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FELICES VACANCES!!! 

Ens trobareu a: www.stignasi-lleida.org 

J 
a a les acaballes del mes 

de juny, tothom està 

pensant en les vacances. 

Petites, llargues, baratetes, ... 

etc. Però també hi ha molts 

altres que no tenen massa clar 

la seva subsistència. Quin 

contrast!  

Però en la vida del món 

passen aquestes coses, durant 

aquest estiu tenim l’oportunitat 

de pensar-hi, i de connectar 

amb aquesta realitat d’una 

manera positiva i generosa. 

I és que a vegades estem tan 

ocupats, i amb tantes coses 

importants del moment, que no 

ens adonem del que és 

75 

essencial. Em refereixo al fet que 

podríem redirigir la nostra vida 

personal cap a objectius que 

apuntin més cap al “tu” que 

cap al “jo”, sempre tan 

insaciable.  

Tant de bo vulguem i 

convertim l’estiu i les vacances 

en un temps per a re/connectar 

el cor amb allò que ens fa ser 

veritablement feliços: fer feliços 

als altres. 

Felices vacances! 

P. Joan Suñol 

Rector 

 

PD.- Cadascú podria ser el noi 

del dibuix, no? 

mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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E 
n aquest número publi-

quem les conclusions de 

l’Assemblea Parroquial que 

es va celebrar al febrer d’aquest 

any. Els participants a aquesta 

trobada van resseguir els temes i 

preocupacions més importants 

de la nostra Parròquia, per tal de 

prendre posició i plantejar els 

objectius futurs per poder avan-

çar com a Comunitat. 

COM VEIEM LA COMUNITAT 

Avancem en la interrelació par-

ròquia-família, dinamisme-parti-

cipació, acolliment-obertura. 

Jesús és la nostra experiència, és 

Ell qui ens  aglutina. 

Ha avançat, endins i enfora. 

Hi ha interrelació entre grups. Ens 

sentim en parròquia/família, en 

la qual cal que tinguem bona 

cura els uns pels altres. Tenim la 

sensació de ser una parròquia 

molt dinàmica, dins de la qual 

participen moltes persones, i que 

és forta, viva acollidora, crescu-

da, oberta, on es palpa la pre-

sència del Senyor. Reconeixem 

que no serem comunitat sense 

fer experiència de Déu, sense 

sentir que és Ell el qui ens agluti-

na a tots. A partir d’ací ens tro-

bem, compartim i ens nodrim. 

Hem d’anar pensant com revifar 

i millorar aquesta actitud. 

ACOLLIMENT: Fer-se present en el 

món servint, amb identitat igna-

siana. Obrir-se i facilitar la inte-

gració de la gent, amb esperit 

de gratuïtat. 

La parròquia/comunitat acull 

fent-se presents en el món i a 

través dels diferents treballs i ser-

veis on som, des de la mateixa 

fe i amb una identitat-sensibilitat 

ignasiana comuna. Expressa 

aquesta fe en el que fa, amb 

grups que s’obren a la participa-

ció dels que ho vulguin. L’Esperit 

també respira a través nostre. 

Cal no perdre aquesta actitud 

d’acolliment, restar atents als 

que no coneixem, als més tímids, 

procurant ajudar a que s’integri-

n, de manera constant. 

Es tracta de promoure un sen-

timent d’estima vers la parrò-

quia, que acull sense demanar 

res  a canvi, de manera que mo-

gui a la gent a implicar-se, fer 

algun servei, però sense generar 

sentiments d’obligació, sentint-

se necessaris però no imprescin-

dibles. 

Tenim la sensació que amb 

això de l’acolliment ajuda el fet 

de que en la comunitat hi hagi 

sàvia nova, joves, i algunes pre-

sències de la franja d’edat de la 

gent del “buit generacional”.  

I a la tasca d’acollir també 

caldria afegir la d’acompanyar 

persones, i a les mateixes  ins-

tal·lacions físiques parroquials 

(manteniment), això també 

acull i acompanya.. 

OPCIONS COMUNITAT: Fer expe-

riència del Crist, Servir Déu, als 

altres, als pobres - Anem enfora 

estimant i servint. Això configura 

projectes comuns, il·lusions com-

partides, dins del qual s’insinua 

que - cadascú ha de preguntar-

se “què he de fer jo?” 

Tot fent experiència del Crist 

(coneixent-lo internament) , de 

manera  personal i en comuni-

tat, ens adonem del perquè, a fi 

de què, i per a què fem les co-

ses: per servir Déu, els altres i els 

pobres. Això ens aglutina i ens 

porta cap enfora (també cap a 

la ciutat i la societat, això caldria 

treballar-ho més).  

El sentiment de comunitat 

dintre dels grups hauria de tenir 

a veure amb les opcions que 

acabem de comentar. Necessi-

tem d'una línia pastoral compar-

tida per a tots els grups, cadas-

cun amb el seu accent. Necessi-

tem tenir i veure el projecte co-

mú, il·lusionant, compartit... El 

que uneix la gent són projectes 

comuns. Ens cal ser conscients 

de la “il·lusió compartida”. 

En tot cas cal saber preguntar

-se: Què he de fer jo? Per canvi-

ar, només ho puc fer des de mi i 

des de l'estimació i escoltar molt. 

Què puc fer jo per a la comunitat 

a partir del propi carisma? 

SINERGIES/TRANSVERSALITAT : 

Funcionament sinèrgic transver-

sal. Coneixement intergrups. Va-

loració recíproca. Imatge de tots 

en la mateixa nau, sentit de per-

tinença - interconnexió a través 

del Consell Parroquial. Reunió i 

reflexió de gent de diverses 

edats: iniciativa bonica a man-

tenir. 

Tothom reconeix la necessitat 

de més sinèrgies i transversalitat 

entre grups, de manera que els 

grups s’haurien de conèixer més, 

de sentir-se més reconeguts en-

tre ells, i valorats pel conjunt de 

la comunitat. Tot això faria més 

SÍNTESI APORTACIÓ GRUPS ASSEMBLEA PARROQUIAL 
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fàcil i promouria el sentit de per-

t inença a la parròquia-

comunitat, l’estar de tots els 

grups i persones en la mateixa 

nau. Per altra banda, si bé és 

veritat que en el grup petit, amb 

el seu responsable corresponent,  

és on la gent se sent més acolli-

da, també aquest hauria de 

sentir-se interconnectat  a través 

del Consell Pastoral Parroquial 

(on tots els grups hi són represen-

tats). Per altra banda, hom cons-

tata l’experiència positiva d’una 

reunió de persones de grups i 

edats diverses, en adonar-se de 

la feliç coincidència de preocu-

pacions, i necessitats. Ha estat 

una iniciativa bonica a mante-

nir. 

Celebracions: Promoure sentit 

de festa, familiaritat, comunica-

ció-dinamització de les misses 

per part de grups. 

Es subratlla el sentit de festa 

de les celebracions, que caldria 

viure d’una manera intensa i ale-

gre. També es destaca les possi-

bilitats de comunicació entre la 

gent que ofereix, per exemple, el 

vestíbul després de les misses, o 

que el sacerdot  en acabar l’e-

ucaristia surti a saludar, o el fet 

de que es trobi a faltar quan algú 

no ve, etc. Es suggereix que sigui 

més explícit el pes dels grups, es 

diu que cada grup podria dina-

mitzar alguna eucaristia. 

COM SORTIM CAP ENFORA? Pre-

sència en les delegacions dioce-

sanes, esperit evangelitzador - 

enviats de manera proactiva a 

projectar-se enfora sense por. 

S’està aconseguint pel treball 

constant que es va fent. Entre 

altres coses s’ha incrementat la 

presencia de la parròquia en les 

delegacions diocesanes. 

Entenem que aquesta és una 

de les parròquies “obertes, mo-

dernes...” però cal defugir el 

quedar-nos en la  “sagristia”. Ens 

cal una fe amb esperit evange-

litzador, sabent sortir, oferir, ...  

però que hem d'oferir?  Hi ha 

desig d'obertura a la societat i 

diòcesi. ¿Però com ho podríem 

per sentir-nos i ser enviats al món 

d'una manera pro-activa, més 

enllà d’una reflexió molt perso-

nal i tancada? Com dur enfora 

el què vivim a dins? Som testimo-

nis enfora? Cal enriquir-se, però 

projectar-nos enfora també. Ser 

valents encara que  “enfora” 

faci por “ser cristià”. 

BUIT GENERACIONAL (25-45 

ANYS):  Falten propostes – per-

plexitat. A vegades el que ofe-

reix l’Església no és atractiu 

Es constata que a hores d’ara 

hi ha un grup de post/

confirmació que es troba els di-

vendres i fa “revisió de vida”, 

però que es planteja el seu futur 

dins de la comunitat amb un 

certa perplexitat. S’han d’anar 

autogestionant. No sembla que 

la comunitat parroquial tingui 

propostes al respecte. No res 

més enllà d’encaminar-se a 

“Grups de Revisió de vida” o 

CVX. 

També cal constatar que: en 

general, la gent dels 25-45, no és 

creient. La que creu troba es-

pais. La gent troba altres espais 

de compromís. A vegades el 

què oferim com a Església fa 

feredat.  

El Grup de gent gran informa 

que porta 27 anys. Eren 40, d’-

edats entre 60-70. Ara el grup 

només és de 10 persones i 5 ja 

assisteixen al grup de vida crei-

xent. Pot ser es podrien fusionar. 

CORESPONSABILITAT: Hi ha gent 

realment coresponsable. Cal 

treballar la vocació de cores-

ponsabilitat , defugint les acti-

tuds conformistes, en preveres i 

laics. Veure opcions de cara a la 

participació del laic en l’ac-

olliment pastoral en la parròquia  

Hi ha molta gent que està 

fent feina de manera molt impli-

cada, i caldrà que vagi a més. 

Com anem agafant les regnes, 

els laics? Cal treballar la vocació 

de coresponsabilitat, sortint de 

la dinàmica preveres-laics: els 

uns que manen i els altres que 

obeeixen. Potser hi ha un cert 

conformisme en uns i altres. Una 

de les opcions seria la d’alliberar 

temps en els laics. Entre altres 

coses, el fet és que fer una aco-

lliment pastoral a la parròquia 

requereix molt de temps. Potser 

aquí hi ha una opció econòmi-

ca a prendre. Quina és la via/

persona d’acollida a la parrò-

quia? 

REPTES PER LA COMUNITAT: Veure/

pensar el procés per integrar més 

gent. Creació d’un grup d’aco-

lliment (oberts a nivell humà i espi-

ritual, millorant el manteniment de 

les instal·lacions i tenir cura de la 

vida dels grups. Acompanyament 

i atenció als joves que no són de 

col·legi cristià.  

Ens preguntem com fer el 

procés per integrar més gent a 

la comunitat. Potser creant un 

grup d’acolliment, explicant que 

es fa a cada grup per saber què 

poden fer, ajudant a descobrir 

què necessita i què tenim. Potser 

estaria bé fer algun cartell o co-

missió per contactar en cas d'in-

terès d'algú de fora que no par-

ticipa a aquell grup. També res-

tar oberts a nivell espiritual, i 

acollir els de fora, també tenint 

uns mínims a nivell d'ins-

tal·lacions. Punt molt important 

dels espai i el seu manteniment 

(llum, persianes, mobiliari...). 

Constatem que la vida dels 

grups potser no és del mateix 

nivell en tots ells, ja que alguns 

tenen més vida que altres. Potser 

alguns repeteixen, potser alguns 

no estan prou acompanyats, o 

no són espais adequats per créi-

xer. Massa fronts. Potser n’ha-

urien de començar de nous, ra-

cionalitzar l’oferta (per no carre-

gar la gent),... Es diu que caldria 

replantejar el fet de les cinc mis-

ses que tenim a la parròquia. 

Potser són massa?  

Preocupació pels joves que 

NO són de col·legi cristià. Quin 

treball s'està fent amb ells? 
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A 
mb l'audició final davant 

de les famílies, vam do-

nar per finalitzat el curs 

de les classes de guitarra que 

fem a la Parròquia. Aquesta for-

mació ha estat possible gràcies 

a la col·laboració de l'Ares, l'Ai-

da, el Xec, l'Alba i el Miquel, jo-

ves que voluntariament han es-

tat divendres rere divendres aju-

dant a infants, joves i adults a 

aprendre a tocar aquest instru-

ment.Així doncs, l'últim divendres 

de maig, sota l'atenta mirada 

de familiars, amics i amigues, els 

diferents grups van interpretar 

cançons com: l'Elefant, Camins, 

Como te atreves, Llença't, ... en-

tre d'altres, de forma que van 

poder mostrar com han progres-

sat al llarg del curs i fer gaudir al 

públic amb la seva música. 

Grup de Guitarres 

TANCAMENT DEL CURS DE GUITARRA 

D 
es del Grup de Creixe-

ment volem compartir la 

nostra alegria, perquè 

possiblement es publicarà una 

àmplia selecció de les homilies 

del Marc Vilarasau, sj, que ell 

mateix penjava en el seu bloc. 

Després de comentar amb 

diverses persones la importància 

que en el seu moment havien 

tingut les homilies del Marc, ens 

vam adonar que, passats més 

de 3 anys de la seva mort, les 

seves homilies continuen apor-

tant missatges importants per a 

molta gent. Vam comentar 

aquesta qüestió amb l'Alexis Bu-

eno, sj, i ell mateix ens va encar-

regar que, des del Grup de Crei-

xement féssim una recopilació 

de les homilies per veure si es 

podria fer una publicació impre-

sa. 

Un cop feta la tasca de reco-

pilació i selecció vam fer un re-

cull d'una cinquantena d'homili-

es de cadascun dels tres cicles 

litúrgics. 

Davant del material recollit, vam 

veure que es podria fer una pu-

PUBLICACIÓ DE LES HOMILIES DEL MARC 

blicació que podria ser d'interès 

general. A partir d'aquí es van 

fer contactes per trobar alguna 

editorial interessada a fer la pu-

blicació. El resultat dels contac-

tes ha estat positiu i hi ha una 

editorial que estudiarà el materi-

al amb intenció de fer-ne una 

publicació. 

Per la informació que tenim, 

segurament que es farà en tres 

parts, seguint els cicles litúrgics. 

En aquests moments, estem a 

l'espera que ens confirmin en 

quin format es publicarà, amb 

quin títol i quina previsió tempo-

ral de publicació tenen. 

Per acabar volem compartir 

aquesta petita pregària: 

 

Señor, dame la alegría  

de la noche, donde  

nada aparta de Ti; 

y la alegría de la mañana,  

en la que siento  

y acojo tu aurora,  

lleno de la esperaza  

de tu plenitud; y la alegría  

del día, donde el  

sol brilla sobre todo; 

 y la alegría del atardecer,  

donde todo ha sido  

para Ti y se pone  

en tus manos. 

 
Egide van Broeckhoven 
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E 
l mes passat vam publicar 

la carta del P. Sivatte on 

ens explicava l'assassinat 

del pare d'un dels nois que estu-

dien amb una beca. Aquest as-

sassinat va commocionar la se-

va comunitat i també a nosal-

tres, perquè aquesta família for-

ma part del projecte de la Parrò-

quia. Arran d'aquests fets vam 

fer una crida per ajudar la famí-

lia, ja que s'ha quedat sense una 

part important dels ingressos i 

això planteja noves incerteses 

de cara al futur. 

Com a resultat de la crida 

hem pogut enviar al P. Sivatte un 

total de 1.450 €. 

Des del grup de 3r Món us 

agraïm la vostra aportació, que 

ajudarà a fer possible que aquest 

noi i la seva família puguin afron-

tar la situació amb millors condi-

cions. Moltes gràcies. 

Grup de tercer Món 

 

AGRAÏMENT DES DEL SALVADOR 

L 
a nostra casa és el món, és el lema que ens 

ha acompanyat durant aquest curs a la 

pastoral de joves MAGIS Lleida i, com vam 

fer en començar aquesta ruta, el passat 16 de 

juny el conductor d'una furgoneta ens va recollir 

per recórrer plegats totes les activitats que hem 

fet a través d'un vídeo: llançament del curs, viat-

ge a Loiola als vots del Jose, sortida a Taizé, vetlla 

de Nadal, grups de confirmació, voluntaris Pere 

Claver, Cursa de Llits, viatge a Madrid a l'ordena-

ció del Sergio, Pasqua Jove, etc. 

A més de tancar plegats el curs, va ser un moment 

per acomiadar el Dani SJ, jesuïta que ha estat a la 

nostra comunitat durant 3 anys, que ha participat ac-

tivament en els diferents grups de la Parròquia i el 

Col·legi Claver, i que ara continua la seva ruta a Ma-

drid. Així doncs, vam acabar la celebració amb un 

sopar i alguns jocs i dinàmiques. 

Ara que s'acaba el curs, molts d'aquests joves empre-

nem rutes diferents, aventures, experiències de voluntari-

at, colònies, campaments, peregrinacions, etc. que de 

ben segur voldrem conèixer i compartir al setembre. 

Magis Lleida 

EN RUTA A L'AVENTURA! 
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D 
esigualtat i fiscalitat    

Diuen els politòlegs i soci-

òlegs que no vivim una 

època de canvis, sinó un Canvi 

d’època; en la qual estan canvi-

ades les coordenades que re-

geixen el món. El cert és que el 

món s’està transformant. Les res-

postes que ens servien ara ja no 

ens serveixen perquè ens fem 

unes altres preguntes. Hi ha mol-

tes desigualtats, dintre de les 

quals l’econòmica és l’element 

clau. Tenim una transformació 

brutal en el treball, en la política 

i la democràcia, en el món cul-

tural i de l’educació i en la lluita 

contra la pobresa. El canvi d’è-

poca ens produeix una sensació 

d’incertesa. Què té a veure la 

revolució amb l’economia ? 

L’economia neix quan hi ha 

pocs recursos. El capitalisme i la 

revolució industrial regeixen tot 

el món. Han permès sortir de la 

pobresa a molta gent, perquè 

sembla que a nivell mundial es 

produeixen suficients aliments 

perquè la gent no es mori de 

gana. Però continua havent fam 

al món. Això vol dir que no és 

problema de producció sinó de 

distribució. La riquesa del món 

està acumulada en molt poques 

mans. Per tant, el que preocupa 

és la desigualtat i que si es vol 

acabar amb la pobresa s’ha de 

lluitar contra la desigualtat. Es 

considera pobresa extrema i 

passar gana quan s’ha de viure 

amb menys d’un dòlar diari. Po-

bresa relativa, els que passen 

amb gairebé 2 dòlars diaris. 

Els objectius de l’ONU eren 

que el 2015 s’hagués eradicat la 

pobresa extrema i la fam, i reduït 

a la meitat la proporció de gent 

que passa gana, que s’hagués 

assolit l’educació primària i de 

qualitat universal, aconseguit 

bona salut, igualtat de gènere, 

corregit la desigualtat, etc. La 

globalització ha fet que els més 

pobres passessin de viure amb 

un dòlar al dia a 1,20 dòlars, pe-

rò també ha fet que els rics fossin 

cada vegada més rics i els po-

bres cada vegada més pobres. 

La desigualtat en el món va 

creixent principalment en salaris i 

però han aparegut més proble-

mes des del 2008, amb la crisi. A 

més, patim desigualtat econò-

mica entre homes i dones. Els 

beneficis estan molt mal repar-

tits. 

Com mesurem la desigualtat? 

En base a la renda: El que té el 

que produeix, el que guanya 

per la feina que fa. D’això s’ano-

mena la renda dinàmica. Men-

tre que el patrimoni, renda està-

tica. A Espanya el 69% de po-

bres perden un 30% mentre que 

els rics el 20%. Entre el 80 i el 85% 

hi ha pèrdua del poder adquisi-

tiu. 

Les expectatives vitals milloren si 

millora l’economia. 

La Unió Europea ha manifes-

tat diverses vegades que les re-

baixes d’impostos fets a Espanya 

des del 1995 no estaven justifica-

des i han portat el país a una 

gran situació de dèficit. Han es-

tat rebaixes fiscals que han be-

neficiat més les rendes altes, les 

del capital i patrimonis més alts 

provocant un increment de les 

desigualtats. 

La distribució mundial de la 

riquesa hauria d’avergonyir les 

autoritats corresponents. L’1% de 

la població mundial té el 50% de 

la riquesa, mentre que el 71% de 

la població mundial té el 45%. El 

2015, 63 persones tenien la mei-

tat de la riquesa del món i els 

més pobres augmentaven el 

10%.. Espanya és el país d’E-

uropa on més ha crescut la desi-

gualtat des del principi de la cri-

si. El 10% de les llars espanyoles 

van perdre el 33% dels ingressos 

entre el 2007 i el 2010, en canvi 

el 10% més ric només va perdre 

un 1%. 

Actualment els impostos a les 

grans societats i grans patrimonis 

porten els diners a paradisos fis-

cals, paguen a Hisenda un tant 

per cent cada vegada més 

baix, mentre que el pes de la 

recaptació recau sobre perso-

nes físiques. També les PIMES van 

passar de pagar el 2007 el 66% 

de tots els ingressos per impost 

de societats a aportar el 76% el 

2011, mentre que les grans em-

preses van passar d’aportar el 

33% el 2007 a només el 24% el 

2012. El volum de beneficis de 

CANVI D’ÈPOCA, CANVI DE RUMB? (I) 

El el número del mes de maig del TRUC, vam publicar 

el resum de la xerrada del doctor Teo Mellén sobre la 

globalització i les seves conseqüències. En el número 

d’aquest mes seguim presentant els resums de dues 

xerrades més que es van dur a terme en el curs a EIDES, 

sota el títol “Canvi d’època, Canvi de rumb?” 

D’aquestes dues xerrades, la primera va anar a càr-

rec de Xavier Casanovas, director del Centre d’Estudis 

Cristianisme i Justícia i coordinador de la Plataforma per 

una fiscalitat justa. 
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les PIMES va ser un 32% menor 

que les grans empreses. Les ren-

des del capital de les persones 

físiques tributen entre el 21 i el 

27%, mentre que les rendes del 

treball tributen fins al 52% com a 

màxim. Això vol dir que un treba-

llador que cobri un salari de 

33.000 euros anuals, tributa un 

40%, mentre que un empresari 

que cobri 33.000 euros en rentes 

del capital només tributa un 

27%. Les rendes del capital histò-

ricament han estat més grans 

que les del treball i això fa que 

aquells que més tenen, més 

guanyen. Així es provoquen les 

grans desigualtats. 

Aquests més rics produeixen 

el que es diu segrest democrà-

tic. Dirigeixen i es fan amos de 

les institucions, del poder i de la 

política. L’opinió que les regles 

tributàries estan dissenyades per 

afavorir els més rics es comparti-

da pel 79% de la població. La 

desigualtat és un càncer per a 

la societat, posa en perill la de-

mocràcia, forma classes mitges 

depauperades que veuen que 

les polítiques proteccionistes són 

una mentida i veuen la falta d’-

expectatives. L’Agència tributà-

ria també va ingressant menys 

diners i l’Estat es fa més pobre. 

Solucions i propostes 

El sistema fiscal actual és ne-

fast. S’ha eliminat l’impost de 

patrimoni que pagaven les 

grans fortunes. L’impost de suc-

cessions i donacions pràctica-

ment ha estat eliminat, paga 

poc impost qui hereta poc, però 

també qui hereta un gran patri-

moni o una gran fortuna. Les 

grans fortunes deixen d’aportar 

moltíssims ingressos als comptes 

públics, per tant hi ha pocs di-

ners per finançar els serveis pú-

blics. La tendència és a aug-

mentar els impostos indirectes 

que han de pagar tots els ciuta-

dans rics i pobres, com ara l’IVA. 

Així es torna a beneficiar la soci-

etat més adinerada i hi ha 

menys diners per l’Estat del ben-

estar. 

El que s’ha de buscar és la 

justícia com equitat. No repartir 

tota la riquesa igual per a tot-

hom. La millor solució és la que 

combat la desigualtat. Buscar 

que estiguin el millor possible 

aquells que estan pitjor. Com a 

punt de partida buscar el millor 

per a tothom, però el millor per 

als que estan pitjor, que el treball 

que tinguin els permeti viure i 

sortir de la pobresa i millorar les 

mesures d’ocupació, salari dig-

ne. Establir relacions econòmi-

ques, socials, sobre l’empresa, 

les diferències salarials, sindicats, 

cooperatives, etc. És a dir, arri-

bar a una democràcia econò-

mica. Això serien mesures predis-

tributives, que incidissin abans 

del mercat per minimitzar la des-

igualtat de partida. 

Unes mesures redistributives 

serien les que una vegada s’ha 

general riquesa, aquesta es re-

partís en prestacions com l’atur 

o les rentes mínimes d’inserció. 

Per això cal una política fiscal 

justa. No pot ser que  20 perso-

nes tinguin la riquesa que tenen 

el 30% de la població més pobra 

i l’any 2015 la riquesa d’aquestes 

20 persones va créixer un 15% 

mentre que la riquesa del 99% 

restant va perdre un 15% el ma-

teix any. 

El sistema fiscal sobre el rendi-

ment del treball, cada vegada 

es recollirà menys perquè es 

guanya poc. Els països amb 

menys diferències salarials són 

els que van millor. També 

s’haurien de cuidar els impostos. 

No pot ser que aquí es pagui un 

45% i a Holanda un 12%. L’evasió 

de capital als paradisos fiscals 

no para. 

EIDES 

 

CANVI D’ÈPOCA, CANVI DE RUMB? (II) 

La tercera i última xerrada d’EIDES 

va anar a càrrec de Santi Torres, 

llicenciat en psicologia, teologia i 

màster en ciències polítiques. 

Membre de l’àrea social de CJ i 

de la Fundació MigraStudium 

 

P 
luralitat, acollida i convivència 

Estem en un món en movi-

ment. Això no és una cosa 

nova. Hi ha hagut molts canvis 

d’època. L’ésser humà sempre 

s’ha mogut del seu lloc d’origen 

buscant-ne un altre de millor; 

per curiositat, per necessitat, per 

aventura. Des que anava a peu 

fins ara amb tots els mitjans ac-

tuals. Hi ha desplaçaments in-

terns o externs. Al principi d’-

Àfrica a Europa, ara en tots els 

sentits; de Centreamèrica cap a 

Estats Units, cap a Austràlia. Eu-

ropa ha estat sempre lloc de 

recepció i de sortida. El canvi o 

moviment d’ara és semblant al 

del segle XIX amb la Revolució 

Industrial, un canvi de paradig-

ma. Com a la Revolució France-

sa, la situació actual suposa un 

canvi de vida. Vivim una situació 

econòmica especial. 

Una de les cares de la Globa-

lització és que coneixem imme-

diatament tot el que passa en el 

món: les vivències humanes, la 

mobilitat (emigracions). Això té 

conseqüències en la vida del 

poble. És una dinàmica que s’es-

tén a nivell mundial. Un món en 

moviment. No podem pensar en 

una societat sense moviments 

migratoris. 

Per què es generen les migraci-

ons? 

Per les crisis. Hi ha una crisi 

conjuntural que provoca que es 

busqui refugi per la situació a 

què els ha portat la guerra, com 

ara la situació que s’ha generat 

a Europa davant l’arribada mas-

siva de persones que busquen 

protecció. Les causes del refugi 

són les guerres. Als refugiats se’ls 

dona papers i poden viure al 

país amb certes condicions. Pe-

rò la protecció es limita a un cert 

temps.  

De fet es poden crear conflic-

tes que els generen la venda 

d’armes. Espanya és un dels paï-

sos que més n’exporta. Els nego-

cis més grans actualment són: el 

tràfic de drogues, d’armes i de 
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persones. El cas és que el proble-

ma dels refugiats és un fenòmen 

creixent. Actualment al món hi 

ha 65,3% de persones refugia-

des. El 2015, cada minut, 24 per-

sones van abandonar casa seva 

buscant protecció. 40,6 milions 

de desplaçats interns, molts tan-

cats en camps de refugiats, al-

guns dels quals hi poden passar 

tota la vida (Kènia, Sudan amb 

5.000.000 de persones).  

A Europa, els sol·licitants d’asil 

són 1.321.600 persones. En tres o 

quatre anys s’ha disparat per la 

situació actual de guerra. El 86% 

de les persones refugiades en el 

món són acollides als països em-

pobrits (Turquia, Pakistan, Líban). 

Hi ha països expulsors com Síria, 

Afganistan, Somàlia, Sudan del 

Sud, Eritrea. Altres són receptors 

com Turquia, Pakistan, Líban, 

Iran, Etiòpia... Hi ha països que 

tenen tractats per rebre o no 

refugiats o emigrants.  

Crisi estructural   

Sempre hi ha hagut emigra-

ció, però mai amb la quantitat 

d’ara. Això crea conflictes que 

passen per diferents estadis: 

1.Pobresa i desigualtats econò-

miques. De vegades, aquesta 

emigració té lloc dins d’un país 

extens on hi ha parts amb rique-

sa i que busca mà d’obra, per 

exemple, la Xina. Altres vegades 

han de passar fronteres on la 

diversitat econòmica entre un 

costat de frontera i altre és bru-

tal. (Espanya-Marroc; Mèxic-

Estats Units, etc) Mentre hi hagi 

aquest món desigual amb una 

renda per càpita tan diferent 

entre països, la gent es mourà 

encara que li suposi un perill. 

2.Desigualtats demogràfiques. 

Diferències en esperança de 

vida: alta natalitat en països jo-

ves. En altres, baixa natalitat o 

població envellida. 

3. Canvi climàtic. Aquest serà un 

factor que condicionarà el futur 

de les migracions. El mar s’-

introduirà en les terres costane-

res i, segons les Nacions Unides, 

uns 250 milions de persones hau-

ran de canviar d’un lloc a l’altre, 

en altres ciutats o altres països. 

Això ocasionarà canvis de vida, 

de treball, de costums. Ja s’està 

donant en alguns llocs del pla-

neta. 

4. Rostre humà de la globalitza-

ció. Amb la globalització qui 

més hi perd, com sempre, són 

els pobles més empobrits. Tot-

hom aspira a una vida millor. 

Abans, o bé a peu o en cavalle-

ries, era més difícil desplaçar-se; 

ara amb les antenes parabòli-

ques tothom veu com es viu en 

totes les parts del món i la gent 

fa l’esforç de poder-se despla-

çar i somiar en una vida més cò-

moda. 

Com responem a aquesta reali-

tat? 

1. Creant vies segures per a la 

migració: Per al món xenòfob, 

l’emigració és un mal. Si hi ha 

molt atur, és difícil trobar treball. 

Cal crear mesures segures per 

arribar als llocs. Cada vegada 

que es troba una dificultat, més 

perill hi ha i apareixen els indesit-

jables que busquen fer més i més 

negoci en el transport de perso-

nes cada vegada amb pitjors 

condicions. En tot el món, s’est-

an construint murs entre països 

rics i pobres. Una vegada han 

pogut franquejar-los troben un 

ambient hostil i dificultats en la 

major part dels casos per poder 

aconseguir papers i, el més ele-

mental, per poder portar una 

vida digna. Alguns països tenen 

convenis per tornar els que arri-

ben altra vegada al seu país d’-

origen. El dret a l’escolarització sí 

que el tenen de seguida, però 

per exemple, el de sanitat, no és 

immediat. Altres es troben que 

quan fa 10 anys que estan en el 

país d’arribada els fan un ex-

amen amb preguntes bastant 

absurdes i rebuscades que les 

han de contestar per poder 

quedar-se. 

2. Garantir la igualtat i gestionar 

la diversitat. D’entrada hi ha paï-

sos que no concedeixen als emi-

grants ni tan sols drets tan ele-

mentals com ensenyament o 

sanitat. S’han de reconèixer les 

identitats diverses que formen 

part de la cultura pròpia del país 

receptor i de l’emigrant per 

construir una cultura comuna 

respectant la diversitat. La mi-

gració és una necessitat de la 

nostra societat. Cal acceptar la 

multiculturalitat, donar normes 

generals, encara que particular-

ment cadascú visqui amb algu-
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E 
l passat divendres, 26 de 

maig, va tenir lloc l'última 

Pregària de Taizé que 

s'organitza des de la Pastoral de 

Joves MAGIS Lleida. Durant tot el 

curs, el darrer divendres de ca-

da mes, un grupet de joves ens 

hem anat trobant per compartir 

una estona de pregària personal 

acompanyada de cants i lectu-

res a l'estil de Taizé. Les pregàries 

es reprendran a començaments 

del curs vinent  

PREGÀRIES DE TAIZÉ 

na de les normes del seu país 

d’origen. En canvi, l’assimilació, 

viure els valors del país que acull, 

renunciant gairebé a tota la se-

va cultura és contraproduent. És 

el model francès. Ha fracassat 

perquè s’han format guettos on 

només els deixen parlar francès, 

seguir la cultura francesa. El tre-

ball hi escasseja o bé se’ls dóna 

un treball precari. Tot això ha 

produït alçaments i violència 

massiva perquè se senten ciuta-

dans de segona, per tant l’ass-

imilació no és tal. S’ha de garan-

tir una ciutadania en la cultura 

comuna. A Catalunya hi ha bo-

na assimilació cultural. S’han 

aplicat bastants caràcters inter-

culturals. 

Com construir l’hospitalitat tam-

bé des de baix? 

Un dels països on sembla que 

hi ha menys problema amb l’e-

migració és Canadà. Des de 

fora es veu molt bé. És un model. 

El Quebec té poder per adme-

tre emigrants sense demanar-ho 

a l’Estat. Té un model restrictiu a 

l’entrada. Deixa entrar la gent 

seleccionada, amb una cultura 

adequada. Això fa que la convi-

vència sigui millor. Amb tot, en 

els barris de les grans ciutats 

també hi ha alguns guettos i aï-

llament.  

Coses que es poden fer per afa-

vorir l’hospitalitat.  

A la vida quotidiana, parlar 

amb les mares o pares a les por-

tes de les escoles on porten els 

nens. Fer obres de teatre a ca-

sals de nens i joves. Superar la 

desigualtat econòmica, deixar 

d’alimentar hostilitats i donar el 

primer pas per fer accions mútu-

es de millora d’escola, de parcs i 

jardins, etc. Crear projectes 

compartits, fomentar l’encontre 

en espais adients per la trobada, 

qüestionar les opinions abstrac-

tes sobre un col·lectiu. Dialogar, 

narrar experiències positives des 

del respecte i acollint les moci-

ons latents ... 

 

Passos per l’hospitalitat: 

1.Traspassar la porta de casa, 

sortir  

2.Convertir-se en veí, crear vin-

cles de confiança i suport mu-

tu  

3.Deixar sortir vivències socials 

de confiança i suport mutu.  

4.Generar dinàmiques comparti-

des. L’hospitalitat es juga amb 

el veïnatge i la quotidianitat 

(micropolítica) on es possible el 

contacte i construir junts. Parti-

cipació en algun acte festiu. 

La senzillesa aparent del gest 

d’acollida que encarna i des-

ferma dinamismes personals, 

relacionals i polítics de llarg 

recorregut.  

EIDES 
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E 
n aquesta secció del 

TRUC et proposem que 

esbrinis el nom del grup 

que s’amaga darrere de 

l’entrevista A veure si saps de qui 

parem avui... 

 

1.-Quant de temps fa que us vau 

constituir com a grup? 

L’any 1996 després de dos 

anys de preparació, esperonats 

pel P. Lao de Balanzó, un grup 

de matrimonis de la nostra Parrò-

quia va iniciar un camí de for-

mació sota el "pilotatge" del P. 

Ignasi Salvat. Al mes d’abril de 

1997 es va constituir així, el pri-

mer equip, que s'ha anat reno-

vant fins arribar als nostres dies. 

Amb un cert orgull podem dir 

que des de la nostra Comunitat 

oferim un servei més enllà de la 

nostra parròquia, en concret ens 

obrim a la Diòcesi de Lleida. 

 

2.-Quin és l'encàrrec que heu 

rebut de la comunitat parroqui-

al? 

La nostra missió consisteix en 

acompanyar les parelles en el 

creixement del seu amor i de la 

seva fe, amb vistes a la prepara-

ció del sagrament del matrimoni 

i a la constitució d'una parella i 

una família on pugui estar pre-

sent en les seves vides l'esperit 

de l’Evangeli. 

 

3.- L'objectiu principal de la vos-

tra feina a la parròquia és...  

Com hem dit abans, el nostre 

grup té una activitat més enllà 

de la parròquia. Som un equip 

plural i treballem conjuntament 

amb altres persones de la Diòce-

si en una missió comuna: fomen-

tar el diàleg de la parella com a 

eina fonamental pel coneixe-

ment mutu i com element princi-

pal de la comunicació. Com a 

grup de la parròquia participem 

dels diferents esdeveniments 

parroquials i estem presents tam-

bé al Consell Pastoral Parroquial. 

4.-Quina és la vostra principal 

preocupació a l'hora de donar 

suport als grups de la parròquia? 

Ara que s’ha obert una Co-

missió per treballar el problema 

del “buit generacional” a la par-

ròquia, un dels elements que 

més ens preocupa és com po-

der acompanyar aquelles pare-

lles que després del casament 

volem fer un seguiment del Crist 

tant a nivell personal com famili-

ar. Hem de trobar “com” es pot 

articular un itinerari continu en la 

vida de fe de les persones. Hi ha 

alguna etapa en el creixement 

de l’individu en què per diferents 

raons o motivacions, es perden 

els vincles amb la comunitat; 

llavors ens trobem amb espais 

“buits” o generacions “desa-

paregudes”... Hem de fer un es-

forç entre els diferents grups per 

mirar com es podem acompa-

nyar aquests processos i, entre 

tots donar suport per tal de refer 

aquest itinerari continu; que en-

tre etapa i etapa, el procés de 

creixement de jove a persona 

adulta sempre pugui tenir un 

enllaç o grup per continuar vivint 

la seva espiritualitat. 

 

5.-Com us agradaria comunicar 

l'aposta dels seguidors de Jesús 

en la societat de Lleida? 

Seguir com fins ara, des de la 

senzillesa del nostre petit testimo-

ni, allí on realitzem cada dia les 

nostres petites missions. Saber-

nos equip, sentir-nos comunitat i 

intentar no deixar-nos portar pel 

negativisme o pessimisme que 

ens envolta. 

 

6.-Quina és la vostra demanda 

per créixer com a equip? 

Renovar-nos. Particularment i 

també amb noves persones que 

puguin entrar a formar part d’a-

quest equip. Necessitem saba 

nova. És una missió molt engres-

cadora. La mateixa missió et re-

nova i et fa estar al dia. També 

el treballar en equip fa que uns 

ens estirem dels altres. Per últim, 

el pertànyer a un moviment su-

praparroquial ens ajuda a estar 

més oberts al món.  

M_ _ _ _ _ _ _ _ _  

ENDEVINA DE QUI PARLEM …  


