
Benvolguts
diocesans:
Estim l’Església per-

què és la meva mare. 
D’ella he rebut el preci-
ós do de la fe, que 
omple de goig la meva 
vida. Ella m’ha ajudat a 
créixer en aquesta fe i 
amor a Jesucrist, 
donant-me a conèixer 
la seva Paraula i ense-
nyant-me a celebrar i 
viure la fe. Per mitjà 
d’ella he rebut també el 
do extraordinari del ministeri sacerdotal 
i, més recentment, l’episcopat.

És clar que hi ha moltes coses que no 
m’agraden d’ella. A vegades fa la impres-
sió que és una institució massa rígida i 
sense cor. Li costa també renovar-se i 
posar-se a caminar al ritme dels homes. 
Ha comès molts errors en la seva llarga 
història, algun dels quals són un veritable 
escàndol. Sens dubte, m’avergonyeixen 
moltes zones fosques que enlletgeixen la 
cara.

Tot i això, l’estimo. Penso que si està 
vella i arrugada és perquè fa un gran 
esforç per conduir-me fins Crist. Penso 
també que si fos una institució només per 
als perfectes, fa temps que m’haurien fet 
fora d’ella. Si en l’Església no hi ha més 
santedat, és perquè amb el seu cor de 
mare acull a tots, també a gent mediocre 
com jo, a cristians poc coherents amb la 
seva fe i, per descomptat, també els peca-
dors.

L’Església que jo estimo viu entre els 
homes, amb les seves debilitats i grande-
ses, i ella mateixa és feble. No és una 
comunitat de superhomes, sinó d’éssers 
humans, fràgils i pecadors. Però en aques-
ta debilitat hi ha tot el misteri de Déu. 
Precisament en la seva flaquesa és testi-
moni de la gràcia de Déu, que no és ven-
çuda per res, que ens estima enmig de la 
nostra indignitat.

Un secret per estimar-la més és no 

pensar mai en ella en abstracte, com si 
fos una entitat que existeix en el buit. Per 
descomptat, tampoc val pensar que l’Es-
glésia sigui el Papa o els Bisbes o els 
capellans. M’agrada pensar-la de manera 
concreta, repassant en la ment les cares i 
noms de les persones que he conegut en 
les parròquies, amb les quals he celebrat 
la meva fe i als que he pogut anunciar-la. 
Aquest rostre concret és, la major part 
de les vegades, el d’homes i dones sen-
zills, el de fiets i joves il·lusionats, el de 
persones grans amb qui comparteixo la 
meva fe. Estimo aquesta Església concre-
ta, de carn i ossos, humana (i fal·lible).

M’ajuda també a estimar-la recordar la 
promesa de Jesús i saber que compta 
amb la presència de l’Esperit, que és qui 
la guia en cada lloc i en cada moment 
perquè no s’allunyi del Mestre. Ell supleix 
amb la seva força les moltes deficiències 
que tenim els homes que en formam part.

Estimo l’Església i em dol que alguns 
cristians la sentin com una cosa estranya, 
la mirin amb desdeny i la jutgin sense 
pietat. Perquè la vull, intentaré ajudar que 
es renovi, treballant per ser millor cre-
ient, contribuint a reformar les seves 
institucions i, sobretot, invocant a l’Espe-
rit de Déu perquè actuï en ella. 
Perquè Ell és qui de veritat fa 
jove a l’Església.
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Josep 

Sastre Portella 

és prevere  de 

la Diòcesi de 

Menorca.  

Aquesta 

temporada té una secció al Full 

Dominical dedicada al bisbe Sever, 

en commemorar-se el 1600 

aniversari  de la carta-encíclica 

escrita per Sever.  (417-418) 

Josep: Qui era el bisbe Sever i 
durant quant de temps fou bisbe de 
Menorca?

Només és conegut Sever per aquesta 
carta circular, per una notícia de l’Esglé-
sia d’Uzali, prop de Cartago (Tunísia 
actual) i per una carta d’un tal Consenci 
a Sant Agustí.

Què mou al bisbe Sever a escriure 
aquesta carta-encíclica  i quin era 
el seu objectiu?

Vol donar a conèixer la conversió, força-
da d’una part i interessada de l’altra, dels 
jueus de Magona (Maó). 

A qui anava principalment dirigida? 

Com era normal a les cartes de l’època, 
a l’inici, diu a qui va dirigida: als bisbes, 
preveres i diaques i a tota la fraternitat 
universal de l’Església. Açò ha fet que es 
copiàs a no pocs llocs.

Ens recomanes seguir aquesta  sec-
ció i per què?  

No dic que recomani la secció, però 
pensa que durant molt de temps va ser 
l’únic document escrit de la seva època 
de tota Balears i ja va bé sebre de què va. 
Algú pensarà que aquesta data i la figura 
de Sever no s’hauria de commemorar. 
Però els fets són aquests i els hem de 
situar en la seva època i llegir-los amb la 
mentalitat del seu temps. Si fos avui, com 
passa a no pocs indrets, mal aniria.

Toni Olives

l’entrevista a...

E S T I M  L ’ E S G L É S I A

passant per la vida

MN JOSEP SASTRE

PORTELLA

† Francesc, Bisbe de Menorca
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Diumenge XXXIII de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Fer produir els dons rebutsevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre dels Proverbis
31, 10-13. 19-20. 30-31

 
Salm responsorial   127
R: Feliç tu, feel del Senyor.
 
Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Tessalònica       5, 1-6
 Germans: No és necessari que us escriguem 
quan i a quins moments arribarà el Dia del 
Senyor: vosaltres mateixos ja sabeu prou bé que 
vindrà com un lladre a la nit. La gent es pensarà 
que tot està en pau i ben assegurat, quan de cop 
vindrà la devastació, com els dolors a la dona 
que ha de tenir un fill, i no se n’escaparà ningú. 
Però a vosaltres, germans, que viviu en la fosca, 
aquell dia no us podrà sorprendre com un lla-
dre, ja que tots sou fills de la llum i del dia. No 
som de la nit ni de la fosca. Per això no hem de 
dormir, com els altres, sinó vetlar i viure sòbria-
ment.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
   25, 14-30

 En aquell temps Jesús digué als deixebles aquesta 
paràbola: “Un home que se n’anava fora del país, 
cridà els seus administradors i els confià els seus 
béns. A un li donà cinc milions, a l’altre dos i a 
l’altre un, segons la capacitat de cadascú, i se 
n’anà. El qui n’havia rebut cinc anà totd’una a 
negociar-hi, i en guanyà cinc més. També el qui 
n’havia rebut dos en guanyà dos més. Però el qui 
n’havia rebut un guardà en un amagatall els diners 
del seu amo. Al cap de molt de temps l’amo tornà 
i els demanà comptes. Es presentà primer el qui 
havia rebut cinc milions, dugué també els cinc que 
havia guanyat i digué: Senyor, m’havíeu confiat cinc 
milions i n’he guanyat cinc més. L’amo li va dir: 
Molt bé. Ets un administrador de tota confiança. 
Allò que t’havia encomanat, ho has administrat 
feelment. Ara t’encomanaré molt més. Entra a 
celebrar-ho amb el teu Senyor. Es presentà des-
prés el qui n’havia rebut dos i digué: Senyor, 

m’havíeu confiat dos milions i n’he guanyats dos 
més. L’amo li va dir: Molt bé. Ets un administrador 
bo i de tota confiança. Allò que t’havia encomanat, 
ho has administrat feelment. Ara t’encomanaré 
molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor. 
Es presentà també el qui n’havia rebut un, i digué: 
Senyor, sé que sou un home exigent, que voleu 
collir on no havíeu sembrat i aplegar on no havíeu 
escampat. Per això vaig tenir por i vaig amagar els 
vostres diners. Aquí teniu allò que és vostre. 
L’amo li contestà: Ets un administrador dolent i 
gandul. ¿Tu sabies que vull collir on no he sembrat 
i aplegar on no he escampat? Per tant, havies de 
posar al banc els meus diners, i ara podria reco-
brar allò que és meu amb els interessos. Preneu-
li aquest milió i donau-lo al qui en té deu, perquè 
als qui tenen, els donaré encara més i en tindran 
a vessar, però als qui no en tenen, els prendré fins 
allò que els queda. I aquest administrador inútil, 
treis-lo fora, a la fosca. Allà hi haurà els plors i el 
cruixir de dents.” 

Lectura del libro de los Proverbios 
31, 10-13. 19-20. 30-31

Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en 
valor a las perlas. Su marido se fía de ella, y no 
le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdi-
das todos los días de su vida. Busca la lana y 
el lino y los trabaja con la destreza de sus 
manos. Aplica sus manos al huso, con sus 
dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al 
necesitado y tiende sus brazos al pobre. 
Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la 
que teme al Señor merece alabanza. Cantadle 
por el éxito de su trabajo, que sus obras la 
alaben en público.

Salmo responsorial  127
R: Dichosos los que temen al Señor.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses       5, 1-6

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo 25, 14-30
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus 
siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le 
dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada 
cual según su capacidad; luego se marchó. El que 
recibió cinco talentos fue en seguida a negociar 
con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos 
hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que 
recibió uno fue hacer un hoyo en la tierra y 
escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho 
tiempo vino el señor de aquellos siervos y se 
puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el 
que había recibido cinco talentos y le presentó 
otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me 
dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le 
dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel 
en lo poco, te daré un cargo importante; entra en 
el gozo de tu señor”. Se acercó luego el que había 

recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos 
me dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su señor 
le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido 
fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra 
en el gozo de tu señor”. Se acercó también el que 
había recibido un talento y dijo: “Señor, sabia que 
eres exigente, que siegas donde no siembras y 
recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a 
esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo 
tuyo”. El señor le respondió: “Eres un empleado 
negligente y holgazán. ¿Conque sabias que siego 
donde no siembro y recojo donde no esparzo? 
Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, 
para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con 
los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que 
tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le 
sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta 
lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a 
las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de 
dientes”».

En el salm de meditació pregàvem: 
“Feliç tu, fidel del Senyor, que vius 
seguint els seus camins! Menjaràs del 

fruit del teu treball, seràs feliç i tindràs sort” (Sl 
128, 1-2). La recompensa de la felicitat sem-
pre és fruit del treball. A mi quan ve una 
parella a demanar per casar-se els aconsell 
que treballin, que cuidin el seu amor. Perquè 
aquest, és una planta molt delicada, tant 
que si no se la cuida cada dia, es mor. Això 
que aconsell a les parelles, des d’aquí ho faig 
a tots els qui m’escoltau, no sols referit a 
l’amor, sinó a tota virtut i valor humà, sols 
els conserva i els madura qui els treballa.

En la paràbola dels talents que ens pre-
senta avui l’evangeli, Jesús ens vol ajudar a 
comprendre que tots hem rebut uns dons, 
uns talents, i tenim l’encàrrec de fer-los 

produir. Si per veça o por del risc que supo-
sa fer-los produir, els ben guardam, no 
haurem fet la voluntat del Pare, no haurem 
realitzat en nosaltres, a plenitud, la imatge 
de Déu a que Ell ens ha creat. Perquè 
aquesta imatge es va realitzant a mesura 
que amb esforç anem superant dificultats i 
problemes.

I en aquest darrer diumenge del temps 
ordinari, doncs el pròxim, com a cloenda de 
l’Any litúrgic, celebrarem la festa de Crist 
Rei, l’Església, ens proposa la paràbola dels 
talents per tal d’ajudar-nos a fer una revisió 
de vida de la nostra fe, de com treballam els 
dons rebuts.

Que en té de valor una bona esposa!, ens 
diu la primera lectura. En podríem fer 
aquesta glosa: que en té de valor una bona 

persona, una bona Església, el cor del seu 
marit hi confia, el cor de Crist, els homes i 
les dones hi confien. És a dir, quan els cre-
ients vivim a fons l’evangeli som testimonis 
de Jesucrist. És la millor manera d’anunciar 
l’Evangeli del Regne, doncs les nostres 
mateixes obres el certifiquen. Però quan 
mal fa la incoherència de la vida d’un cre-
ient, d’un capellà, d’un religiós, o la mateixa 
incoherència de l’estructura de l’Església.

Preguem i treballem per una vida més 
coherent, més santa, dels seguidors de 
Jesús, el fuster de Natzaret, del qui es deia: 
tot ho ha fet bé (cfr Mc 7, 37).

Per dur a terme la tasca de treballar els 
talents necessitam la força sagramental que 
Jesús ens dóna en la participació de la seva 
Taula.

Cicle A
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H i ha gent que pensa que no és 
bo que els fiets i fietes vegin,  
per la televisió, per internet, 

per premsa escrita,... episodis violents 
com escenes de guerra, de violència de 
gènere, de desesperació humana, d’atemp-
tats... El meu marit i jo, creim que si ho 
veuen d’una manera controlada acompa-
nyat d’una reflexió pot créixer en ells una 
sensibilitat cap a les persones que patei-
xen.

En Martí, el nostre fill major de 10 anys, 
juntament amb la seua classe va realitzar 
un projecte d’aula sobre els refugiats de 
l’Illa de Quios. Van recopilar informació 
sobre els camps de refugiats i la difícil 
situació que estan passant. Per aquest 

motiu, aquests fiets i fietes van decidir 
organitzar una venda de menjars i una rifa 
solidària per tal de recaptar doblers per a 

les persones refugiades. Van recaptar uns 
1.000 €.

És tot un goig per un pare i una mare 
veure que els seus fills es commouen per 
la realitat que viuen persones que estan 
lluny de nosaltres. Com a família, apostem 
per una educació basada en l’amor, la fra-
ternitat i la solidaritat, ja que un dia el 
nostre entorn estable es pot capgirar i ho 
podem perdre tot. És una educació que fa 
créixer l’amor cap a les persones, cap els 
nostres germans. És una educació on la 
paraula “commoure” obté protagonisme i 
no es queda amb la “sensibleria” produïda 
en primer lloc sinó que aprofundeix i pro-
dueix un amor transformador.  L’amor ens 
fa grans.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 1a Setmana

Dg.19, XXXIII de Durant 
l’Any:  Pr 31, 10-13. 19-20. 
30-31 / Sal 127 / 1Te 5, 1-6 / 
Mt 25, 14-30.
Dl. 20, Fèria: 1M 1, 11-16. 
43-45. 57-60. 65-67 / Sal 118 / 
Lc 18, 35-43.

Dt. 21, La Presentació de 
santa Maria, verge (MO): 
2M 6, 18-31 / Sal 3 / Lc 19, 
1-10.

Dc. 22, Santa Cecília, 
verge i màrtir (MO): 2M 7, 
1. 20-31 / Sal 16 / Lc 19, 11-28.

Dj. 23, Fèria: 1M 2, 15-29 / 
Sal 49 / Lc 19, 41-44.

Dv.24, Sant Andreu Dung-
Lac, prevere, i companys 
màrtirs (MO): 1M 4, 36-37. 
52-59 / Sal 1Cr 29 / Lc 19, 
45-48.

Ds. 25, Fèria: 1M 6, 1-13 / Sal 
9 / Lc 20, 27-40.

Dg. 26, : Jesucrist, Rei de 
l’Univers (S): Ez 34, 11-12. 
15-17 / Sal 22 / 1C 15, 20-26a. 
28 / Mt 25, 31-46.

Ens pot passar a tots... 
Majo Casasnovas Seguí

dimensió social de l’església (6)

La ordenación sacerdotal de 
Fernando Martí, junto con la de sus 
compañeros José Anglada Juaneda y 

Bartolomé Febrer Florit, tuvo lugar el 19 de 
junio de 1943. Aquel año la Pascua se había 
celebrado el día más avanzado de su ciclo, el 
25 de abril, con la consecuencia de que el 
Corpus coincidió con el día de san Juan, por 
lo cual la fiesta popular de Ciutadella se 
trasladó al domingo siguiente. Fernando 
celebró su primera misa en la Catedral el 

sábado 26, en que por la tarde se iniciaba la 
cabalgata de las fiestas de san Juan, por las 
que tanto agrado e interés mostraba el 
novel sacerdote, muy amante de los valores 
tradicionales de la sociedad menorquina. 
Pero en aquellas circunstancias lo que más 
destacaba en él era el gozo espiritual por su 
sacerdocio. 

La celebración de la primera misa fue a la 
vez sencilla y solemne. Asistieron sus com-
pañeros y sacerdotes de la localidad. Predicó 

el canónigo lectoral don Juan Florit, orador 
sagrado que se distinguía por su estilo de 
predicación impulsivo y entusiasta.

Un orfebre de Mahón, que tenía su taller 
en la calle de Isabel II, elaboró el cáliz del 
nuevo sacerdote, diseñado por el mismo 
don Fernando y en el que quiso que de 
forma discreta y elegante figuraran los ani-
llos de boda de sus padres, cuyo gozo era 
de una incomparable gratitud espiritual   
por la vocación de su hijo.

El proper diumenge, les Esglésies de les Illes  
celebren el “Dia de la 
Catequesi”. El lema d’aquest 

any és “Jesús se’l mirà i el va estimar” 
(Mc 10,21), aquest  és el gest que té 
Jesús amb un jove que era ric, aquesta 
trobada ens pot orientar en aspectes 
essencials a l’acostar-se als catequit-
zands de les nostres catequesis.

En aquest diàleg podem observar 
diversos matisos:

El testimoni provoca l’acosta-
ment. El jove alguna cosa veu en 
Jesucrist que s’acosta a Ell. Jesucrist 
crea al cor d’aquell jove una simpatia. 
Per això li formula la pregunta que tot 
ésser humà té, com és el desig de feli-
citat.

El testimoni fa sentir simpatia i desitjos de fer 
el mateix. El jove ha vist que Jesús fa 
coses bones i ell vol fer el mateix. El 
jove anava fent preguntes morals, però 
Jesús li proposa que es trobi amb Ell.

Mirada de misericòrdia i d’amor, 
amb una proposta de vida. Jesús fa 
alguna cosa especial amb aquell jove: 
“Se’l mirà i el va estimar”, és a dir, el va 
mirar amb la mirada de Déu i el va 
estimar amb l’amor mateix de Déu.

Amb la proposta d’aquest lema, es 
desitja encoratjar als catequistes a 
deixar-se mirar per Jesús i a la vegada 
tenir la seva mirada, només  podrem 
esdevenir testimonis creïbles de 
l’amor de Déu que anunciem a les 
nostres catequesis.

Dia de la catequesi

Ordenación sacerdotal
Guillermo Pons Pons

Fernando Martí Camps  (6)
sacerdote, literato e historiador
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Presa de possessió

 

 Campanya 24 hores
Coincidint amb la jornada nacional 
de sensibilització 24 hores de Mans 
Unides, la delegació de Menorca, té 
previst sumar-se a la iniciativa de 
l’ajuntament de Maó, “Llum per a les 
víctimes”, activitat emmarcada dins 
de la programació de la celebració 
del “Dia Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència contra les 
dones 2017”, ja que la promoció i 
defensa dels drets de les dones, aquí 
i arreu del món, és una de les tas-
ques que duen a terme des de Mans 
Unides.
Divendres dia 24 de novembre a les 
20 h, a la plaça de l’Ajuntament de 
Maó.

 Presa de possessió
El bisbe menorquí, Mons. Sebastià 
Taltavull, prendrà possessió de la 
diòcesi de Mallorca, en una celebra-
ció a la Seu de Mallorca. Serà 
retransmesa per IB3 TV i COPE 
MENORCA.
Dissabte dia 25, a les 11h. 

 Solemnitat de Crist Rei
Diumenge dia 26, l’Església celebra 
la solemnitat de CRIST REI.

 Dia de la Catequesi
Amb el lema: “Jesús se’l mirà i el 
va estimar”, els Secretariats de 
Catequesi de les tres diòcesis de les 
Illes Balears, celebren el Dia de la 
Catequesi. Cada parròquia i centre 
de catequesi organitzarà diferents 
activitats.
Diumenge dia 26 de novembre.

 Pregària de joves
El Secretariat Diocesà de Joves, 
organitza una pregària testimonial. 
Començarà amb el testimoni de 
n’Agustí Mercadal i una pregària, i 

el beure. Va dirigida a adolescents i 
joves.
Divendres dia 24, a les 20.30h, a la 
capella de les Carmelites (Ciutadella).

agenda

El bisbe electe de Mallorca, el menorquí 
Mons. Sebastià Taltavull, prendrà posses-
sió de la nova diòcesi el proper dissabte, 

dia 25 de novembre, a les 11 del matí.
Reproduïm aquí la seva invitació que fa exten-
siva a tot els menorquins:
“Em plau fer-vos arribar aquestes lletres que, 
tot i que les escric en plural, vull que us arribin 
per l’afecte que us tinc a cadascú en particular 
a les vostres persones, a les vostres comuni-
tats i a les vostres famílies, després dels anys 
que vaig servir com a prevere d’aquesta sem-
pre estimada diòcesi de Menorca i dels que 
he viscut a Barcelona com a bisbe auxiliar. El 
motiu és informar-vos i alhora convidar-vos 

a l’Eucaristia que tindrà lloc el dissabte, 
dia 25 de novembre de 2017, a les 11 del 
matí, a la Catedral de Mallorca, en el marc 
de la qual tindrà lloc l’inici del meu ministeri 
pastoral com a bisbe al servei de l’Església ma-
llorquina.”
La celebració es podrà seguir per IB3 TV i 
Cope Menorca.

El passat divendres 27 d’octubre va tenir 
lloc la 47ª Assemblea Ordinària de l’As-
sociació Diocesana d’Escoltisme, Escoltes 

de Menorca, a la sala d’actes de la Casa de l’Es-
glésia de Maó.
Després de la benvinguda per part de la ges-
tora, que durant 5 mesos ha regit l’entitat, es 
varen anar desenvolupant els punts de l’ordre 
del dia, tal com l’aprovació del balanç econòmic 
del curs passat.
En aquesta ocasió un dels punts rellevants de la 
jornada va ser la presentació de Carlos López 
Martí a la presidència de l’entitat, 
que va ser aprovada pel plenari.
Així mateix es presentà l’equip 
format per J. Bosco Martí, Joana 
Gonyalons, Maria Fedelich, Aina 
Sastre, Anna Allés, Glòria Merca-
dal i Paqui Toral. 
Acte seguit es va presentar i 
aprovar el pla triennal, sota el 
lema NAVEGUEM TOTS JUNTS, 
que vol ser, en gran mesura, una 
continuïtat a la tasca realitzada 

l’anterior trienni i marcarà les fites a seguir els 
propers cursos. També es presentà el pressu-
post econòmic d’aquest curs i quedà aprovat 
per majoria absoluta.
A l’apartat d’informacions cal recalcar la pro-
posta d’incorporació d’un nou agrupament; AE 
Sant Rafel a Ciutadella, que va deixar l’activitat 
fa ja uns anys i ara la volen reprendre seguint el 
mètode escolta.
Després es va fer la inauguració de la nova seu 
de l’associació, ubicada a la planta baixa de la 
Casa de l’Església, a Maó.

Escoltes de Menorca tria nou equip
gestor per als propers tres cursos

Caritas  unificarà la gestió de tots els
tallers laborals d’inserció

Caritas Diocesana de Menorca ha pres 
la decisió d’unificar tots els seus tallers 
d’inserció sociolaborals en una sola ges-

tió, sota la marca Mestral. A aquesta iniciativa 
s’hi afegirà ara també la recollida, el reciclatge i 
la reutilització del Residus d’Aparells Elèctrics i 
Electrònics (RAEE).
L’objectiu és enfortir el projecte d’inserció soci-
olaboral, i que atén a persones en recerca d’una 
oportunitat laboral, ja sigui a través de contrac-
tes d’inserció, beques prelaborals o contrapres-
tacions de rendes mínimes d’inserció.

A fi de garantir la continuïtat del seu projecte 
d’Economia Social, Caritas destinarà la indem-
nització de la nau incendiada el passat 19 de juny 
a eliminar el deute bancari que té l’entitat. La 
indemnització de l’incendi de la nau dels volumi-
nosos, pactada amb la companyia d’asseguran-
ces, ascendeix a 2.104.783,66 €, el que li permet 
l’eliminació del deute bancari d’1,8 milions d’eu-
ros amb Caixabank de forma immediata, i que 
es va contreure l’any 2008 quan es va aixecar la 
nau de 2.400 m2 amb la intenció inicial de reco-
llir i tractar tots els voluminosos de l’Illa.


