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El segon pas depèn del primer. A la meta s’hi arriba a partir
del primer pas. Posar en marxa el cotxe és condició per començar el viatge. Heus aquí la importància que té començar i
començar bé.

Se llega a la meta a partir del primer paso. El segundo paso depende del primero. Poner primero en marcha el coche es condición previa para iniciar un viaje,... He aquí la importancia de comenzar... y de comenzar bien.

Si cada gest que fem té relació amb el final de la nostra vida
resulta que tot el que fem és definitiu (ens defineix) i cal que
prenguem consciència de què dibuixem en cada pinzellada de
la nostra vida. No hi ha res neutre. El sembrador decideix quina
llavor tria i on la posa, doncs no és el mateix plantar vinya que
sembrar cogula. No és el mateix deixar-la anar a qualsevol lloc
que buscar terra bona.

Si cada gesto que hacemos guarda relación con el final de nuestra vida, resulta que todo lo que hacemos nos define-es definitivo-y es necesario que tomemos conciencia de qué es lo que
realmente dibujamos con cada pincelada de nuestra vida. No hay
nada neutro. El labrador, cuando siembra, decide qué simiente
elige y dónde la ha de poner, ya que no es lo mismo plantar vid
que sembrar cizaña. No es lo mismo dejarla caer en cualquier sitio
que en terreno abonado.

Ens hi posem. Tenim esperança i sembrem pel futur, doncs el
Senyor ha posat dins nostre el
desig de felicitat.
La virtut de l’esperança ens allibera d’estar centrats en nosaltres mateixos i ens anima a engendrar un món nou (faré que tot
sigui nou, diu el Senyor) d’acord
amb l’evangeli.

Pongámonos en marcha. Tenemos
esperanza y sembramos para el futuro, ya que el Señor ha puesto en
nosotros el deseo de la felicidad. La
virtud de la esperanza nos libera de
centrarnos en nosotros mismos y nos
anima a engendrar un mundo nuevo
(haré que todo sea nuevo, dice el Señor), de acuerdo con el Evangelio.

Haurem de tenir paciència, com
el pagès; caldrà alimentar la
confiança; no ens farà por passar un temps de crisi; haurem
d’escarrassar-nos per sumar
esforços; sabrem relativitzar els
fabricadors d’ídols i ens reunirem
plegats entorn del Senyor. Així
no defallirem i ens disposem a realitzar els projectes que ens
mantindran amb l’esperit del sembrador.

Deberemos tener paciencia, como el
labrador. Será necesario alimentar la
confianza; no temeremos pasar por
un tiempo de crisis; deberemos afanarnos en unir nuestros esfuerzos; sabremos relativizar a los fabricantes de
ídolos y todos juntos nos reuniremos
en torno al Señor. De esta manera, no
desfalleceremos y nos dispondremos a realizar los proyectos que
nos mantendrán con el espíritu del sembrador.

Què seria una família, una parròquia o una vida sense projectes? Una mort anunciada. Hom es pot considerar acabat quan
ja no té projectes.

¿Qué sería una familia, una parroquia o una vida sin proyectos?
Una muerte anunciada. Uno puede considerarse acabado cuando
ya no tiene proyectos.

El futur és el Regne. No depèn només del propi esforç. En la
construcció del futur, tant de la nostra vida, com de l’església
(comunitat parroquial) o de la societat cada u hi te un tant per
cent de responsabilitat, petit-si voleu-però necessari. La resta
ho fa el Senyor.

El futuro es el Reino. No depende sólo del propio esfuerzo. En la
construcción del futuro, tanto de nuestra vida, como de la Iglesia
(comunidad parroquial) o de la sociedad, cada uno tiene su propio
porcentaje de responsabilidad, pequeño-si queréis-pero necesario. El resto lo hace el Señor.

La terra és eixuta; erma; hi ha necessitat de sembrar prats deliciosos. Quan la llavor té tota la força rebenta la terra i surt reclamant sol, aigua, adob... només després donarà fruit.

La tierra está yerma, llena de matojo. Hay necesidad de sembrar verdes praderas. Cuando la simiente tiene toda la fuerza, revienta la tierra y sale reclamando sol, agua, abono... Sólo después dará su fruto.

Aquesta és la vocació de tot creient, de tot pare/mare i de
l’església: sortir a sembrar. Llavors tindrem futur.

Esta es la vocación de todo creyente, de todo padre/madre y de la
Iglesia: salir a sembrar. Así tendremos futuro.

Mn Pere Dalmau

MOVIMENT PARROQUIAL
Batejos
Abril

Naiara Lara García
Lucía Martínez Andrés

Agost

Adrià Alfocea Ordoñez
Noa Ordóñez Parr

Set.

Mario Avila Priego
Héctor Avila Priego
Jon Torres Gamarro
Arianna Molné Castro
Iker Arjona Cubells
Eric Arjona Cubells

Casaments
Juliol

Daniel-Julián Flandes Aguilera
Encarnación Núñez Roa

Agost

Anton Maria Alasà Fortuny
Edna Silva Delgado

Set.

Francisco Miguel Martínez Picón
Francisca Noemí Delgado Sanabria

L’altar de la Sagrada Familia,
recentment ornamentat per Culai Tudose.

Exèquies
Juliol

Mariano Hernández Sánchez, 81
Juli Gens Rivalt, 51

Agost

Nicèfor Franquès Martorell, 83
Josep M. Reboll Martí, 57

Set.

Javier Rodríguez Martínez, 33
Maria Porta Rovira, 83
Antonia Reig Güell, 87

Voluntariat per sembrar futur
Tenim qualitats, tenim temps, hi ha necessitats.
Sabem que la parròquia és una familia que el Senyor ens convida a ser-hi. A l’Església, als pares de
la catequesi i per correu electrònic s’han donat a
conèixer un conjunt de possibilitats per participar
de la vida parroquial. Sempre som a temps de respondre amb un SI.

Algunes de les voluntàries del Rober de Càritas:
Filigrana. c/ Centcelles 19.

El museu de religiositat popular
està en marxa Demanem els qui estiguin disposat a cedir (si cal temporalment) qualsevol objecte
digne de ser-hi que ho comuniqui a la parroquia:
Imatges, llibres, estampes, rosaris, mantellines,
quadres de sants, medalles...

S’ha editat l’estampa de la Mare de l’Església
de la portalada de l’Església en dos tamanys diferents: una per portar a la cartera i l’altre com a
punt de llibre. Podeu agafar-la del peu de la cartallera de la parròquia. Al darrera hi ha una significativa pregària.

L’Església existeix per Evangelitzar. La Gna Magdalena
García Pellicer dónà un testimoni com a una barriada de
Kinshasa (Congo) viure l’Evangeli vol dir implicar-se en la
promoció de les nenes del carrer.

LO QUE TE PUEDES PERDER
Dissabte dia 3 d’octubre, a les 16,30h
Inscripció. Esplai Tots Constantinencs.

Diumenge dia 4, a les 12h
Comença la catequesi.
· Primer (dimecres tarda)
· Segon (dijous tarda)
· Tercer-quart (dissabte matí)
· Adolescents/ joves (divendres)
· Adults (dijous vespre) Cartes de St Pau
· Vida Creixent (dimarts tarda)

El creyente, como tal, necesita una comunidad: ¿dónde encontrarla fuera de la Eucaristia?
Nuestros pensamientos están lejos de los del Señor;
¿dónde los encuentras fuera de su Palabra?
Nuestro espíritu es débil, ¿cómo fortalecerlo si se
prescinde del Sacramento que nos alimenta?
Si estamos hechos para alabar al Señor. ¿Por qué no
hacerlo con los demás en la Misa de cada domingo?
Si un día descubrimos cómo Jesucristo en la Eucaristía nos llena de Paz, ¿porqué no la compartimos
habitualmente?

Dia 8 d’octubre
Comença La Vetlla al Santíssim,
(els dijous i el primer divendres).

Si el Señor nos ofrece su propia vida, ¿Qué no le
vamos a dar nosotros?

Dia 10 d’octubre, a les 20h
A les 20 h Festa de la Dedicació.
(aniversari de la Consagració del temple)

Dia 16 d’octubre, a les 20,30h
Assemblea oberta a tothom al Centre Parroquial.
Es planteja el programa del curs i es posa a
debat diferents qüestions per avançar i fer realitat
l’objectiu. L’intercanvi d’opinions i el diàleg enriqueix els qui més se senten Església.

¿Cuanto hemos recibido de Él y cuanto le agradecemos? ¿Recuerdas que Eucaristía significa Acción de
Gracias?
¿Cual es la comunidad que te ha dado la vida con el
bautismo, que te presentará ante el Padre el día de
tu marcha... ¿no es la comunidad en la que debes
celebrar i alimentar tu fe?
¿Qué dirías de un hijo que sólo apareciera en casa
para pedirte dinero o para aprovecharse de lo que
tienes? ¿Qué dirá el Padre si ve a sus hijos que marchan y solo aparecen cuando buscan un interés personal?

Els dimarts de 16,30h a 18,30h
El Servei de la Caritat.
· Atenció personalitzada.
· Ajuts en menjar i orientació.

Els dimecres i divendres de 10h a 12h
Botiga de roba i estris de la llar a Filigrana.
C/ Centcelles 19.

Si voleu rebre informació i seguir el ritme de la
parròquia través del vostre correu electrònic,
comuniqueu la vostra adreça a
parroquiaconstanti@tinet.cat

parroquiaconstanti@tinet.cat
EXPOSICIÓ FOTOS
VALENTÍ CANADELL
RETROSPECTIVA EN BLANC I NEGRE

Durant el mes d’octubre de 5 a
7 de la tarda, o els diumenges al
matí de 10 a 12h.
Centre Parroquial

¿Cómo puede sentirse el amor a Dios sin la oración?
¿Cómo podemos amar a la Iglesia si no participamos
de lo esencial de ella: la Misa?
¿Será por comodidad, moda, miedo a la exigencia
o por no reconocer el valor de la Eucaristía que no
pocos prescinden de ella?
Así como Jesucristo dice a los apóstoles: os mando
que os améis unos a otros, así la Iglesia se expresa
diciendo que el bautizado debe participar de la Eucaristía para vivir el amor. Sólo se ama cuando se
conoce y se relaciona con el amado.
El que escucha la Palabra de Dios debe preguntarse ¿qué quieres de mi Señor? El que escucha poco
piensa qué quiere él de Dios. Cuando se pierde el
hábito de orar, uno puede preguntarse ¿Dónde está
Dios? Y con el tiempo ¿Está? Y aún con más distancia se pierde la pregunta sobre Dios.
Jesús dice a la Samaritana: “Si conocieras el Don
de Dios...!” En la Eucaristía nos encontramos con el
mejor Don.

La Cooperativa Sant Isidre té història, te present i vol tenir futur.
La volem conèixer per estimar-la i hem demanat a la Junta que
ens volgués respondre a aquestes qüestions.
A l’edifici de la Bodega, a la Plaça Rafael de Casanova,
s’hi estan fent obres. Hi ha projectes nous? Les obres que
actualment estem fent a la Bodega tenen diversos objectius:
adaptar-nos a la normativa en matèria ambient, de prevenció
contra incendis i de seguretat laboral i millorar la comercialització dels nostres productes, més ara que la Bodega de la Cooperativa Sant Isidre ha quedat en un punt cèntric del poble. Les
reformes han acabat però ja estem preparant un nou projecte
de futur que requereix de noves inversions en estructures i per
tant noves obres.
Llavors, sí que n’hi ha de projectes nous! Quins són aquests
projectes i quines finalitats es persegueixen? Els objectius a
assolir per l’Agrícola i Secció de Crèdit Sant Isidre de Constantí,
en els pròxims anys són els següents:
· Unificació dels dos centres de treball per fer més àgils el servei del soci, traslladant la Caixa rural i oficines a l’edifici de la
plaça Rafael de Casanova. Un espai ampli, de fàcil accés i
amb bon aparcament.
· Millorar les instal·lacions productives.
· Millorar la comercialització, tant de productes per la terra
(adobs, fitosanitaris...) com dels productes alimentaris cooperatius, sobretot amb la venda d’oli d’oliva verge extra sota la
marca Vil·la de Centcelles, amb Denominació d’origen protegida Siurana i de fruita seca produïda a Constantí.
· Ampliació de l’actual oferta de serveis: servei de manteniment
de terres per evitar el seu abandonament, serveis a les entitats locals, bossa de treball per posar en contacte persones
que vulguin col·laborar puntualment amb els pagesos en les
èpoques de més feina al camp...
· Mantenir i potenciar les dues diades de la Cooperativa. La de
Sant Isidre, al maig, i la festa de l’oli nou, el primer diumenge
de desembre, amb un esmorzar popular oberta a tothom, com
a mesura de promoció de l’oli i de la Cooperativa.
Són projectes que per nosaltres són molt engrescadors que per
assolir-los s’ha d’anar poc a poc, però amb els objectius clars.
A la Caixa Rural de la Cooperativa, penseu que li caldria
una més forta embranzida? La normativa que regula les Seccions de Crèdit de les Cooperatives es troba en procés de canvi, que en general limitaran l’activitat de les Seccions de Crèdit.
Per aquesta raó des de la Caixa Rural de la Cooperativa es
manté una gran prudència en les seves actuacions però som
conscients de la importància que la Secció de Crèdit es mantingui activa.
El que es produeix al nostre poble és comercialitzat per la
Cooperativa? Ens agradaria poder dir que sí, però la realitat no
és aquesta. Com ja sabeu el terme municipal és molt gran, i per
diversos motius finques del poble són de gent de fora, que quan
conrea les terres, prefereix comercialitzar els productes amb altres entitats, ja siguin cooperatives o no.

Quines ofertes té la Cooperativa avui pels constantinencs?
La Cooperativa, la junta rectora i els socis, estan molt orgullosos
del seu poble i així se’n desprèn per exemple de les marques
dels nostres productes “Vil·la de Centcelles”, “Fruits Secs de
Constantí”... sempre intenten crear vincles entre els productes
i el poble de Constantí.
En relació a l’oferta de la Cooperativa pels constantinencs,
aquesta és principalment la de servir millor, amb un horari flexible durant la campanya, en el “lliurament de les collites” com en
els serveis de subministrament i d’ Agrobotiga.
Les nostres instal·lacions, en vàries ocasions s’ha cedit a entitats
i grups del poble per a fer diferents actes en el pati (calçotades,
trobades,..). Des de l’Antena volem recordar-ho a tots els que
els pugui interessar.
Creieu que es viu l’ “esperit cooperatiu”? El dia a dia ens
demostra que l’esperit cooperatiu sí és viu, però és constant
l’exercici de renovació per adaptar-se a la nova situació. Les
cooperatives agrícoles estan arrelades al territori i fan productes
de qualitat reconeguda. Aquest esperit es potencia captant les
necessitats dels cooperativistes i dels clients.
Quins avantatges té la botiga de la Cooperativa? El producte
cooperatiu té un fort valor afegit que es troba en la diferenciació
amb els productes que trobem a les grans superfícies comercials. Són aliments produïts aquí, per gent d’aquí. D’altra banda és notable el fet que mentre que l’agricultor veu com cada
vegada li paguen menys pel seu producte, el consumidor paga
cada vegada més, això vol dir que o bé augmenta el nombre
d’intermediaris o bé aquest augmenten els seus beneficis. Mitjançant l’Agrobotiga s’eliminen aquests intermediaris i per tant
podem oferir un preu mes just pel consumidor i a l’hora una retribució un xic més elevada per l’agricultor.
Què sent el pagès històric quan veu que el terme es va abandonant o quan veu cosir el terme de carreteres? Cadascú ha
afrontat aquesta situació de forma particular. Molts han venut la
terra. D’altres l’han deixat erma, amb el perill que suposa pels
incendis. Els pagesos que mantenen les terres en producció els
fa mal a l’ànima veure l’entorn, no tant per les carreteres, sinó
per l’abandonament d’un recurs productiu com és la terra, que
alhora genera paisatge i productes de gran qualitat. Avui els propietaris de la terra que no poden cuidar-la no tenen cap deure
de cultivar-la però des de la Junta creiem que els hem de donar
a conèixer que hi ha mecanismes per treballar la terra, que donaria feina als aturats, mantindria la producció d’oli d’oliva i fruita
seca i que donaria feina a la cooperativa. De retruc, es mantindria el territori net i endreçat.
Com està la qüestió de la Cooperativa Unió d’Agricultors?
Sobre el dia a dia i projectes d’aquesta Cooperativa ho haureu de
preguntar als responsables de la Cooperativa Unió d’Agricultors.
En múltiples ocasions s’ha intentat establir ponts de diàleg. Davant
la incapacitat, de les dues bandes, de posar-nos d’acord per a fer
una unió, la nostra cooperativa ha decidit centrar-se en els nostres
projectes. No serà possible el somni de molta gent de bona fe de
Constantí que creu que a cada poble hi ha d’haver només una cooperativa. Per poder, s’ha de voler. Per recollir s’ha de sembrar.

