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Editorial 

Amb ulls de Jesús 

Quan miro, observo i escolto capto vida. 
Molta vida a la Comunitat Cristiana i molta 
vida a l’escola. Reunions, il·lusió pel curs que 
comença, serveis, programacions, 
esperances, renovacions, projectes...i 
persones, persones, persones. M’he sentit 
molt ben acollit. Gràcies a tots i totes. 

I quan mirem la realitat del nostre món 
descobrim amb dolor i preocupació la 
massiva marxa per Europa de tants i tants 
refugiats polítics que busquen asil en altres 
indrets. I a una Europa recelosa davant 
d’aquesta tragèdia.  

També hem viscut aquests dies les eleccions 
catalanes. Ara estem en  moments de 
negociació política per a trobar camins que 
ajudin a la convivència i a un futur millor per al 
nostre poble. I especialment per aquells en 
situacions més precàries: atur, pobresa, 
marginació. 

Un altre esdeveniment és el sínode dels 
Bisbes a Roma sobre el tema de la família. És 
una qüestió que toca el moll de l’ós de les 
relacions humanes, de la vida de cada dia, de 
l’amor, de la misericòrdia, de la comprensió. 

I tot plegat estem convidats a mirar-ho amb 
els ulls de Jesús. Què els diria avui als 
refugiats, als polítics, als bisbes?  I què ens diu 
avui a nosaltres?  Quines actituds hem de 
prendre per a ser bons seguidors de Jesús i 
col·laboradors de la construcció del seu 
Regne que és de justícia, d’amor i de pau? 

Pere Borràs, sj 

E-BUTLLETÍ 
  Records d’estiu | Inici de curs | Entrevista Judith Garcia

Canvis 
Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver 

Curs de canvis, de novetats. De cares conegudes 
agafant responsabilitats i cares més noves que 
aposten per a fer un servei de gran responsabilitat.

L’ebutlletí en presenta els noms i esperem anar 
coneixent en propers ebutlletins les seves 
experiències i aventures amb les noves funcions.

Judith Garcia Presidenta de la Comunitat

Pere Borràs Rector de la Comunitat

Giuseppe Amoroso Catequesi per a infants

Belén G. Antolin Pastoral de Joves

Belén G. Aymerich Homilies per a infants

Carles Alonso Responsable de CVX
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Energia, màgia i rialles 
Centre d’esplai Lluís M. Chanut 

 
Com cada any, la primera quinzena d'agost, 
l'esplai Lluís Maria Chanut, ha realitzat una 
estada a la casa de Colònies Teresa Espona, a 
Osona. 

L’equip educatiu va poder gaudir amb els 
infants del barri de Sant Roc de Badalona  

d'una experiència plena d'energia, màgia i 
rialles. 

Energia encoratjadora per dur a terme aquesta 
tasca, en la qual tot l'equip de monitors 
havíem d'estar al màxim, entregats en totes 
les activitats, àpats, migdiades i, fins i tot, en 

el moment d'anar a dormir, per donar als 
infants i joves unes vetllades enriquidores, 
distretes i a la vegada, educatives. 

Màgia inventada i feta realitat, per poder 
oferir a tota la mainada una història per a 
somniar, que els fes aixecar amb ganes de 
descobrir aventures, natura, companys, valors 
que s'amaguen en el joc…

Rialles, línies corbes que ho adrecen tot. Veure 
carones innocents i il·luminades que, sense ni 
una paraula ens ho deien tot, ens emplenava el 
cor de joia i de benestar en saber que aquells 
menuts i no tan menuts trobaven un bri de 
felicitat.

Segur que ens han quedat moltes coses per fer i, 
de ben segur que les podem fer millor, però 
estem convençuts que el do més gran que 
podem oferir als altres no és compartir amb ells 
la nostra riquesa, sinó fer-los descobrir la seva 
pròpia.

Laura Alonso i Roig 
                      17 anys           

 Monitora del Chanut                  
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FEM SERVEI!  

Nova sala d’homilies per a infants 

El cap de setmana del 12 i 13 de setembre tot l’equip 
educatiu del Centre d’Esplai Joan Suñol vam pujar a 
la Masia Puig de Fàbregues per preparar el curs 
d’esplai 2015/2016.

Va ser un cap de setmana ple de reunions. Al matí del 
dissabte vam modificar i aprovar el Projecte Educatiu 
de Centre, un document que marca les línies 
pedagògiques del Centre d’Esplai i que fins ara no 
teníem acabat. A la reunió de la tarda vam marcar els 
objectius generals d’infants i de monitors per aquest 
nou curs i vam fixar i aprovar el calendari.

A la nit uns quants monitors ens van preparar una 
activitat sobre el transcendent, una activitat molt 
maca que segur que podrem utilitzar amb els nostres 
infants algun dissabte o excursió.

Al matí del diumenge els vuit grups de l’esplai es van 
reunir per separat per preparar el nou curs; van 
redactar els objectius, van perfilar el centre d’interès, 
es van marcar activitats i excursions al calendari, etc. 
En aquell moment també es va reunir el Consell 
Directiu del Centre d’Esplai per abordar la situació 
actual del centre i les perspectives de futur.

A la tarda vam acomiadar a nou monitors que 
deixaven l’esplai i al nostre consiliari, en David 
Guindulain, que durant sis anys ens ha acompanyat 
dissabte rere dissabte en la nostra tasca educativa i 
evangelitzadora. A tots i totes, els agraïm 
profundament la seva tasca durant aquests anys i el 
seu amor als infants i a l’esplai. 

En definitiva, va ser un cap setmana de treball i 
convivència, que ens permetrà afrontar un nou curs 
d’esplai amb moltes ganes i il·lusió.

Engeguem màquines! 
Centre d’Esplai Joan Suñol

Llibert Requena i Chordà 

27 anys 

responsable del Suñol Benvinguda acollidora. Gràcies Lourdes i Anna per la feina! 

L’Anna decora i prepara la sala per la primera eucaristia 
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Un cop més, jo ja en porto tres i altres cantaires 
quatre o cinc, algunes cantaires del Cor Gospel 
Clot hem tingut el privilegi d’assistir, el primer 
cap de setmana de juliol, al Campus de Gospel 

de Rajadell, edició 2015. 

Dic privilegi i no sort, perquè això és el que 
sentim les cantaires que hi anem. 

Són tres dies on l'amistat, l'energia positiva i les 
emocions flueixen de manera espontània i 
natural.

El gospel és un cant d'espiritualitat, d’alegria, i 
d’amor a Deu i és el que compartim els cent 
campusins, els talleristes i els voluntaris durant 
aquest intens campus. 

Els dinars i els sopars són el punt d’inflexió per 

fer gresca i xerinola, així com els concerts 
nocturns a la plaça del poble amb l’església com 
a teló de fons. Són una preciositat i un bé de 
Deu. 

Tot i que la forta calor ha fet estralls aquest 
estiu, el bon humor i les ganes de cantar i ballar 
no ens van aturar... Ans al contrari! 

Us animem i engresquem a participar-hi! 

És un regal per l’esperit, així que si podeu no us 
ho perdeu l’estiu vinent, nou us decebrà!

Oh happy Campus! 
Gospel Clot

Joana Grau 

contralt de Gospel Clot
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   Fi 
de 
curs a 
Viladrau 

 Catequesi per a infants 

Estimada Comunitat, de nou 
hem celebrat plegats el fi de curs 
de la Catequesi amb la gran trobada 
de fi de curs a Viladrau. Pares, nens , 
avis, oncles,  catequistes, Comunitat! 

Comencem l'excursió donant gràcies al 
Pare per brindar-nos un dia assolellat, ple de 
colors, mirades i especial:

Especial  pels petits que vam fer la Primera 
Comunió, pel goig de celebrar l'eucaristia al volant 
d'una gran taula plena de detalls i tendresa, per ser la 
nostra última Eucaristia com a responsables. Especial per 
compartir cants i danses amb en Noé, per cada una de les 
pregàries plenes de sentiment i silenci, per un fi de curs joiós i 
ple d'agraïment al Pare. Especial per un pensament de servei a la 
Comunitat. Gràcies Pare, pel nostre privilegi! 

Lourdes Joseph 
Membre de la Comunitat

Última empenta per iniciar el Local 
Solidari 

La coordinadora d’acció social del Clot Camp de l’Arpa ja fa mesos que 
demana permisos i documents per poder tirar endavant un projecte que 

sembla començarà ben aviat. Un servei ideat per membres de la nostra 
Comunitat que ha anat formalitzant-se i constituint-se fins a derivar 

en accions ben fermes.

Amb el suport de Serveis Socials municipals, el Banc 
d’Aliments, entitats privades o organismes autònoms es 

pretén oferir diverses prestacions: campanya “cap nen 
sense esmorzar”, repartiment d’aliments frescos, 

xerrades formatives o tallers de temàtica 
quotidiana.

El local es presenta com un servei obert a 
tothom que tingui necessitats bàsiques 

sense distinció per edat, sexe, 
nacionalitat o religió. De fet 

contempla en especial objectius 
centrats en l’acompanyament a 

l’immigrant en el seu procés 
migratori, tant si és en el 

moment inicial d’arribada 
com en la tornada al seu 

país d’origen.
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“No volem marxar”, “que 
ràpid han passats els 
dies”, “han estat uns 
campaments genials”, 
“gràcies per aquests onze 
dies”- repetien i repetien 
els joves i monitors amb 
un to nostàlgic 
acompanyats d’una 
mirada entranyable. 

Aquelles paraules 
resumien tota 
l’experiència i les 
emocions sentides durant 
onze dies, connectats amb 
la natura allà al Solà a 
Sant Quirze de Besora. Cantant, ballant, 
cridant, fent bromes. Com explicar allò que no 
es pot explicar, com descriure el somriure dels 
joves, les mirades de complicitat, els moments 
de reflexió, les converses profundes i 
transcendentals, dels problemes del dia a dia, de 
com som i què pensem. 

Com si d’una collita es tractés, esperem i 
creiem que les llavors que hem plantat donin 
bons fruits als joves que ja no hi seran, i que els 
comentaris “quines ganes de començar els 
campaments”, “seran els millors campaments 
de la història”, “demà serà el gran dia 
monitors...” són paraules d’auguri d’una molt 
bona collita.

Sembrant i recollint 
Centre d’Esplai Lluís M. Chanut

Christiano Vargas 

22 anys 

monitor de Trotas
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Estimada família de la Comunitat,

Ara fa quatre anys el David ens va oferir un servei per la Comunitat. El vam rebre i escoltar amb molta il·lusió i respecte. 

Tot seguit li vam preguntar al Pare, què podíem fer per Ell, i ens va encomanar la responsabilitat de la Catequesi d'Infants, 
dient-nos: “feu que sigui un servei que tingui presència i força. Que estigui ben ple d’infants i que trobin en la Comunitat, 
l’instrument per trobar-me i estar present en les seves vides”. 

La proposta ens va fer vibrar i en aquell instant, ens vam mirar i vam dir... Així ho farem Pare !

Ara et volem agrair tot allò que hem viscut:

Gràcies Pare. Amb aquest servei i responsabilitat que ens vas atorgar, esperem haver-lo acollit amb humilitat i retornar-te'l 
havent fet amb tot això el màxim que ens ha estat possible,  juntament amb tot l'equip catequètic.

Gràcies Infants. És per a vosaltres que tot l'equip hem frisat i treballat de valent. 

Gràcies Catequistes per la joia de tenir-vos, d'estimar milers de vivències i records que han omplert les nostres vides i la 
dels infants. Pel cor disposat, obert i humil i per les paraules que han sigut llum i creixença. Gràcies per allò que fa que la 
vida compartida sigui una aventura fascinant i justament pel que definim com a Comunitat.

Gràcies germana Lourdes ! Gràcies germana Imma!

Agrair totes les atencions d'acollida, d'ajut, de dedicació, d'entrega, de paciència i en especial pel cor immens. Gràcies per 
ser companyes de camí, la vida !. 

També agrair a tots els catequistes, responsables,  infants i rectors  que durant 15 anys i en especial aquets darrers ens hem 
conegut, viscut i treballat el mateix missatge. Estimar el Pare i haver vist la seva mirada en els ulls de cadascú de vosaltres.

Gràcies Víctor, Oriol i Anna, Joaquim, Sebas i Albert sou petits deixebles que mai han deixat de fer-nos costat i d’implicar-
vos en aquest camí.

Pare, seguirem plantant petites llavors i 
sent testimonis. Que ens mogui a no 
quedar-nos indiferents i, a la vegada, seguir 
fent camí perquè la Comunitat sigui un lloc 
on poder rellegir i pregar pel nostre món. 

Que en la fe viscuda i compartida, trobem 
sentit a tot allò que hem fet i farem.

Final d’etapa 
Catequesi per a infants

Lourdes Joseph i Imma 
Joseph 

Darreres responsables de 
Catequesi per infants
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Tres regals 
Comunitat Cristiana de Sant Pere 

 
Ahir al vespre, un amic en veure l’espelma que la 
Comunitat Cristiana em va regalar dissabte 
passat em va dir: “encara no l’has encès?”. Li vaig 
contestar que no i que no pensava fer-ho, 
d’entrada, per preservar-ne la seva bellesa.  El 
meu amic em va fer caure aleshores que cada 
vegada que encengués l’espelmot me’n recordaria 
de la gent del Clot i de cadascun dels grups que 
hi ha inscrits. Aquesta tarda, abans d’escriure 
aquestes línies, ja ho he fet. L’he contemplat i se 
m’han humitejat els ulls, de nou, per tant de bé 
rebut.

La foto amb molts de vosaltres ja fa uns dies que 
és penjada en un lloc de la meva ampla habitació 
on sovint m’hi aturo i també contemplo per dir-
me “som i serem”.

Les sandàlies, en principi, han quedat desades a 
l’armari a l’espera del canvi estacional, que a 
comarques es nota més que a ciutat. Tot i així, 
quan he sabut que la sola té cambra d’aire (alè 
d’esperit), he pensat que, amb uns bons mitjons, 
podrem seguir fent via ben aviat, amb tots 
vosaltres.

David Guindulain, sj 

El passat dissabte 14 d’octubre la Comunitat va 
celebrar la darrera eucaristia d’en David abans 
de  dir-li  l ’adéu  definitiu,  ja  que  fa  unes 
setmanes viu i conviu a Manresa. L’eucaristia es 
va  celebrar  amb  la  mateixa  senzillesa  que 
sempre  però  el  desenllaç  de  la  celebració  va 
donar  l’oportunitat,  a  aquell  qui  ho  volia,  de 
donar gràcies a en David.

El comiat es va adornar amb taules parades de 
fartons  ben  cruixents  i  el  repartiment  d’uns 
obsequis:  una  espelma,  unes  sandàlies  i  una 
fotografia de tota la Comunitat davant la nova 
capella.

Malgrat  la  contundència  i  la  intenció  de  la 
celebració, en David va preferir dir “ens veiem 
a Manresa”, que no pas adéu.
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Com vas encarar la proposta 
del David? Doncs vaig dir que 
sí. Entenc que tota la família 
hem rebut molt de la 
Comunitat i s’ha de tornar. De 
fet no va ser una decisió 
individual sinó familiar. Perquè 
jo no puc fer això si a casa no 
es queda ningú fent el sopar, 
per exemple. Si faig això és 
perquè ells em cobreixen amb 
les feines de casa i ho hem 
parlat entre els quatre. 

Diga’m tres adjectius que et 
caracteritzin: No te’n diré tres, 
te’n diré més. És que acostumo 
a fixar-me en els meus 
defectes i no en les virtuts, i 
com que em vas passar les 
preguntes i jo no sabia què 

respondre li vaig preguntar al 
Pere: “Oh, Judith! Tu ets 
profundament alegre, inquieta, 
curiosa, xerraire, respectuosa, 
implicada, vols anar més enllà, 
no conformista”… Crec que 
sóc totes aquestes coses… 
(Riu) Els meus fills diuen que 
sóc boja. També sóc molt 
exigent i perfeccionista, i de 
vegades m’enfado, però em 
costa mig minut demanar 
disculpes. 

D’aquestes qualitats quines 
creus que t’ajudaran i com, en 
el teu càrrec? Una cosa que 
m’ha sorprès és que molta 
gent, quan ha sabut que jo 
seria Presidenta, m’han dit que 
podria aportar espiritualitat. 
Però bé, suposo que sí, crec 
que puc aportar-ho, tinc un 
sentiment profund que Déu 
m’estima i m’estima a través 
dels altres. Crec que tot ho visc 
com un regal de Déu. I ho visc i 

ho dic. Em preocupen molt les 
persones. M’agrada escoltar a 
tothom i treure partit de 
tothom. Veure on cadascú és 
fort i posar-hi valor. I relacionat 
amb això, sóc de tarannà 
conciliador, en un grup on hi 
ha molta gent i inevitablement 
poden sortir mals entesos, crec 
que per la meva manera de fer 
puc ajudar a posar pau. 

Quines qualitats de la 
Comunitat destaques com a 
més positives? Crec que és 
espectacular la molta gent que 
hi treballa per fer un món 
millor. Això és insòlit. I ho visc 
com un regal que Déu em 
posa perquè jo ho gestioni. Em 
commou i em fa molta il·lusió. 
Ho visc com una 
responsabilitat molt gran. Crec 
que de vegades la Comunitat 
mateixa no n’és conscient. 
Ostres, som església nosaltres! 
I el que estem fent és 
escampar l’amor de Déu 
cadascú a la seva manera: des 

E-ntrevista
La Judith ha començat el curs com a nova Presidenta de la 
Comunitat de Sant Pere. Dona d’en Pere i mare de l’Albert i l’Enric, 
fa 15 anys que participen en la Comunitat. Ella ho ha fet 
especialment al grup de catecumenat del Manolo, al cor de 
Gospel, a catequesi per infants, en les tasques de Sagristia, que les 
descriu com una de les feines més boniques: “es tracta de servir; 
ningú no ho sap però tu estàs parant la taula perquè tothom 
mengi”. I per descomptat, s’ha fet present en les eucaristies dels 
dissabtes, a vegades dirigint cants! 

Iniciem l’entrevista amb els papers canviats. Em demana opinió 
sobre l’estat actual de la Comunitat i consells per a que pugui 
encarar aquesta funció. Senzillesa i proximitat. Què fàcil serà fer-li 
l’entrevista.

hem rebut molt 
de la Comunitat i 
s’ha de tornar

JUDITH GARCIA, Presidenta de la Comunitat Cristiana
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del grup de projecció, fent de 
catequista, ajudant a la missa o 
pregant. Perquè no només són 
importants les activitats que es 
fan cap enfora, també les que 
es fan cap endins. Estem fent 
església.  

I què creus que podria o 
hauria de millorar? Quan vaig 
arribar a la Comunitat la gent 
deia que hi havia molts grups, 
molta gent i poca cohesió 

entre ells. Jo això no ho veig 
tant. Tinc la sensació que el 
que falta potser és retornar a 
l’eucaristia la importància que 
hauria de tenir. La trobada 
setmanal és la festa del cristià 
per excel·lència, el moment on 
nosaltres mengem i ens 
trobem amb els altres. Això 

crec que ho hauríem de 
millorar, és essencial per la 
cohesió. 

Però a part d’això també crec 
que falta més consciència de 
que l’església no són només 
els capellans sinó que també 
ho són els laics, som tots 
l’església! Hem de madurar en 
aquest sentit i està a les 
nostres mans. Ens hem de 
plantejar què volem fer per a 
construir el regne de Déu. 

Tens alguna idea de com 
donar-li la importància que 
dius que necessita? Al final és 
una decisió individual, qui vol 
anar a missa hi va. I potser hi 
ha algú que va a un altre lloc 
perquè li agrada més, i ben fet 
que fa. Nosaltres hem 
d’assegurar que hi hagi 
l’oportunitat d’un punt de 
trobada, i que aquest punt de 
trobada sigui de qualitat. Que 
les condicions facin que a un li 
vingui de gust anar-hi. Però 
s’ha de crear l’entorn. L’entorn 

ha de ser agradable, i amb els 
nous espais tenim una 
oportunitat. Realment des de 
que fem l’eucaristia a la capella 
nova ve més gent.  

Objectius personals per 
encarar aquest servei? Jo no 
vull fer res, jo vull ser-hi. 
Aquest és el meu objectiu. No 
fer, sinó ser. En aquest sentit jo 
no tinc uns objectius o un pla 
estratègic, vull que la 
comunitat sigui. Els meus 
objectius són molt més 
senzills: estar disponible per 
escoltar quan algú em 
necessiti i escoltar sense jutjar. 
I valorar la feina que fan les 

persones. Ajudar amb el que 
se’m demani. De vegades és 

seure i xerrar i de 
vegades és obrir la 
porta. Ajudar a 
crear consciència 
de que nosaltres 
som l’església de 
Crist a la terra. 

escoltar quan 
algú em necessiti 
i escoltar sense 
jutjar

la trobada 
setmanal és la 
festa del cristià

Equip de redacció


