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Participar de l’Esperanzah
Aquest cap de setmana la vida de la ciutat
del Prat està molt marcada per la celebració
de la desena edició del Festival Esperanzah
al Parc Nou.
Com ens diuen els seus promotors de l’associació GATS “Esperanzah! és un festival de
músiques del món que té la intenció de generar i difondre la cultura, a través d’un espai de
reﬂexió, un espai per la transformació social
del món i un espai amb música i activitats per
a totes les edats, gèneres i condicions. Esperanzah! es construeix des de la implicació de
molts col·lectius, sense els quals, Esperanzah! seria un festival més. GATS porta 15
anys treballant per la transformació social
del Prat de Llobregat i fomentant el desenvolupament comunitari al
barri de Sant
Cosme, des
de diversos
àmbits, i el
de mobilitzar-nos
a
través de la
cultura, és un
àmbit indispensable per
a continuar
fent de Sant Cosme, un barri millor.
Esperanzah! va néixer al 2008, quan Manu
Chao va fer un concert exclusiu al Equipament Cívic Delta El Prat de Llobregat.
Els primers 7 anys d’Esperanzah!, mitjançant
la cultura, s’ha volgut fomentar el desenvolupament local i la transformació del barri de
Sant Cosme, i treballar per apropar el barri a
la ciutat, tot enderrocant, de mica en mica, el
mur simbòlic que separa Sant Cosme, de la
resta del municipi del Prat de Llobregat. En
cada edició, Esperanzah! s’ha reconﬁgurat i
s’ha anat adaptant a les necessitats del barri
i del municipi, de cada temàtica social a treballar i al moment històric de GATS. El 2012,
Esperanzah! es va traslladar al Xiringo! de la
platja del Prat, per celebrar la gran victòria
sobre el nord-americà de las Vegas Sands Co,
d’Aturar Eurovegas i salvar el Delta del Llobregat d’un destí d’asfalt i casinos. Al 2014
comença un nou cicle pel Festival Esperanzah!. Continuem treballant per millorar el

barri de Sant Cosme i apropar-nos al Prat i
continuem treballant problemàtiques socials que necessiten solucions, però ho fem
des de l’Economia social i solidària. Aquella
economia que està al servei de les persones, i que es deﬁneix en funció de la qualitat de vida i el benestar dels seus membres
i de tota la societat com a sistema global..
Càritas interparroquial del Prat s’ha volgut
fer present enguany en la ﬁra d’entitats
que organitzen exposicions i activitats,
perquè les parròquies del Prat volem “sumar” a aquest projecte tot allò que ja estem fent i que hem fet al barri de sant
Cosme i a la resta de la ciutat, i volem deixar-nos interpel·lar per tantes associacions i grups amb els que compartim
les ganes de
construir un
món més just
i fraternal.
Durant tot el
cap de setmana hi haurà
voluntaris i voluntàries dels diversos projectes de Càritas atenent i donant informació de Càritas diocesana i de les accions
de Càritas interparroquial del Prat en una
carpa. Hi hem recollit algunes de les activitats que hem fet, especialment la «nit
del refugiat» que vam celebrar aquesta
primavera passada a la parròquia de Sant
Pere i sant Pau.
Amb ells també Càritas —que és la cara visible de l’Església en les qüestions socials— vol “Continuar treballant per millorar
el barri de Sant Cosme [...] i continuar treballant problemàtiques socials que necessiten solucions, però des de l’Economia social i solidària. Aquella economia que està
al servei de les persones, i que es deﬁneix en
funció de la qualitat de vida i el benestar
dels seus membres i de tota la societat com
a sistema global”
Josep Torrente Bruna

CANONITZACIÓ DEL PAPA PAU VI I MONS. OSCAR ROMERO.
Serà aquest diumenge 14, en el marc del sínode sobre els joves, la
fe i el discerniment vocacional que s’està celebrant a Roma. Són
dos grans referents de l’església del s.XX per a la vida de molts
cristians que aquest diumenge seran proclamats sants.
ORDENACIÓ DE PREVERE. Aquest diumenge, a les 18.00h, a la
Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat serà ordenat
prevere Mn. Mario Pardo.
XERRADES D'ACOLLIDA I INFORMACIÓ JURÍDICA PER A PERSONES NOUVINGUDES. Les oferirà el CPS Francesc Palau a la
parròquia de sant Pere i sant Pau el segon dimarts de cada mes,
de 11-13h, en col·laboració amb advocades de la Fundació FICAT,
de Barcelona.
SI CUIDES EL PLANETA COMBATS LA POBRESA. Les parròquies
del Prat a través de Càritas interparroquial organitzem per segon
any aquesta activitat de sensibilització i difusió de l’exhortació
pastoral Laudato Si’. Serà el dissabte vinent, dia 20 a la parròquia de la MD de la Mercè, a les 17.00h. Fem el possible per participar en aquesta activitat de les parròquies del Prat de Llobregat
i convidem-hi altres persones —creients o no— que comparteixen
la preocupació per tenir cura de la natura que els cristians afirmem que hem rebut com un do de Déu.

REUNIÓ D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR. Serà el proper dijous 18 d’octubre a les 19.30h per a revisar la celebració de la passada festa de sant Pere i sant Pau i presentar a aquelles que hi
vulguin participar el projecte d’enguany.
SINODEJANT. Una activitat de la Delegació diocesana de Pastoral
de joventut ressò del sínode de joves que s’està celebrant a
Roma. Començarà a la parròquia de sant Vicenç màrtir de Sant
Vicenç dels Horts i consistirà en una caminada pel riu fins a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de sant Boi. Cal fer la inscripció a la web del bisbat.
APLEC DE LA TARTANA. Serà el proper diumenge 21 d’octubre.
REFORÇOS EDUCATIUS. Així com us vam demanar material per
al reforç de primària el curs passat, ara cal material per al reforç
de secundària (MD de la Mercè); en concret si algú té un ordinador
portàtil que no fa servir, Gràcies als qui ens heu facilitat els diccionaris que fan i faran un bon servei.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia actual per un tancament d’alumini i vidre doble. L’import de les obres és de 12.329€ Gràcies a un donatiu
extraordinari molt quantiós s’ha recollit fins al moment 3.418,40€
(28%). Convé que tots ens fem nostra la responsabilitat
d’aquesta actuació necessària ajudant afinançar-la.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 7 d’octubre Ían FERNÁNDEZ JIMÉNEZ de Francisco José i Cristina.
SANT PERE I SANT PAU El 29 de setembre Liam ESTARLI RIBEIRO de Felix i Ana Carina, El 7 d’octubre Lola PARDO ALMAGRO de
Javier i Yolanda i Pablo GALLEGO MARCHADOR de Antonio i Alba.

Isabel HARO CAMACHO (79), Antònia PUIG GINABREDA (89), Florencia DURAN MACÍAS (85), Antonio DÍAZ MORENO (71), Maria Rosario OJER SANTESTEBAN (82), Gregorio FONT MUNNÉ (83).

SANT PERE I SANT PAU

DIVENDRES 19. 9.00h. Antonio SIMÓN.

DISSABTE 13. 9.00h. mossén Pere CORBERA PALAU.

DISSABTE 20. 20.00h. Conxita SANFELIU, consorts Maria Teresa i Cisquet.

DIUMENGE 14. 9.00h. Ana DEL MORAL.
DILLUNS 15. 9.00h. Maria Teresa SANFELIU, Consorts Joan i
Teresa, consorts Maria COTELA i Rosario VIVES i famílies.

DIUMENGE 21. 9.00h. Ana DEL MORAL. 12.30h. Wilhen
SLAGA, Domingo GIBERT.

DIJOUS 18. 9.00h. Elia PRIETO.
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