
Queridos diocesanos:
Una vez que han terminado todas las 

celebraciones de Pascua, los cristianos 
dedicamos un domingo para celebrar de 
manera especial al Dios que conocemos y 
de cuyo amor vivimos. Para resumir la 
experiencia de Dios que tenemos se forjó 
desde muy pronto la palabra “Trinidad”. El 
Dios que se ha revelado en la historia de 
Israel y que actúa en nuestra vida es un 
Padre bueno y misericordioso, que se ha 
hecho cercano y palpable mediante Jesús, el 
Hijo, y que nos alienta y se hace presente 
en nosotros por su Santo Espíritu. El Dios 
que los cristianos conocemos es amor des-
bordante, que el Padre manifiesta con el 
envío del Hijo, nuestro hermano y Salvador, 
y con el Espíritu, que todo lo llena con su 
gracia y con su luz. 

La “Santísima Trinidad” nos revela el ros-
tro de Dios. No se trata, por eso, de un 
artículo teórico del Credo ni mucho menos 
de un problema de números. Se trata del 
misterio íntimo de Dios. Nos dice que Dios 
es gracia, amor y comunión (cf. 2 Cor 13, 
14). Dios no es unidad monolítica sino uni-
dad trinitaria, “tres personas distintas en la 
unidad de la misma esencia”.

La Santísima Trinidad es, sobre todo, un 
misterio para ser vivido. Nuestra vida ente-
ra tiene que ser una “confessio trinitatis”, 
una profesión de fe en la Trinidad Santa. 
Todo lo que hace el cristiano se realiza “en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo”. Nuestro origen último está 
en el amor del Padre, hacia el cual vamos 
retornando a lo largo de nuestra vida. Este 
peregrinar se realiza siguiendo a Cristo, 
que es “camino, verdad y vida” (Jn 14, 6), 
viviendo unidos a Él, aspirando a identificar-
nos en todo con Él. Y lo hacemos con la 
gracia, la fuerza y el amor que el Espíritu 
Santo derrama en nuestros corazones.

Creemos en un Dios que es amor (cf. 1 
Jn 4, 8) y que sólo puede ser conocido por 
quien ama. Celebrar la Trinidad es entrar en 
la dinámica de amor que constituye la esen-
cia de la Trinidad. Es sentir el amor del 
Padre y amarle con todo el corazón, con 
toda el alma y con todo el ser. Es vivir el 

amor que brota del corazón de Jesucristo, 
el Hijo, y permanecer en ese amor guar-
dando su Palabra. Es dejar que el Espíritu 
infunda ese amor en nuestros corazones y 
provoque que se extienda a todas las per-
sonas.

También nuestra oración tiene la impron-
ta de la Trinidad. Cuando la Iglesia reza, lo 
hace siempre dirigiéndose al Padre, que es 
fuente y origen. Podemos hacerlo porque 
Jesucristo, que es el Hijo amado, nos ha 
enseñado a hacerlo y a vivir como hijos. Y 
lo hacemos porque el Espíritu habita en 
nuestros corazones y nos enseña a decir 
“Abba”, “¡Padre!” (Gál 4, 6). 

Un autor antiguo, Eusebio de Emesa, 
escribió que “el final del discurso sobre 
Dios ha de ser el silencio” (Oratio, V, 32). 
Todo nuestro hablar sobre la Trinidad Santa 
debe concluir con la adoración callada y el 
canto de alabanza que debemos elevar no 
sólo con nuestros labios, sino con toda 
nuestra existencia. Nuestra vida 
entera puede ser un hermoso 
canto que de gloria al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo.
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ntrevistem a Ramon Ollé, 
delegat de Mitjans de 
Comunicació Social a 

l’Arquebisbat de Barcelona. 
Amb ell conversem sobre el 
contingut de la conferència 
“Amoris Laetitia i antro-
pologia sexual” que va 
pronunciar recentment a 
Ciutadella.
L’exhortació apostòli-
ca Amoris Laetitia com aborda la sexuali-
tat en el matrimoni?
El document del papa Francesc parteix de la base 
que va ser Déu qui va crear la sexualitat, essent 
un regal meravellós per a les seves criatures. 
Concretament, el document apostòlic ens diu que 
la corporeïtat sexuada “és no sols font de fecun-
ditat i de procreació”, sinó que també posseeix “la 
capacitat d’expressar l’amor: aquest amor preci-
sament en el qual l’home-persona esdevé do” 
(AL, 151). Des d’un punt de vista antropològic, ens 
cal tenir clar que la plena entrega corporal de 
dues persones que s’estimen no és simplement 
una expressió amistosa o d’un apropament efec-
tiu. Sempre requereix una densitat amorosa que 
es troba fonamentalment en l’estimació conjugal.
A la llum de l’exhortació apostòlica, quin és 
el significat de l’entrega conjugal?
L’entrega corporal expressa i produeix la conjuga-
litat i és per si mateixa la que té la força procrea-
dora de l’amor. La plena entrega corporal esdevé 
en un marc d’estimació conjugal on la parella es 
converteix en un ésser únic, singular i insubstituï-
ble. La vida conjugal apareix com l’àmbit més 
escaient perquè la sexualitat es pugui viure en tot 
el seu significat i plenitud.
Què destacaria de l’exhortació des de la 
perspectiva de la praxis social?
Els capítols IV (“L’amor en el matrimoni”) i VIII 
(“Acompanyar, discernir i integrar la fragilitat”) es 
poden considerar com els més rellevants d’Amoris 
Laetitia des del punt de vista de la praxis social. El 
papa Francesc ens parla de l’amor com un acte de 
generositat recíproca en els límits de la imperfec-
ció humana. Destaco quan ens diu que “la comu-
nitat creada per l’amor de dues persones té una 
certa fragilitat” i com “la relació humana és sem-
pre una relació sotmesa tant a les febleses d’una 
història que es modifica i canvia, com a les limita-
cions de l’ésser humà que sempre es veu afectat 
pels dubtes, les inquietuds i les inseguretats”. Amb 
tot, ens ve a dir que la institucionalització de la 
parella davant de la societat és una forma de 
garantia i també una força que sosté la promesa 
d’amor i de recórrer un camí plegats. 
Com podem fer comprendre als joves la 
riquesa de l’amor i el sentit de la sexuali-
tat?
Aquí em planteja un repte apassionant. Crec que 
seria bo que els formadors eduquéssim a la gent 
jove en procés de contraure matrimoni o d’assolir 
una autèntica relació d’amor en el sentit de 
l’obertura a la relació humana i també preparar-
los perquè entenguin quin és l’autèntic sentit 
d’una sexualitat ben entesa com a experiència i 
llenguatge de l’amor, com a dimensió de relació i 
complementarietat amb una altra persona i com 
donar un sentit profund al contacte físic que cerca 
l’expressió sexual d’una forma humana, oberta, 
integral i ennoblidora.

l’entrevista a...

U N  M I S T E R I O
PA R A  S E R  V I V I D O

passant per la vida

RAMON OLLÉ

† Francesc, Obispo de Menorca

La Trinidad (1577). El Greco



Pàgina 2 Full Dominical

La Santíssima Trinitatla paraula
de Déu

Déu, l’Amor, se’ns ha revelatevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre de l’Èxode  
 34, 4b-6.8-9

 En aquells dies Moisès es va aixecar a la 
matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, tal 
com el Senyor li havia manat. Duia a ses 
mans les dues tauletes de pedra. El Senyor 
va baixar enmig del núvol i proclamà el seu 
nom. Moisès estigué allà amb ell. Llavors el 
Senyor va passar davant ell cridant: “Jo som 
el Senyor, Déu compassiu  i benigne, lent 
per al càstig, feel en l’amor.” Moisès es 
prosternà tot d’una, l’adorà amb el front 
fins a terra, i digué: “Senyor, si m’heu con-
cedit el vostre favor, veniu vós mateix a 
acompanyar-nos. És veritat que és un poble 
rebel al jou, però vós ens perdonareu les 
culpes i els pecats, i fareu de nosaltres la 
vostra heretat.”

Salm responsorial   Da 3, 52-56
R: Glòria i alabança per sempre.
 
Lectura de la 2ª carta de sant Pau
als cristians de Corint       13, 11-13
 Germans: Estigueu contents, refermau-vos, 
animau-vos, viviu en pau i ben avinguts i el 
Déu de l’amor i de la pau serà amb vosal-
tres. Saludau-vos els uns als altres amb la 
besada de pau. Que la gràcia de Jesucrist, el 
Senyor, l’amor de Déu i el do de l’Esperit 
Sant siguin amb tots vosaltres.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
3, 16-18

 En aquell temps Jesús digué a Nicodem: 
“Déu estima tant el món que ha donat el 
seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels 
qui creuen en ell, sinó que tenguin vida eter-
na. Déu envià el seu Fill al món no perquè el 
condemnàs, sinó per salvar el món gràcies a 
ell. Els qui creuen en ell, no seran condem-
nats. Els qui no hi creuen, ja han estat con-
demnats, per no haver cregut en el nom del 
Fill únic de Déu. I la sentència és: que la Llum 
ha vingut al món, però els homes s’han esti-
mat més la fosca que la llum, perquè el seu 
comportament no era bo. Aquell que es 
comporta malament no estima la llum ni s’hi 
vol acostar, perquè es veuria com són les 
seves obres. Pero el qui es comporta d’acord 
amb la veritat ve a la llum, perquè es vegi tot 
el que fa, i que ho fa segons Déu.”

Lectura del libro del Éxodo 
34, 4b-6. 8-9

En aquellos días, Moisés madrugó y subió a 
la montaña del Sinaí, como le había manda-
do el Señor, llevando en la mano las dos 
tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y 
se quedó con él allí, y Moisés pronunció el 
nombre del Señor. El Señor pasó ante él 
proclamando: «Señor, Señor, Dios compasi-
vo y misericordioso, lento a la ira y rico en 
clemencia y lealtad». Moisés, al momento, 
se inclinó y se postró en tierra. Y le dijo: «Si 
he obtenido tu favor, que mi Señor vaya 
con nosotros, aunque es un pueblo de dura 
cerviz; perdona nuestras culpas y pecados 
y tómanos como heredad tuya».

Salmo responsorial   Dn 3, 52-56
R: ¡A ti gloria y alabanza por los siglos!

Lectura de la segunda carta del
apóstol san Pablo a los Corintios 

13, 11-13
Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra 
perfección, animaos; tened un mismo sentir 

y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la 
paz estará con vosotros. Saludaos mutua-
mente con el beso ritual. Os saludan todos 
los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el 
amor de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo estén siempre con todos vosotros.

Lectura del santo Evangelio
según san Juan             3, 16-18
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito para que todo el que cree en él 
no perezca, sino que tengan vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en él no 
será juzgado; el que no cree ya está juzga-
do, porque no ha creído en el nombre del 
Unigénito de Dios.

Des de la nit de Nadal, passant 
per l’Epifania, la creu, la resur-
recció, l’ascensió i la pentecos-

ta, Déu, el Pare se’ns ha revelat per 
Jesucrist i ens ha fet el do del seu Esperit. 
Ell s’ha apropat de tal manera a nosaltres 
que ens ha ajudat a descobrir com és, qui 
és i on és. 

Jesús, el Fill de Déu nat en un estable, 
anunciat com fruit de l’Esperit: “L’Esperit 
Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim 
et cobrirà amb la seva ombra; per això el 
fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran 
Fill de Déu”. (Lc 1, 35), és el qui ens ha 
manifestat que Déu, no és un Déu llunyà, 
un Déu que no es deixa trobar, sinó que 
es fa un de nosaltres, i perquè ni el més 
pobre pugui quedar lluny d’Ell, ha nascut 

pobre, en una família senzilla d’obrers, 
que ja des de la seva infantesa experi-
menta la persecució dels poderosos i 
tota la seva vida, passió, mort i resurrec-
ció, ens parla de com és el seu Déu, el 
nostre Déu, l’únic Déu. Per això el 
podem trobar en els exclosos, en aquells 
qui, per l’egoisme humà, es senten sols i 
abandonats: “En veritat us ho dic: tot allò 
que fèieu a un d’aquests germans meus més 
petits, m’ho fèieu a mi”. (Mt 25, 40). 

Més encara, quan està apunt de donar 
la vida per a revelar-nos-el a tots, aquest 
Déu pròxim, apunt de tornar al Pare 
d’on ha sortit, sabent que sols no podrem 
viure en l’Amor que ens ha revelat, pro-
met el do del seu Esperit:  “l’Esperit Sant 
que el Pare enviarà en nom meu, us farà 

recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà 
entendre” (Jn 14, 26). Aquest Esperit que 
Ell ens ha promès és el qui ens fa viure 
l’Amor, la Veritat: “Quan vingui l’Esperit de 
la veritat, us conduirà cap a la veritat sence-
ra. Ell no parlarà pel seu compte: comunica-
rà tot el que senti dir i us anunciarà l’esde-
venidor. Ell em glorificarà, perquè allò que 
us anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el 
que és del Pare és meu; per això he dit: 
«Allò que us anunciarà, ho rep de mi»” (Jn 
16, 13-15).

Per això en confessar que el nostre 
Déu és Un i, a la vegada, és família, 
Trinitat, glorifiquem el Pare, per Jesucrist 
en l’Esperit Sant i que Ell ens mogui a 
viure estimant, alimentats en el seu 
Amor.

Solemnitat
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Acaba l’Exhortació Apostòlica del Papa 
Francesc Amoris laetitia amb aquest capítol: 
espiritualitat de l’amor. Qui cerca a Déu amb 

el microscopi o el telescopi, no el troba. Déu és al 
seu interior. I en la relació d’amor que estableix 
amb els altres. El materialisme veu coses materials. 
L’espiritualitat descobreix l’invisible sota les apa-
rences i veu més enllà, més endins. El Concili Vaticà 
II ja parlava de l’espiritualitat que brolla de la vida 
familiar. L’amor conjugal fa present al Senyor i no és 
una realitat celestial i perfecta, ans requereix d’una 
maduració progressiva de la capacitat d’estimar. No 
oblidem, diu el Papa, que sovint la tasca de l’Església 
s’assembla a la d’un hospital de campanya. 
L’Exhortació finalitza amb una pregària a la Sagrada 

Família. Tenim molt a demanar, a agrair, a reparar... 
construir la família requereix participar de l’obra 
de Déu, que s’expressa de manera sempre imper-
fecta i inacabada entre els homes i dones que pere-
grinem cap al seu Regne. Quin senyal ens guiarà? 
Com saber que anem pel bon camí? La resposta és: 
l’alegria. L’alegria de l’amor ens convida a seguir 
caminant amb els nostres germans, escampant la 
bona nova arreu del món. Un món ferit i desorien-
tat que busca la llum en les coses materials i en 
l’evasió individualista, que no ens omplirà mai. 
L’espiritualitat de l’amor neix, creix i madura en la 
família, es transmet de generació en generació i, tal 
com diu Sant Pau en el seu himne a la caritat, no 
passarà mai.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 2a 

Setmana: 
Dg.11, La Santíssima 
Trinitat (S): Ex 34, 4b-6. 
8-9 / Sal Da 3 / 2C 13, 11-13 
/ Jo 3, 16-18.

Dl. 12, Fèria: 2C 1, 1-7 / 
Sal 33 / Mt 5, 1-12.

Dt. 13, Sant Antoni de 
Pàdua, prevere i doc-
tor de l’Església (MO): 
2C 1, 18-22 / Sal 118 / Mt 
5, 13-16.

Dc. 14, Fèria: 2C 3, 4-11 
/ Sal 98 / Mt 5, 17-19.

Dj. 15, Fèria: Fets 11, 
21b-26; 13, 1-3 / Sal 97 / 
Mt 5, 20-26.

Dv.16, Fèria: 2C 4, 7-15 
/ Sal 115 / Mt 5, 27-32.

Ds. 17, Fèria: 2C 5, 
14-21 / Sal 102 / Mt 5, 
33-37.

Dg. 18, El Cos i la Sang 
de Crist (S): Dt 8, 2-3. 
14b-16a / Sal 147 / 1C 10, 
16-17 / Jo 6, 51-58.

Espiritualitat de l’amor
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (i 39)

Ambiciós projecte dels frares carmelitans, en 
resta avui com a testimoni l’església i el 
claustre adossat a aquesta. La primera esglé-

sia fou començada l’any 1726; però la seva cons-
trucció no anà endavant, i després de 24 anys es 
decidí demolir-la i aixecar una nova església. La 
primera pedra es posà el 10 de maig de 1750 i es 
va concloure el 1754. Amb un altar provisional fou 
oberta al culte, mentre el creuer, cúpula i capella 
major van construir-se després, juntament amb la 
capella de la Comunió. Cal destacar la intervenció 
de l’escultor Ferran Comas en la decoració de l’es-
glésia i del claustre, ja a primers anys del segle XIX.
L’església és la construcció més destacada d’estil 
neoclàssic arreu de Menorca. De grans proporci-

ons, presenta planta de creu llatina i cobreix amb 
volta d’aresta romana, que permet l’obertura de 
sengles finestrals en les llunetes de part damunt de 
l’arc de les capelles. El conjunt ofereix un cop de 
vista majestuós que anys després posaria en valor 
el magnífic orgue construït pel reconegut mestre 
alemany Ludwig Scherrer. 
A finals del segle XIX es disposà en el creuer el 
retaule neoclàssic que havia presidit la catedral 
d’ençà de la vinguda del bisbe Juano.
Tot es va perdre a l’inici de la Guerra Civil, essent 
particularment lamentable la pèrdua del valuós 
orgue i de les obres del pintor Chiesa que decora-
ven el temple. El claustre, amb les historiades mèn-
sules de Comas, no s’arribà mai a cloure.

El bisbe Francesc Conesa, va mantenir la primera tro-
bada amb els periodistes de l’illa, al Santuari de la 
Mare de Déu del Toro, el passat 25 de maig, amb motiu 

de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. 
Després del dinar, va compartir amb els comunicadors de 
Menorca, el missatge del Papa per aquesta Jornada. També 
mantingué un diàleg obert sobre la situació de la diòcesi.  La 
trobada amb els periodistes va tenir lloc 139 dies després 
de l’ordenació episcopal de Francesc Conesa, que va mani-
festar: «Vaig descobrint a Menorca una religiositat viva i una 
Església amb gran arrelament».
Sobre els temes d’actualitat de l’església menorquina quali-
fica de «bona solució» que el Consell i els vuit ajuntaments 
de l’illa, a través del Consorci de Residus i Energia de 
Menorca assumeixin la gestió de la Planta TIV (Tractament 
Integral de Voluminosos), però assenyala que «s’hauria de 
donar continuïtat a l’objectiu amb què va ser creada com a 
empresa dedicada a la inserció social».
Conesa va explicar que «l’Església ha d’arribar allà on pugui, 

l’Evangeli amb la societat menorquina, que és molt plural i 

registra una forta secularització». Un procés que va resumir 
en el concepte «descristianització» per al qual va reclamar 
la creació de moviments de laics compromesos a través 
d’associacions com Acció Catòlica.
Va destacar la «gran activitat que realitza Caritas Diocesana 
de Menorca, que és molt més intensa que en altres diòcesis 
amb major volum de població».

Convent del Carme (Maó)
Gabriel Julià

l’art religiós a menorca (20)

Cridats a comunicar bones notícies
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“A Menorca Som Refugiats”, iniciativa cristiana

 

 El bisbe al Mirall de l’Esglé-
sia

El programa de Cope: “El mirall de 
l’Església”, que s’ha anat fent cada 
setmana, acaba la emissió de la tem-
porada amb una entrevista al Bisbe 
Francesc, en la qual farà un balanç 
dels primers mesos del seu episco-
pat.
Divendres dia 16, a les 13,35 h, a 
Cope-Menorca - 89.6 FM

 Horari de misses d’estiu
El proper diumenge s’inicia l’horari 
de misses de l’estiu 2017. Recomanam 
consultar els canvis, que es troben a 
la pàgina Web del Bisbat de Menorca, 
i al Diari Menorca.

 FESTA DEL CORPUS

A Ciutadella:
Dissabte 17 de juny, a les 20 h, 
Eucaristia a la Catedral. Seguidament 
Processó. (Es suprimeixen les misses 
de tot Ciutadella). L’itinerari d’aquest 
anys serà: Porta major, carrer de cal 
Bisbe, Sant Sebastià, Ses Andrones, Pl. 
Sant Jaume, Carrers Sant Miquel, 
Sant Rafel, Capllonch, Forn, Mirador i 
porta Major.

A Maó:
Dissabte 17 de juny a les 21 h a Sant 
Antoni, Vetlla de Pregària.
Diumenge 18 de juny a les 19,30 h, a 
Santa Maria, celebració de l’Eucaris-
tia presidida pel bisbe Francesc.

A Es Migjorn Gran:
Diumenge 18 de juny, celebració de 
l’Eucaristia a les 10,30 h, a continu-
ació processó.

agenda

Moguts per la caritat cristiana i davant 
l’horror que estan passant les perso-
nes refugiades, els grups de joves de 

2n de confirmació de la parròquia de Sant An-
toni Mª Claret de Ciutadella, s’han encoratjat a 
organitzar un festival benèfic que tindrà lloc el 
proper 4 de novembre a la Sala Multifuncional 
de Ciutadella per tal de conscienciar a la soci-

etat menorquina i recaptar doblers pels camps 
de refugiats de l’illa de Quíos. A aquesta inicia-
tiva, que porta per lema “A Menorca Som Re-
fugiats”, s’hi conviden tots els grups cristians, 
entitats cíviques o persones a títol individual a 
ajudar a fer-la realitat. La darrera reunió es va 
fer el passat 31 de maig a la mencionada par-
ròquia.

Enguany es celebren els 500 anys de la re-
forma protestant iniciada a Alemanya per 
Martí Luter i val a dir que Menorca va ser 

un dels territoris que va jugar un paper impor-
tant a nivell històric tal i com s’explica al llibre 
“Història del protestantisme als Països catalans”, 
recollit pel Director Executiu de la Càtedra Di-
versitat Social de la Universitat Pompeu Fabra, 

Josep-Lluís Carod-Rovira. Aquesta branca del 
cristianisme va entrar a l’illa de forma natural 
a través del període en què Menorca va per-
tànyer al Regne Unit, a més, el 8 de novembre 
de1868 el maçó maonès Francesc Tudurí de la 
Torre, va fundar la Societat Evangèlica Lliure, 
obrint el primer temple protestant a tot l’Estat 
espanyol. 

Per commemorar aquesta efemè-
ride, la Fundació Rubió Tudurí, ha 
organitzat un cicle de xerrades 
per presentar els diferents aspec-
tes d’aquest aniversari i de Lutero.
El bisbe de Menorca, Mons Fran-
cesc Conesa, va participar el pas-
sat dia 11 de maig, a la quarta con-
ferencia: “TRENTO, LA REACCIÓ 
CATÒLICA A LA REFORMA”, a 
càrrec del Pare Josep Amengual i 
Batlle, dels Sagrats Cors, histori-
ador i teòleg, qui va ser presentat 
per Pere Fullana, historiador.

Conferència en els 500 anys de la reforma luterana

Dissabte 13 de maig es van realitzar diver-
ses activitats a Maó, exposició, degusta-
ció i venda d’alimentació de Comerç 

Just, i també un Showroom de cosmètica natural 

es va encarregar d’informar sobre les propietats 
de cada producte, convidant al públic assistent a 
provar-los.

del grup Teatre de Xoc, els qui van 
convertir el seu espectacle de Im-
proxou en ImproComerçJust, inte-
ractuant amb el públic, animant-los 
a escriure unes paraules, frases o 
idees relacionades amb comerç 
just i consum responsable, aporta-
cions que es van transformar en un 
espectacle d’improvisació teatral 
de més d’una hora de durada.
Durant l’espectacle d’improvisa-
ció, Lluna Utset, responsable de la 
tenda solidària de Caritas a Maó, 
va exposar al públic els deu princi-
pals criteris del Comerç Just, sent 
alguns d’ells, els salaris dignes, la 

igualtat entre homes i dones, la no explotació 
infantil o el respecte al medi ambient, tots im-
portants per a un comerç internacional just amb 
les persones i amb el nostre planeta.
Caritas agraeix a tots els qui van acompanyar a 
la festa, que aquest any tingué com a lema “Som 
rebels amb causa. Som Comerç Just”, i també, 
animà a seguir treballant per transformar el món 

Rebels amb causa. Som Comerç Just


