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“El meu camí fins arribar a Sitges”
taula rodona de cloenda de les
Jornades Solidàries

APUNTS PER A UN DIARI D'ADVENT

En el Logos
Els que hem estimat tant les equacions,
els nombres,
les lleis fulgurants de la física,
les subtils estructures matemàtiques,
i creiem en Déu i en el misteri de les coses,
recitem l’inici de l’Evangeli de Joan
amb un gust especial:
“Al principi existia la Paraula,
i la Paraula estava amb Déu,
i la Paraula era Déu...
Totes les coses han vingut a l’existència
per mitjà d’ella...”

El passat dissabte 19 de novembre, va tenir
lloc la taula rodona de Cloenda de les Jornades
Solidàries en el seu cicle de tardor. La taula
rodona titulada “El meu camí fins arribar a
Sitges”, pretenia fer-nos reflexionar sobre les
raons que poden portar a un individu a marxar
de la seva terra i buscar un altre lloc per viure,
les dificultats o aventures que pot suposar
aquest camí i el repte de la integració a la nova
cultura. Presentà la taula rodona, Carmen
Gallego, de Sitges Solidari, entitat organitzadora de les Jornades Solidàries i Mireia
Rossell, regidora de Cultura i Cooperació de
l’Ajuntament de Sitges.
Les participants, Marianne Chacot d’Iowa
USA, Carmen Muiña de l’Argentina i Tomo
IIda del Japó, van explicar d’una manera molt
vivencial les raons que les van portar a marxar
del seu país, les seves expectatives al venir a
Sitges i les dificultats amb que es varen trobar.
El debat va continuar amb intervencions del
públic assistent, parlant de les dificultats que té
una persona vinguda d’un altre país per legalitzar la seva situació aquí, de l’enganyosa
publicitat que arriba als països del tercer món

que fa que tothom pensi en un món occidental
idíl·lic i sense problemes… Una de les idees
que es va plantejar és que més que posar èmfasi en les diferents cultures, allò important és
ésser ciutadans del món i que no hauria d’haver-hi traves perquè tothom pogués escollir el
lloc on vol viure. Al final, entre tots, es va
intentar fer “la recepta” de la “Caldereta de
cultures” buscant els ingredients que calen per
aconseguir la interculturalitat, aquesta barreja
en positiu que ens pot fer ”cuinar” un “món
nou”. Alguns dels ingredients que van sortir
van ser: l’educació, la capacitat d’obertura cap
a l’altre, si és possible viatjar i conèixer altres
cultures, crear una bona xarxa d’amistats, sentit comú, sinceritat i honestedat.
L’ acte es va cloure amb la lectura del manifest “Caldereta de cultures, cuinem un món
nou” que va posar punt i final a les Jornades de
Tardor.
Els organitzadors volen agrair a totes les
entitats que han participat en aquestes jornades
de tardor, a tots els que han col·laborat en el
projecte d’enviament de bicicletes a Burkina
Faso i a l’Ajuntament de Sitges el seu suport.

I en una part d’aquesta Paraula, Verb, Logos,
en un matís, inflexió o ressonància d’ella,
hi trobem el nostre amor a la raó
dintre d’un Amor més gran,
Raó eterna, fecunda i inaferrable de les coses.
I callem i entrem en ella,
ja sense demostracions, en una atònita plenitud,
i veiem que, més profund que aquelles lleis,
nombres i estructures,
fou aquell amor audaç, esforçat, perseverant,
amb què les vam explorar,
aquella proximitat que de vegades vam sentir,
a través d’elles,
a una realitat misteriosa, profunda, eterna i bella.
David Jou i Mirabent

Exposició de fotografíes
seleccionades pel calendari
Carrer Sant Josep

Inauguració del segon CAPRABO
de Sitges al barri de Can Pei
L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de les autoritats municipals de
l’Ajuntament de Sitges i alguns membres de la direcció general de Caprabo-Eroski.

Caprabo obre una nova botiga a Can Pei
en règim de franquícia amb un empresari
veí de Sitges el passat dijous dia 17 de
novembre, donant lloc a 10 nous llocs de
treball. Es preveu que donarà servei als
barris del Vinyet, Terramar, Rocamar i al

propi Can Pei.
El local comercial conta
amb una superfície total
d’uns 1.200 metres quadrats de solar, 14 places
d’aparcament gratuïtes i
450 metres quadrats de
superfície de vendes. És
per a Caprabo la segona
botiga de referència al
municipi sitgetà.
Es va procedir a la inauguració amb la presència
de l’Alcalde de Sitges, Sr.
Miquel Forns i Fusté, els
Tinents d’Alcalde Elena
Redondo, i Ferran Ignasi Llombart, el
Regidor Ignasi Garrigó, el Gerent
Territorial d’Expansió de Caprabo, i el
director general de Catalunya Caprabo així
com d’altres membres directius del grup
Caprabo-Eroski.

Lloc: Capella de les Arts a la Fundació Ave Maria
Artur Carbonell 11 Sitges
Inauguració: divendres dia 25 de novembre a les 18 hores
Visites: dies feiners de dilluns 28 de novembre a divendres 16
de desembre
Horaria: de 16 hores a 19 hores

