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UNA ALTRE FELICITAT ÉS POSSIBLE

OTRA FELICIDAD ES POSIBLE

Avançar i amunt. Aquesta és la voluntat de l’Església: fer
camí cap a l’horitzó i tenir la mirada ben alta. L’Església és
mestre perquè és també deixeble del Senyor i es trairia ella
mateixa si no mostrés el camí de la felicitat que ha après del
Mestre. Tot creient té vocació de sembrar esperança. I no
pot callar. El missatge cristià enriqueix enormement la realitat humana; prescindir-ne o tancar-lo a la intimitat seria una
lamentable pobresa.

Avanzar, hacia arriba! Ésta es la voluntad de la Iglesia hacer
camino hacia el horizonte y tener la mirada bien alta. La Iglesia
es maestra porque también es discípula del Señor y traicionaría su misma esencia si no mostrara el camino de felicidad
que ha aprendido del Maestro. Todo creyente tiene vocación
de sembrar esperanza. Y no puede callar. El mensaje cristiano
enriquece enormemente la realidad humana; prescindir de él
o cerrarlo en la intimidad produciría una lamentable pobreza.

El consum afalagador provoca un
desig de felicitat i una colla de reaccions que van més en la línia de tenir
o de fer o del posseir (persones, objectes, poder...) més que no pas en la
direcció de servir, estimar, contemplar
o reconciliar. Si bé podem dir que tot
el que se’ns ofereix té el seu valor, no
significa que tot tingui el mateix valor.
Saber distingir és cosa de maduresa.

El consumo halagador provoca un
deseo de felicidad y un conjunto de
reacciones que van en la línea del tener o del poseer (personas, objetos,
poder...) más que en la dirección de
servir, amar, contemplar, reconciliar.
Bien podemos decir que lo que se nos
ofrece tiene su valor, no significa que
todo tenga el mismo valor. Saber distinguir indica madurez.

La serenor i la pau que ens porta
les festes de Nadal ens ensenyen
a dialogar amb tothom i a oferir la
proposta cristiana. No podem perdre
identitat. Davant el repte de la globalització que experimentem ja entre
nosaltres amb la presència d’una
colla d’ètnies, cultures, religions que
comparteixen carrers, feina i preocupacions, ens hem de posar a dialogar i el diàleg només és possible i és
enriquidor si nosaltres sabem ben bé
el què som. Si perdem la nostra identitat només seran possibles aquestes
dues reaccions que cal evitar: un refús a tot el que és diferent - xenofòbia - o l’acolliment de tot el que és
diferent perdent les nostres arrels i la
nostra identitat.

La serenidad y la paz que nos comunican las fiestas de Navidad deberían
enseñarnos a dialogar con todos y
ofrecer la propuesta cristiana. No podemos perder la identidad. Ante el reto
de la globalización que experimentamos entre nosotros con la presencia
de grupos, étnias, culturas, religiones
que comparten la calle, las escuelas,
el trabajo y las preocupaciones, hemos de entrar en un diálogo y el diálogo sólo es posible y enriquecedor si
nosotras sabemos bien lo que somos.
Si perdemos nuestras identidad solo
serán posibles dos reacciones que debemos evitar: un rechazo a todo lo que
es diferente - xenofobia - o acoger todo
lo que es nuevo y diferente perdiendo
nuestras raíces y nuestra identidad.

Creiem fermament que és possible la felicitat i la convivència
si som capaços d’humanitzar les relacions tenint com exemple la família de Natzaret: Jugar net, posar-se al servei fins
la donació total, mantenir-se fidel a la veritat malgrat el què
diran i tot per portar l’alegria al món que està trist.
Nadal fa possible aquesta felicitat. Que sigui!

Mn. Pere Dalmau

Creemos firmemente que es posible la felicidad y la convivencia si somos capaces de humanizar las relaciones. Y como
referencia pongo la familia de Nazaret: Jugar limpio, ponerse
al servicio de los demás hasta la donación total; mantenerse
fiel a la verdad a pesar de lo que digan los demás y ser portadores de alegría a nuestro mundo un tanto triste.
Navidad hace posible esta felicidad. Que sea!

MOVIMENT PARROQUIAL
Batejos
Oct.

Nov.

Adrián Pizarro Caballero
Joel López Coll
David Laguna Delpuerto
Nerea Domínguez Cano
Alex Pérez Martín
Aleix Alfocea Cervellón
Mª del Carmen Labrador Bautista

Exèquies
Oct.

Nov.

Des.

Anton Font Catà, 84
Pedro Soto Lara, 46
Joan Carreté Sann Rafael, 55
Antonio Rodríguez Macías, 43
Mª Antonia Tejada Hernández, 77
Macià Martorell Ferran, 87
Pere Ferré Solé, 83
Irene García Cantón, 76
Mª Dolores Martín Gómez, 76
Amalia Marcos Vicente, 71
Lluís Coll Vidal, 84
Ángel Sesma Vergara, 63
Encarnación Núñez Fernández, 74

El primer dia de la catequesi es va plantar l’arbre a la plaça com a
signe visible que ens recordarà que som sembradors de futur.

Antonio García Fernández, 49
La Parròquia es va fer present a la Fira. I es proposà als visitants que votessin 2 valors que més li
agradaria que es potenciéssim a Constantí. Es lliurà
aquest text per donar pistes de com aplicar-los.
1.- AUTOESTIMA. Hablar bien de nuestra pueblo.
Comprar en nuestras tiendas. Pasear por nuestras
calles. Creer en nuestras posibilidades.
2.- ACOLLIMENT. Interesarse por los inmigrantes;
conocer de lo que son capaces, ofrecerles nuestros
valores. Invitar a los amigos y familiares a visitar
nuestro pueblo.
3.- DIÀLEG. Conectar con persona, grupos o entidades que habitualmente no tenemos relación. Eliminar
los muros mentales que nos separan.
4.- SENTIT CRISTIÀ. Ser valientes, potenciar los valores del Evangelio, leer la Biblia, conocer y participar
en las celebraciones cristianas; hablar bien de Dios y
su Iglesia.
5.- EMPENTA. Invertir aquí; creer en lo que somos
capaces; sumar con los otros. Arriesgar sin miedo.
Promover iniciativas.
6.- PARTICIPACIÓ. Implicarse en la vida social. Asistir en los que se organizan.
7.- SOLIDARITAT. Hacer gestos de generosidad.
Prescindir de lo innecesario. Compartir con el más
débil.
8.- CIVISME. Respetar el orden, ser educado. Mantener limpios los lugares públicos de convivencia: calles, paredes... Conducir con moderación, sin ruidos.
Aparcar en los lugares establecidos.
9.- ECOLOGIA. Crear, mantener y reivindicar un ambiente sano. Poner las cosas en su sitio. Orientar a
quines todavía no lo han descubierto.
10.- ALEGRIA. Ser amables; superar lo que nos separa.
Potenciar y participar en les fiestas del barrio o del pueblo. Que se nos conozca como gente de buen trato.

Una bella imatge que és real molts diumenges.
Els infants entorn de l’altar pregant amb el Parenostre.
Només cal que els pares els hi acompanyin.

L’altar de Santa Llúcia, ha estat enriquit amb una ornamentació de
fons feta per Culai Tudose. El cost ha anat a càrrec de l’Associació
Mestresses de Casa.

Ja és Història
Hem fet el de sempre: Acollir, estimar, pregar, ensenyar, compartir, reconciliar, trobades amb els pares,
sortida amb els de Confirmació... i d’extraordinari:
L’Assemblea parroquial de començament de
curs on representants dels diferents grups i els
qui van voler varen debatre com posar en pràctica
l’objectiu d’aquest curs: Sembradors de futur.
L’exposició de Valentí Canadell: Retrospectiva en
blanc i negre. Durant un mes es va poder contemplar
un conjunt de fotos que fèien present el passat.
A la catequesi es va donar un arbre a cada infant per plantar a una torreta. Les instruccions
van referides especialment als pares. Tenen molt
a veure com es tracta una planta de com es tracta
el creixement en la fe.
Acollir i participar a les Jornades d’Inclusió Social. Amb la voluntat de sumar esforços i portar iniciatives en tot allò que suposi integració, respecte i
educació integral de les persones al municipi.

COL·LOQUIS AMB EXPERTS 2010
A les 9 del vespre al Centre Parroquial

29 de gener
Educar o Ensenyar? L’estat actual de la formació
als Centres Educatius de Constantí.
Directors dels col·legis i institut Rosa Vergara Bayerri,
Liduvina Giralt Batista, Rosa Clarós Salse.
19 de Febrer
Desequilibri territorial i agricultura en risc.
Pere Guinovart Dalmau.
Unió de Pagesos
19 de març
Matrimonis, separacions, divorcis i nul·litats.
Francesc Gallart Magarolas.
Vicari Judicial Adjunt.
16 d’abril
Us i abús dels medicaments.
Ramon Martí Massó.
Metge internista. Professor a la Universitat de Navarra de Farmacologia.
21 de maig

La Fira. A més de l’estand, l’Esplai fa ver un taller de manualitat obert a tothom de cara al Nadal
i la Botiga de Filigrana, de Càritas, participà en la
Desfilada del dissabte, mostrant la diversitat de robes que hi ha: des de petits a grans i fins vestits
de núvia.

Les olors, podem ser una molèstia socioambiental.
Isabel Barrena Bravo.
Cap del Laboratori de la Incineradora de Residus
especials de Catalunya.

L’Esplai participat a la Marató de TV3. Els temps
lliure dedicat a fer manualitat, a fer un servei i a ser
solidaris amb una causa que tots valorem, és una
bona pedagogia.

El Ferrocarril: història i canvi social.
Xavier Gavaldà Tibau.
Col·leccionista i expert en història del tren.

11 de juny

Concurs de pessebres a l’Esplai i visita a les cases
dels qui en fan i ho comuniquen a les catequistes.

PRENEU NOTA

Dilluns, dia 21 a les 20h:
Celebració de la Reconciliació. Confessions.
Dijous dia 24, a les 12h de la Nit:
Solemnitat del Naixement de Nostre Senyor
Jesucrist (Missa del Gall) i a les 12 del migdia.
Calefacció. s’ha posat a
l’església calefacció de
gas. La instal·lació permet superar per sempre
el fred que feia incòmode es celebracions durant l’hivern. El cost total és de 33.745 €. No
cal dir que la comoditat
s’ha de pagar.

Diumenge 27:
Festa de la Sagrada Família. Renovació del
compromís matrimonial. Tots els matrimonis i els
qui s’han casat durant l’any.
Diumenge dia 10 de Gener:
Baptisme del Senyor
Renovació de les Promeses del Baptisme amb
els pares que han batejat durant l’any.

Hem preguntat a J. Luis Muñido Treballador Social dels Centres de Dia Centre de Dia Geriàtric Constantí.

CENTRE DE DIA GERIÀTRIC “CONSTANTÍ”,
Aquest servei que hi ha a la Plaça de les Escoles Velles, quin tipus d’usuaris hi van i d’on són? Primer començar explicant que el centre de dia és un establiment
social, la finalitat del qual és prestar un servei d’acolliment
diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a
persones grans amb dependències i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn familiar. La procedència dels usuaris del centre de dia són bàsicament dos:
Constantí i la ciutat de Tarragona i els seus barris.

grans viuen als seus domicilis i allí ja poden accedir altres
familiars, veïns i amics.
I quan un no pot pagar i realment necessita ser atès,
quines possibilitats hi ha per entrar-hi? La Llei de Serveis Socials de Catalunya i la Llei de la Dependència ja
contemplen aquestes situacions. El que ha de fer la persona és accedir al Serveis Socials del municipi.
Amb l’experiència que teniu i calculant la quantitat de
jubilats que hi ha al nostre poble, com valoraríeu una
llar de jubilats o una residència d’avis? Hem de tenir en
compte que són recursos que es dirigeixen a la gent gran
amb diferents característiques. La Llar de Jubilats va més
dirigida a la gent gran activa, mentre que els centres de dia
i les residències va dirigides a gent gran amb dependències. Tots aquests serveis són positius perquè cobreixen
les necessitats de les persones grans del municipi.
Quins són els temes de conversa més habituals entre
ells? Molts temes són de lliure elecció i d’altres es programen segon l’activitat o taller a treballar. És important
treballar l’orientació a la realitat, activitats per treballar el
retard de la pèrdua de la memòria, l’estimulació cognitiva, temes concrets d’activitats estacionals (Nadal, Setmana Santa, Gastronomia, Oficis...), etc. Hi ha persones
amb demències i n’hi ha amb un major o menor nivell
d’instrucció escolar.

Tots sabem que la gent gran cada vegada és més
gran. La medicina, el menjar, la neteja... tot ajuda per
envellir més. Quants sou i quants podeu ser? I l’edat,
quina pot ser? La capacitat del Centre de Dia és de 24
places. Actualment tenim 22 persones usuàries. Totes
són places col·laboradores del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Quines són les condicions per entrar? Aquestes condicions venen marcades per la Llei de Serveis Socials de
Catalunya i són les següents: Persones grans (més de 65
anys) amb residència a Catalunya.

Hi ha anys que heu anat a l’Església pel temps de Nadal? Enguany ho fareu? Degut al nombre de persones
d’alta dependència (tan a nivell físic com a nivell de deteriorament cognitiu) que tenim al centre, això ens dificulta
les sortides a l’exterior de tot el grup. Des d’aquí aprofitem
per agrair-li les vegades que ha vingut al centre a felicitarnos les festes de Nadal.
Per què Santa Tecla? La Xarxa Sanitària i Social de
Santa Tecla és una entitat molt arrelada al nostre territori. La pròpia missió de la Xarxa és la de donar atenció i
assistència, sanitària i social a la nostra comunitat. Prova
d’això és que l’Ajuntament de Constantí va confiar la gestió del centre de dia a la Xarxa de Santa Tecla per la seva
experiència en el sector de la gent gran.
Constantí, 4 de desembre de 2009

Quin horari és fa? I quines són les activitats que més
es valoren o que més necessiten els usuaris? L’horari
habitual del centre de dia és de dilluns a divendres de
09:00h a 17:30h. Les activitats principals són: Acolliment i
convivència, Manutenció i alimentació, Higiene personal,
Activitats de lleure, Suport personal, social i familiar, Fisioteràpia... Sense cap dubte les activitats que més agraden són les que es realitzen conjuntament amb els nens
i joves del municipi (El caga-tió amb l’escola bressol, les
nadales amb joves de l’escola...).
Es poden fer visites? És prudent que hi vinguin voluntaris a compartir una estona? Les visites que es
realitzen són les de familiars que venen a veure el centre per informar-se de com fer l’ingrés i així conèixer les
instal·lacions i el funcionament del centre. En quant a visites de familiars no es contemplen ja que les persones

