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L’ESCOLA   NÚRIA 

 

Aquesta setmana Càritas acaba la seva activitat en la nostra antiga Escola Núria amb el 
seu projecte com a “Casal Núria”, a favor dels avis. 
Durant una colla d’anys s’han dut a terme activitats amb persones voluntàries i, en ocasions 
amb professionals de diverses competències, que oferien el seu temps a una formació 
adaptada, a uns exercicis físics, de la ment, moments lúdics i festius, dedicació a la 
costura...i tot, amb la finalitat de trobar-se tots els que hi participaven amb bona 
convivència, companyia, amistat i ajuda mútua i  unes hores més intenses viscudes amb 
afecte i germanor. 
Els treballs manuals, els de costura, pintura i d’altres, durant aquests anys, eren presentats 
després en exposicions a la sala Tarrés de la parròquia o bé en la diada de St.Just al carrer 
en les Festes de Tardor. Es podien adquirir els materials i, el resultat de les vendes, era 
invertit en el finançament del mateix projecte. 
L’Escola Núria, tot i que ja fa temps que és clausurada en la finalitat d’ensenyament, ha 
prestat, com edifici, un servei bo i positiu durant aquests anys, però donades les 
circumstàncies de que un edifici tan gran del que només se’n fa us una petita part, l’altra es 
va deteriorant i per la seva conservació no es disposa de finançament per invertir-lo en 
reparacions. Per aquest motiu, ja ho varem informar en el seu dia, s’ha posat a la venda. 
La preocupació perquè ningú prengués mal transitant per l’interior de l’edifici. Sabent que 
en l’àmbit del municipi ja hi han varis centres de dia, espais de reunió i d’activitats per a la 
tercera edat que estan més ben equipats i que s’ha anat reduint l’assistència, Càritas ha 
cregut convenient no continuar responsabilitzant-se d’aquest projecte. 
Segons els estatuts del patronat que regentava la institució escolar disposava que en cas 
de venda el guany obtingut s’invertirà en d’altres mitjans al servei de projectes socials 
necessaris i urgents entre la població del mateix St.Just. 
Aquesta decisió porta a agrair sincerament i abundosa a totes les persones voluntàries, que 
al llarg dels anys, han col·laborat amb dedicació i temps al servei de moltes persones grans. 
Però especialment, agrair a la persona que hi ha estat fins a darrera hora assumint-ne la 
responsabilitat i coordinació del que comportava l’acció de Càritas, amb molta dedicació i 
generositat. 
A partir d’ara Càritas només es responsabilitza del projecte: “El rebost solidari de Càritas a 
Sant Just”, des d’on un grup de voluntaris continuaran fent el servei de la distribució 
d’aliments a persones i famílies del nostre poble que ho necessiten, previ discerniment 
personal per part dels serveis socials municipals, responsables de fer la primera acollida, 
per a poder decidir l’oferta de l’ajuda necessària. 
La distribució es farà des de la caseta que hi ha a darrera de la rectoria en el carrer 
Bonavista nº 113. Allà hi ha el magatzem d’aliments per a distribuir els dies i hores que 
s’estableixin d’acord amb els usuaris d’aquest servei de solidaritat, com expressió de 
Càritas de part de la comunitat parroquial i també, de la molt generosa solidaritat ciutadana 
de St.Just. 
                                                                                                                Mn.Joaquim Rius 

 

 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: 
                                                                      Lc 23,35-43 

 

Según el relato de Lucas, Jesús ha agonizado en medio de las burlas y desprecios de 
quienes lo rodean. Nadie parece haber entendido su vida. Nadie parece haber captado su 
entrega a los que sufren ni su perdón a los culpables. Nadie ha visto en su rostro la mirada 
compasiva de Dios. Nadie parece ahora intuir en aquella muerte misterio alguno.  
 

Las autoridades religiosas se burlan de él con gestos despectivos: ha pretendido salvar a 
otros; que se salve ahora a sí mismo. Si es el Mesías de Dios, el “Elegido” por él, ya vendrá 
Dios en su defensa.  
 
También los soldados se suman a las burlas. Ellos no creen en ningún Enviado de Dios. Se 
ríen del letrero que Pilatos ha mandado colocar en la cruz: “Este es el rey de los judíos”  Es 
absurdo que alguien pueda reinar sin poder. Que demuestre su fuerza salvándose a sí 
mismo.  
 
Jesús permanece callado, pero no desciende de la cruz. ¿Qué haríamos nosotros si el 
Enviado de Dios buscara su propia salvación escapando de esa cruz que lo une para 
siempre a todos los crucificados de la historia? ¿Cómo podríamos creer en un Dios que nos 
abandonara para siempre a nuestra suerte?  
 

De pronto, en medio de tantas burlas y desprecios, una sorprendente invocación: “Jesús, 
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”. No es un discípulo ni un seguidor de Jesús. Es 
un de los dos delincuentes crucificados junto a él. Lucas lo propone como un ejemplo 
admirable de fe en el Crucificado.  
 

Este hombre, a punto de morir ajusticiado, sabe que Jesús es un hombre inocente, que no 
ha hecho más que bien a todos. Intuye en su vida un misterio que a él se le escapa, pero 
está convencido de que Jesús no va a ser derrotado por la muerte. De su corazón nace una 
súplica. Solo pide a Jesús que no lo olvide: algo podrá hacer por él.  
 

Jesús le responde de inmediato: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” . Ahora están los dos 
unidos en la angustia y la impotencia, pero Jesús lo acoge como compañero inseparable. 
Morirán crucificados, pero entrarán juntos en el misterio de Dios.  
 

En medio de la sociedad descreída de nuestros días, no pocos viven desconcertados. No 
saben si creen o no creen. Casi sin saberlo, llevan en su corazón una fe pequeña y frágil. A 
veces, sin saber por qué ni cómo, agobiados por el peso de la vida, invocan a Jesús a su 
manera. “Jesús, acuérdate de mí” y Jesús los escucha: “Tú estarás siempre conmigo”.  
 

Dios tiene sus caminos para encontrarse con cada persona y no siempre pasan por donde 
le indican los teólogos. Lo decisivo es tener un corazón que escucha la propia conciencia.  
                                                                   José Antonio Pagola 

 

 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:23 20h. Núria Gaig 

DIUMENGE:24 11h. 
13h. 

Emili Bonet; Dolors Samaranch. 
 

DILLUNS:25 20h. difunts família Vila-Oliveras. 

DIMARTS:26 20h. Josep Guarro Rovira. 

DIMECRES:27 20h. esposos: Toribio González Garjon i Manuela Vacas Sánchez 

DIJOUS:28 20h. Juanjo Garriga Calonge; José Manuel Pérez. 

DIVENDRES:29 20h. Manolita Galícia Asesio Vda.de Miquel Llop 

DISSABTE:30 20h. difunts família Farré-Bosch. 

DIUMENGE:1                11h. 
13h. 

Baldomer Pagés;  
Joaquim, Maria, Nicolás y Felisa. 





BAPTISMES: 

Aquest dissabte han rebut el baptisme: Luis Millán Fernández i Carlos Roy Pifarré. 
Donem-ne gràcies a Déu. 
 

MATRIMONI: 
Aquest dissabte han celebrat el seu matrimoni: Luis Garcia Ruiz amb Maria-Isabel 
Palomo Izquierdo. Que siguin fidels en l’amor més joiós. 

 
CONDOL: 
El donem als familiars de: Alfred Arís Miró, Jaume Cartró Vives i Manolita Galícia 
Asesio, Vda.de Miquel Llop (celebrarem el funeral el proper divendres, dia 29 a 
les 20h.)I desitgem que els difunts gaudeixin de la pau eterna del Crist ressuscitat. 
 
CONFERÈNCIA: 
El proper divendres dia 29, a les 20h. a l’antiga Escola Montserrat, sobre el “Parc 
Agrari del Baix Llobregat”.
 
 


