
 

           Grup  Abrera      ( Zona Montserrat) 

                                              CONVOCATÒRIA  

          Estimats/des   ACOmaníacs/ques…..     Com esteu ?  Esperem que tots estiguem força bé.  “ Pel maig cada 

dia  un pas de pardal”.  Jijijijiii…..  tot i que a mi m’agrada més aquella  que diu  “Hasta el 40 de mayo, buenas son 

tortas”.       Bé prou refranero i anem al tema.  Sus convoca pues aquest divendres ………. 

DIA  :       09  de Maig de 2014 
QUAN:    A les 22:00 
ON:         Ca l’ Eva i el Carles 
 

1- Evangeli (Jn 10, 1-10)  

En aquell temps, Jesús parlà així: «Us ho dic amb tota veritat: el qui no entra per la porta al 
corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui 
entra per la porta és el pastor de les ovelles: el guarda li obre la porta, i les ovelles 
reconeixen la seva veu; crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan 
té a fora totes les seves, camina al davant, i les ovelles el segueixen, perquè reconeixen la 
seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no reconeixen la veu 
dels estranys.» Jesús els parlà amb aquest llenguatge, però ells no entengueren què volia 
dir. Jesús continuà: «Us ho dic amb tota veritat: Jo sóc la porta de les ovelles. Tots els qui 
havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, però les ovelles no en feien cas. Jo sóc 
la porta. Els qui entrin passant per mi, se salvaran de tot perill, podran entrar i sortir 
lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només vénen per robar, matar i fer destrossa. 
Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir.» 

 

 

       2-Recés del Grup ( 21 i 22 de juny).  
       3-Informacions últim Comitè de Zona. 
       4-Roda  
       5-Pregària :    Avui xecs mos anem a les Terres de l’Ebre. Posseu-vos els banyadors que hui                                    
           toca remulladeta .  Jugarem a la “ Soltada d’ànecs”          
 Número de jugadors: Individualment. 
 Lloc/zona ideal per practicar-lo: Al riu Ebre o a l'embassament de Riba-roja d'Ebre.                                                                                    
Material: Els encarregats de soltar els ànecs van dalt d'una canoa  ( usease JO). 
Explicació: 
Els organitzadors van soltant els ànecs al riu (usease també JO) . Mentrestant tothom que vol 
es tira al riu per a intentar atrapar un ànec.  
Abans la gent es quedava els ànecs per fer-los grans i menjar-se'ls. Avui dia, normalment, es 
tornen a soltar els ànecs al riu, fet que ha propiciat el repoblament d'aquests animals a la zona. 
De fa uns anys cap aquí també es tiren síndries o melons al riu. 
Es un joc que es practica tradicionalment a les festes Majors d'agost de Flix i Riba-roja d'Ebre. 
       Vinga…….  Tot quisqui al riu…………….. 
( 10 minuts més tard)………… 
               A  veure quans ànecs heu pillat……  Uiii…… Norma , Marta, Francesc , Lluïsa, Joan 
Francesc , Maria, Miguel Àngel, Mercè,Eva, Àngel, Agustí, Gemma,   NO HEU PILLAT NI UN 
TRIST PATO !!!!!!!!   Això si,    una Calipandria si que la pillareu si no us sequeu aviat…….   A 
veure Jordi………..   Molt bé…..    Has pillat un,   una……..  una Anguila!!!!!!! 
                  Bé Jordi……. Menys dóna una pedra,   au enceneu el camping gas que hui toca per 
sopar  sopa d’anguila……..    Jordi, vesteix-te i prepara la Pregària. 
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