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Pares de sèrie                                                                    Editorial
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Calendari provincial✎

“Treball, treball, treball.”                     

 Vivim una època de “boom” de les sèries 
televisives de producció nacional. En general sèries 
com Física i Química, El Internado, Cuéntame, Los 
Serrano, Hospital Central o Infidels i La Riera (en versió 
catalana) tenen èxit d’audiència, sobretot, entre públic 
preadolescent i adolescent. En l’últim número de la 
revista “Misión Joven” hi ha un estudi i uns quants 
articles que en fan una anàlisi prou interessant. Us el 
recomano.
 Vull fer-vos palès avui un aspecte que afecta a 
molts  de nosaltres: la imatge amb la que sortim 
retratats els pares i mares (i, en general els  responsables de l’educació) en aquestes sèries. Heu de 
saber que les relacions familiars  són molt presents  en aquestes sèries doncs un dels trets 
característics  de les sèries espanyoles respecte les  estrangeres és que s’escenifiquen en ambients 
domèstics i quotidians.  
 I amb quina imatge ens presenten? Heus aquí algunes pinzellades:

http://www.Cooperadors.salesians.info
http://www.Cooperadors.salesians.info
mailto:mercefrancesc@gmail.com
mailto:mercefrancesc@gmail.com
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- Resul ta que sovint e ls adolescents 
protagonistes mostren una gran maduresa al 
col·laborar amb el seu pare o la seva mare en 
la resolució de conflictes sentimentals o oferint-
los recolzament en moments  difícils. El resultat 
sol ser una gran complicitat entre el pare o la 
mare i l’adolescent.

- Rarament apareix una relació paterno-filial 
fonamentada en el reconeixement serè de 
l’autoritat paterna  i en l’assimilació de 
propostes de comportament. 
L a f a m í l i a n o r m a t i v a 
pràcticament està extingida 
respecte a l t res models 
e d u c a t i u s  f a m i l i a r s . 
Generalment els pocs adults 
que presenten normes i 
límits acostumen  a estar 
carregats de connotacions 
n e g a t i v e s : r i g i d e s a , 
intransigència, fal ta de 
comprensió... i en algunes 
ocasions són persones 
d e s e s t r u c t u r a d e s q u e 
amaguen el seu caos interior 
amb la disfressa de les normes i regles.

- El conflicte pares/fills  és força habitual. Però 
el més curiós és que el motiu general sempre 
enfonsa les  seves arrels en actituds paternes 
intransigents i que la sèrie presenta com 
equivocades. Gairebé sempre és l’adolescent 
qui “pateix” les  conseqüències dels errors dels 
pares. En aquest sentit és molt fàcil trobar una 
justificació a un adolescent que obri malament, 
i aquesta justificació és la conducta dels seus 
pares.

- Per últim, una altra constant: els conflictes 
paterno-filials s’agreugen quan l’adolescent 
descobreix que el seu pare o la seva mare no 

són coherents i estan exigint un comportament 
que ells no tenen.

Tenir en compte tota aquesta imatge que 
traspua de nosaltres en les sèries ens pot 
donar algunes pistes que orienten quins 
aspecte hem de reforçar en la nostra tasca 
educativa. En proposo algun:

- En primer lloc no ser tant paternalista, no 
resoldre nosaltres  allò que els hi pertocaria 
afrontar als f i l ls. Que experimentin la 
inseguretat, la ignorància, la necessitat que 
nosaltres  els  orientem. Potser d’aquesta 
manera els hi ensorrarem aquest típic tòpic de 
sèrie de pares immadurs i fills madurs.

- En segon, lloc serena i tranquil·la fermesa a 
l’hora de donar pautes  de comportament i 
límits. Si ells diuen que això no passa en cap 
família més... en el fons en el fons el que volen 

dir és  que això no passa a la Tele. 
Perquè, que sapiguem, no 
hauran conviscut en gaires 
famílies més.

-Un tercer i ú l t im aspecte 
important: la nostra coherència. 
Aquí sí que hem d’aprendre de 
les sèries. Que no ens puguin dir 
mai (o s i més no poques 
vegades) que no prediquem amb 
l’exemple.

Jaume Bernadet
Coordinador provincial
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☺Espiritualitat salesiana                                         Des del centre de Menorca

“No heu de dir mai em toca!, sino vaig jo!”

Com a preludi de la festivitat de Sant Joan Bosco, vam 
organitzar a Calós un seguit d’actes. 

 En Rafa Gasol ens va presentar l’aguinaldo del 
Rector Major que ja havíem començat a treballar de 
forma individual. Un dinar distès  ple d’humor i relats 
d’anècdotes amb la comunitat salesiana ens va servir 
per recuperar forces per a la tarda. I sense temps de fer 
el “xubec” encetàvem la següent activitat. S’havia fet 
una convocatòria a totes  aquelles persones que de 
forma altruista treballen dins Calós  però que no 
formaven part de cap grup en concret. Una seixantena 
de persones van respondre a la crida i això per a 
nosaltres és un gran èxit.

 En Rafa presentà 15 característiques de 
l’espiritualitat salesiana:

1.Tenir cura de la nostra vida interior.
2. Estil de pregària.
3. El quotidià com espai de trobada amb Déu.
4. Confiança en Déu.
5. Mirada nova de la realitat, sabent veure, compassió.
6. Obertura als altres i a altres realitats encara que 

siguin impopulars o desconegudes.
7. Estar enmig de la diversitat.
8. Atenció a persones concretes.
9. Acollida, actitud de proximitat.
10.Fe en els processos, paciència.
11.Protagonisme de les persones amb qui treballem.
12.Insistència sense donar res per perdut.
13.Acceptació dels moments de dificultat, de creu.
14.Vivència de la dimensió comunitària.
15.Alegria, som portadors de vida.

 Després i per grups vam haver de decidir quina d’aquestes 
característiques ens fa falta avui i aquí a Calós. Mentre ho exposàvem anàvem 
conformant un petit trencaclosques. El que més va destacar va ser el poder 
viure la dimensió comunitària seguit de no donar res per perdut i treballar amb 
alegria donant protagonisme als  altres. Finalment en Rafa ens va convidar a formar part d’algun 
grup de la família salesiana. Esperam i desitjam que així sigui si Déu vol.

 I seguidament una mica de piscolabis i següent activitat. La presentació de la Pascua 
Familiar. Un projecte que fa més d’un any que està en marxa i aquest any podem oferir. Un espai 

de reflexió per als adults  i de transmissió de valors per als fiets. Un espai de 
comunitat, de convivència fraterna. Obert a totes les famílies de l’illa. Un espai de 
participació on cada grup de treball conformarà una part de la Pascua. La 
celebrarem dies 29 i 30 d’abril a Binitalaiot. Tenim moltes esperances posades i hi 
dedicam molt de temps i esforç.

Bernat Caritg Monfort
Salesià Cooperador Ciutadella
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☺El sentit de la vida                                                Des del centre de Meridiana

"Quien tiene un porqué para, vivir, encontrará
casi siempre el cómo". Nietzsche:

“Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la
última de las libertades humanas - la elección de la actitud

personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir su
propio camino” Victor Frankl

“El miedo hace que se produzca lo que se teme” Victor Frankl

"Sólo temo una cosa: no ser digno de mis sufrimientos". Dostoyevski

 Partint d’aquestes frases podem fer una 
petita reflexió sobre el patiment humà i el sentit 
de la vida. De vegades  la vida humana pasa 
per períodes més o menys intensos de 
patiment, malalt ia, manca de l l ibertat, 
d’infelicitat en general.
 Aquests moments porten a la persona a 
plantejar-se més profundament quin és  el 
sentit de la seva vida, el perquè, la raó més 
profunda de la seva existència. Qui té clar què 
el mou , quin és el seu perquè de la seva 
existència sabrà donar un nou caire a la seva 
vida i superar les adversitats amb coratge i 
valentia.
 Victor Frankl és un metge psiquiatre 
alemany que va estar en els camps de 
concentració durant la segona Guerra Mundial 
on va perdre el seu germà, els seus pares i la 
seva dona. Ell ens   descriu en el seu llibre “El 
hombre en busca de sentido” el sentit del 
patiment, i el que ens diu fonamentalment  és 
que la vida és digna de ser viscuda malgrat el 
més gran dels patiments.
 Però per viure i ser feliç cal trobar-li 
sentit al patiment.
 I en les nostres vides, en més o menor 
grau el patiment existeix: una malatia nostra o 
de familiars propers, la manca de feina per 
aquesta crisi que s’està allargant massa, les 
dificultats econòmiques, la poca realització 
personal o professional, un trencament amb 
persones estimades, la falta d’acceptació de les 
pròpies dificultats … tots tenim aspectes  de la 
nostra vida que ens agradaría que fossin d’una 
altra manera.
 Però també és important valorar tots  
aquests aspectes de la vida com a petits o 
grans  entrebancs de la vida, que ens  posa a 

prova i ens fa treure el millor de nosaltres 
mateixos, reptes que cal desafiar i lluitar per a 
tirar endavant.
 Són moments únics, que cal no 
desaprofitar, moments de créixer, de compartir, 
de sentir-se ajudat i ajudar, de mostrar-nos  a 
nosaltres mateixos  i als altres de què som 
capaços
 No heu pensat de vegades que altres  
persones en circumstàncies  molt més  adverses 
que les que esteu passant o heu passat 
vosaltres en un moment determinat se n’han 
sortit molt bé i aparentement no ha semblat que 
tinguessin un gran patiment?
 No creieu també que són aquestes  
persones que han tingut una més gran 
oportunitat de créixer i madurar en saviesa, en 
discerniment?
 Per tant no és ni la situació,  ni el que 
passa, ni la sort o l’adversitat  sinó vosaltres 
mateixos els amos de la vostra vida i també del 
que és més important, de la vostra actitud 
davant de la vida.
El sentit de la vida lliga aquí també amb la 
valent ia, que podríem def in i r com la 
consciència de que hi ha alguna cosa per la 
qual val la pena lluitar i arriscar-se.
 L’anhel, el desig i el sentit de la vida són 
els nostres ideals  i la nostra lluita és la que 
transformarà la realitat.

Montse Vilaplana
SS CC. Meridiana.
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 El passat dilluns 24 de Gener, el nostre grup va participar en l’acte 
d’obertura de les celebracions del 125 anys de presència de les Filles de Mª 
Auxiliadora a Espanya, presència que va començar justament a Sarrià. 
Va ser una celebració molt al estil de les salesianes, solemne perquè així el 
motiu ho mereixia però alhora molt propera . Van fer que tots el que érem allí 
presents ens sentíssim part d’aquests anys d’història. Així ho recull el lema 
triat “125 anys amb tu” i les paraules de la provincial, Lourdes Ruiz de Gauna 
ho van explicitar, aquests anys no hagueren estat possible sense la 
col·laboració de molta gent dels diferents àmbits on hi tenen presències. El 
vídeo que es va projectar també respirava aquest missatge, era un recull de 
la història des del prisma de tota la gent que hi ha passat i el convenciment de 

que el futur passa per continuar comptant amb la gent . 
 No va faltar l’Eucaristia d’acció de gràcies  i una invitació a la solidaritat ja que ens  van 
presentar el projecte solidari amb Haití que es va iniciar l’any passat arrel del terratrèmol sofert i que 
davant les necessitats que continuen havent-hi volen que sigui el projecte d’aquest any centenari. 
Finalment com a bona celebració salesiana, no podia faltar una estona més lúdica on ens van 
obsequiar amb un exquisit aperitiu que va ser servit per una empresa (Salta) d’inserció social. 
Malgrat el fred va ser una estona molt agradable de retrobament amb velles cares conegudes on 
vam respirar l’aire de la família salesiana. 
 Va ser sens dubte una jornada per recarregar bateries i renovar forces ja que veient la historia 
d’aquests 125 anys ens venia a la memòria aquella frase de “la feina mal feta no té futur” i 
pensàvem que realment havíem de felicitar i agrair a les FMA aquests  125 anys  de FEINA BEN 
FETA. 

GRÀCIES,                      Grup Indiana 
Sarrià

“¡Fill! tens una sola ànima; cal que la salvis.”

☺ Feina ben feta                                                          Des del centre de Sarrià

 Al poc temps de passar a formar part passiva del Món  laboral, o 
sigui la jubilació, vaig tenir la fortuna que passés  per les meves mans 
un tríptic que deia així, si creus que els petits gestos poden canviar el 
món practica’ls. Em va cridar molt l’atenció  i em vaig engegar. Vaig 
contactar amb Càritas, que com diu un bon amic meu és una bona 
“marca”, i vaig començar la meva   col·laboració amb ells.
 Fa dos anys i mig que estic com a voluntari en la corresponent 
associació, exactament en el departament de “Formació i Treball” ja que 
és un dels quals  necessiten la nostra aportació. I des de setembre, 
participo en la Parròquia de Sant Esteve, també en  la  secció de Càritas 
i ho fem atenent a les persones necessitades del barri de Porta. 
 Tant en un lloc com en l´altre procuro complir al màxim dins de les 

meves possibilitats. Això em fa sentir molt bé i em serveix per conèixer un món que solament havia 
sentit parlar d´ell. Crec que implicant-me en aquestes col.laboracions, observo que cada vegada 
aconseguim ajudar les persones amb més necessitats i sóc més conscient que cal tractar els altres 
com m’agrada  que em tractin a mi. Us ho recomano de tot cor, engega’t a canviar el món, un petit 
gest val molt.
                     

                                                                                       Alfons Pérez  
                                                                           SSCC  centre de Mª Mazzarello  

☺Els petits gestos poden canviar el món        Des del centre de M.Mazarello



6

☑ Crònica desde Sant Antoni                        Vida d’Associació

“Si Déu sap treballar a través meu, sap treballar a través de qualsevol persona” Francesc d’Assís

 El passat 27 de novembre de 2010, 
dissabte, va ser un feliç dia a Sepúlveda; se 
celebrava el recés d’Advent  coincidint amb el 
primer diumenge d’Advent, i més tard, durant 
la Missa Jove, va haver-hi una sèrie 
d’esdeveniments: la constitució del Centre de 
Sant Antoni, la renovació de promeses  de 
Salesians Cooperadors del Centre i  la 
promesa com a Salesianes Cooperadores de 
la Carme Obiols i la Conxi Marcos.

 Com dic una tarda molt feliç, i tal i com la Carme i la Conxi volien, amb la participació i la 
ajuda de les famílies que habitualment acudeixen a la Missa Jove. El teatre de la escola estava ple 
de nens amb les seves famílies, Salesians  Cooperadors vinguts de tots els  Centres de la 
Inspectoria, Filles de Maria Auxiliadora, Salesians Don Bosco,.... Una festa de i per a la Família 
Salesiana. I després vam  continuar xerrant i rient, compartint un sopar en el que tothom havia 
col·laborat. Una gran festa de FAMÍLIA.

Centre de Sant Antoni

☼ 125 anys amb tú                                                          Vida d’Associació

Dels cors inquiets i plens d’amor a Déu i 
als joves en surten meravelles... això és el que 
celebrem aquest any les  Filles de Maria 
Auxiliadora (Salesianes). Don 
Bosco es troba a Barcelona 
amb la ilustre Dama Dorotea 
de Chopitea, fa exactament 
125 anys. Parlen. Don Bosco 
e x p r e s s a l a i n q u i e t u d 
d’acompanyar les joves com 
ho fan els Salesians amb els joves, i Donya 
Dorotea, guiada per l’impuls del seu cor, buida 
el portamonedes i dóna tot el que li queda per 
la resta de la seva vida. Venen quatre 

salesianes italianes. Ho tenen tot: casa, Don 
Bosco, Donya Dorotea, multitud de nenes  i 
noies i l’acompanyament  incondicional de Déu.

Aquella llavor avui és un arbre gegant 
que no pot fer altre cosa sinó donar gràcies a 
Déu per tanta història viscuda i per tantes 
generacions de Salesianes, Alumnes, Antigues 
Alumnes, Salsians Cooperadors, Matrimonis de 
Llars don Bosco que ho han fet possible.

Endavant que encara hi ha feina.

Montserrat Derch
fma



7“Sigues prudent al jutjar”

☼ El Dios que acompaña                                                                             Vida d’Associació

☼ EE.EE a Poblet                                                                 Vida d’Associació

 Els  dies 21, 22 i 23 de gener varen tenir lloc els EEEE a Poblet. El predicador va ser l’ Àlex 
Damians. No puc explicar en poques paraules  tot el que vàrem treballar i compartir, va haver  
moments de reflexió personal, de posades en comú, l’acte penitencial , l’Eucaristia, etc.
 Les xerrades de l’Àlex van ser molt interessants  , ens va parlar de “ser persones” de l’home 
superior i l’home vulgar, de la sobrietat, del “arte de pensar” i l’“arte de orar”, del silenci, en una 
paraula, ens va fer pensar. Una altra xerrada molt interessant va ser la de “la pedagogia de los 
deseos” on tots varem ficar “cullerada”. Bé, no segueixo perquè seria molt llarg.

Us vull animar per anar als EE de l’any que vé, val la pena,
aprens, comparteixes i tornes nou,

què més es pot demanar?
 
 L’Àlex ens va dir que utilitzar l’expressió de “ha estat un plaer” en segons quins casos no era 
molt adient i que era millor dir “ha estat un goig”, així que puc dir que per a mi ha estat un goig poder 
anar a Poblet un any més.

                                                                           Mª Carmen de la Gándara
Marti Codolar

 El pasado 6 de febrero tuvo lugar en el colegio de Las Salesianas   de Sarriá un día de 
Ejercios Espìrituales bajo el tema EL DIOS QUE ACOMPAÑA dirigido por Jaume Bernadet.
 Puedo decir, según el parecer de todos los asistentes, que fue un día completo en todos los  
sentidos: la acogida por parte de Las Salesianas fue inmejorable, como siempre; Jaume estuvo 
brillante tanto en la exposición del tema como por el tema en sí.
 Lo que creo que hay que lamentar fue la poca asistencia.
 Después de este día de retiro y convivencia, os invito a todos a leer detenidamente el libro del 
A.T. de Tobías, intentando descubrir cómo Dios acompaña a todos los  personajes que en él 
aparecen y ver la analogía con nuestra vida de familia.
 A través de las peripecias de la vida intentemos descubrir cómo Dios y su amor siempre nos 
acompañan, a pesar de que nosotros no siempre lo tenemos presente en nuestras  vidas y nos 
olvidamos de Él.
 Leamos detenidamente las plegarias que aparecen en el libro puestas  en boca de los  
diferentes personajes ´que siendo tan lejanas en el tiempo y tan diferentes  las culturas son muy 
actuales porque salen de unos corazones  humanos aflijidos  y agradecidos, porque Dios no 
interviene de forma espectacular rompiendo la autonomía de las  leyes  naturales y la historia 
humana.
 "Dios se hace presente a través de mensajeros"
 "Dios escucha y responde acercándose, aunque de eso no tengamos constancia inmediata"

Un saludo

                                                      Domiciano López
Badalona



8

✆ De boca a orella                                                                                 *

En aquest espai podem compartir 
aquells materials, pel.lícules, webs, 

cançons, llibres, imatges, notícies, ... 
que ens han agradat i creiem que 
poden ser interesants pels altres. 

Podeu enviar les vostres resenyes a 
mercefrancesc@gmail.com

pel.lícula:
LA ÚLTIMA CIMA

“Tot té alguna cosa de bellesa però no tots son capaços de veure-la”  Confucio

*  Els articles i les propostes publicades en aquestes seccions,
són opinions personals i poden no reflectir

l’opinió de l’Associació de SSCC.

 Amparado en el título que los  responsables otorgan 
a este espacio, ese de "boca a orella", intervengo para 
daros a conocer una película que es conveniente tratar de 
divulgar entre nosotros y en un Boletín como el nuestro, si 
con ello logramos tratéis  de verla si es que algún 
salesiano se la ha perdido a pesar del abundante 
contenido cristiano que la rodea y que se ha publicado.

 Es una película en formato documental (ya también 
en DVD) que trata casi en exclusiva la imagen de Pablo 
Dominguez, un sacerdote ya fallecido hace dos años en 
accidente de montaña y que a través de ese sacerdote se 
da una imagen general del sacerdocio católico en este 
siglo y sobre todo de la vocación al Orden Sacerdotal. 
Recurriendo a testimonios variados  van hablando de 
Pablo sus familiares, sus amigos, el cardenal Cañizares, 
el entonces obispo de Tarazona (Zaragoza), lo hacen 
también sus alumnos, pues Pablo era Decano de la 
Facultad de Teologia San Dámaso y en ninguna 
intervención hay lamentos, ni quejas por una muerte tan 
inesperada y a la temprana edad de 42 años.
 Pablo acababa de impartir unos Ejercicios  
Espirituales a unas religiosas cistercienses en un 
convento próximo a Tarazona y al terminar, decidió 
ascender al Moncayo allí, tan próximo y de más de dos mil 
metros de altura y que en su afán escalador le faltaba 
realizar. Estos senderistas a medida que van ascendiendo 
metros se llenan intensamente de oraciones al que 
adivinan aún más cerca ante la imagen que les va 
ofreciendo la Creación. La película transmite esperanza 
cristiana, profunda alegria y testimonia que Pablo continúa 
vivo aquí, entre nosotros, aspirando a la cima más alta: la 
Santidad, que se puede entender por sus últimas palabras 
conocidas: He llegado a la cima! Es conmovedor.
 No es de extrañar que en la cima del Tabor 
exclamase Pedro ¡qué bién se está aquí.!!!

Manuel Alonso desde el centre Don Bosco

mailto:mercefrancesc@gmail.com
mailto:mercefrancesc@gmail.com


9

✆ “Els contes de l’Àngel”:  Una mujer muy sabia.

Una mujer muy sabia se despertó una mañana, se miró al espejo y notó que 
tenía solamente tres cabellos en su cabeza.
Hmm... pensó, “Creo que hoy me voy a hacer una trenza”. Así lo hizo y pasó un 
día maravilloso.

El siguiente día se despertó, se miró al espejo  y vio que tenía solamente dos 
cabellos en su cabeza.
Hmmm... dijo, “Creo que hoy me peinaré con la raya en medio”. Así lo hizo y 
pasó un día grandioso.

El siguiente día cuando despertó se miró al espejo y notó que solamente 
quedaba un cabello en su cabeza.
Bueno, dijo ella, “ahora me voy a hacer una cola de caballo”. Así lo hizo y tuvo 
un día muy divertido.

A la mañana siguiente cuando despertó, 
corrió al espejo y enseguida notó que no le 
quedaba un solo cabello en la cabeza. 
“Qué bien –exclamó- hoy no voy a tener 
que peinarme”.

Tu actitud es todo

La vida no es esperar a que la tormenta 
pase.... es aprender a bailar bajo la lluvia.

Angel Asurmendi des de Sarrià

♧ Esdeveniments familiars

Des de  la publicació de l’últim butlletí 
s’han donat els següents 

esdeveniments:

 Va néixer:
- El Miquel, 9 de febrer, fill de la Mª 

Angels Pavón del centre de sant Boi. 

 
 

 Ens ha deixat per anar a la 
 casa del Pare:
- Margarita Florit (FMA), germana de 
Fela Florit SSCC del centre de 
Ciutadella (5 de gener)

Preguem per ells

“No ens creiem necessaris”
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♥ ♥♥

☼ Amadeu Clarà i Maria Pineda                             Parlem amb ...

“Mai va existir una bona guerra i tampoc una mala pau”    Franklin

 El meu nom  és Amadeu 
Clarà i Serradell i estic casat des 
de l’any 1958 amb la Maria 
Pineda Calzada. Som  pares de 
sis fills i tenim cinc nets. 

 L’objectiu d’aquest escrit 
é s r e c o r d a r, p e r q u è v a m 
participar-hi activament,  la 
renovació post-concil iar de  
l’Associació de Cooperadors 
Salesians i la creació d’un nou 
reglament que substituís l’inicial 
creat pel mateix Sant Joan Bosco. En la redacció 
d’aquest escrit m’expressaré generalment en 
plural perquè totes  les nostres activitats les 
compartíem i les consideràvem de tots  dos 
conjuntament. Abans  de casar-nos vàrem  tenir la 
sort de rebre  una bona formació religiosa, que 
ens  va portar fins  el matrimoni havent fet un 
projecte de vida cristiana, que consistia en crear 
una família, que desitjàvem que fos una mica 
nombrosa, a la qual dedicaríem tots els esforços 
necessaris per tirar-la endavant, però, sense 
quedar-nos tancats a casa, i dedicant part del 
nostre temps de convivència a conviure fent  
activitats  que en aquell temps en dèiem, 
apostòliques.

 Nosaltres  no vam trobar-nos  amb la família 
salesiana fins l’inici del curs  1966/67, quan van 
ingressar al Col·legi de Santa Dorotea el nostres 
tres primers  fills. A partir de l’inici de curs  vam 
participar en tots els  actes que organitzaven,  tan 
els  religiosos com els lúdics. Poc després  la 
directora, ens  proposava formar part de la junta 
de pares.

 Al següent curs, el fill gran va passar al 
Santo Àngel dels  salesians, i els més petits, a 
mesura que complien l’edat,  van anar ingressant 
a les  salesianes fins completar la saga dels 
“Clarà’s”. Don Joaquin Sàenz, director del 
col·legi,  molt aviat va proposar-nos de formar 
part de la junta de pares.  

 A partir d’aleshores  la nostra relació amb la 
família va ser amb les  dues  comunitats, sense 
que fins aquell moment ningú ens hagués  parlat 
de cooperadors. Sense saber-ho ens  anàvem 
omplint d’espiritualitat salesiana.

 La proposta de fer-nos CC.SS. la vam 
rebre de don Joaquim Sàenz a l’inici del curs 
1970/71, quan ell va ser nomenat pel Pare 
Provincial don Joan Canals,  delegat provincial de 
cooperadors. Va constituir un Consell provisional, 
del qual em  va nomenar president, format per 

cooperadors de ls  d iversos 
centres que ell havia visitat. 
Aquest Consell va posar-se a 
treballar tot seguit amb el nou 
reglament, coordinats pel Delegat 
Nacional don Javier Rubio. Va 
ser un treball molt laboriós, 
creant inicialment un “ i ter” 
transformat en “avant projecte”, 
convertit després  en “projecte” 
per acabar finalment en el 
“Nuevo Reglamento de los 
Cooperadores Sales ianos” , 

aprovat a Roma el 13 de maig de 1974.

 Al mateix temps  que treballàvem amb la 
confecció del Reglament, vam adquirir una 
in tensa fo rmac ió sa les iana, t ransmesa 
personalment per varis  salesians i salesianes que 
van dedicar molts  esforços a fer-nos conèixer la 
seva espiritualitat.

 No és poss ib le nomenar to ts e ls  
cooperadors  que van participar en la renovació, 
però vull destacar la bona feina feta pel José-
Ignacio Garcia Alzórriz i en Lluis  Sala Castellote. 
Van ser dos  bons puntals per a don Joaquin. Tots 
dos ja son a la casa del Pare. 

 Finalment, el dia 23 de maig de 1974, vam 
fer la promesa set cooperadors. Seguint l’ordre de 
la celebració van fer-la: Amadeu Clarà, Maria 
Pineda, Jordi Rosell, Juanita Andreo, Lluis  Sala, 
Antonia Tejero de Villa i Carmen Benaiges. Va 
celebrar-se l’Eucaristia a la Capella de Sant Joan 
Bosco de la Casa Provincial dels salesians, 
presidida per Don Joan Canals i concelebrada per 
don Mario Cogliandro, secretari general vingut 
expressament de Roma,  amb don Javier Rubio 
de Madrid i el nostre delegat provincial.

 És l a p r ime ra p romesa f e ta pe r 
cooperadors, amb un ritual que consistia amb la 
pregunta “por què quieres ser Cooperador 
Salesiano” que va fer, el Pare Provincial, a cada 
un dels  aspirants i, després  d’escoltar la resposta 
espontània de cada u, concloïa dient “yo te 
acepto en la família salesiana como cooperador”. 
La capella era plena d’amics i entre ells  els 
nostres  sis  fills  que vam voler que fossin 
testimonis del nostre compromís.  
       
   

Maria Pineda i Amadeu Clarà
Sarria    


