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A 
cabem com hem co-

mençat: “Pregant i do-

nant gràcies”.  Aquesta 

és una de les frases que diem 

moltes vegades a l’acabar la 

missa i que ens serveix ara per 

fer el tancament del curs del 

TRUC.  I és que no podem fer 

altra cosa. Acabem el curs 

agraïts i agraint.  Aquí cadascú 

podria posar el seu perquè.  

Agraïm tot el temps viscut en un 

curs marcat per la suma de 

molts temps: el temps d’acom-

panyar el Joan, temps pel dol, 

temps per programar, temps per 

construir, temps pel quotidià, 

temps per recollir... Tots els 

temps plens de persones, relaci-

ons, activitats...   Un exercici bo-

nic per aquest temps d’estiu és 

aturar-se i repassar pel cor el 

que ens ha deixat aquest curs, 

reviure com Déu s’ha fet present 

en la nostra comunitat, en les 

nostres famílies, en els nostres 

quefers... Agrair tot allò bo que  

hem rebut i que hem ajudat a 

créixer i pregar per tot allò que 

ens queda sense entendre o per 

tot allò on no podem arribar. 

I a part de l’agraïment, hem 

de continuar pregant. Pregant 

per les emergències socials que 

continuen apareixent en el nos-

tre entorn. Pregar per no fer-nos 

indiferents al patiment humà. Els 

cristians no ens podem confor-

mar amb accions polítiques me-

diocres que l’únic que fan es 

apartat de la nostra mirada el 

problemes greus de la humani-

tat com la immigració o el del 

dret a l’exili.  Ens hem de conver-

tir en ser creients del projecte de 

Jesús que no planifica estratègi-

es d’acollida, sinó que acull.  Un 

projecte samarità que no fa 

vacances.  Per això la comunitat 

continua oberta en temps d’es-

tiu, fent colònies i campaments, 

fent experiències al Txad, fent 

acollida a través dels programes 

d’Arrels sant Ignasi o a través de 

l’acció anònima de molts altres 

companys en voluntariats diver-

sos.  Preguem i actuem!  

Gaudim de l’estiu, busquem 

també temps per a la reflexió, el 

descans, la família, els amics.  

Gràcies per tot el viscut 

aquest curs.  Bon estiu! 

 

P. Roger Torres 

Rector 
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B 
envolguts i benvolgudes, 

En nom de la Companyia 

de Jesús a Catalunya, vo-

l e m  a g r a i r  l a  v o s t r a 

col·laboració en la iniciativa Ca-

mins d’Hospitalitat, protagonitza-

da per un centenar de joves siri-

ans que del 12 a 16 de juny va 

recórrer diversos trams del Camí 

Ignasià (entre Lleida i Manresa, 

finalitzant a Barcelona). Aquest 

projecte s'inspira en la tasca del 

jesuïta Frans van der Lugt, assas-

sinat a la ciutat d'Homs el 2014, 

que durant anys va organitzar a 

Síria marxes per la pau i la recon-

ciliació. 

Han sigut uns dies marcats 

per l’acollida rebuda i donada, 

l’acompanyament i l’intercanvi, 

on persones, comunitats i institu-

cions han volgut posar el millor 

de si mateixes al servei d’aques-

ta experiència. 

Dimarts dia 12 van arribar a 

Lleida, on van ser acollits per la 

comunitat de la parròquia de 

Sant Ignasi de Lleida i la resta de 

persones i col·lectius que formen 

la Plataforma Apostòlica dels 

Jesuïtes a Lleida, en un acte fes-

tiu que va tenir lloc al pati del 

col·legi dels Maristes, animat per 

la seva comunitat educativa. 

L'endemà el grup es va tras-

lladar a la localitat de Palau 

d'Anglesola, on van rebre una 

cordial benvinguda per part d'a-

lumnes de l'escola d'aquest mu-

nicipi, l'alcaldessa, entitats locals 

i un bon nombre de veïns i veï-

nes. Des d'allà, acompanyats 

també per joves del col·legi Je-

suïtes Lleida, van caminar fins a 

Verdú, poble natal de Sant Pere 

Claver, en el qual van poder visi-

tar el Santuari i tenir un espai de 

celebració. 

Ja el dijous, des del Santuari 

de Sant Pere Claver de Verdú 

van caminar fins Tàrrega, on van 

ser rebuts pel consistori i, d'allí es 

van traslladar a Montserrat amb 

autocar. A Montserrat van poder 

visitar el Monestir acompanyats 

per un dels monjos de la comu-

nitat benedictina. I al vespre, a 

Monistrol, com havia passat ja a 

les diferents poblacions que els 

han acollit, van viure unes hores 

d'intercanvi cultural i festiu, amb 

danses i mostres de cultura po-

pular, a les quals els pelegrins 

van correspondre també amb 

música i dansa pròpia de la se-

va cultura. 

L'últim dia de ruta van cami-

nar de Montserrat fins a la Cova 

de Sant Ignasi a Manresa, on 

van poder conèixer la Cova, així 

com celebrar el final del seu pe-

legrinatge. L’endemà es van 

traslladar a Barcelona, on van 

ser acollits al Casal Loiola, abans 

d’emprendre el viatge de torna-

da cap als seus països. 

Els joves sirians han estat 

acompanyats per persones que 

han volgut caminar al seu costat 

en alguns dels trams de la ruta, 

alguns jesuïtes i laics/ques vincu-

lats a la Companyia de Jesús, 

però també veïns i veïnes de les 

poblacions per les quals ha anat 

passant la caminada. També 

sou moltes les institucions, em-

preses i associacions que heu 

mostrat la vostra capacitat d’a-

collida, sigui cedint espais per a 

l'allotjament, proporcionant avi-

tuallament, o participant en les 

activitats culturals. A tots i totes 

volem us donem les gràcies per 

la vostra generosa implicació. 

Creiem que la iniciativa Ca-

mins de Hospitalitat ha estat per 

a tots i totes una oportunitat per 

caminar al costat de persones 

migrants i refugiades i crear es-

pais de trobada. Aquesta expe-

riència en confirma en el desig 

de ser terra d’acollida, promou-

re la cultura de l’hospitalitat i 

treballar la inclusió. 

Rebeu una cordial salutació, 

Llorenç Puig SJ 

ACOLLIDA ALS SIRIANS. 
Nota d'agraïment del delegat dels jesuïtes  

Entitats que hi han col·laborat: 

• Ajuntament de Palau d’Anglesola 

• Ajuntament de Verdú i oficina de turisme 

• Ajuntament de Tàrrega 

• Ajuntament de Monistrol  

• Associació Amics de Sant Pere Claver  

• Associació Alba i Lluís (autor dels Arrugats)  

• Abadia de Montserrat i P. Sergi d'Assís  

• Centre Pastoral de Montserrat  

• Casal Loiola  

• Colla Sardanista Somnis del Pla  

• Colla Sardanista Montserrat de Lleida  

• Col·legi Maristes Montserrat de Lleida 

• Coral Maristes 

• Cova de Manresa  

• Esbart Dansaire de Monistrol  

• Església Parroquial de Tàrrega 

• Escola Arnau Berenguer de Palau d'Anglesola  

• ESADE  

• Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi 

• Forn Farré de Sucs  

• F. ROCA  

• Fundació Migra Studium 

• Fundació Arrels – Sant Ignasi 

• Gegants de Monistrol  

• Grallers de Verdú  

• Hostatgers del Palau d'Anglesola 

• Institut Borja de Bioètica 

• Joaquim Nohales, de Monistrol    

• Josep Minguell 

• Jesuïtes Educació  

• Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis Joan XXIII 

• Jesuïtes Lleida – Col·legi Claver 

• Orfeó Monistrol 

• Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida 

• SHERS 
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V 
an ser tres dies intensos 

de compartir amb per-

sones magnífiques, vin-

culades a les obres dels Jesuïtes 

de l'Estat Espanyol. En total 160 

participants entre jesuïtes i 

laics.  La intensitat d’aquells dies 

ens va posar en contacte amb 

nosaltres mateixos, amb testimo-

nis i amb experiències  personals 

de molta gent bona. A més a 

més, Loiola té quelcom d’espe-

cial, difícil d'explicar, si no s'hi ha 

estat. És un esperit, que té a veu-

re amb l'Esperit de Jesús, tal com 

ens ensenya Sant Ignasi a viure'l. 

Val a dir que els jesuïtes estaven 

en minoria, però allà tots ens ve-

iem iguals, seduïts pel mateix 

Jesús. 

L’objectiu del Encuentro de 

Provincia consistia en promoure 

el sentit del cos apostòlic i la mis-

sió compartida, uns dies i un 

temps per crear comunitat en 

una província que fa els seus 

primers passos i on es van treba-

llar eixos temàtics com: Anar a 

les fronteres; el discerniment i la 

planificació provincial; actualit-

zar el servei de la fe i la missió 

compartida. 

L'experiència va ser quelcom 

vivencial... És a dir, xerrades, ta-

llers, moments de compartir, pre-

gària... que ara, amb una mira-

da a tot el que vam treballar i 

compartir t'adones de la seva 

importància. T'adones que for-

mes part d'una engranatge molt 

i molt important. T'adones que 

per tota la província dels SJ s'es-

tà fent molta feina... Les Fronte-

res a les quals s'enfronta, no sols 

la Companyia de Jesús, sinó la 

societat en general..., i quins han 

de ser els mecanismes a moure, 

per tal de poder anar a aques-

tes fronteres i treballar-hi... Fron-

teres de tot tipus: socials, gene-

racionals i, sobretot, personals!. 

T'adones que els laics s’han de 

sentir com som una peça més 

en aquest engranatge de la 

Companyia... T'adones del signi-

ficat i la importància de la missió 

compartida. 

 

Plataforma Apostòlica Local 

de Lleida (PAL) 

Eduard Tomàs,  

Toni Riera 

 Ma. Teresa Hidalgo i  

Rosa Ma. Majoral 

 

Lleida, 22 de juny de 2018 

“III ENCUENTRO DE PROVINCIA DE ESPAÑA” AL CENTRE 

D’ESPIRITUALITAT DEL SANTUARI DE LOIOLA: 
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J 
a fa uns anys i fruit del pro-

cés d'integració de les pro-

víncies jesuïtes a Espanya el 

21 de juny de 2014 es va consti-

tuir la nova província jesuïta d'Es-

panya, unificant en una sola 

“Província” les cinc províncies 

que hi havia: Aragó , Bètica, 

Castella, Loiola i Tarraconense. 

La Companyia de Jesús a 

Espanya va quedar llavors orga-

nitzada territorialment en Plata-

formes Apostòliques. (PAL). Les 

Plataformes Apostòliques Locals 

(PAL) agrupen jesuïtes, laics, co-

munitats i obres d'un territori de-

terminat, que treballen coordi-

nadament. Existeixen, a més, 

dues Plataformes Apostòliques 

Territorials (PAT), que aglutinen 

diverses PAL i que comprenen 

territoris que, per característi-

ques eclesials, culturals, històri-

ques i lingüístiques, constitueixen 

un context específic de missió. 

Són les PAT Loyola i Catalunya. 

Aquesta nova estructura té 

com a finalitat: “.... dissenyar i 

dur a terme plans en comú. 

Aquests plans comuns han de 

cercar tant sinèrgies entre les 

activitats pròpies de cada ins-

tància com assolir objectius 

apostòlics, segons les línies del 

Projecte Apostòlic de la nova 

Província, de major impacte i 

que no serien possibles d’assolir 

anant cadascú pel seu comp-

te”. 

A Lleida ja fa uns cinc anys 

que aquesta plataforma va fent 

el seu camí. La nostra PAL Lleida 

esta constituïda per: Les Comu-

nitats de Jesuïtes de Lleida i Rai-

mat, el Col·legi Claver, la Parrò-

quia de Sant Ignasi, la Fundació 

Sant Ignasi/Arrels, la CVX-Xavier, 

i la Congregació de “Las Hijas 

de Jesús” (Alcarràs). També es 

fa càrrec del Santuari de Sant 

Pere Claver de Verdú. 

Aquest curs 2017/2018 co-

mençà amb una gran mala noti-

cia, la greu malaltia del P. Joan 

Suñol, que deixà trastocats a tot 

l’equip. Es presenta amb molts 

canvis: 

• Al Col·legi Claver pren el re-

lleu en la Direcció General la 

Sra Lourdes Torrelles 

• El nou rector de la Parròquia 

de Sant Ignasi és el P. Roger 

Torres s.j. 

• La CVX també canvia la presi-

dència. Sen fa càrrec l’Anto-

nieta Aldabó. 

• A la comunitat de les  

“Jesuitines” també hi ha can-

vis de personal. 

• S’inaugura finalment l’ “Espai 

LA COVA” que ha d’acollir els 

“joves magis” i els membres 

de la CVX-Xavier 

 

Es planteja el repte d’aquest 

curs: Elaboració PLA ESTRATEGIC 

2018-2020. Com somien la 

PAL_LLEIDA?  

Altres esdeveniments: 

La Fundació ‘Amics de Cla-

ver’ treballa actualment en tres 

eixos o projectes socials: 

• El projecte del Secà 

• Jambatan (pont entre escola i 

Sudan del Sud) 

• Arrels 

 

El dia 21 d'octubre festa es 

feu l’homenatge al P. Ribalta pel 

seu 99è aniversari. Al seu torn 

s'aprofitarà per presentar el seu 

llibre "Cartes de Sant Ignasi". 

El dia 29 d'octubre es feu la 

celebració d'agraïment de tota 

la Comunitat ignasiana al P. Jo-

an Suñol per la seva gran tasca 

apostòlica després de 25 anys 

de rector a la Parròquia. Hi ha 

un gran reconeixement al seu 

testimoni i missió, realitzada es-

pecialment per la seva gran pro-

funditat evangèlica en la lluita 

RESSONS PAL LLEIDA CURS 2017/2018 
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d’activitats i trobades en 

aquests darrers mesos. En espe-

cial, cal destacar la Cloenda 

que es va fer el primer cap de 

setmana de maig, en què es 

van aplegar infants, famílies, mo-

nitors que han anat passant du-

rant aquest temps per l’Esplai. En 

acabar, es va fer la lectura del 

“manifest: #40ANYSTENIMJA”. 

També al gener hi va haver la 

trobada ampliada PAL LLEIDA. Es 

tracta de l’encontre múltiple de 

membres de les diferents enti-

tats. Algunes de les activitats 

més importants són les següents: 

Dibuix gràfic de les obres i missi-

ons ignasianes a Lleida. Xerrada 

del P. Josep Rambla, amb el títol 

“La figura d’Ignasi de Loiola: el 

seu testimoni configura la nostra 

Identitat i Missió”. Treball perso-

nal, grups,....Reflexions i posada 

en comú. Totes aquestes activi-

tats van deixar molt bon regust 

entre el personal assistent. 

Durant la resta del curs s’han 

continuat treballant els diferents 

projectes propis de cada entitat 

i, a la vegada, ha anat prenent 

forma el Projecte Apostòlic de la 

PAL de Lleida. 

Finalment el dijous 7 de juny, 

es va fer a la parròquia l’Eucaris-

tia d’acció de gràcies, on les 

diferents entitats, en comunitat, 

van gaudir de l’espai de troba-

da on es va poder compartir 

diferents experiències viscudes 

durant aquest darrer curs. 

Dins del marc de l’Hospitali-

tat, cal tenir present també l’a-

collida que s’ha fet aquests dar-

rers dies a un grup de refugiats 

sirians, que fa anys participen de 

l’experiència de pelegrinatge 

per diferents països d’Europa en 

memòria del jesuïta P. Frans van 

del Lugt. Aquest jesuïta que va 

viure a Síria durant 40 anys, fins 

que va ser assassinat a Homs, 

l’abril del 2014.  El P. Frans sj, ja 

organitzava caminades per di-

versos indrets de Síria, convidant 

a participar persones de dife-

rents orígens, ètnies i religions, 

treballant així el diàleg, la convi-

vència i la pau. Enguany han 

triat fer una part del camí igna-

sià que va de Loiola a Manresa. 

Han fet parada a Lleida on la 

nostra comunitat els ha rebut 

juntament amb la comunitat 

dels Maristes i els ha acollit i 

acompanyat fins a Verdú, en 

una etapa del seu viatge. 

 

Emili Reimat 

per recuperar la dignitat dels 

més necessitats. S'aprofita 

aquesta celebració per fer el 

canvi de rector (Roger Torres). 

Presideix l'Eucaristia el bisbe Sal-

vador. 

La matinada del 18 de no-

vembre mor a Lleida el P. Juan 

Suñol. “El noi de Natzaret ha es-

tat sempre per al Joan un Com-

pany i l’Amic més íntim de la se-

va vida. Encara jovenet, en Jo-

an, un escolta que ens deia que 

“havíem de deixar el món millor 

del que l’havíem trobat”, ja va 

entregar la seva vida a Jesús 

perquè ell en fes el que volgués. 

I segons la seva fe, que és la 

nostra, ara són junts per sempre; 

i potser que Jesús li està dient: 

“Joan, recordes aquell jove, mig 

perdut en la vida, que tu vas 

ajudar a viure amb dignitat i 

goig la seva vida?” I en Joan: 

“Ah, sí”. I Jesús: “Doncs era jo!! 

Recordes aquella família a qui 

faltava casa, menjar, roba per 

vestir... doncs era jo!!” (Paraules 

del P. Ramon Fabregat) 

Al gener es fa la Cloenda del 

40è aniversari de la Parròquia i 

comença la preparació del 40è 

aniversari de L’ESPLAI SANT IG-

NASI, que ha portat una sèrie 

NOU CALENDARI DE CELEBRACIONS D’ESTIU 

(Del 1 de juny al 16 de setembre) 

 

-Eucaristies diàries de dimarts a dissabte a les 20 h 

-Eucaristies dels diumenges i festius, a les 10 h i a les 20.30 h 

 

-La festa de Sant Ignasi, 31 de juliol, a les 20.30 h 

-La Mare de Déu d’Agost, 15 d’agost, a les 10 h i les 20.30 h 

 

Es suspenen temporalment les misses següents: 

 

Els dilluns a les 20 h 

Els diumenges a les 11.30 h i a les 13 h 
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E 
l 15 juny, vam anar a l’esta-

ció per rebre el Manolo 

Fortuny. Se’l veia cansat. 

Quatre dies després, el 19, quan 

marxava, la seva cara resplen-

dia. Es veia ben clar que marxa-

va amb el sentiment d’haver 

estat acollit a Lleida amb interès 

i  afecte. 

Van ser dies molt plens de 

trobades reunions i visites. El 

Banc de Recursos (BdR) i la par-

ròquia ens l’estiràvem mútua-

ment. 

Només arribar, abans d’ins-

tal·lar-se a casa dels jesuïtes, el 

Francesc Villanueva, responsa-

ble del BdR Lleida, el va conduir 

a La Mañana i al Segre, per uns 

intervius. Suposo que tothom ha 

pogut llegir aquests articles a 

plena pàgina i amb fotos.  

Reunió i més reunions, a la 

seu del Banc de Recursos, amb 

el Grup del Tercer Món, dinar 

amb els voluntaris que han viat-

jat al Txad... El BdR, acaba d’en-

viar un contenidor amb un trac-

tor i tots els seus arreus, més pla-

ques solars, una bomba d’aigua 

per un reg gota a gota, etc...El 

Josep Mª Veà ha viatjat diverses 

vegades a Kyabé, acompanyat 

d’altres voluntaris especialistes 

en electricitat, conducció d’ai-

gua, mètodes agrícoles o de 

ramaderia, per instal·lar el mate-

rial enviat i sobretot, formar els 

que l’han d’utilitzar perquè 

aquest utillatge doni un bon ren-

diment. 

Al Grup de Tercer Món ens va 

parlar llargament del projecte 

de lluita contra la mutilació geni-

tal de les nenes. Posa la pell de 

gallina saber com ho fan, amb 

CRÒNICA D’UNA VISITA ANUNCIADA. 

una fulla d’afaitar, i per les con-

seqüències que els hi queden 

per a tota la vida. Però la pressió 

social és molt forta. Un jove no 

voldrà mai casar-se amb una 

noia sense aquesta mutilació. 

Malgrat ha estat prohibida per 

la llei, es perpetua impunement, 

per interessos inconfessables dels 

caps de pobles. 

També vam desplaçar-nos a 

Sarroca per veure tot el material 
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acumulat en els magatzems del 

J.M. Veà: Tractors, picadora, cul-

tivadors, manegues, material 

donat lliurament per particulars 

per solidaritat amb els progra-

mes del BdR. Tot plegat té un 

valor crematístic molt elevat. 

Però el més difícil és l’enviament 

del contenidor a unes terres tan 

llunyanes, que triga almenys tres 

mesos en arribar. S’ha de pagar 

el transport, s’han de pagar les 

duanes a cada frontera que es 

creua. Això vol dir que es neces-

sita finances que ajudin a pagar 

les despeses d’enviament. L’hort 

familiar va donar idees pràcti-

ques al Manolo, completades 

per la visita als horts de Rufea. 

En Francesc Villanueva, tam-

bé ens conduí a la Cooperativa 

d’Alcarràs “Fruits de Ponent” 

que ens va deixar utilitzar els seus 

hangars i molls de càrrega per 

omplir el contenidor que marxa-

ria directament d’Alcarràs al 

Txad. El Manolo va poder pre-

sentar el seu agraïment als direc-

tors de la Cooperativa. 

El Manolo es va fer present a 

totes les misses del dissabte i diu-

menge per saludar la comunitat 

cristiana de la parròquia i agrair 

l’interès i les ajudes rebudes. En-

tre les cotitzacions mensuals, la 

rifa, les col·lectes i donatius pri-

vats, hem pogut oferir-li 5.000€ . 

L’associació d’apostolat de la 

lectura hi va afegir 1.500 € 

Acabada la Missa del dissab-

te, vam passar al sopar solidari 

amb plats deliciosos preparats 

pels comensals i, sobretot, per 

les comensales. Durant el sopar 

es va rifar la bicicleta i una plan-

ta molt bonica. La planta li va 

tocar a na Rosa María Marsal, 

membre del Grup de Tercer Món 

de la parròquia, amb el numero 

0261, i la bicicleta va ser per a 

una educadora social de l’Esco-

la Llars Infantils Torre Vicens, na 

Maria Roigé.  

Des d’aquestes ratlles rebeu 

l’agraïment del Manolo per la 

vostra acollida i la vostra gene-

rositat. En marxar de Lleida, la 

seva cara resplendia...  

 

P. Ramon Ribas 
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S 
’acaba el curs… Aquest 

any ha estat complicat per 

moltes circumstàncies soci-

als i polítiques. Hem viscut mo-

ments de dolor intens, amb la 

mort del P. Joan Suñol. Ens hem 

mig refet per poder-nos mirar els 

uns als altres, adreçar-nos de 

nou a Jesús i expressar-li de nou 

la gratitud per tot el que rebem 

dia rere dia. Ens hi cal esforçar i 

restar convençuts que si som 

amb Ell, som portadors d’espe-

rança… 

I és així com ens proposa Je-

sús que visquem: a contracor-

rent de les actituds deshumanit-

zadores dels qui ostenten el po-

der a qualsevol preu; fent resis-

tència als criteris econòmics ex-

pansius, impersonals; denunciant 

les desigualtats creixents entre 

els qui tenen molt i els qui només 

es tenen a ells mateixos; ajudant 

a confiar en el germà com el 

valor d’unitat que Jesús demana 

als seus deixebles; facilitant el bé 

comú i la solidaritat amb els qui 

pateixen, optant per la justícia 

entre els pobles i les persones... 

I sovint, a prop nostre, es sen-

ten veus que ignoren els desà-

nims i es mostren compromeses 

en aquesta voluntat. Ens parlen 

de Déu a la Terra i proclamen 

que és possible el Regne enmig 

d’aquest món. En molts casos 

són veus anònimes, de treball 

callat i honest, però 

altament transforma-

dor. Són persones que 

promouen llaços, que 

construeixen camins 

d’acostament a l’a-

mic, però sobretot al 

germà desconegut. 

D’altres vegades, 

reconeixem germans 

nostres que han estat 

a primera fila, que 

hem pogut observar la 

fermesa en les seves 

accions i la convicció 

d’una humanitat possi-

ble, a l’estil de Jesús. 

Són persones conegu-

des a la Parròquia, a 

qui els devem que s’hagin mos-

trat coherents, per-

què contagien hu-

manitat i expressen 

la bellesa. Al llarg 

del present curs, a 

tres d’ells se’ls ha 

reconegut pública-

ment la seva trajec-

tòria des de dife-

rents institucions. 

Parlem de...: (*) 

El Dr. Joan Viñas, a 

qui s’ha concedit la 

Insígnia d’Or de la 

Professió de metge 

per la seva dedica-

ció professional i per 

la defensa d’una 

d e o n t o l o -

gia al servei dels paci-

ents.  

El professor i escriptor 

Jordi Pàmias, que ha 

rebut el Premi Nacional 

de Cultura, per la seva 

trajectòria poètica 

constant al llarg de la 

seva vida, amb una po-

esia que desperta espe-

rança davant de les 

visions fatalistes. 

L’exdirectora d’Arrels 

- St Ignasi, Natàlia Mén-

dez que ha estat reco-

neguda amb la Meda-

lla a la Solidaritat de la 

Paeria de Lleida per la 

seva tasca al davant d’una or-

ganització dedicada als més 

desafavorits de la societat lleida-

tana. 

A tots tres els felicitem i els 

encoratgem perquè continuïn 

endavant amb la seva tasca 

compromesa i els demanem 

que ens en facin partícips.  

 

Equip de Comunicació 

 

*Es pot trobar més informació 

sobre tots tres a les següents pà-

gines web: 

 

• https://goo.gl/MD944U  

• https://goo.gl/D2cYBe 

• https://goo.gl/Beqffh  

ALGUNES PERSONES DE LA PARRÒQUIA DE ST IGNASI 


