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D 
urant el temps de 

Pasqua celebrem la 

resurrecció de Jesús, 

bé, això és una obvietat. Però 

potser aquesta és gran la 

qüestió del cristianisme, la 

celebrem?  

Que Jesús hagi ressuscitat 

afecta les nostres vides actuals, 

no només fem memòria d’un 

esdeveniment-record, actua-

litzem aquella experiència, la 

mateixa que van sentir els 

primers deixebles de Jesús. 

Jesús ha ressuscitat per a 

cadascú i en forma de 

comunitat. Truca a la porta dels 

nostres cor i de la nostra ànima, i 

74 

ens envia i acompanya per ser 

evangeli enmig del món. El qui 

creu en la resurrecció del Crist es 

mou com ell, es fa constructor 

de pau i de justícia a 

contracorrent, com ell, “donant 

la nota” a petits o grans nivells, 

sentint-se immensament feliç 

com ell. 

Quan portem la vida 

d’aquesta manera, la Pasqua 

se’ns converteix en un temps de 

festa, de confirmació del camí 

triat i de veritable celebració. 

Portar la vida així és sentir el truc 

de Jesús i obrir-li la porta. Això és 

creure en la resurrecció! 

P. Joan Suñol 

Rector 

DIA HORA ACTIVITAT 

9 21:00 Grup Revisió de Vida* 

17 20:15 Consell Pastoral Parroquial * 

27   
Assemblea Diocesana  

(de 9:30 a 13:30 Ac. Mariana) 

26 21:00 Pregària TAIZÉ 

Calendari Maig 2017 
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V 
am encetar aquest tema 

debatent sobre el fet que 

la vida evangèlica que 

ens proposa Jesús ens situa en 

minoria, sobretot davant dels 

grans enemics que voldrien en-

golir allò que ens fa ser persones 

humanes, pensades per a la fra-

ternitat. Entre aquests enemics 

vam destacar: 

 El consumisme  

 El capitalisme salvatge  

 La competitivitat  

 L’acceptació passiva de la 

desigualtat  

 ... 

Vam partir del criteri que estem 

pensats per a ser bones perso-

nes, recordant la cita del llibre 

del Gènesi: “Déu veié que tot el 

que havia fet era molt bo. Hi ha-

gué un vespre i un matí, i fou el 

primer dia”.  

És molt important, però, reconèi-

xer-nos manipulats, i com, tot i 

adonar-nos-en, més o menys, 

hem caigut en el parany d’un 

sistema pervers i deshumanitza-

dor.  

Tots vam estar d’acord que una 

altra manera de viure és possi-

ble, que podem “tornar a viure”, 

vivint d’acord amb la simplicitat 

evangèlica que ens anuncia 

Jesús, profundament humana i 

fraterna.   

Vam parlar d’una vida més sen-

zilla, més generosa amb els al-

tres, més desenganxada i lliure 

dels al·licients materials i efímers, 

sense els luxes estèrils,  més pròxi-

ma a la tendresa i a l’amistat, 

amb una solidaritat que ens fa 

una mica més pobres amb els 

pobres, i que va afectant i can-

viant feliçment el propi nivell de 

vida.  

En el moment del Jutjar, a ban-

da de la lectura de textos dels 

evangelis que fem sempre, en 

aquesta ocasió ens vam ajudar 

també del Suplement del Qua-

dern de Cristianisme i Justícia 

“Viure millor amb menys: tretze 

propostes”. 

1. Ser capaços de viure sàviament i 

de pensar en profunditat 

2. Ampliar a les futures genera-

cions el concepte de proïsme  

3. Considerar que allò que fem i 

que té un impacte sobre la 

natura pugui ser universalitza-

ble.  

4. Apostar per un creixement 

que no sigui voraç i irrespon-

sable 

5. Prendre consciència del valor 

de la interdependència 

6. Viure i entendre la nostra vida 

com a do, com a regal.  

7. Aprendre a apreciar les dife-

rents dimensions de la felicitat 

8. Deixar-se guiar pel principi de 

precaució 

9. Unir estretament la qüestió 

social i l’ecològica 

10. Recuperar una certa sacrali-

tat de la natura  

11. Retornar a la simplicitat i a la 

capacitat de gaudir amb 

poc 

12. Remarcar el valor dels petits 

gestos quotidians 

13. Valorar el descans, la dimen-

sió celebrativa de la vida 

I en l’Actuar, ens vam plantejar 

la necessitat d’anar fent camí 

cap a “tornar a viure, vivint amb 

menys”, segons ens ho vagi in-

spirant Jesucrist. I tot això veient 

la realitat tal i com és, sense justi-

ficar-la ni desdibuixar-la, encara 

que sospitem que ens resultarà 

difícil i costerut assumir-la. Cal 

reconèixer els “enemics” i les 

pròpies complicitats amb ells, i 

és a partir d’ací que cal anar 

obrint un diàleg alliberador i as-

serenat, en el qual posem sobre 

la taula els nostres dubtes i difi-

cultats, i amb la recta intenció 

d’anar fent el pas a pas i el poc 

a poc que Déu banyarà amb la 

seva misericòrdia i amb l’ajuda 

de l’Esperit. 

També vam constatar que per 

arribar-hi, és necessària una re-

troalimentació permanent en les 

nostres vides, ja sigui amb Grups 

de Revisió de Vida, amb Grups 

de Reflexió, assistint a les Eucaris-

ties,...,  per anar revisant el nostre 

estil de vida, tenint clar el camí 

cap on volem anar i anar rectifi-

cant. 

Ens hem de treballar un esperit 

crític i no deixar-nos arrossegar. 

Les temptacions són moltes i a 

vegades sota un aspecte ben 

intencionat. De fet, el diner no és 

dolent en si mateix, és com l’utili-

tzem….  

Actualment existeix el corrent 

del decreixement. No es pot 

créixer indifinidament, senzilla-

ment perquè els recursos de la 

terra són finits i estan mal distri-

buïts. Se’ns proposa “Viure senzi-

llament, perquè senzillament 

tota la gent pugui viure” 

Finalment per ajudar-nos en tot 

això, hem de partir d’una senzi-

llesa espiritual i material que al-

gunes persones, que ens han 

precedit, ens han transmès d’un-

a manera o altra i que nosaltres 

també hem de ser transmissors 

d’aquest nou “Estil de Vida” que 

albirem…. 

Grups RdV 

“TORNEM A VIURE”   
La proposta evangèlica de la simplicitat 
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R 
eflexionant. Pensant. Es-

tant amb els amics que et 

deixen petjada i, sobre-

tot, VIVINT. Així hem passat els 

jovenívols aquests dies a la Pas-

qua Jove del Claver. En aquesta 

estada a l’escola jesuïta hem 

viscut, de primera mà, el camí 

que va fer Jesús a través dels 

moments més importants, i final-

ment hem iniciat la nostra ruta. 

Al costat de més de 250 perso-

nes de diferents llocs de Catalu-

nya ens hem aventura't a conèi-

xer-nos, créixer com a persones, 

canviar, reflexionar i experimen-

tar una nova manera de viure la 

Pasqua en comunitat (amb els 

nostres).  

Durant aquests dies hem gau-

dit de diverses dinàmiques intros-

pectives i lúdiques. Les activitats 

en les quals hem participat gira-

ven entorn a Jesús i a les situaci-

ons que visqué en els seus últims 

dies de vida. Aquestes ens han 

ajudat a entendre en quines cir-

cumstàncies es trobava, quins 

eren els seus possibles sentiments 

i els dels qui l’acompanyaven. 

Qui sóc? Quins són els meus 

objectius? Quines situacions de 

frontera visc a casa i amb els 

amics? Quines són les meves 

creus?. Aquestes són algunes de 

les preguntes que ens han donat 

l’ oportunitat de reconèixer els 

nostres errors i trobar eines per 

detectar-los i aconseguir que les 

nostres decisions tinguin efectes 

positius. Recordem amb molta 

alegria les vetlles que tant ens 

han marcat el últims dies: una 

bonica estona abans del sopar 

per reflexionar, confessar-te, 

pensar en la família, en les pre-

guntes formulades durant el 

dia… sempre al costat de la mà 

càlida de Jesús. Hem de reco-

nèixer que, en alguns moments, 

les emocions han estat a flor de 

pell. Moltes rialles, grans abraça-

des, i alguna llàgrima han ca-

racteritzat aquesta experiència. 

Tot i el fred de les dures rajo-

les de les classes, els jovenívols 

ens emportem grans records, 

vivències i, sobretot, noves amis-

tats per posar a la bossa de la 

vida. Vam arribar a la Pasqua 

amb moltes preguntes i vam sor-

tir amb algunes de les respostes, 

d’altres les hem reformulat, i 

també en tenim de noves, però 

la nostra ruta és llarga i tot de-

pèn de l’atzar que ens depararà 

el demà, les respostes potser les 

trobarem allà. 

Des del grup de jovenívols 

agraïm molt als monitors que ens 

hagin brindat l’oportunitat de 

participar en aquesta Pasqua 

inoblidable i en totes les activi-

tats que fem. També a l’equip 

organitzador, perquè ha fet un 

treball exquisit organitzant 

a q ue s t a  s u p e r  P a s q ua . 

Il·lusionats, esperem tornar-hi 

l'any vinent. 

Els  nois i noies de Jovenívols 

Sempre a contracorrent 

VIURE LA PASQUA JOVE 
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S 
i ens preguntessin a nosal-

tres què és la resurrecció, 

què diríem? Moltes de les 

coses que diuen alguns nens 

s'assembla molt, n'estic segur, al 

que nosaltres mateixos podríem 

dir. 

Tanmateix, intentar saber què 

és el que va passar exactament 

a la resurrecció és pèrdua de 

temps.   Hi ha una pregunta millor 

que a mi em sembla molt més 

interessant: com ens canvia la 

mirada, la resurrecció? Perquè la 

resurrecció, per tenir algun sentit, 

no ha de ser alguna cosa que es 

quedi només en el que diem, si-

nó que ha de tenir alguna cosa 

a veure amb la vida.... La resur-

recció no és cap opinió, ni una 

idea, sinó una experiència de 

vida que  fa canviar les ulleres 

amb les quals mires al món. La 

resurrecció no va tant de creure, 

sinó de percebre.... És una experi-

ència de vida, perquè Jesús va 

morir tal qual va viure i va a pas-

sar amb ell allò que estava predit 

a les Escriptures que havia de 

passar... La seva mort té a veure 

amb la seva vida... 

La vida... nosaltres allà dalt a 

Raïmat portem 3 dies donant-li 

voltes al cap a la pregunta de 

què és la vida. Hem estat reflexio-

nant amb nosaltres mateixos, 

hem compartit en grups, hem 

obert els ulls al món i hem pregat 

i acompanyat a Jesús en el últims 

dies de la seva vida. Què ha pas-

sat amb la història de Jesús? 

Amb tot el que va a passar, la 

resurrecció no potser només un 

happy end,  ni una "moralina" 

estupenda, d’aquellas de "quien 

la sigue la consigue", "mr wonder-

ful", "nunca de dejes de creer" 

etc. La història de Jesús és tan 

crua i tan rellevant per nosaltres 

que no valen solucions fàcils...  

La vida, en general, no dó-

na segones oportunitats. Si 

per segones oportunitats en-

tenem un dret per refer allò 

que s’ha desfet sense que hi 

hagi conseqüències, cosir ca-

da trencat sense que es noti 

mai més, començar des 

d'absolutament zero... em 

sembla impossible. La resur-

recció de Jesús no és només 

un premi de Déu per fer les 

coses bé, o per, almenys, ha-

ver intentat instaurar el Regne 

a la Terra. No és que Déu faci 

màgia amb els bons i castigui 

als dolents... i  llavors esborri 

tot el que ha estat dolent en 

aquesta història Ni tampoc la 

resurrecció és la segona 

oportunitat que nosaltres li 

donem a Déu, després d'ha-

ver-nos sentit sols a la nostra 

vida: davant de, potser, la 

malaltia, la incomprensió, el 

somnis trencats, el desamor... 

i ara li donem la segona 

oportunitat perquè ens doni 

allò que abans no ens ha sa-

pigut donar, no... La resurrec-

ció no va de segones oportu-

nitats... 

Potser la vida no ens dóna 

mai aquestes segones oportuni-

tats, però sí que ens dóna ocasi-

ons amb les quals, potser per 

una vegada, puguem estar a 

l'alçada de les circumstàncies, i 

ser i comportar-nos amb la digni-

tat que mai ningú no ens podrà 

treure. La vida ens posa davant 

de cruïlles on podem escollir allò 

més autèntic, allò més vertader, 

allò que ens apropa a una vida 

més vertadera. La dona valenta 

que diu prou al maltractament, 

el dia que un pare de família a 

Síria decideix que fan les male-

tes, deixen les seves arrels i mar-

xen cap a Europa per trobar re-

fugi... el jove que diu prou a allò 

que l’està matxacant i demana 

ajuda... La vida ens posa davant 

d'aquestes ocasions. 

La mare Teresa de Calcuta 

era una monja en un col·legi per 

a gent benestant. Un dia al car-

rer de Calcuta s'apropa a un 

malalt que vivia al carrer. Escolta 

com li diu "Tinc set". Ella, sent que 

és la mateixa veu de Déu que li 

diu això des de la creu. Davant 

d'això no potser indiferent i co-

mença llavors una vida total-

ment entregada al altres, fins a 

l'últim sospir. La vida. Déu la va 

posar davant d'aquesta cruïlla. 

La resurrecció és la gran opor-

tunitat que Déu ens dóna perquè 

puguem viure, creure, esperar, 

amar amb tot el que som. I fer-ho 

sense por al què diran, sense por 

a cap frontera o límit, ni tan sols 

al pecat ni a la mort  

Ressuscitar, per a nosaltres, és 

obrir els ulls, aprendre a mirar 

d'una altra manera i posar-s'hi a 

caminar... 

I què hem de fer? Potser, en 

una nit com aquesta, pot estar 

resumit en una cosa ben senzilla. 

Vols que la teva ruta acabi aquí? 

Que acabi amb aquesta missa?  

Mireu, tots en aquesta Pasqua, 

n'estic segur, hem fet una desco-

berta, hem trobat una petita 

llum: potser hem sentit per primer 

cop que la fe té a veure amb 

alguna cosa de la nostra vida. 

Potser hem pogut prendre una 

decisió que ens apropi cap a la 

millor versió de nosaltres matei-

LA RESURRECCIÓ DE JESÚS: 
La gran oportunitat per a tots nosaltres 

En el si de la Vetlla Pasqual, la nostra comunitat, juntament amb 250 joves, ha rebut una petita llavor 

d'esperança per trobar i seguir el Crist que segueix mantenint l'Aliança per sempre de Déu amb el futur 

de la humanitat. Ens ho ha recordat el nostre estimat diaca Sergio Gadea en una brillant humilia que 

reproduïm a continuació 
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xos. Potser hem sentit el consol 

d'un Déu que ens fa costat a les 

batalles de la nostra vida... 

Però ara la pilota és a la nos-

tra teulada... Un dia com avui 

celebrem que Déu ens posa da-

vant de cruïlles on hem d'escollir 

entre la vida que ens ha donat 

ell d'una vegada per sempre, o 

continuar amb les mateixes di-

nàmiques que ens fan viure la 

rutina com una cursa d'obsta-

cles fins a la propera vegada 

que se'ns recordi on està la vida 

vertadera. Si sabem què és el 

que ens dóna la vida... per què 

no som valents per apostar per 

això? Sigui el que sigui el que ens 

va fer apuntar-nos a la Pasqua, 

sigui el que sigui el que ens ha 

portat a tots aquesta nit de dis-

sabte a celebrar aquí la resur-

recció,  la pregunta és aquesta: 

amb el que has descobert, vols 

caminar? O  el camí s'acaba 

aquí? Ha estat només una ruta 

de 4 dies o vols fer de la teva 

vida sencera una ruta?  

Si ens atrevim a viure com a 

pelegrins, sempre en ruta, la vi-

da serà una continua Pasqua: 

cada dia serà una sorpresa; hi 

haurà una comunió, una conne-

xió profunda entre el que cre-

iem, els nostres sentiments, amb 

Jesús, amb els nostres germans. 

La vida serà una constant troba-

lla de motius per no perdre l'es-

perança. I això, sense tancar els 

ulls al patiment al món, al nostre 

propi patiment. Però farem un 

camí, sempre sentint que ens 

fan costat (Déu i els germans). I 

la nostra vida per fi tindrà un 

sentit: perquè al final del camí 

ens espera una gran abraçada, 

i perquè a cada passa, en 

aquesta ruta, serà construir Reg-

ne, qui sap de quina manera, 

qui sap de quina manera vol 

Déu que donem la nostra vida....  

Però ara la pilota é al nostre 

teulat. Preguntem-nos... Ha estat 

aquesta Pasqua una ruta de no-

més 4 dies? O vols fer de la teva 

vida una ruta? 

Sergio Gadea, diaca 

E 
n aquests moments a la 

Parròquia tenim dos grups 

que s'estan preparant per 

a rebre el Sagrament de la Con-

firmació, tot i que es troben en 

moments de camí ben diferents. 

Un primer, que ja porten un 

any i mig caminant, format per 

14 joves, van tenir un petit recés 

el passat 26 i 27 de febrer a la 

Cova de Manresa. Aquesta atu-

rada en el camí els va servir per 

aprofundir i conèixer de ben a 

prop la pregària, treballar i refle-

xionar sobre el tema de la hospi-

talitat (tenint en compte que 

alguns tornaven de viure una 

experiència a Ceuta), tot fent 

una breu pinzellada molt bàsica 

en el Principi i Fonament de Sant 

Ignasi. 

El segon grup, format  per 10 

joves i amb un trajecte més curt 

(tot just porten 8 mesos de ca-

mí), va fer el seu recés al Col·legi 

Claver el passat 10 i 11 de març. 

Una aturada en aquesta prime-

ra etapa de la Confirmació que 

els va servir per poder treballar 

més a fons el lema d'aquest any 

"La Nostra Casa és el Món". Des 

d'una vessant més interior, cons-

truïda la seva pròpia casa, els 

seus fonaments, el seu propi full 

de ruta en la seva vida tot intro-

duït els conceptes de consola-

ció i desolació segons Sant Igna-

si. 

Una petita aturada en aquest 

procés de la Confirmació que 

per alguns encara queda llunya-

na amb un any més de camí, 

d'aprenentatge, coneixença, 

vivència i experiència. Però que 

per als altres, el proper dissabte 

20 de maig arriba el seu mo-

ment culminant... El dia de la 

seva Confirmació. 

No hi falteu!!! 

PETITA ATURADA EN EL PROCÉS DE LA CONFIRMACIÓ 
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E 
l passat mes de març i dins 

el marc de les celebracions 

dels 40 anys parroquials, es 

va celebrar la Setmana d’im-

mersió a l’hospitalitat. L’Equip de 

Missió va ser l’encarregat d’or-

ganitzar dues xerrades. La prime-

ra sobre l’ hostilitat i la segona 

sobre l’hospitalitat, cara i creu 

d’una mateixa moneda. Per aju-

dar-nos en aquesta tasca, vam 

comptar amb Ignasi Escudero i 

Carme De la Fuente. Tots dos 

formen part dels Centre d’Estudis 

de Cristianisme i Justícia i treba-

llen en diferents projectes d’acc-

ió social. 

El motiu que va portar a esco-

llir aquests temes és perquè en-

cara manca molta consciencia-

ció, des de la mateixa parrò-

quia, compromesa amb nom-

brosos projectes solidaris, es veu 

com aquests sovint xoquen amb 

estats d’opinió contraris. Ignasi 

Escudero va ser el ponent del 

tema de l’Hostilitat. Ens va recor-

dar que el món sovint és hostil, si 

bé és cert que hi ha persones i 

col·lectius que per la seva vulne-

rabilitat la pateixen d’una ma-

nera molt més punyent. Dins de 

la nostra societat, tant a nivell 

local com mundial, el fet migra-

tori és vist amb recel o directa-

ment amb refús. Ens oblidem 

que existeixen des que hi ha per-

sones sobre la Terra: la nostra és 

una història de migracions.  

Els fets migratoris responen a 

causes concretes i complexes, 

com poden ser entre altres, les 

guerres, la manca d’oportunitats 

al país d’origen... La resposta 

que donen els estats és bàsica-

ment repressiva. Es limitem a 

construir camps de refugiats, 

tanques amb concertines 

(Melilla), devolucions en calent i 

s’inventen els CIES (Centre Inter-

nament per a persones estran-

geres) que són una mena de 

presons on les persones estran-

geres són retingudes. L’únic de-

licte és “no tenir papers” i estan 

a l’espera de ser expulsats. Dins 

el territori espanyol n’hi ha 7. El 

de Barcelona és a la Zona Fran-

ca. Totes aquestes “mesures” 

són una hostilitat institucional i 

pagada entre tots. En paraules 

de Pau Vidal sj, “Estar en un 

camp de refugiats es tocar el 

fracàs de la humanitat”. 

Per acabar Ignasi Escudero 

ens recorda com, dins aquest 

drama humanitari, hi ha qui 

s’enriqueix , ja sigui amb venda 

d’armes o tràfic de persones.  

Pel que fa a l’Hospitalitat, va 

ser Carme de la Fuente, 

l’encarregada de donar-nos les 

claus per aprofundir-hi. En primer 

l l o c  e n s  r e c o r d a  q u e 

l’hospitalitat és una actitud, és 

una forma d’estar, ser i sentir. És 

una invitació, he de dir si ó no, i 

només esdevé útil quan es tra-

dueix en acció. Per arribar a 

comprendre aquesta realitat 

hem de tenir present que les 

persones, quan es desplacen no 

arriben buides, porten amb elles 

les seves idees, patrons culturals, 

creences i ideologies. 

Carme de la Fuente ens dóna 

10 punts, que són els 10 ingredi-

ents necessaris per “cuinar” una 

bona hospitalitat. Val la pena 

reflexionar-hi: 

1.- Descobrir el valor de l’altre: 

La persona que tinc al davant té 

valor per si mateixa, té una dig-

nitat que ja és seva.  

2.- Preguntar-nos per la seva vul-

nerabilitat: Per què li ha passat 

això? Quina causa l’ha portat 

aquí ? De què fuig? 

3.- Obrir portes: Això implica no 

sols portes físiques, sinó també 

obrir el nostre cor i cap. Mirar la 

realitat amb cor obert. 

4.- Acollir bé: hem de diferenciar 

entre tolerar o acollir. Tolerar im-

plica distància, miro de reüll, 

que la problemàtica no 

m’esquitxi. De fet no vull saber. 

L’acolliment, pel contrari, ens 

parla de tenir cura, de voler sa-

ber. L’acolliment dóna fruits i és 

un enriquiment personal, en defi-

nitiva eixampla els meus propis 

límits. 

5.- Deixar Espai: Per acollir a l’al-

tre hi ha d’haver un espai dins 

del meu cap i el meu cor, però a 

vegades ho tenim ple de tantes 

“coses” inútils.  

6.- Desprendre’s: Si no tinc espai 

m’hauré de despendre d’algu-

na cosa, com són les idees pre-

concebudes, prejudicis de tota 

mena, diuen que..., la por al di-

ferent.  

7.- Cuidar l’Escolta: Fins que no 

ens “enfrontem” al desconegut, 

aquest segueix sent un estrany. 

No el conec, però m’imagino 

que sí i continuo amb els meus 

sovint caducs criteris.  

8.- Afecte: Deixar que neixin vin-

cles afectius, tant ell/a com tu, 

SETMANA D’IMMERSIÓ A L’HOSPITALITAT 
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E 
l passat dissabte dia 22 

d’abril, vam celebrar la 

festa intercultural al 

col·legi dels Maristes. Ens vam 

trobar els immigrants que assis-

teixen a les classes d'alfabetitza-

ció, el petit grup d'africans que 

acompanyem des del grup de 

3r Món i membres de la comuni-

tat parroquial. En total ens vam 

reunir unes 80 persones. 

Va ser una trobada molt par-

ticipativa per part de tots: amb 

la presentació de cadascun dels 

assistents, amb cants, compartir 

aliments típics de diferents paï-

sos..., però el més important va 

ser fer realitat el lema "Coneixer-

nos per estimar-nos", ja que tots 

al voltant de les taules ens vam 

poder conèixer i compartir la 

nostra estimació. 

Donem gràcies per l'èxit d'a-

questa trobada, per l'alegria 

que s'hi va respirar i perquè vam 

FESTA INTERCULTURAL  

sou dos éssers humans, però tenint 

cura en no crear dependència, això 

no ens ajudaria.  

9.- Descentrar-nos: Deixar el Tu i el Jo, 

per donar oportunitat que sorgeixi es-

pai per al Nosaltres . Nosaltres som 

tots. 

10.- Transformació : Qui obre les portes 

de casa seva i del seu cor a l’estrany 

s’obre a la transformació i no oblidar 

que acollir és un criteri de salvació. 

En acabar cada xerrada es va do-

nar pas a un debat on es van poder 

compartir i debatre diferents punts de 

vista. Des d’aquí volem agrair als dos 

ponents la seva generosa participa-

ció com també a les persones que hi 

van assistir.  

Dins la setmana d’Immersió a l’hos-

pitalitat també es va inaugurar una 

exposició fotogràfica que sota el títol 

de “Som migrans”, ens convidava a 

ficar-nos al lloc de l’altre. També es va 

comptar amb el testimoni de Moha-

med, un marroquí que va arribar a 

casa nostra ara ja farà 20 anys amb 

pastera i ens va explicar la seva expe-

riència. 

Emi Peralta 

Equip Missió 

sortir amb més força per conti-

nuar el nostre projecte d'acolli-

da. 

Equip del  3r Món 
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E 
n aquesta secció del TRUC 

ja fa dies que us propo-

sem de seguir les pistes de 

les persones que, d’una manera 

organitzada miren de seguir els 

passos de Jesús amb fidelitat i 

acció. Cada un d’aquests grups 

té la seva pròpia identitat i els 

seus objectius, que es desenvo-

lupen a partir de la reflexió i la 

participació de la comunitat de 

sant Ignasi. A veure si saps de 

qui parem avui... 

1.-Quant de temps fa que us vau 

constituir com a grup? 

Ens vam constituir com a grup 

l'any 1990. En un principi vam ser 

tres persones. Més tard se n'hi 

van incorporar tres més i actual-

ment el formem onze persones, 

més el consiliari. 

2.-Quin és l'encàrrec que heu 

rebut de la comunitat parroqui-

al? 

La parròquia moguda per 

donar resposta a altres necessi-

tats fora del nostre entorn més 

pròxim, va constituir el nostre 

grup per agermanar-nos amb 

projectes portats a terme seguint 

el Crist en altres zones empobri-

des del nostre món. 

3.- L'objectiu principal de la vos-

tra feina a la parròquia és...  

Col·laborar econòmicament 

en els projectes abans esmen-

tats i des de fa tres anys treba-

llem amb un nou projecte d'hos-

pitalitat amb persones immi-

grants 

4.-Quina és la vostra principal 

preocupació a l'hora de donar 

suport als grups de la parròquia? 

Intentem sensibilitzar la comu-

nitat parroquial amb la feina 

que desenvolupem, perquè par-

ticipin en els actes que realit-

zem, per tal que donin suport a 

la nostra feina.. 

5.-Com us agradaria comunicar 

l'aposta dels seguidors de Jesús 

en la societat de Lleida? 

Ens agradaria i creiem que ja 

ho fem, acollir persones immi-

grants per acompanyar-los en 

els problemes, escoltar-los, esti-

mar-los 

6.-Quina és la vostra demanda 

per créixer com a equip? 

Augmentar el nombre de per-

sones, que se sentin implicades, 

il·lusionades en treballar en els 

projectes d'acollida i augmentar 

les donacions que ens permetin 

seguir donant suport en els pro-

jectes en els que estem impli-

cats. 

 

ENDEVINA DE QUI PARLEM... 

T 

VISITA LA NOVA WEB DE LA PARRÒQUIA DE SANT IGNASI 

 


