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Aquest darrer cap de setmana del mes de febrer en Fel Enrich, na Nina Pons i Mn. Joan Camps, consiliari del centre
catequístic de sant Miquel en  representació del Secretariat de Joventut de Menorca hem anat a Barcelona, com venim
fent varies vegades al llarg del curs,  a veure els  joves universitaris de la nostra diòcesi.

La trobada va començar dissabte 27 al mati, a casa de na Maria Dolors Amat, una persona molt coneguda a la nostra
illa ja que juntament amb el seu espòs, van ser els fundadors del Equips de Matrimonis de la Mare de Déu. Ella a la
seva casa acull mensualment un grup de joves, entre els quals n’hi ha que son de Menorca. Es reuneixen per fer revisió
de  vida.  Nosaltres  hi  vam  assistir,  aquesta  vegada  la  temàtica  en  qüestió  va  ser  tota  la  problemàtica  de  Síria,
problemàtica que vam dialogar i cada ú va comentar alguna cosa, fent referència sobre tot en com nosaltres podem
actuar en la nostra vida. Va ser molt polit ja que es vam poder veure  i descobrir de quina manera es pot ser cristià amb
el simple fet de xerrar d’una situació de vida social i que hem de posar el nostre granet d’arena perquè les coses vaguin
millor cada dia, al manco intentar-ho. A més de fer aquesta xerrada  i reflexió ella prepara el dinar i que comparteix amb
aquests i ho fa amb tant amor que no es de menys que sigui boníssim. Quan varem sortir de casa seva el  nostre
comentari va ser que ens havia tocat el cor, ja que la seva veu dolça ens va calar i ens va transmetre tanta Pau que no
sabíem ben be que ens passava.

Tot seguit, sense aturar la marxa vam anar al Casal Loiola, al carrer Balmes 138, a on havíem quedat amb un altre
grupet  de  joves  nostres  per  assistir  a  la  celebració  de  l’Eucaristia  del  casal.  En  aquesta  vam  tenir  un  cert
protagonisme  ja que van per públic la nostre presència i a més van voler que una jove de les nostres, llegís una
lectura.  En aquest Casal  els qui poden assisteixen setmanalment a les trobades que se hi fan. Inclús darrerament
alguns dels nostres joves, han participat en un recés de cap de setmana. En aquest lloc, es van formant com a bones
persones a on la fe, la voluntarietat i el compromís, estan sempre presents. També se’ls ajuda a descobrir que Jesús
està present a la pròpia vida, treballant-ho en tres dimensions; experiència personal  de la fe,  vivència comunitària i
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implicació social. Després van acabar amb un soparet i una sortideta per Barcelona.

El matí següent ens van trobar amb un altre grupet que no havien pogut participar de la nit anterior, amb aquets, varem
berenar i compartirem experiències.

Al  capvespre  del  diumenge  ja  era  moment  de  retornada  a  casa,  cansats  però  molt  satisfets  de  veure  que  es
desenvolupen dins uns ambients que són cristians, i que van apropant-se a Jesús, aquest és l’objectiu que nosaltres
ens proposàvem quan van començar aquesta experiència, pensa’m que no ens hem d’aturar ja que és la nostra tasca
apostòlica que hem de fer a la nostra vida. Que poder-la dur a terme és el  millor regal  que ens ha donat el  nostre
Senyor. Esperem poder-la seguir i si algú sap de més joves que estudiïn a fora i que estiguin interessat amb formar part
d’algun d’aquests grups , que es posi en contacte amb Mn. Joan Camps i serà tot un plaer acollir-lo/a.

Nina Pons, Rafael Enrich i Joan Camps
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