
INTENCIONS DE LA MISSA
En  el  mes  de  desembre,  el  dimarts  8,
solemnitat de la Immaculada Concepció,
Francesc  Vicent  Doménec,  'Quiquet  de
Castàlia';  el  diumenge  13,  Remedios
Moreno  Fernández;  i  el  diumenge  20,
Domingo Vilar Climent 

HA MORT ANNA ALBERT MARTÍ
Tot Castelló ha sentit vivament la seua
mort.  Era  ben  coneguda,  ella  sempre
amb  la  seua  màquina  de  fer  fotos.
Professionalment  havia  treballat  molts
anys d'infermera.  Morí  sobtadament  al
carrer.  Nosaltres  la  recordem  ben
especialment perquè, els darrers mesos,
solia  participar  discretament  en  la
missa  de  les  Onze,  en un banc vora  la
capella del sagrari. Descanse en pau. En
farem memòria el pròxim mes de gener.

COR PENTECOSTA
Com a conseqüència de la situació de la
pandèmia  i  les  disposicions  legals,  de
moment hem suspés els assajos del Cor i
els  concerts  previstos  tret  del  Concert
de  Nadal,  programat  per  l'ajuntament
dins  la  campanya Nadal  de  corals  que,
amb  tota  probabilitat,  tindrà  lloc  el
diumenge,  dia  27,  diumenge  de  la
Sagrada Família, a les 13:00 h al templet
de Ribalta.
 

CATEQUESI
El diumenge 8 de novembre a les 11:00,
finalment vam poder celebrar la primera
comunió de  Mar Bixquert  Montañés.

ESPLAI PENTECOSTA
L'esplai  Pentecosta,  si  és  possible,  farà
durant  el  mes de desembre una eixida
fins a Orpesa, seguint la Ruta verda.

SAMBORI
Segueixen  les  sessions  del  Sambori  al
qual  assisteixen  34  infants  i  joves
dividits en 9 grups bombolla i atesos per
vora 25 voluntaris i voluntàries. Elles i
ells  valoren molt positivament aquest
ambient tranquil i de treball que s'està 

aconseguint. Alguns mestres col·laboren
enviant  telemàticament  els  deures  als
voluntaris  perquè  es  puga  seguir
convenientment el ritme escolar.

ANIVERSARI DEL BISBE CLIMENT
El primer diumenge d'advent, dia 29 de
novembre,  com  tots  els  anys,  hem
commemorat l'aniversari de la mort del
qui  fon  bisbe  de  Barcelona,  Josep
Climent  Avinent,  el  patró  de  la  nostra
associació.  Casualment ell  féu l'entrada
a  la  catedral  de  Barcelona  també  el
primer diumenge d'advent de 1766.

SUBVENCIONS
L'economia  de  l'Associaciò  passa  hores
baixes a causa de la falta d'ingressos de
colònies  i  concerts.  Confiem  en  les
subvencions  que  hem  demanat  a
l'ajuntament i a la diputació provincial.

PENTECOSTA 112
Preparem  el  darrer  número  de
PENTECOSTA 'Any de gràcia 2020' que
no  podem  tancar  fins  que  no  termine
l'any. Com que enguany hi ha hagut més
poca  activitat  en  les  seccions  de
l'Associació,  farem  memòria  especial
dels  tres  presidents  que  ha  tingut
l'Associació:  Andreu  Andrió  Albalat
(1989-1990),  Maria  Segarra  Ferrando
(1998-2002)  i  Agustí  Flors  Bonet
(2002-2006).

JOAQUIM ARENES SEMPERE
Hem  d'esmentar  la  generositat  d'esta
gran persona que durant molts anys ha
estat en contacte i s'ha interessat per la
bona  salut  de  l'Associació.  De  tant  en
tant  ens  fa  un  donatiu  per  ajudar  les
nostres causes. Ell va ser l'ànima de la
introducció  de  la  immersió  lingüística,
tant a Catalunya com al país Valencià. 

COMENÇA EL CICLE DE NADAL
Retorna  l'esperança  amb  el  temps  de
l'advent,  porta  del  nadal,  temps  per
renovar  la  il·lusió  d'un  any  nou  i  una
vida nova. Nova sint omnia!
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AMNISTIA  INTERNACIONAL

Amnistia  Internacional  està  present  en
més  de  150  països  i  territoris  de  tot  el
món, amb més de tres milions de persones
associades i simpatitzants. La seua missió
és  dur  a  terme  investigacions  i  pendre
mesures  per  prevenir  i  posar  fi a  greus
abusos  de  drets  civils,  polítics,  socials,
culturals i econòmics. Unir-se activament
a Amnistia Internacional  és adherir-se  a
una  comunitat  global  de  defensors  i
defensores dels drets humans. 

La  tendència  cap  a  l'abolició  de  la
pena  de  mort  a  escala  global  sembla
imparable. Més de dos terços dels països
del  món  (142,  el  2019)  havien  abolit  la
pena de mort en dret o pràctica. Amnistia
Internacional  ha  treballat  amb  èxit  en
més  de  50.000  casos  de  presoners  de
consciència a tot el món. Juntament amb
altres  organitzacions,  hem  aconseguit
iniciar  discussions  en  el  marc  de  les
Nacions  Unides,  el  2012,  per  a
l'establiment  d'un  Tractat  Internacional
sobre Comerç d'Armes.
Vam  contribuir,  a  Espanya,  a  signar  el
Protocol  Opcional  per  a  l'Eliminació  de
totes les Formes de Discriminació contra
les Dones (2000) i el Protocol Opcional per
a  la  Convenció  de  les  Nacions  Unides
contra la Tortura (2006), entre d'altres.

Al món, l’odi i la por han passat de
la retòrica a la realitat, on molts governs
han  intentat  aplicar  polítiques  que
normalitzen  la  discriminació  a  gran
escala,  retiren  sense  pudor  garanties  de
protecció dels drets humans, i  opten per
reprimir  els  que  decideixen alçar  la  veu
per  defensar  els  drets  humans.  Alguns
mals  exemples  de  mesures  preses  per
governs contra els drets humans són les
següents:  la  prohibició  de  l’entrada  eals
Estats  Units  als  ciutadans  de  diversos
països  de  majoria  musulmana,  la  neteja
ètnica  empresa  contra  els  rohingyes  a
Myanmar,  o  l’aplicació  de  mesures
antiterroristes  a  Europa,  especialment  a
França,  que  restringeixen
desproporcionadament  els  drets  de  la
persones.

A Europa es prioritzen polítiques de
control migratori que tanquen les portes
de la protecció a les persones refugiades o 

sol·licitants  d’asil,  contribuint  així  a  la
major crisi de refugiats des de la Segona
Guerra Mundial.  Més de 22,5 milions de
persones  fugen  de  guerres,  conflictes  i
violència,  el  84  per  cent  d’aquestes
persones són acollides en països de baixos
ingressos  i  mitjans.  No  obstant  això,  a
Europa no es prenen mesures en política
exterior  que  frenen  les  atrocitats
massives  que  es  produeixen  a  Síria,
l’expansió  dels  assentaments  israelians
quan es compleixen 50 anys de l'ocupació,
per  part  d'Isradel,  dels  territoris
palestins, o la venda d’armes a països com
Aràbia  Saudita  que  utilitza  contra
població civil al Iemen.

I  a  Espanya,  encara  que,  a
diferència d’altres governs, no s’impulsen
polítiques  de  por  i  d’odi,  sí  que  se
segueixen tendències  internacionals  com
que, amb el nom de 'terrorisme', s’estiguen
limitant els drets de llibertat d’expressió o
de reunió, reprimint especialment els que
denuncien  l’efecte  que  les  mesures
d’austeritat  estan  tenint  en  drets
fonamentals  com  el  dret  a  l’habitatge  o
l’accés a la salut, i responent amb extrema
lentitud  per  complir  amb  el  compromís
d’acollir  a  persones  necessitades  de
protecció internacional.

Amnistia  Internacional
desenvolupa  el  seu  treball  amb  absoluta
independència. No accepta subvencions de
governs nacionals ni donacions de partits
polítics  per  al  seu  treball  de  recerca  i
campanyes.  D’esta  manera  preserva  la
seua  imparcialitat  i  llibertat  d’acció.  Els
recursos  econòmics,  els  obté
fonamentalment de les contribucions dels
socis i de les sòcies, de donacions i d’altres
activitats  de  captació  de  fons,  com  la
venda d’articles. 

Els 2400 activistes de l’organització
es distribueixen en 130 agrupacions locals
per tot Espanya. A Castelló hi ha un Grup
Local que  té  la  seu  al  carrer  del  Bisbe
Salinas, 6-baix. 
 


