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VINDRÀ AMB GLÒRIA
Benvolguts diocesans:
El temps d’Advent que iniciam és una
potent invitació a mirar cap al futur i ferho amb serenitat i esperança. Mentre
preparam la celebració de la vinguda del
Senyor, l’Església ens ensenya a pensar en
la seva futura vinguda i dirigir la nostra
mirada al dia en què torni al nostre món,
amb tota la seva glòria per jutjar en la
seva misericòrdia a l’home i a la seva història. “Participant en la llarga preparació
de la primera vinguda del Salvador, -diu el
Catecisme- els fidels renoven el desig
ardent de la seva segona vinguda (cf. Ap
22, 17)” (CEC, núm. 524).
Jesús va prometre aquest retorn en
nombroses ocasions. Inspirant-se en el
llibre de Daniel, va parlar del “fill de l’home” que vindria com a jutge, entre els
núvols del cel, en glòria i esplendor. Sant
Lluc explica també la promesa feta pels
homes vestits de blanc immediatament
després de la seva ascensió: “tornarà com
ho heu vist anar-se’n al cel” (Fets 1, 11).
És la segona vinguda del Senyor, la seva
parusia, la seva manifestació gloriosa.

“Marana, Tha”,
“Vine, Senyor”

Tota la vida de l’Església transcorre
entre la primera i la segona vinguda.
L’Església ha rebut l’encàrrec d’anunciar
el seu nom i celebrar el seu misteri “fins
que Ell torni” (1Co 11, 26). Per això,
l’Església s’entén a si mateixa com un
poble que peregrina, que està en camí a
l’espera de l’arribada del seu Senyor. La
seva tasca és preparar el camí, ser signe
i llavor del Regne, perllongar en la història la presència de Jesucrist, fins al dia en
que Ell torni.
També la vida del cristià es caracteritza
per aquesta mirada esperançada al futur.
Esperam el moment definitiu de trobada
amb el nostre Senyor i amic, amb el nostre Pastor i Mestre. Anhelem veure el seu
rostre i gaudir de la seva presència i del
seu amor. Cada cosa que fem -llegir l’Escriptura, pregar davant el Sagrari, dedicar
temps als altres- ens van anticipant el seu
misteri, fent-nos gaudir del seu amor,
però sempre ens deixa amb el desig de
plenitud. Sabem que un dia tornarà i
donarà compliment a les nostres esperances i projectes, a tots els esforços que
hem realitzat.
Per això volem ardentment el seu
retorn i ens unim al clam de tota l’Església, que en aquests dies proclama amb
especial força: “Marana, Tha”, “Vine,
Senyor”. Aquest crit -que conservam en
arameu, la llengua del Senyor- formava
part de les pregàries litúrgiques dels primers cristians. En celebrar l’Eucaristia
sempre invocaven l’arribada definitiva del
Senyor. També nosaltres seguim sospirant
per la seva arribada cada vegada que es fa
present. L’últim llibre de l’Escriptura santa
acaba amb aquesta afirmació: “Sí, vénc
aviat”. I afegeix aquesta invocació, que
podem repetir: “Amen. Vine,
Senyor Jesús!“

† Francesc, Bisbe de Menorca

l’entrevista a...
MN. JUAN MANUEL BAJO

M

n. Juan Manuel
Bajo és un prevere
de la diòcesi de
Tortosa i consiliari de
Vida Creixent, qui ha elaborat el temari que utilitzaran els membres
d’aquest Moviment
aquest curs, un material
que ha publicat en un
llibre titulat: “Primavera
en la tardor de la vida”. Fa unes setmanes va
venir a Menorca per presentar-lo públicament.
Aprofitant l’avinentesa hem parlat breument
amb ell.
Mossèn, com va concebre aquest material d’estudi?
Em va venir al cap a partir d’un text del Nou
Testament en el que es diu que Jesús parlava
a la gent amb paràboles, per tal que el seu
missatge fos més ben entès. És a dir, en aquest
cas jo entenc el concepte de paràbola com a
un sinònim de conte. Per tant, fent referència
a la infantesa, que és l’etapa primaveral de la
vida d’una persona i aquella en la que els
pares solen contar contes als seus fills per tal
que aprenguin els valors més importants de la
vida, vaig creure oportú seleccionar uns contes mitjançant els quals reflexionar entorn
d’uns valors ben concrets de la vida humana i
també de la vida espiritual. En conjunt el llibre
inclou deu temes: els cinc primers tracten
dels valors més humans i els altres cinc d’uns
valors més espirituals, que puguin ajudar a
pensar i endinsar-se en el propi món interior.
Quina metodologia ha seguit per crear
aquest material?
El mateix que s’acostuma a utilitzar en les
trobades del nostre Moviment. És a dir en
cada cas, inicialment es proposa meditar un
passatge de la Paraula de Déu i segueix, després, la narració d’un conte que il·lustra el
valor corresponent que va acompanyat d’uns
punts que desenvolupen les idees que en ell
s’hi proposen i s’acaba amb la proposta
d’unes qüestions per a la reflexió en el grup i
una pregària final que fa al·lusió al valor treballat.
El temari compren deu temes, per tant,
en ell es treballen deu valors. Ens pot
concretar quins són?
Hem procurat que siguin uns valors que la
gent gran ha experimentat al llarg de la seva
vida i amb els que també poden encarar l’etapa final de la seva existència. Primerament es
plantegen cinc valors que pertanyen més bé a
l’aspecte exterior com són el benestar, la fortalesa, la pau, el creixement i la felicitat i,
posteriorment, els altres cinc que tenen un
caire més espiritual: el compartir, la generositat, el servei, la fe i la serenor davant la realitat última de la vida terrenal, que és la mort.
En definitiva, quin és el principal objectiu que es pretén aconseguir amb aquest
material que s’ofereix als membres de
Vida Creixent?
Afavorir la reflexió, des de la Paraula de Déu,
d’aquelles situacions de la vida que, a vegades,
no tenim a bé fer-les pregària i acció en el
nostre viure. També que pugui ajudar en el
creixement de la fe, tenint molt presents els
tres elements essencials de Vida Creixent: la
pregària, l’apostolat i l’espiritualitat.
Diego Dubón
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la paraula
de Déu

Diumenge Primer d’Advent

Lectura del llibre del profeta Isaïes
63, 16b-17; 64, 1. 4-8
Vós, Senyor, sou el nostre pare, el vostre nom
és, des de sempre, El-nostre-redemptor. Senyor,
¿per què deixau que ens desviem dels vostres
camins, que els nostres cors s’obstinin a no
creure en vós? Reconciliau-vos amb nosaltres
per amor dels vostres servents, per amor de
les tribus que heu pres per heretat. Oh, si
esqueixàssiu el cel i baixàssiu, si davant vós es
fonguessin les muntanyes. Cap orella no ha
sentit ni cap ull no ha vist mai un Déu, fora de
vós, que salvàs els qui esperen en ell. Vós veníeu a trobar els qui feien el bé i es recordaven
dels vostres camins. Però ara us heu disgustat
amb nosaltres, que hem pecat i ens hem rebel.
lat sempre contra vós. Tots som semblants a
persones impures, cap de les nostres bones
obres no és més neta que la roba tacada d’impureses. Ens mustiam tots nosaltres com la
fulla caiguda i les nostres culpes se’ns empor-

ten com el vent. No hi ha ningú que invoqui el
vostre nom, que es recolzi en vós en desvetlar-se, perquè ens heu amagat la vostra mirada
i ens abandonau a les nostres culpes. Però
enmig de tot, Senyor, sou el nostre pare; nosaltres som l’argila i vós sou el gerrer, tots som
obra de les vostres mans.

Lectura del libro del profeta Isaías
63, 16b-17.19b;64,2b-7
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de
siempre es “Nuestro redentor”. Señor, ¿por
qué nos extravías de tus caminos y endureces
nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete,
por amor a tus siervos y a las tribus de tu
heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases,
derritiendo los montes con tu presencia!
Bajaste, y los montes se derritieron con tu
presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios,
fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera
en él. Sales al encuentro del que practica la
justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas
airado, y nosotros fracasamos: aparta nuestras
culpas, y seremos salvos. Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño manchado;
todos nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento.
Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por

aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y
nos entregabas en poder de nuestra culpa.Y, sin
embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros al arcilla y tú el alfarero: somos todos obra
de tu mano.

evangeli i vida

C

omençam el temps de preparació
a la vinguda del Senyor. Sovint
pensam que és la preparació al
Nadal i, Nadal no és més que la commemoració del naixement de Nostre Senyor Jesús,
la celebració del seu natalici. En canvi, el
Senyor ve constantment a nosaltres i hem
d’estar preparats per a rebre’l. Per això hem
de vetllar.
Vetllar per els creients és estar atents als
esdeveniments de cada dia, per tal de descobrir-hi el pas del Senyor en la nostra vida i
en la vida de la societat. És a dir, hem de
treballar per saber fer una lectura creient
del que passa en el nostre món, per tal de
poder-hi anunciar la presència del Senyor.
Si ens preparam per a celebrar joiosament l’aniversari del naixement de Jesús,

Salm responsorial 79
R: Déu de l’univers, renovau-nos, feis-nos
veure la claror de la vostra mirada.
Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint
1, 3-9
Germans, vos desig la gràcia i la pau de Déu, el
nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor. Sempre
beneesc Déu per vosaltres, pensant en la gràcia
que us ha donat en Jesucrist. De tot vos ha
enriquit en ell: de tot do de paraula i de coneixement. El testimoni que donau de Crist s’ha
refermat tant entre vosaltres que no us manca

Salmo responsorial 97
R: Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Lectura de la carta del apóstol
San pablo a los Corintios
1, 3-9
Hermanos: La gracia y la paz de parte de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con
vosotros. En mi acción de gracias a Dios os
tengo siempre presentes, por la gracia que Dios
os ha dado en Cristo Jesús. Pues por él habéis
sido enriquecidos en todo: en el hablar y en el
saber; porque en vosotros se ha probado el
testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de

Vetllau!
però som incapaços de descobrir-lo present
en les persones i esdeveniments del dia a
dia, de poc serveix aquesta celebració,
doncs com ens diu el Senyor a l’evangeli:
“Estigueu atents, vetllau. No sabeu quan vindrà
el temps decisiu” (Mc 13, 33). Sovint en un
petit detall es manifesta la presència del
Senyor entre nosaltres i hem d’estar atents
per a descobrir-lo, perquè d’aquesta descoberta depèn l’orientació de la nostra vida,
de la nostra resposta a la crida del Senyor.
A la segona lectura escoltàvem aquesta
lloança de Pau als cristians de Corint: “El
testimoni de Crist s’ha refermat tant entre vosaltres, que no us manca cap mena de do, mentre espereu que ell es manifesti” (1C 1, 6-7),
també s’ha de refermar entre nosaltres,
doncs tampoc a nosaltres, en el camí de la

Cicle B

cap do, mentre viviu esperant la manifestació
de Jesucrist, nostre Senyor. Ell també us mantindrà ferms fins a la fi, perquè el dia de
Jesucrist, nostre Senyor, sigueu trobats irreprensibles. Déu és feel, i és ell qui us ha cridat
a viure en comunió amb el seu Fill Jesucrist.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
13, 33-37
En aquell temps deia Jesús als seus deixebles:
“Estigueu atents, vetlau. No sabeu quan vindrà
el temps decisiu. L’home que se’n va a terres
llunyanes, sortint de casa deixa els seus criats
responsables de les tasques que confia a cadascun, i al porter li recomana que vetli. Igual heu
de vetlar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l’amo de casa; no sabeu si vindrà al vespre,
a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu aquí a l’hora més impensada; mirau que
no us trobi dormint. I això que us dic a vosaltres, ho dic a tothom: Vetlau.”
ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan
de qué acusaros en el día de Jesucristo, Señor
nuestro. Dios os llamó a participar en la vida de
su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!
Lectura del santo Evangelio
según San Marcos
13, 33-37
En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos:
“Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el
momento. Es igual que un hombre que se fue
de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus
criados su tarea, encargando al portero que
velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer;
no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo
a todos: ¡Velad!”

Francesc Triay
fe, no ens falta cap do, aprofitem-los mentre
esperam la seva presència en la nostra vida.
Aquesta esperança ha de ser sempre activa
en nosaltres, en la pregària, en l’estudi de
l’evangeli, en l’atenció als germans.
Com diu aquell cant d’Advent, Tota la
terra: “Si el Senyor ve a nosaltres, anem-lo a
trobar, portals i finestres obrim de bat a bat”,
vetllar és això anar a trobar el Senyor que ve
en tot moment i per això hem d’estar ben
oberts a la seva vinguda. Vinguda que sempre serà sorprenent i ens exigirà sortir de
nosaltres mateixos i deixar-nos portar per
la força i la llum de l’Esperit.
Que la participació de la Taula del Senyor
ens mogui a viure una espera activa, en actitud de servei, sense deixar-nos endur per
l’ensopiment.
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dimensió social de l’església (7)

Deixa la teva empremta:
Sensibilització, denúncia i incidència

V

ivim en una societat sorda que
no sap o no vol escoltar la veu
dels sense veu, els quals són els
nostres germans que pateixen situacions
injustes.
Per tal motiu com a cristians estem
cridats a donar veu als sense veu denunciant davant les institucions el seu patiment, perquè donin una resposta justa
per “incloure” als descartats de la nostra
societat. En una societat que es denomina
a si mateixa com la del benestar però
sembla que només segons qui pot gaudir
de benestar i segons qui no.

Ens hem de commoure,
però en moltes ocasions si no ho veiem
o toquem no
reaccionem. La
fe en Déu
Pare ens ha
de fer actuar.
Q u a n
reaccionem
m o l t e s
vegades
caiem en el fer,

Fel Enrich Calafat

sense pensar gaire que aquelles situacions
que pateixen les persones s’han de denunciar, per tal que no es tornin a produir i la
denúncia l’hem de fer en els llocs pertinents per produir un canvi i que aquest
sigui de justícia cap a la persona feble.
Per la vida hem d’anar deixant la nostra
bona empremta, que diguin aquests són
seguidors de Crist. Jesús va deixar les
seves empremtes ben marcades de com
fer el bé als germans, per tant el camí ja
està fet, ara tan sols cal seguir les empremtes que Ell ens proposa.

Fernando Martí Camps (7)
sacerdote, literato e historiador

Primeros años de sacerdocio

L

a primera labor pastoral que fue
encomendada al novel sacerdote
Fernando Martí fue la de coadjutor
de la parroquia de San Francisco de
Ciutadella. El ecónomo de la misma, o sea,
el responsable de la cura de almas, era el
celoso y dinámico sacerdote Jaime Gener.
Con él colaboró sincera y eficazmente
Fernando, a pesar de la diversidad del carácter sosegado que le caracterizaba. En la
parroquia florecían la piedad de los fieles y
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a
Setmana
Dg.3, I d’Advent: Is
63, 16b-17. 19b; 64,
2b-7 / Sal 79 / 1C 1,
3-9 / Mc 13, 33-37.
Dl. 4, Fèria: Is 2, 1-5
/ Sal 121 / Mt 8, 5-11.
Dt. 5, Fèria: Is 11,
1-10 / Sal 71 / Lc 10,
21-24.
Dc. 6, Fèria: Is 25,
6-10a / Sal 22 / Mt 15,
29-37.
Dj. 7, Sant Ambròs,
bisbe i doctor de
l’Església (MO): Is
26, 1-6 / Sal 117 / Mt
7, 21. 24-27.
D v. 8 , I m m a c u l a d a
Concepció de la
Verge Maria (S): Gn 3,
9-15. 20 / Sal 97 / Ef 1,
3-6 / Lc 1, 26-38.
Ds. 9, Fèria: Is 30,
19-21. 23-26 / Sal 146
/ Mt 9, 35_10 1. 5a.
6-8.
Dg. 10, II d’Advent:
Is 40, 1-5. 9-11 / Sal 48
/ 2Pe 3, 8-14 / Mc 1,
1-8.

el impulso de las asociaciones que en ella
radicaban, especialmente la Adoración
Nocturna. La frecuencia de sacramentos
era notable.
La iglesia era la del extinguido convento
de franciscanos, fundado en el siglo XIII. La
nave del templo era de estilo gótico y se
había levantado en el siglo XVI, puesto que
la primitiva había sido destruida en la invasión turca de 1558. El historiador Rafael
Oleo y Quadrado había anotado que esta

Guillermo Pons Pons
iglesia se había empezado a los once años
después del asalto turco. Efectivamente fue
así, y Fernando Martí con su afán de investigador histórico pudo documentar con precisión esta afirmación aportando una nota
fidedigna que dice: «A vint i sis de desembre
de lo any 1569, lo dia de Sant Esteve de
Nadal a hora de vespres se féu la bendició
de les primeres pedres de la Iglésia del
Seràfic Pare nostre sant Francesc, aprés la
desgràcia de Ciutadella».

Mons. Sebastià Taltavull, ja és bisbe de Mallorca

M

és de 2.500 feels, 24 bisbes
i 300 preveres assistiren a
la presa de possessió de
Mons. Sebastià Taltavull i Anglada com
a Bisbe de Mallorca. Autoritats civils
i eclesiàstiques es reuniren en una
Catedral plena de gom a gom per
donar la benvinguda a qui, des
del passat dissabte, és el seu cap
i pastor.
“Pos l’inici al meu ministeri
episcopal entre vosaltres i al
servei de la nostra societat. És
a ella a qui hem d’anunciar i
oferir la persona de Jesús, els
valors de l’Evangeli i la humil
experiència de fraternitat,
des d’una Església que vol ser col·laboradora amb tots”,
afirmà en la seva homilia, que no ha volgut que fos “una
exposició de programes pastorals ni d’iniciatives”, sinó
una salutació a la comunitat “creient i orant” reunida a
la Seu. No va deixar de saludar tots els col·lectius presents a la Seu: cardenals, arquebisbes i bisbes, preveres,
diaques permanents i seglars, procedents de diferents

llocs, com Barcelona, Menorca o Madrid.
Seguint la pregunta que Jesús dirigeix a
Pere a l’Evangeli escoltat, “m’estimes?”, ha
interpel·lat els presents convidant-los a
respondre junts la resposta. “El pastor és
el qui està atent a la pregunta i ha de ser
humilment fidel en la resposta”, perquè “per respondre us necessit a tots
vosaltres i m’atrevesc a dir-vos que
hem de respondre junts, a cor, a l’uníson, perquè serà junts que haurem
de fer el mateix camí en aquesta
Església de Mallorca preparant i
organitzant tot el que l’Esperit ens
demani portar a terme”.
Finalment ha recordat que
“sabem que existim per evangelitzar”, i això no ho podem fer “si no sortim al carrer i si
no deim una paraula clara i coratjosa en el cor de les
comunitats parroquials”, perquè “no estam fets per
callar”.
La celebració va comptar amb els càntics dels Blauets
de Lluc, l’escolania de Vermells de la Seu i la Capella de
la Seu.
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notícies nostres
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end

Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

Festival a Menorca som refugiats

 Eucaristies Vocacionals
Motivat pel Secretariat Diocesà de
vocacions, aquesta setmana, primer
diumenge d’Advent, es pregarà a les
misses per les vocacions.
 Solemnitat de la Inmaculada
Concepció a la Catedral
L’arxiprestat de Ciutadella celebrarà
conjuntament la Solemnitat de la
Inmaculada Concepció, en una
Eucaristia a la Catedral de Menorca,
presidida pel bisbe Francesc. Per
aquest motiu les misses entorn
d’aquesta hora (11-12h) es suprimeixen. Divendres, dia 8, a les 12 h, a la
Catedral de Menorca.
 Festa titular de Parròquia de
la Concepció
La parròquia convida a tothom a participar de la Solemnitat de la
Inmaculada.
Dijous 7 de desembre a las 20.15 h.
vigília d’Oració.
Divendres 8 de desembre, dia de la
Inmaculada, Missa solemne a las 12 h.
Parròquia de la Concepció de Maó.
 Betlems
A les comunitats i parròquies que
munteu un Betlem, i pot ser visitat,
ens podeu comunicar els dies i les
hores de visita a fulldominical@gmail.
com ho publicarem als propers Fulls.

E

ns havíem fet ressò de la organització
d’un festival per ajudar els refugiats,
que es celebrà el passat 4 de novembre.
Aquest acte l’havia engegat el grup “A Menorca som refugiats” format en la parròquia de
Sant Antoni Mª Claret. El grup ha manifestat
així el seu agraïment:
“Feim arribar el nostre agraïment a tots
aquells que heu col•laborat en la organització
del Festival.
Esteim molt satisfets de dir que unes 1.000
persones van participar a la festa. Vam arre-

E

Admissió al diaconat

l Sr. Bisbe, a la celebració de l’Eucaristia de dissabte dia 11 de novembre a la
Parròquia de St. Esteve de Ciutadella, va
acollir Sebastià Bosch Salord com a candidat a
preparar-se per a rebre un dia el ministeri diaconal permanent. Sebastià Bosch, casat amb
na Lídia, ha assumit amb total responsabilitat
tasques pastorals a favor de les comunitats
cristianes de Maria Auxiliadora, de St. Antoni
Maria Claret i, últimament, de St. Esteve.
El bisbe Francesc, manifestà que: Donava gràcies a Déu per cadascun dels diaques permanents que hi ha a Menorca, per les seves persones i pel seu servei. Els tres són una bona
ajuda per al seu ministeri. Cada un dels tres

L

plegar molt de menjar, que es va vendre
tot. Omplir la Sala multifuncional era tot un
repte i no hi va haver entrades per tothom...
Els prop de 14.000,00 € recaptats des de
que es posà en marxa la iniciativa, serviran
per ajudar a viure amb una mica més de
dignitat, a aquells que encara continuen a
camps de refugiats al Líban i Grècia, per
mitjà de dos projectes de Caritas Menorca
i el Fons Menorquí de Cooperació, respectivament.
Però el més important és que tots els que estàvem allà, volíem demostrar la nostra solidaritat i empatia, donant veu a totes les persones
que per motius de guerres, persecucions religioses, etc... necessiten trobar una terra que
els aculli.
Per aconseguir-ho s’arrisquen a perdre la vida
travessant el mar, i els pocs que ho aconsegueixen es troben fronteres tancades, són tractats
com presoners i els seus drets són ignorats.
s’ocupa d’un important sector de la pastoral diocesana, a més d’ajudar a les seves parròquies.
També manifestà l’alegria d’admetre a les ordres
sagrades a Sebastià Bosch, amb l’esperança que
pugui ser ordenat diaca prest.

IX Festival de clipmetratges de Mans Unides

a IX edició del Festival de Clipmetratges de Mans Unides ja està en marxa. En
aquesta edició, el concurs vol cridar l’atenció sobre la nostra forma d’alimentar-nos i les
seves conseqüències. La fam continua sent una realitat quotidiana
per a més de 800 milions de persones (FAO) i una part de les solucions passen per variar la nostra
alimentació i consumir de manera
responsable. En aquesta ocasió
volen que els participants enviïn les seves pròpies receptes per lluitar contra la fam,
gravant un curtmetratge
d’un minut. Volen propostes de
bones pràctiques com a consumidors responsables o iniciatives

interessants que vulguin donar a conèixer o recolzar.També pots denunciar les males receptes
que ens proposen i no ens agraden, moltes de
elles inclouen el malbaratament,
el consumisme i no tenen cura
de les persones ni del planeta.
Enguany es dóna, a més, la
particularitat que la final
autonòmica del concurs es
farà a Menorca. Mans Unides
anima a participar més que
mai.
Des del 16 d’octubre i fins al 15
d’abril (Categoria General) es
poden enviar els vídeos d’un minut. Trobaran més informació a la pàgina web:
bisbatdemenorca.com
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