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“Joves, no renuncieu al millor de la vostra joventut, no observeu la vida 

des d’un balcó. [...] deixeu brollar els somnis i preneu decisions. Arris-

queu, encara que us equivoqueu. No sobrevisqueu amb l’ànima anes-

tesiada ni mireu el món com si fóssiu turistes. Feu enrenou! [...] Si us plau, 

no us jubileu abans d’hora.” ChV 143 

A 
quest curs l’Església ha treballat el Sínode dels joves. De les mol-

tes conclusions que podem extreure en destaquem quatre: el 

procés de treball, el jove, el discerniment i l’acompanyament.    

La pluralitat i la manera de fer d’un sínode marca la manera de com 

ha de fer l’Església segons Francesc.  

  “... som conscients que no es tracta només de crear noves activitats i 

no volem escriure «plans apostòlics expansionistes, meticulosos i ben 

dibuixats, propis de generals derrotats» (EG 96). Sabem que per ser 

creïbles hem de viure una reforma de l'Església, que implica la 

purificació del cor i canvis d'estil. L'Església ha de deixar-se modelar, 

realment, per l'Eucaristia que celebra, com font i cimal de la seva vida: 

la forma d'un pa fet de moltes espigues que partim per a la vida del 

món. El fruit d'aquest Sínode, la decisió que l'Esperit ens ha inspirat a 

través de l'escolta i el discerniment, és el de caminar amb els joves, 

anant cap a tots per testimoniar l'amor de Déu. Podem descriure 

aquest procés parlant de sinodalitat per a la missió, és a dir, sinodalitat 

missionera: «La posada en acció d'una Església sinodal és el pressupost 

indispensable per a un nou impuls missioner que involucri tot el Poble de 

Déu» [...] «El camí de la sinodalitat és el camí que Déu espera de 

l'Església del tercer mil·lenni »”  (DF 118) 

El papa emfatitza que no ha estat un sínode de la joventut, sinó del 

joves. I agafant de rerefons l’evangeli dels deixebles d’Emmaús proposa 

una pastoral que personalitzi, acompanyi i ajudi al discerniment.  

Us convido a pregar uns pels altres aquest estiu i, en especial, pels 

joves. Pels nostres joves monitors i monitores d’activitats d’estiu. Que 

descobreixin, enmig de la natura i en la tasca d’educar els infants, una 

manera contemplativa i servicial de trobar Déu. I també us animo que 

preguem pels joves nouvinguts a la nostra ciutat (prop de cinc-cents 

trenta a les comarques de Lleida) que trobin en nosaltres el somriure de 

l’acollida i l’hospitalitat.   
P. Roger Torres 

Rector 

PARRÒQUIA DE SANT IGNASI DE LOIOLA—LLEIDA JUNY 2019 
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 ESGLÉSIA, MARE I CREU.  
Una reflexió serena sobre els casos d’abusos dins l’Església 

Preguntes del nivell de justícia, 

moral. “Com es pot restablir la 

confiança amb una institució que 

ha fet tal cosa”, “Com patiran les 

víctimes”, “Com es reinsereix una 

abusador”, ... 
Respostes 

Tenim una Església amb 

e s t r u c t u r e s  i  s i s t e m a 

d’organització antic. Això fa que 

les respostes siguin algunes d’elles 

maldestres, arribin tard i sonin 

com a insatisfactòries. Moltes 

d’aquestes respostes semblen 

que vagin a la defensiva i mirin 

poc les víctimes. També és veritat 

que hi ha una campanya 

mediàtica molt forta, però això 

no justifica que es prioritzi la 

imatge de la institució i el bé de 

les persones damnificades. 

També cal dir que hi ha 

exper iències  d’ inst i tucions 

d’església que s’han sabut 

apropar a l’escolta, a denunciar i 

voler reparar el dany, però un sol 

cas en una parròquia, en un orde 

religiós o una escola concertada 

repercuteix a tot el cos eclesial. 

Jutjar 

Hem vist la situació i hem vist 

com ens afecta. Més enllà dels 

sentiments i les preguntes 

emocionals, quines són les 

preguntes més crítiques que ens 

hem de fer?  

La societat  ha anant 

guanyant en sensibilitat davant 

les injustícies i el no inhibir-se i 

callar alhora de denunciar-les. La 

v iolència de gènere ,  e l 

malt ractament  infant i l , la 

divers i tat  sexual . . .  Certes 

denúncies que avui veiem com a 

lògiques, fins fa ben poc eren 

silenciades per por. Por a un 

sistema patriarcal, dominant, 

autoritari. Com podem anant 

guanyant en aquesta sensibilitat 

davant del que és just, el treure la 

por a la denúncia, la creació 

d’entorns sans i segurs...? 

Actuar 

Ens enfrontem a temes que 

demanen respostes institucionals, 

però com sempre els grans canvis 

es venen donant per una 

conscienciació de la base. Què 

podem fer?  

Enumero actituds que poden 

ajudar. Encara que sigui obvi, 

recórrer a la pregària. Pregar per 

les víctimes, pels agressors, per la 

institució. La pregària ajuda a 

tenir una actitud neta i serena 

davant dels fets. També ens cal 

prendre mesures que ajudin a 

crear entorns segurs i amables. 

Crear aquest espais ens demana 

ser curosos i evitar actituds 

ingènues. Tot això sense caure en 

obsessions i mantenir el sentit 

comú.  Act ualment  t enim 

protocols que hem de conèixer. I, 

en tot cas, recórrer a la conversa 

d’ajuda dels uns amb els altres. 

I en un altre ordre de coses, 

ens cal actualitzar la imatge de 

l’Església. Com voldríem que fos 

aquesta Església? Una Església 

que estigui a la defensiva o una 

Església que es mostri com llevat? 

(Lc 13, 18–21 / Jn 16, 33). Hem 

parlat altres vegades del canvi 

del context social i de com 

l’Església s’ha de situar en un 

temps de post-cristiandat. En 

aquesta línia, ens hi pot ajudar el 

nou projecte apostòlic dels 

jesuïtes a Espanya. 

Ramon Piñol 

Grup de Revisió de Vida 

A 
quest és el darrer tema i li 

dedicarem una única ses-

sió. Dedicarem un temps 

a compartir com hem viscut l’a-

llau de notícies sobre abusos dins 

de l’Església. Ens manquen espais 

d’escolta respectuosa i de con-

versa amb to espiritual que per-

metin poder parlar de temes que 

molts cops ens hem de callar.  

Veure 

El primer trimestre hem estat 

sacsejats per una tirallonga de 

casos d’abusos a persones 

menors i vulnerables per part de 

membres d’Església. Molts 

d’aquests casos comesos per 

part de religiosos i preveres i 

també per educadors. La majoria 

d’aquests fets són antics. Davant 

d’aquests fets sorgeixen molts 

sentiments contrariats, moltes 

preguntes i respostes que mai són 

suficients. 
Sentiments 

Aquí podem compartir els 

sentiments que ens genera això. 

Els sent iments poden ser 

contradictoris, simultanis i poden 

anar evolucionant. L’allau de 

notícies que rebem a diari i la 

intensitat amb què venen o 

marxen fa que una cosa que 

hem rebut i ens ha impactat al 

cap de dos mesos ja ni ens afecti.  

Quins sentiments hem tingut i 

ens han quedat? 

Sentiments d’indignació, ràbia, 

justícia, indiferència, sorpresa, 

pena, estimació, ... 

Preguntes 

Q ui n e s  p r e g u nt e s  e n s 

sorgeixen? Les preguntes poden 

ser de diferents nivells. Algunes 

més emocionals, altres més 

personals, altres més racionals 

com sociològiques o morals... 

Preguntes com: “Això ja fa 

temps que es sabia”; “Això és fruit 

d’un altre temps”; “Això no pot 

ser veritat”; “Per què passa 

això?”... 

Altres preguntes que ens 

venen sobre això és perquè ha 

canviat la concepció de la 

sexualitat en la societat, la 

manera d’encobrir els temes 

davant una autoritat en altres 

temps... 
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Horari de les eucaristies: 
De dimarts a dissabte: a les 20:00 h 

Els diumenges: (castellà) a les 10:00 h 

  a les 20:30 h 

• Els dilluns la parròquia romandrà tancada i 

no hi haurà servei litúrgic. 

• L’eucaristia de les 13.00 es reprendrà el diu-

menge 22 de setembre 

• Les eucaristies dels dilluns es reprendran a 

partir del 9 de setembre  

HORARI PARROQUIAL D’ESTIU:  
del 25 de juny al 15 de setembre de 2019 

Festivitats d’ESTIU  
St. IGNASI,  

dimecres 31 de juliol  a les 20:30 h 

Mare de Déu d’agost,   

dijous 15 d’agost  

  (castellà) a les 10:00 h 

  a les 20:30 h 

Adreça:   

Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA  -  973 271099 

 

Web: http://www.stignasi-lleida.org   Correu: secretaria@stignasi-lleida.org  

COMIAT DE LA CATEQUESI D’INFANTS  

Trini Catalán Carrera 

http://www.stignasi-lleida.org
mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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M 
AG+S Lleida el compon 

un grup nombrós de 

joves que provenen 

alhora de diferents àmbits i in-

drets: Esplai St. Ignasi, Esplai La 

Plaça, Esclat de Songs, Estiu Cla-

ver, Grups de Confirmació, 

Grups MAG+S. 

Per aquesta raó, fer un resum 

del Curs resultaria, en principi, 

una tasca força extensa, dona-

da les múltiples activitats que 

ofereixen i realitzen els joves... 

Per exemple, el nombre d’ac-

tivitats que porten a terme els 

monitors dels diferents esplais i 

grups d’esclats i colònies serien 

incomptables, donada la perio-

dicitat setmanal o quinzenal 

amb les que les realitzen... sense 

tenir en compte les excursions, 

caps de setmana o trobades 

amb altres esplais germans que 

arriben a realitzar. 

O per aquesta raó, poder no-

menar i explicar les sessions que 

han pogut realitzar els grups de 

Confirmació o grups MAG+S al 

llarg de tot aquest curs. 

Si més no, entre tot això hi ha 

un quelcom, un rerefons que 

uneix a aquests joves en totes les 

seves activitats, dinàmiques o 

moments de trobada. La parau-

la MAG+S. És a dir, no voler aco-

modar-se en el seu dia a dia i 

anar cap a la recerca de viure 

amb intensitat, donant el màxim 

d’un mateix, amb un estil de vi-

da cristià i ignasià. I que res millor 

que poder-ho viure amb comu-

nitat. 

És per això que, pa-

ral·lelament a tota la tasca que 

fan els grups al llarg del curs, 

també s’ha procurat cuidar 

aquest esperit de Comunitat. Les 

Trobades MAG+S (un dissabte al 

mes), la Vetlla de Nadal 

(compartida amb la resta de 

joves de la Delegació de Lleida), 

l’arbre de Nadal (promogut per 

Esclat de Songs en col·laboració 

amb ARRELS), el mític partit de 

futbol de Nadal, el recés MAG+S 

(peregrinatge de cap de setma-

na Montserrat-Manresa), la Pas-

qua Jove (amb la resta de joves 

MAG+S de Catalunya)... Dies, 

moments i situacions que han 

intentat propiciar un espai de 

compartir, de trobada i d’inter-

canvi. 

Acaba un curs, posant els ulls 

en el següent. Amb una motiva-

ció i desig de crear, vetllar i pre-

gar per una Comunitat MAG+S. 

MAG+S Lleida 

MAG+S, L'EXPRESSIÓ DEL JOVENT A SANT IGNASI 

Són dos quarts de set de la 

tarda. Ja ho tenim tot preparat: 

obres penjades, cartells engan-

xats, les gerres amb llimonada 

casolana ben fresquetes... Sort 

del Pipi (Galeria Indecor) que 

ens ha ajudat molt i estem nervi-

osos. Esperem que comencin a 

arribar els primers visitants a l'ex-

posició.  

Arriba la Tele i els primers curi-

osos que volen descobrir art 

amb un llenguatge creatiu, in-

clusiu i que emociona. No venen 

per les obres (que també), sinó 

pel procés que ha portat als ar-

tistes fins aquí.  

L’Art és un llenguatge que 

facilita connectar amb les emo-

cions, implica pensar, ser creatiu 

i prendre decisions. Per arribar 

fins a avui, hem passat primer a 

visitar, des d’octubre, sis exposi-

cions en diferents museus de Llei-

da (Centre d’Art la Panera, Cai-

xaForum, Fundació Sorigué, Mu-

seu de Lleida i Museu d’Art Jau-

me Morera). Després n'hem fet 

el comentari, hem produït un 

nou concepte de l’obra i hem 

fet una reflexió final... Arriba ja el 

gruix de persones. La sala és pe-

tita, fa calor, les converses es fan 

sentir. Comentaris de l’obra, riu-

res, abraçades. Els nois arriben, 

avui són artistes. Aquest taller els 

ha permès una introspecció indi-

vidual, donant un espai de crea-

tivitat, cultura, oci i autoconeixe-

ment. Ha estat on s’ha aportat 

un granet de sorra als progra-

mes de Reinserció i Acompanya-

ment. On persones que pateixen 

addiccions, exclusió i sensellaris-

me han pogut recuperar la dig-

nitat i una reinserció social. 

Tothom vol que els expliquin les 

obres, volen fotografies i, fins i tot, vo-

len comprar les obres. Hi ha disputa 

per una obra, molts compradors! 

ART, EMOCIÓ, INCLUSIÓ 
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vuit parelles, assistits pel P. Ra-

mon Ribas que és el nostre Con-

siliari. Fem un servei diocesà. 

Aquest curs vam començar 

estudiant quina podia ser la línia 

de treball que actués com a fil 

conductor en la nostra formació. 

Vam decidir que en les nostres 

reunions adoptaríem la dinàmi-

ca del “Rellotge de la Família”, 

una proposta de la CVX-

Espanya que s’està aprofundint 

en diversos centres d’atenció a 

la família. 

Durant l’any hem pogut 

acompanyar diverses parelles 

en el seu procés de preparació 

al matrimoni. Veiem que, última-

ment, està disminuint molt el 

nombre de parelles que es ca-

sen per l’Església. Fa cinc anys 

preparàvem prop d’un centenar 

de parelles; actualment no arri-

ben a 25. 

A més a més, de l’acompa-

nyament i preparació al matri-

moni volem recordar que el 

CPM és un moviment associat; 

formem part de la Federació 

Internacional de Centres de Pre-

paració al Matrimoni (FICPM); 

això implica que dins de la nos-

tra formació es fan, a nivell de 

l’Estat, unes Jornades Nacionals 

(aquest any van ser a Benica-

sim) i també altres d’Internacio-

nals (aquest curs s’han celebrat 

a Oporto –Portugal-) Mirem sem-

pre que alguna parella de moni-

tors del nostre equip pugui assistir

-hi en representació de tots. 

Finalment, remarcar que a les 

Jornades Nacionals de Pastoral 

Familiar de la Companyia de 

Jesús, celebrades al febrer a 

Barcelona, la preparació al ma-

trimoni va ser el punt central de 

les jornades i el CPM un model a 

seguir dins de la Província. 

Com a grup, estem compro-

vant que es fa necessària una 

renovació. Renovar-nos, particu-

larment i també amb noves per-

sones que puguin entrar a for-

mar part d’aquest equip. Neces-

sitem saba nova. És una missió 

molt engrescadora. La mateixa 

missió et renova i et fa estar al 

dia. També el treballar en equip 

fa que uns ens estirem dels al-

tres. Per últim, pertànyer a un 

moviment supra-parroquial ens 

ajuda a estar més oberts al món.  

Equip CPM Lleida 

Actualment formem l’equip 

EQUIP CPM, DE PREPARACIÓ MATRIMONIAL 

I ara penso en com hem arri-

bat aquí. Qui ens ha fet arribar 

aquí? Qui ha aconseguit que els 

nois creguin en ells mateixos, qui 

ha fomentat l’accés a la cultura 

i qui ha participat en la relació 

dialògica de l’art. La nostra vo-

luntària, Chus Oteyza. Ella és la 

que, amb els seus coneixements 

i passió per l’Art, ha acompa-

nyat als nostres nois fins a acon-

seguir aquesta exposició que, a 

hores d’ara, té més de 50 perso-

nes gaudint-la, preguntant i 

emocionant-se. Perquè l’art no 

és exclusiu d’uns quants, sinó 

que és una eina que permet fer 

una transformació social, des 

d'una experiència enriquidora i 

gratificant. 

Ens acomiadem, ja van que-

dant menys persones a la sala. 

Les restes de la llimonada i el 

buit espacial de la sala ens diu 

que és hora de recollir. Ells estan 

contents, això és l’important. 

Han fet un llarg recorregut per 

arribar aquí i aquesta experièn-

cia no els la pot traure ningú. Art, 

Emoció, Inclusió... 

Arrels - Sant Ignasi 
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condicions, les estratègies pro-

posades són, acumulativament, 

la 1 i la 2. La segona estratègia 

estaria definida pels textos del 

Servent Sofrent (especialment els 

poemes 3r i 4t: Is 50,4-9 i 52,13-

53,12), on es procura irradiar un 

mirall d’innocència per tal d’ero-

sionar la consciència de l’ata-

cant. Sovint la desobediència 

per excés (a favor de l’agressor) 

pot completar aquesta estratè-

gia, que cal treballar sobretot 

buscant perdonar l’altre cons-

tantment. Finalment, l’últim es-

cenari és el d’esclavatge (C), 

una opressió a mig-llarg termini 

en desigualtat de condicions, 

que deixi la víctima atrapada i 

sense mitjans. En aquest cas, 

caldrà combinar les estratègies 

1, 2 i 3. La tercera estratègia es-

taria definida per les tres propos-

tes d’actes no violents que Jesús 

inspira amb els contraexemples 

de Mt 5,38-41. Anem a fer una 

pinzellada de cada text. 

L’estratègia 1 (Mt 5,42-48)es 

troba a la penúltima sentència 

de les 6 principis del Sermó de la 

Muntanya. Com diu Mt 5,17 no 

podem entendre que són 

“substitucions” que Jesús fa a la 

Llei de Moisès, sinó propostes 

d’anar al cor del que volia la 

Llei, no quedar-se a mig camí. 

En aquest text sobre l’amor a 

l’enemic i pregar per qui ens 

persegueixen, el text pretén co-

municar una certesa: Déu tracta 

els seus fills segons la seva digni-

tat, no segons els seus actes. Per 

tant, si algú és enemic teu, trac-

ta’l segons la seva dignitat hu-

mana, no segons el que t’hagi 

fet. Perquè també Déu fa ploure 

sobre dolents i bons, ell és dife-

rent de la lògica humana: tu 

també, imita’l. 

L’estratègia 2 (Is 50,4-9 i 52,13-

53,12) es basa en el text del Ser-

vent, que històricament fou l’au-

topresentació literària d’una 

part d’Israel deportada a Babilò-

nia després de la destrucció de 

Jerusalem (586 aC) per tal que 

fos acollit per la resta que es 

quedà, i que entenguessin que 

no tenien uns més culpa que 

altres, sinó que els deportats (el 

Servent) carregaren les culpes 

de molts. Així va revelant mica 

en mica el sentit del sofriment en 

uns preciosos poemes que re-

produeixen un judici final on Déu 

ofereix una sentència que enal-

teix dalt de tot el Servent, i que 

salva fins i tot el botxí a través 

d’ell, que l’hereta com a botí de 

la guerra no violenta lliurada per 

a recuperar-lo. El poema parla 

del Servent com a leprós, exclu-

sió màxima del poble: el fet que 

Déu esculli precisament el més 

A 
bans de comprendre les 

propostes no violentes 

que ofereix la Bíblia, és 

important aprofundir en per què 

la violència és efectiva, i poder 

així copsar com la no violència 

pot revertir el mecanisme. Un 

agressor sol mantenir el seu im-

peri violent a través de dos me-

canismes: en primer lloc, creant 

una atmosfera de por per tal 

d’assegurar la obediència de la 

víctima, i tenir-ne així el control. 

En segon lloc, animalitzant-la i 

menyspreant-la per tal de justifi-

car la impunitat de qualsevol 

acte per esclafar-la. Aquests dos 

mecanismes es reverteixen amb 

la no violència: en primer lloc, la 

iniciativa d’una acció no violen-

ta trenca el control exercit per la 

por sota aquest missatge: “la 

teva por no aconseguirà sotme-

tre la meva voluntat: assumiré 

qualsevol sacrifici”. Això desesta-

bilitza l’agressor, que perd el 

control. A més, l’acció no violen-

ta també reverteix l’animalitza-

ció de la víctima: la creativitat i 

el requisit inclusiu (tocar el cor) 

de l’acció no violenta són pròpi-

es de l’ésser humà, no dels ani-

mals, fet que subratlla implícita-

ment la dignitat humana. Com 

veurem, aquests mecanismes 

actuen en tota no violència. 

Després d’avaluar les propos-

tes bíbliques, podríem classificar-

les en tres estratègies acumulati-

ves i tres escenaris de conflicte 

possibles. Davant un escenari de 

tensió (A), on dues parts enemis-

tades en igualtat de condicions 

es disputen un recurs o decisió, 

la proposta bíblica constarà de 

practicar l’estratègia 1 definida 

amb el text de Mt 5,42-48 

(estimar l’enemic). Primordial-

ment caldrà treballar-nos interi-

orment per a relativitzar el que 

ens diferencia, i estimar amb 

sobreabundància. Davant un 

escenari d’assalt (B) que consti 

d’una agressió puntual contra 

una víctima en inferioritat de 

DESARMAR ELS INFERNS.  

PRACTICAR LA NO VIOLÈNCIA DE JESÚS, AVUI * 
a càrrec del P Joan Morera, sj 
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troben en relació vertical de do-

minació). Si bé la llei del Tal·lió 

(ull per ull, dent per dent) prete-

nia minimitzar la venjança des-

proporcionada fins a una pro-

porcionalitat, Jesús proposa se-

guir aquesta línia imaginària fins 

al final: no resistir (violentament) 

el malvat. Per a fer-ho, proposa 

tres actes inspiradors (l’altra gal-

ta, l’altre vestit i l’altra milla) per 

tal que siguem capaços de cre-

ar-ne de nous a partir d’allò que 

els uneix. En totes tres es pretén 

portar una llei injusta fins a l’ex-

trem del ridícul, a través d’un 

acte creatiu que reclami digni-

tat i que descontroli la domina-

ció per la por que subjugava la 

víctima. Jesús ens proposa així 

exclòs per a incloure tots els po-

bles ens parla molt avui. En les 

nostres comunitats, quan 

col·loquem al centre el més ex-

clòs, “inservible”, rebutjat, per tal 

d’incloure’l i tenir-ne cura, és 

quan Déu pot salvar millor tots 

els membres, fent-los davallar 

vers el servei i l’amor pels últims. 

Aquesta manera d’irradiar amor 

que proposa el Servent fa de 

mirall a l’agressor per desarmar-

lo mica en mica, en la superfície 

o en el seu interior. 

Finalment, l’estratègia 3 (Mt 

5,38-41) es fonamenta en una 

altra sentència dins el Sermó de 

la Muntanya que Jesús proposà 

davant dels malvats (avui en 

podríem dir opressors, perquè es 

actuar amb estratègies de deso-

bediència per excés per buscar 

humanitzar una relació pura-

ment opressora, desmuntant la 

indefensió i sacsejant així l’interi-

or de l’agressor perquè reaccio-

ni. 

* 3a sessió del Seminari 

"Desarmar els inferns. Practicar 

la no violència de Jesús, avui" 

de Cristianisme i Justícia  

A 
quest cap de setmana és 

el de la transició entre el 

final de l’escola i l’inici de 

les colònies i casals d’estiu. Les 

colònies esdevenen espais inclu-

sius on conviuen infants i joves 

de procedències territorials, cul-

turals i socioeconòmiques diver-

ses, però constatem una ten-

dència que s’imposa: la polarit-

zació en els estils de criança. 

D’una banda, ens trobem 

infants de famílies híper-

protectores. Són les que 

acompanyen amb el cotxe 

l’autocar fins a la casa de 

colònies o truquen per saber si 

han dormit bé. També solen 

demanar als educadors que 

continuïn la seva sobreprotecció 

i no els facin parar taula, ni fer-se 

el llit, ni menjar peix si no els ve 

de gust. L’escriptora Eva Millet 

anomena hiperpaternitat 

aquest estil de criança, que, 

malgrat ser benintencionada, és 

una de les causes de la baixa 

autoestima i poca tolerància a 

la  f rust ració d’ infants  i 

adolescents. 

D’una altra banda, ens 

trobem en la mateixa colònia 

amb infants amb una minsa 

atenció familiar, generalment 

causada per  d i f icu l t a t s 

socioeconòmiques. Són nens i 

nenes que s’han hagut de fer 

càrrec de si mateixos i sovint dels 

seus germans, assumint unes 

responsabilitats que no els 

pertoquen, com fer-se el dinar o 

posar rentadores. Hi trobem 

famílies d’entorns socialment 

vulnerables, en moltes ocasions 

monomaternals, amb dificultats 

per atendre els fills. Penso en 

mares i pares desplaçats del seu 

lloc d’origen, mancats d’una 

xarxa de parents pròxima i amb 

feines precàries de moltes hores 

per poder sobreviure. La seva 

experiència familiar, amb 

freqüència, prové de cultures on 

tot l’entorn educa, criats entre 

famí l ies nombroses; però 

exerceixen la paternitat en 

entorns urbans inhòspits tot 

cercant un futur millor. 

La infància, avui, es debat 

entre la hiperatenció de les 

c lasses  benestant s i  la 

desprotecció causada per 

carències socioeconòmiques. 

Les activitats de lleure i d’acció 

socioeducativa són una de les 

vies per trencar els efectes de 

les creixents desigualtats. Els 

infants amb més manca 

d’atenció troben en el lleure un 

espai sense sobreproteccions, 

amb uns referents adults, els 

educadors, que esdevenen un 

nou model de relacions 

afectives. Els infants en situació 

de vulnerabilitat gaudeixen d’un 

espai de benestar, ordre i 

calma. 

En definitiva, les colònies són 

espais perquè els infants visquin 

com a nens i nenes i creixin com 

a persones. 

Josep Oriol Pujol i Humet,  

LA POLARITZACIÓ DE LA CRIANÇA* 
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No tots els números són posi-

tius. Una tendència decreixent, 

que es repeteix durant els últims 

anys, és el temps que passen els 

usuaris al web: Durant el curs 

2016-2017, els usuaris invertien 

una mitjana de 3 min i 6 segons 

a llegir les notícies o a navegar 

pel web. Al curs 2017-2018, 2 min 

i 11 segons. I durant aquest 2018-

19, només 1 min i 46 segons. 

Aquesta mateixa tendència se 

segueix en el consum de contin-

guts web i això està relacionat 

amb la manera en què consu-

mim Internet: la majoria dels in-

ternautes accedeixen a Internet 

a través d’un telèfon mòbil i això 

fa que tingui grans conseqüènci-

es sobre la manera de consultar 

la informació i navegar en gene-

ral. Tenim Internet al palmell de 

la mà i aquesta accessibilitat ens 

invita a estar connectats cons-

tantment, però per altra banda, 

l’interval de temps que dedi-

quem al consum de continguts 

s’estreny. En tot cas, el web té 

un públic més conservador i no-

més un 39% hi accedeix a través 

d’un telèfon mòbil. 

Una altra dada curiosa és la 

geogràfica. Per primer cop, els 

usuaris dels quals es coneix la 

ubicació que ens han visitat 

més, ho han fet des de Barcelo-

na (956 usuaris). En segon lloc, 

des de Lleida ens han freqüentat 

624 usuaris, seguit per Madrid, 

Girona i Sant Cugat del Vallès, 

entre altres. 

Xavi Garcia 

Equip de comunicació 

WEB DE SANT IGNASI 


