diumenge 2, Commemoració dels Fidels Difunts, Celebracions de l’Eucaristia: vigília,
a les 8 a sant Joan; dia: a 2/4 d’11 a sant Antoni; a les 12 a sant Joan; a les 13 al St Cor; a les
20 al Carme.
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REALITZACIONS I EXPECTATIVES DE CÀRITAS ARXIPRESTAL
DE L’ALT CAMP 2008 -09
L'any 2008 ha estat un any intens gairebé en tots els programes que estem desenvolupant, tant a nivell de dedicació
del voluntariat com de mitjans econòmics.
La situació de recessió econòmica que estem vivint, està afectant a les persones més desafavorides del nostre entorn, que moltes vegades resten amagades, però que són presents a la nostre ciutat. Creiem que aquest és el principal motiu que ha fet incrementar les ajudes a lloguers per evitar desnonaments, ajudes puntuals d'aliments, nombre
de persones destinades a la finca agrícola, etc.
Per altra banda el programa de canvis d'electrodomèstics bàsics i rehabilitació de coses puntuals de la llar ha fet
possible ajudar a moltes persones que tenen pensions de jubilació o viduïtat per sota del salari mínim.
Ara toca mirar més endavant, cap al futur immediat, un futur preocupant com hem esmentat prèviament per la situació econòmica i en el qual la precarietat laboral tindrà un impacte considerable en els més desfavorits.
En aquest sentit ja tenim en marxa i per consolidar durant el 2009 uns programes d'acolliment i de formació per
orientar a les persones que ho necessitin.
Finalment volem donar les gràcies a moltes persones de Valls i Alt Camp per la seva participació en el programa
de Tu ajudes de Caixa Tarragona i en el partit de bàsquet celebrat el 24 d'Agost al pavelló de Joana Ballart a benefici de Càritas de Valls i de l'Alt Camp.
Manel Fontanilles

AGRUPACIO DE CONFRARIES I GERMANDATS DE SETMANA SANTA
A VALLS
Des de l’agrupació, estem treballant, cada any amb més insistència, en la necessitat de què els seus membres, participin cada
vegada més, no tant sols dels actes que organitza la pròpia agrupació i cada una de les Germandats i Confraries, sinó també,
en els actes i Sants Oficis, que en motiu dels dies Sants, tenen programats les nostres parròquies, ja que res del que fem i
organitzem, tindria cap sentit, si no fos pel calendari litúrgic, propi de la Setmana Santa. Per això i ja en la propera edició,
abans que les nostres associacions celebrin les corresponents reunions generals anyals, o capítols, se’ls farà arribar un full,
amb tots els actes i Oficis litúrgics dels dies, juntament amb els actes organitzats per l’agrupació.
En seu moment difondrem el programa detallat dels actes a celebrar. Ara us avancem els actes més importants.


Dia 20 de març 2009 a les 20 hores: Acte institucional i presentació l’Opuscle, al Saló d’Actes de l’Ajuntament



Dia 3 d’abril 2009, a les 20 hores: A l’ Església Arxiprestal de Sant Joan, Pregó de Setmana Santa, a càrrec de l’arquebisbe emèrit Joan Martí Alanis. Per cloure l’acte el grup ACRUX, format per orgue i trompetes, ens oferiran un
concert.



Dia 10 d’abril, divendres Sant, a les 22 hores: Processó del Sant Enterrament, en sortida i arribada, a l’Arxiprestal de
Sant Joan, amb el mateix recorregut de l’any passat.

Com a novetat d’aquest any, s’està preparant un concurs de dibuix per a nens i nenes de les escoles i catequesis, les bases
del qual, s’estan ultimant. I també s’estan preparant les bases, per la convocatòria d’un concurs fotogràfic.
Francesc Manresa

LA LITÚRGIA, PER UNA MILLOR I MÉS INTENSA PARTICIPACIÓ DE TOTS
Per al curs que acabem de començar ens hem proposat uns objectius generals, que sempre s’han de tenir presents, i uns
d’específics, que només seran propis d’aquest.
Com objectius generals es mantindrà la preparació dels actes litúrgics, principalment eucaristies, celebracions comunitàries
del perdó, pregàries mensuals i novena a la Mare de Déu de la Candela, per aconseguir una participació més activa i variada dels fidels que doni com a resultat final una trobada amb el Senyor més fructuosa.
També es prepararan amb reunions periòdiques els temps litúrgics d’Advent, Nadal, Quaresma, Setmana Santa i Pasqua. I
es vetllarà el correcte desenvolupament dels sagraments de la iniciació cristiana: Els baptismes, les primeres comunions i
les celebracions anuals de la confirmació i la unció dels malalts.
Com objectius específics es continuaran tenint a la rectoria les trobades litúrgiques mensuals i la novetat és que enguany es
tractarà d’aprofundir en el coneixement i el significat de la pregària eucarística i el seu lèxic, que sovint costa d’entendre.
En definitiva, animem a tothom a fer possibles aquests objectius proposats i a tenir una bona experiència litúrgica d’abast
comunitari i personal que alimenti la fe rebuda.
Joan Bonet

EL CAU COMENÇA EL CURS
Aquest any celebrem el nostre 50è aniversari i per això tenim un seguit d’actes que ens agradaria poder compartir amb tota la
gent que forma la nostra parròquia. També hi ha una pàgina web del 50è, on podreu trobar tots els actes:
www.caudevalls.net/50anys
Durant aquests 50 anys, s'ha treballat per l'educació en el lleure d'infants i joves, oferint-los l'aventura de créixer i aprendre
mitjançant el mètode escolta. Aquest mètode educatiu pretén que cada noi o noia esdevingui protagonista del seu propi creixement i de les accions que treballa en equip. L'objectiu és aconseguir un desenvolupament integral, amb la voluntat que infants i joves es formin com a persones solidàries i compromeses amb la societat que els envolta.
Glòria Cano

RECOMENCEM!
Ha arribat de nou l’inici de curs i ens tornem a trobar per concretar com planificar-lo.
El grup de músics de la parròquia ja tenim engegat el curs des dels diferents àmbits musicals.
L’objectiu general és acompanyar amb cançons i música les celebracions litúrgiques o
pregàries de la nostra parròquia. Això comporta que hi hagi prou persones per a dirigir els
cants i també per tocar els diferents instruments com ara l’armònium, la flauta, les guitarres,
violoncels, violins, clarinet o percussió.
Com a grup de músics formem part del grup de litúrgia i per aquesta raó tenim un
representant dins d’aquest grup que ens representa quan els de litúrgia es reuneixen. D’altra
banda també tenim una representant dins el Consell Parroquial que ens representa
i ens informa de les diferents reunions.
Aquest curs el grup de músics ens reunim un cop al mes amb el rector per tal d’anar ajustant sobre el calendari les diferents
celebracions que es presenten durant al mes: que si una festa solemne, que si una missa d’infants, que si una pregària…… en
aquelles activitats parroquials que calgui la participació dels músics.
Ja fa uns quants anys que som un grupet estable que participem assíduament a les misses. Segur que tots ens coneixeu. Som el
Modest Soler, la Immaculada Gatell, la Montserrat Oller, la Immaculada Piñas i la Laia Olivé. Som els “parromúsics”. Un nom
divertit que va anar sorgint mentre anàvem quedant per les reunions.
També, quan ens reunim, mirem de concretar en quines celebracions poden participar el grup
de guitarres de la parròquia. Aquest grup va tenir una crescuda espectacular durant el curs
passat, i s’ha anat treballant també durant l’estiu. En aquests moments, d’inici de curs, hi ha
hagut baixes (degut a la impossibilitat d’ajustar horaris amb els estudis dels joves) i també hi
ha hagut altes. És un grup que assaja en tres hores diferents, és a dir, que són tres grups que
treballen el mateix, formant al final una vintena de joves que també participen en alguna
celebració a través de la música. És una manera més d’acostar i acompanyar als joves i
adolescents en la fe.
Personalment crec que com a grup només ens podem felicitar, doncs la continuïtat, l’interès i
disponibilitat de les persones durant tant temps és lloable. Quan surts de la realitat
parroquial i comparteixes experiències amb altres cristians d’altres parròquies,
t’adones que a Sant Joan portem feta una feina de temps i una experiència de grup que cal anar mantenint.
De fet només volem seguir el que diu el salm: Canteu al Senyor un càntic nou!
Laia Olivé Ollé

Fes que conegui, Senyor, les teves rutes
Llegim en el Directori General per a la Catequesi que «la catequesi segons les diferents edats és una exigència essencial per a la comunitat cristiana. D’una banda, la fe és present en el desenvolupament de la persona; de l’altra, cada etapa de la
vida està exposada al desafiament de la descristianització i, sobretot, ha de construir-se amb les activitats sempre noves de la
vocació cristiana. Hi ha doncs, amb tot dret, catequesis diversificades i complementàries per edats, demanades per les necessitats i les capacitats dels catequitzands.»
La catequesi és un espai privilegiat en el procés de l’educació de la fe dels adults, joves, adolescents i nens de la parròquia. La catequesi ens ajuda a entendre, celebrar, viure i donar testimoni de l’Evangeli del Regne. La catequesi ens ajuda a
establir una relació viva entre l’experiència de fe personal i el llenguatge de l’Església. La catequesi ens presenta de manera
ordenada el missatge evangèlic i ens orienta per poder seguir Jesús amb perseverança i fidelitat. La catequesi ens ajuda a fer
camí.
Els pares són els transmissors de vida i els primers educadors de la fe dels fills en la família cristiana. La catequesi
parroquial és un puntal en el creixement i enfortiment de la fe cristiana. Per això, aquest any, des de la catequesi, convidem a
tots els pares i mares a parlar sobre els punts forts i els punts febles de les nostres famílies cristianes, sobre els obstacles que
ens sorgeixen a cada pas i, també, sobre les bones ocasions que el nostre món ens ofereix i val la pena d’aprofitar. Volem compartir les pròpies experiències, neguits i il·lusions, reflexionar sobre la vocació de la família cristiana a la llum de l’Evangeli,
avançar camí guiats pel mateix Jesús, pregar i celebrar junts la nostra fe.
M. de l’Esperança Amill

Catequesi de Confirmació. Objectius per aquest curs 08/09
L’objectiu bàsic es descobrir a Déu , conèixer-lo i fer-lo nostre, per tant:
• Obrir la parròquia i ensenyar-los les activitats que s’hi desenvolupen. Fer-los participar de les diferents activitats i celebracions.
• Com exemple pràctic, organitzar i participar en la xocolatada (recollir diners per Caritas) que com cada any fem per Nadal.
• Ajudar-los a participar i viure de manera cristiana. Ensenyar-los Jesús i l’Evangeli. Eliminar tòpics.
• Fer-los persones lliures amb drets i deures, que siguin ells, amb capacitat de prendre responsabilitats, amb criteri propi i
que puguin decidir. Els oferim una opció d’entre moltes : seguir a Jesús i practicar com cristià.
• Som una ciutat multicultural i multireligiosa. Descobrir aquesta realitat i que tots som iguals i tenim el mateix Déu.
• Preparació per rebre el Sagrament de la confirmació.

Oscar Roset, catequista

CPM: CENTRES DE PREPARACIÓ PER AL MATRIMONI.
L’any 2008, l’arxiprestat de l’Alt Camp hem canviat el sistema de preparació per a les parelles que s’han de casar. Hem
deixat de banda les xerrades prematrimonials fetes per uns conferenciants, per passar a treballar amb els Centres de
Preparació al Matrimoni.
En diem centres, perquè són punts de trobada amb les parelles. Un matrimoni cristià acompanya a sis parelles al llarg de
sis sessions d’una hora i mitja, amb la presència d’un mossèn. En aquests dies el matrimoni condueix a les parelles a
través d’uns temes que l’església creu que són cabdals en la vida d’un matrimoni cristià: el coneixement mutu de la
parella, l’amor de parella, la sexualitat, els fills, l’obertura de la parella als altres, la fe i el significat del matrimoni cristià.
El matrimoni conductor planteja una sèrie de qüestions a les parelles per fer-les reflexionar sobre els temes anteriors, sense
jutjar mai, ni mostrar-se com a model. El que es pretén és que les parelles es qüestionin si realment tenen clars aquests
temes tan importants i si ja hi havien parlat anteriorment amb la parella. El mossèn ajuda a donar la visió experta dels
dubtes que es puguin plantejar.
En síntesi, el que pretenem, és plantar la llavor de la reflexió, el respecte, l’amor i en definitiva d’un estil de vida en parella
plenament cristià..
Jordi Cartanyà i Remei

LES OBRES DE RESTAURACIÓ
Ara fa deu anys es va constituir la comissió Prorestauració de l’església de Sant Joan. Des d’aleshores s’ha fet molta feina i
s’han invertit més d’un milió d’euros (180 milions de les antigues pessetes). Ha estat un gran esforç, totalment necessari,
per posar al dia l’església principal de la nostra ciutat.
La mirada actual es fixa en les capelles. Després de restaurar la majestuosa capella dels Dolors, amb el seu cambril, ara
pertoca restaurar les capelles laterals de la nau principal.
Aquest any 2008 ha estat l’any de la restauració de les noves capelles de les Ànimes i de la Mare de Déu de la Soledat,
inaugurades el maig i el juliol passat. Així mateix s’ha restaurat el primer pany de paret exterior de l’església, concretament la primera meitat de la paret sud. L’última actuació ha estat la col·locació del nou vitrall de la capella del baptisteri,
el qual no sols permetrà enriquir artísticament la capella sinó que a més, i aquesta ha estat la raó de fer l’obra, possibilitarà
la renovació de l’aire de l’església, ja que permet obrir-se perquè circuli l’aire.
Comencem un nou curs (2008-2009) que ens portarà noves actuacions en el nostre patrimoni. El primer que cal dir és que
gràcies al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Obra Social de Caixa Laietana es restauraran quatre
noves pintures de l’església, dues d’elles de la Capella del Sagrat Cor i dues més de la Capella de Sant Isidre. Així mateix i
gràcies al treball desinteressat de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya s’ha pogut restaurar la imatge gòtica de Santa Llúcia, provinent del convent de Sant Francesc i dipositada a l’església de Sant Antoni.
També està previst que aquest mes d’octubre es comenci la restauració del segon tram de la paret exterior sud de l’església
(la façana que dóna a la plaça dels escolans). I la nostra intenció és poder restaurar la Capella de Sant Isidre dins l’any
2009 si es poden recollir els diners suficients per fer-ho possible.
Per altra part, tenim oberta la campanya per restaurar la Capella de la Mare de Déu de la Candela. Una obra que la pretenem realitzar a finals de l’any 2009 i principis de 2010 a fi de poder-la inaugurar el 2 de febrer de 2010. Fins ara tenim
gairebé la meitat del pressupost cobert, amb un total de 285 socis col·laboradors, però en necessitem molts més. Aprofitem l’avinentesa per animar-vos a participar en aquesta subscripció popular, que suposa el compromís d’aportar 50 € anuals durant tres a anys. Si ja sou socis, ajudeu-nos a fer-ne publicitat. Moltes gràcies.

Jordi París

