Pel sopar solidari
Benvolguts, voluntaris i voluntàries, benvolguts amics col·laboradors, par cipants i
assistents, benvolgut Sr. Batlle Albert, esposa Olga i regidors Jordi i Marc. També als
meus germans de Comunitat el P. Xavier Maria i el P. Josep Codina, com també el Mn.
Arxiprest Joan Àguila.
Benvinguts a la festa.
Hi ha fets humans que ens digniﬁquen a tots i altres que ens denigren.
La naturalesa humana, o si voleu, l’ésser humà té la capacitat de grans coses ﬁns
arribar a l’heroïcitat, portant la seva vida ﬁns a riscos impensables. A descobertes
beneﬁcioses per a la vida de les persones. La nostra intel·ligència a través dels segles i
en especialment en aquests úl ms dos segles, ha fet passos gegants amb les seves
descobertes, pel bé col·lec u.
Estem viatjant per l’espai, d’anar amb carro o tartana ara amb gran velocitat...
Portem a la butxaca un aparell que ens permet de comunicar-nos amb temps real, amb
qualsevol racó de món, amb imatges incloses...
Aquesta intel·ligència, do de Déu, és el nostre gran bé. Però, alerta! Aquesta mateixa
intel·ligència a vegades enfosquida per l’egoisme personal, o empesa per no sé quina
eﬁciència malèﬁca, es corromp, destrueix, humilia, esclavitza, arracona, menysprea, i
destrueix la vida.
Un servidor de vostès, portat per una vocació des de fa gairebé 60 anys, he intentat
sempre cercar el bé, de tots, eliminar violències, buscar unitat, el benestar de tots, i
està al costat del qui plora, sens oblidar-me d’aquells que per la seva situació humana
poden ser solidaris i treballar en un projecte: l’amor, la bondat i la pau. Denunciant si
cal la injus cia, que com diu el meu germà Pere Casaldàliga, és la causa de tots els
mals.
Quan el papa Francesc, ens va convidar a tots, especialment a sacerdots i missioners, a
sor r a les perifèries, vaig pensar que el nostre projecte La Taulada ja estava en aquesta
línia.
Sí, el nostre projecte La Taulada, no s’ha rendit enmig dels entrebancs i esculls, que
durant aquest úl m any hem anat superant.
Ha calgut i cal encara la paciència dels industrials de Valls, que han conﬁat en nosaltres
i que gràcies al sopar d’avui podrem aliviar una mica.

Ha calgut la dedicació plena, generosa, desinteressada de les voluntàries i voluntaris
que creuen en aquest projecte i que cada dia estan al peu del canó, amb una dedicació
sense límits i amb un humanisme digne d’elogi. Sense ells no hauria estat possible.
Ha calgut, també la benvolença de l’Ajuntament que en la ﬁgura del Sr. Albert i regidors
ens hem sen t recolzats.
Ha calgut la sensibilitat de comerços gran i pe ts de Valls que des del dia que vam
començar, als locals de La Creu Roja, ens han fornit cada dia d’aliments, no havent de
comprar gairebé mai res.
Ha calgut la sensibilitat i solidaritat de molts vallencs i vallenques que creuen en aquest
projecte, socis o no socis, però que estan amb nosaltres, amb les seves aportacions.
Ens ajudem amb Creu Roja, amb Càritas, amb La Fundació Egueiro...
La Taulada s’ha tornat punt de referència per als que vivim a Valls, i sabem que allí hi
trobaren recer, acollida, acompanyament i un somriure humà de tots que qui cada dia
són allí.
Sóc conscient que no som cap invent industrial que pugui fer créixer un país, ni que
mogui grans fortunes per a fer transaccions comercials mundials, no, res de tot això.
Som senzillament unes persones que si volem fer créixer un país ho fem de d’un
projecte, l’amor i la solidaritat.
Gràcies.
JOAN FONT, cmf
A Valls, 9/11/2018

