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els intents d’encaixonar i oblidar 

allò que ha alimentat l’ànima 

dels nostres pobles.” 

I en mig de la tempesta, en 

mig de l’alarma, ens sentim més 

units, amb més desig de saber 

els uns dels altres, amb més 

desig de Déu i més confiança 

que només junts i només amb Ell 

tenim posada l’esperança.  Us 

continuo animant que enmig 

d’aquests dies, sense poder ser 

presents a l’eucaristia de la 

comunitat, seguim units amb la 

pregària. Una de ben senzilla és 

l’aturada que fem tots al migdia, 

abans de cada àpat. Que el 

gest de beneir la taula 

esdevingui una oració bonica 

d’agraïment pel do tenir el pa a 

taula i un moment privilegiat 

perquè en família preguem per 

les persones que estimem i les 

que sense conèixer fan possible 

que la vida sigui possible.   

Tocats per aquesta realitat 

de l’estat d’alarma i oberts a 

l’esperança iniciem la Setmana 

Santa i el camí cap a la Pasqua.  

La Pasqua d’enguany no serà 

eufòrica (potser molts cops hem 

confós l’eufòria amb la 

vertadera alegria).   Que la 

contemplació d’aquests dies 

sants ens ajudi a guanyar en 

profunditat el sentit de la 

pregària, el sentit del servei 

silenciós i a posar la nostra 

esperança en Jesús. 

Oh, Pare, Déu! 

Que alimenteu tots els ocells del 

món, 

beneïu aquesta terra vostra, 

donant salut als nostres cossos i 

consol als nostres cors. 

Amén 

 

P. Roger Torres 

Rector 
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H 
a vingut ràpid i ens ha 

agafat desprevinguts. 

Encara comentaven com 

ens exageraven i en fèiem acu-

dits per treure’n ferro fins que el 

virus s’ha fet hoste de persones 

que coneixem. I en mig d’a-

questes preses hem après ha 

confinar-nos. Alguns massa 

apretats i altres massa sols.  I 

enmig d’aquest trasbals el pla-

neta sembla que ens hagi dit 

que volia fer quaresma. I els car-

rers estan sense fum, el cel més 

net, tot més silenciós. Tot més 

silenciós fins que arriben les vuit 

dels vespre i aquí també, com 

una celebració conjunta, sortim 

a aplaudir per agrair al personal 

sanitari, les caixeres del super-

mercats, ... I amb un altre ritme 

hem re-après el valor de la co-

munitat, compartint l’eucaristia 

des del televisor, a veure’ns units 

en la pregària, i fent llista de 

noms tot el dia pel cap i pel cor 

pensant com estan les persones 

que estimem.   

Com deia el Papa a la seva 

intervenció del 27 de març fent 

referència al passatge de 

l’evangeli de “la tempesta 

calmada” (Mc 4, 35):  El virus ha 

vingut en el nostre capvespre, 

descobrint-nos junts en la 

mateixa barca. Sorpresos per la 

tempesta i interpel·lats per Jesús. 

“La tempesta desemmascara la 

nostra vulnerabilitat i deixa al 

descobert aquelles falses 

seguretats supèrflues amb les 

que havíem construït les nostres 

agendes, els projectes, rutines i 

prioritats. Ens mostra com 

havíem deixat dormint i 

abandonat el que alimenta, 

sosté i dona força a la nostra 

vida i la nostra comunitat. La 

tempesta posa en evidència tots 

mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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 CONSELL PARROQUIAL 
Per ser així hem d’avançar 

en: a) un nou model d’estructu-

ra comunitària on Crist i l’assem-

blea són el centre; b) en el dis-

curs de l’Hospitalitat com a ma-

nera arrelada d’acollir i obrir-nos 

als altres i al món;c) ser focus de 

pregària, potenciant les eines 

ignasianes de la pregària, l’a-

companyament, la reflexió i la 

mirada atenta de la realitat; d) 

una comunitat que posa aten-

ció en la cura de la casa comu-

na i e) avançar perquè el nostre 

espai físic tingui el caliu i la soste-

nibilitat necessària per dur a ter-

me el conjunt d’activitats apos-

tòliques. 

Per tot plegat es va creure 

convenient fer un consell extra-

ordinari el 2 d’abril, que vam po-

der fer a la tarda per Skype. A 

banda d’interessar-nos per la 

nostra situació personal i per la 

de la comunitat, es va acordar 

que la comunitat de jesuïtes de 

Lleida celebraria els oficis del 

dijous, divendres i dissabte sants 

des de casa seva per Youtube.  

També volem fer saber que 

estem connectats en xarxa i la 

parròquia està activa a través 

de les xarxes socials, així com els 

responsables dels diferents grups 

que integren la nostra comuni-

tat. Per tant dir-vos que no esteu 

sols davant d’aquesta situació 

tant terrible. I és amb aquest mis-

satge d’esperança que aca-

bem de forma virtual el consell 

del dos d’abril. 

Consell Pastoral Parroquial 

A 
tesa la situació que vivim, 

amb pocs dies, hem ce-

lebrat dos consells parro-

quials; un d’ordinari el 13 de 

març i un altre d’extraordinari el 

dijous dos d’abril. 

L’ 11 de març entre altres 

qüestions es va fer una avalua-

ció de com havia anat la festa 

d’aniversari de la parròquia. Els 

membres del Consell coincidim 

en el fet que la celebració de 

l’eucaristia fou molt bonica, par-

ticipativa i amb força assistèn-

cia, ben al contrari de la festa 

de la tarda on no hi va haver 

molta afluència de públic. 

En un altre ordre de coses, 

pel que fa al pla pastoral de la 

diòcesi ja hem enviat el nostre 

treball al bisbat i, a mode de 

conclusió, sorgeixen tres aporta-

cions principals: a) cal més for-

mació de laics, els quals també 

s’haurien d’incorporar a l’estruc-

tures de govern; b) és necessari 

treballar més per la sostenibilitat 

tant pastoral com econòmica i 

c) El mapa pastoral de la diòcesi 

s’ha de redibuixar. 

L’altre treball presentat al 

consell encara es troba en fase 

d'elaboració, però malgrat tot 

podem aportar una primera visió 

de la feina feta. Actualment es-

tem en la fase de visió, és a dir: 

definir de forma acurada allò 

que volem treballar. Avancem 

cap un model de comunitat cris-

tiana on Crist és al centre de la 

vida de les famílies i dels joves. 

Una parròquia que sigui comuni-

tat, hospitalària, verda i bonica.  

INSCRIPCIÓ A LES XARXES DE LA PARRÒQUIA 

Per inscriure't a la llista de distribució de la 

Parròquia per Whatsapp, només cal que afe-

geixis el telèfon 682 70 95 03 

a la teva llista de contactes i hi enviïs un 

whatsapp amb el teu nom i cognoms i la 

 paraula "alta". 

Per rebre el TRUC al teu correu electrònic, pots subs-

criure't entrant a la web de la parròquia (http://

www.stignasi-lleida.org/) i omplint el formulari de 

subscripció.  

També et pots inscriure al TRUC en aquesta altra 

adreça http://eepurl.com/dpcvsz  

Altres canals de comunicació:  Instagram (IG) : @jesuitescat 

 Web: www.pregaria.cat 

 Youyube (YT): jesuitescatalunya 

 Twitter:  #AcasaAmbDeu  

http://www.stignasi-lleida.org
http://www.stignasi-lleida.org
http://eepurl.com/dpcvsz
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Volem pensar a mesos vista, per tornar a planificar, però no ho podem fer, perquè el destí immediat 

ja no depèn de nosaltres.  

En una entrevista al doctor Clotet, investigador de renom mundial, diu que a partir d'ara haurem d'in-

vertir més en salut, en la de les persones, la dels animals, la de la terra, la de la natura, la del planeta... la 

"salut total". Ja no es pot entendre d'altra manera.  

Nosaltres, al nostre nivell ens preguntem, com estem a la comunitat?, perquè també volem cuidar-

nos els uns dels altres. 

persones que treballen a prime-

ra línea i gràcies a tots i totes els 

que, com nosaltres, ens quedem 

a casa i, d’aquesta manera, 

també ajudem. 

Pau i be. 

Esplai - Sant Ignasi 

Des de l'Esplai ens hem posat 

en contacte amb totes les famíli-

es per saber de primera mà com 

estan vivint aquesta situació ex-

traordinària... i informar que l'ac-

tivitat seguirà de forma telemàti-

ca fins que no ens sigui possible 

retrobar-nos un altre cop.  

L'equip de monitors/es estem 

experimentant les dificultats que 

suposen aquest confinament i, 

tanmateix, això ens motiva a 

aguditzar l'enginy i la creativitat 

per seguir-nos sentint ben pro-

pers! Amb la il·lusió intacta i amb 

el convenciment que seguirem, 

passi el que passi, ens veiem avi-

at! 

Fer comunitat en temps de coro-

navirus - P. Ramon Ribas 

La memòria del meu mòbil ha 

quedat saturada de tants What-

sApps que he rebut. He hagut 

d'esborrar vídeos, pregàries bo-

niques, paraules del Papa Fran-

cesc, per deixar espai als nous 

missatges que van arribant. No 

em sap pas greu haver esborrat 

fotos antigues que m’agrada-

ven molt. Es la nostra manera de 

continuar fent comunitat virtual 

en aquest temps de confina-

ment, i no per això la comunitat 

és menys viva.  

D’alguna manera, els diversos 

grups parroquials a què perta-

nyo, ens anem retrobant units 

per un afecta mutu i per un 

desig de que tot vagi bé: sem-

pre hi trobo, implícitament o ex-

plícitament, una pregunta: Com 

esteu? I si hi ha algun problema, 

ens comprometem a pregar els 

uns pels altres. 

Tercer món, Vida creixent, 

Pastoral de la Salut, Cristianisme i 

Justícia (EIDES), Voluntaris d’alfa-

betització o de guarderia,  

Grups de Revisió de Vida, cada 

grup va fent patent el carisma 

propi, que continua animant als 

seus membres: us envio algunes 

mostres de la seva vida. 

El grup Tercer Món:  

Recordem que el 21 de març 

fa 40 anys que va ser martiritzat i 

el Lucho Espinal, a Bolívia, 

COM ESTEM? 

Comunitat CVX-Xavier 

En aquest context que estem 

vivint on tot és tant diferent, 

des de CVX intentem viure en 

pau, acompanyant-nos en la 

distància. A través del Whatsapp 

comú compartim reflexions i pre-

gàries, ens preguntem com es-

tem nosaltres i els del nostre vol-

tant. 

Preguem per tots i ens unim 

en una pregària. Tenim una pro-

posta de pregar a les 12 del mig-

dia tots els que podem. També 

fem reunions on-line per escoltar

-nos i acompanyar-nos. 

Per a nosaltres, un moment 

de molta llum va ser la pregària 

compartida per videoconferèn-

cia amb altres membres de CVX

-Espanya. Ens vam trobar més 

de 300 persones el dia 28 de 

març, coincidint amb el dia 

mundial de CVX. Va ser una vi-

vència de comunitat de fe molt 

profunda. 

Esperem que la resta de 

grups estigueu bé i visqueu amb 

pau i serenor aquesta aturada 

forçosa. Tenim moltes ganes de 

trobada, ens sentim comunitat i 

probablement en la nostra me-

mòria quedarà gravat l'esclat 

Pasqual d'aquest any. 

Comunitat al cor. 

Catequesi de primera comunió 

Les persones que formem l’e-

quip de catequesi de 1a Comu-

nió, catequistes i famílies, estem 

be i desitgem que tota "aquesta 

aventura" ens ajudi a ser millors 

persones i més amics de Jesús.  

El nostre agraïment a totes les 
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(germà de l’Ignasi Espinal que 

va viure molts anys a l’antiga 

residència de Crist Rei i a l’Esglé-

sia de la sang). També ressalten 

que pocs dies després Monse-

nyor Romero també va ser assas-

sinat mentre celebrava l’Eucaris-

tia en la capella de les monges 

que l’hostatjaven.  

Per altra banda, el proppas-

sat dia 22 de febrer vam tenir el 

comiat, millor dit, un nou a re-

veure del P. Rafa de Sivatte que 

se n'ha tornat a El Salvador. Els 

diners que el Rafa ha pogut dis-

posar aquest any per les beques 

d’aquells joves, per diferents 

conceptes, són 10662,45 euros. 

En nom d’ell, i de totes les perso-

nes que ho heu fet possible, us 

donem sincerament les gràcies. 

I, encara, una altra notícia 

del Manolo Fortuny sobre el co-

ronavirus al Txad. Sembla que 

nosaltres comencem una llarga 

sortida  de la pandèmia, però al 

Txad i a Kyabé, ara comencen. 

El Manolo està espantat del que 

podrà passar, donada la feblesa 

de la sanitat pública i els cos-

tums contraris al que demana la 

lluita contra la pandèmia. Tant 

de bo les altes temperatures de 

la zona tropical acabin amb el 

virus. Preguem per aquest poble 

tant castigat per la pobresa, les 

rebel·lions i l'opressió d'un règim 

polític d'aparença democràtica 

però corrupte i injust. 

L’equip de Cristianisme i Justícia 

(EIDES)  

Amb llàgrimes i dolor, ha 

anul·lat la setmana d’exercicis 

oberts amb el nostre estimat  P. 

Adolfo Chércoles, sobre el dis-

cerniment espiritual. I amb més 

dolor i sang encara, el tercer 

seminari sobre “La realitat dels 

separats i divorciats i la diversitat 

sexual”. Anul·lat no, ajornat per 

a quan sigui possible. 

La Pastoral de la Salut  

Ha estat molt activa, enviant 

tots els horaris de les misses del 

diumenge en els diferents canals 

Tv perquè tots els confinats pu-

guin unir-se a la celebració eu-

carística des de casa. Els interes-

sats poden preguntar-ho a qual-

sevol membre de la Pastoral de 

la Salut i els donarà els dies i ho-

res. També ens informen de les24 

hores de pregària, en directa, 

des del camarí de la Verge del 

Pilar, amb missa tots els dies a les 

9, i rosari a les 19. Els interessats, 

sapigueu que es poden seguir 

els oficis de Setmana Santa des 

de Roma.  

Alguns membres del grup han 

pensat que valia la pena oferir 

alguns motius que ens fessin riure 

en aquests moments en que no 

hem de perdre el sentit de l’hu-

mor, segons el Papa Francesc. 

El grup de Vida creixent.  

Els voluntaris i voluntàries de l’es-

cola d’emigrants i de la guarde-

ria,  

També ens intercanviem in-

formacions i reflexions importants 

sobre el que estem vivint i ens 

posem al corrent dels uns i dels 

altres. El que ens te una mica 

inquiets és el no tenir informació 

de la vida dels nostres alumnes i 

amics. Que el Senyor els guardi i 

ens acompanyi a tots. 

Fragment de la carta de Manolo Fortuny sobre el coronavirus 

al Txad  

(Podeu llegir la carta sencera a la Web de la parròquia: 

https://bit.ly/2UFzSxS) 

H 
ace tiempo que no comento cosas, pero el dichoso 

virus que llama a las puertas de este país está suponi-

endo un revolcón muy grande en todos los aspectos 

de la vida social. Desde hace dos semanas, el gobierno está 

lanzando una campaña informativa que hace que me si-

enta viviendo como en una pesadilla, de la que despierto a 

ratos y pienso que no es posible que llegue lo que nos anun-

cian por la entrada del virus que tantos estragos ha hecho 

entre vosotros y que aquí no se portará mejor por la pobreza 

inmensa de medios que tenemos para hacerle frente, y por-

que todas las medidas que nos proponen son medidas senci-

llas pero imposibles de asumir pues son. ¿Cómo conseguir 

abandonar la tradición multisecular de la comida en común 

frente a dos recipientes para todos los comensales, uno el de 

la bola de mijo y el otro el de la salsa, donde cada uno de 

los comensales pellizca la bola de mijo y la sumerge con su 

mano en la salsa antes de llevárselo a la boca? Si nos llega 

el virus, ¿cómo vivir el confinamiento en las familias de Kya-

bé, en cuyos barrios están siempre retozando revueltos los 

niños?Y si finalmente llega el virus, ¿cómo conseguir que la 

gente no acuda masivamente a los actos fúnebres que se 

prolongan durante varios días? 

De momento, oficialmente existen 7 casos de infectados 

declarados por las autoridades sanitarias, aislados en un 

centro abierto en un barrio de la capital. 

Hace 4 días contacté con Leopoldo Labrín médico en 

Goundi y me decía:“Espero que estés bien: acá hasta el cu-

ello con epidemias de meningitis, sarampión y esperando a 

ver qué pasa con el covid-19, salvo que no estemos ya en 

medio sin saberlo” 

Os deseo lo mejor para que salgáis de ésta con fuerzas 

para abordar la nueva realidad del país. 

Un abrazo muy grande:   

Manolo Fortuny 

https://bit.ly/2UFzSxS
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Equip de Litúrgia 

Al grup de litúrgia durant la 

Quaresma habitualment ens 

ocupem de la preparació i refle-

xió per a la Setmana Santa i 

també per la celebració de la 

Pasqua. 

Durant la preparació de les 

celebracions cada any ens cos-

ta poder saber per endavant qui 

estarà a Lleida per col·laborar 

en els oficis de Setmana Santa. 

Enguany tots estem “A casa 

amb Déu” i les circumstàncies fa 

que ens “Quedem a casa” 

aquest temps de preparació és 

intens per tots nosaltres, doncs 

cada dia d’aquesta Quaresma 

vivim l’angoixa de la incertesa, 

compartim la soledat i el pati-

ment de molta gent, no sols vi-

vim confinats, també vivim confi-

ats que arribarà la Pasqua i ens 

alliberarem de tots els virus. 

Els joves MAG+S 

Durant aquests dies, el joves 

MAG+S no hem volgut perdre 

l’esperança i la motivació per 

continuar treballant, reinventant-

nos i  adaptant-nos a la nova 

situació. La vida dels grups ha 

pogut continuar gràcies a les 

noves tecnologies. D’aquesta 

manera, els grups de Confirma-

ció, els dos grups MAG+S, com 

els equips d’Esplai comparteixen 

el seu dia a dia. 

#aCasaAmbDéu serà el fil 

conductor d’aquests dies de 

pasqua. Punts de pregària al 

matí, grups per compartir abans 

de dinar, els oficis al vespre... tot 

per poder viure i celebrar 

aquests dies de Pasqua Jove. 

#TotAniràBé 

Catequesi Especial 

Atesa la situació excepcional 

dels moments actuals que estem 

vivint i, des del punt de vista de 

l’educació, ens estem adaptant 

a treballar amb les eines tecno-

lògiques interactives per apren-

dre i encomanar tasques als in-

fants i joves per repassar contin-

guts, oferir espais de joc, activi-

tats diverses de música, educa-

ció física i seguir una rutina el 

més normalitzada possible. Ca-

dascú a casa seva!  

Estem preocupats per aquells 

infants més vulnerables, els que 

no tenen recursos ni condicions 

dignes per viure amb qualitat, 

com podem fer l’acompanya-

ment i el creixement personal en 

l’aprenentatge del dia a dia.  

Maite Beaumont 

Aprenentatge 

Visc el confinament amb 

tranquil·litat, amb esperança 

que tot acabarà aviat. Segueixo 

pel whatsapp i la televisió. l'àn-

gelus i les misses que retransme-

ten des de Roma, amb el Sant 

Pare. 

La setmana que bé és SETMA-

NA SANTA. És temps de recolli-

ment, de reflexió per esmenar. 

Per poder viure la PASQUA DE 

RESURECCIÓ amb plenitud reno-

vada. 

Pregaré per a tota la humani-

tat, perquè tot això que estem 

vivint serveixi a tots/es per ser 

més humils. 

Lourdes Garriga 

“PARROQUIANS A PRIMERA LÍNIA” 

E 
ls darrers dies les nostres 

vides han fet un gir. Està-

vem acostumats a fer mil 

coses alhora, endinsats en la ruti-

na; potser havíem perdut de vis-

ta l'essencial… i, de cop, ens 

hem vist obligats a parar, a es-

coltar-nos més a nosaltres matei-

xos, a passar temps amb els de 

casa… i, cadascú des del seu 

espai, ens estem adaptant a 

aquest nou dia a dia. 

Nosaltres, com a treballadors 

de l'àmbit sanitari, també ens 

hem vist abocats a aquest canvi 

sobtat. Per a tots és coneguda 

la reorganització en l'atenció 

sanitària que s'ha hagut de fer a 

contrarellotge per intentar acollir 

tot el que venia, la falta de ma-

terial (tant de protecció com 

per a tractament), el gran nom-

bre de contagis dels professio-

nals… Però seguim al peu del 

canó, intentant portar una mica 

del Regne de Déu als nostres 

dies, a la nostra feina. 

Encara que vaig cada dia a 

l’hospital, jo no em considero en 

primera línia ni de bon tros. Faig 

atenció telefònica de pacients 

de la nostra consulta. 

Tots els pacients i familiars 

amb els que he parlat són perso-

nes amb patologia que no té a 

veure amb el coronavirus. El seu 
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mal es diu “por”. La por ens pot 

fer molt prudents en la situació 

en què vivim, però també molt 

inconscients, fins al punt de tenir 

por de venir a l’hospital a posar-

se un tractament  realment ne-

cessari. 

Crec que bàsicament el que 

faig és escoltar, tranquil·litzar, i 

fer-los saber que no estan sols. 

Que encara que no vinguin a la 

consulta presencial, hi som.” 

Blanca Michans 

“I, enmig de tota aquesta 

voràgine, segueix obrint-se pas 

la vida. Les embarassades se-

gueixen el seu curs i ens hem 

hagut d’adaptar per mantenir-

ne el seguiment essencial però 

mirant d’establir mesures de pro-

tecció per a elles i per a nosal-

tres.  

No puc evitar pensar que, 

dins de l’hospital, tinc la sort de 

treballar en la bombolleta del 

paritori, on intentem fer possible 

que les parelles donin la benvin-

guda al seu nadó en l’ambient 

més càlid i proper que puguin, 

intentant mantenir aquest mo-

ment especial per a ells. Però, 

personalment, se’m fa dur i difícil 

transmetre aquesta proximitat i 

tendresa quan les parelles acu-

deixen espantades i amb por a 

l’hospital, i les rebem tan tapa-

des que, com qui diu, sols ens 

veuen els ulls rere les ulleres de 

protecció. Així que, estem 

desenvolupant l’enginy per tal 

de seguir oferint aquesta calide-

sa i crear un vincle proper amb 

la parella per tal que puguin se-

guir tenint un bon record de l’ar-

ribada al món de la seva criatu-

ra.” 

Maria Reimat 

“Cada dia em poso i em trec 

diverses vegades l’equip de pro-

tecció. Cal fer-ho seguint bé tots 

els passos i malgrat fer-ho repeti-

dament demana molta concen-

tració. Faig aquest ritual en clau 

de pregària harmònica i de con-

fiança. Sóc ben conscient  de la 

part del meu cos que protegiré. 

Primer un bon rentat de 

mans; Senyor et demano perdó 

per les carícies que he deixat de 

fer, les encaixades que he evi-

tat, els cops a l’espatlla que, per 

egoisme o mandra, he negat a 

qui ho necessitava. 

Em poso els guants, el primer 

parell, l’altre serà la darrera cosa 

que em posi, que  impediran al 

malalt sentir el meu tacte, la ca-

lidesa i tendresa de les meves 

mans. Senyor, hauré de ser crea-

tiva per fer arribar el poder gua-

ridor de les teves mans quan les 

posaves sobre els malalts. 

Em col·loco les ulleres de pro-

tecció o una màscara que em 

dificulten tenir una visió nítida de 

la persona a la qual atendré, i 

que a ell l’impedeixen veure’m 

bé els ulls, la meva mirada. Se-

nyor, malgrat aquesta barrera 

que els meus ulls transmetin l'a-

mor de la teva mirada a 

Zaqueu. 

M’enfundo en la bata plastifi-

cada, la lligo darrere el coll i a la 

cintura, m’arriba fins als peus, 

cap zona del meu cos ha de 

quedar descoberta. Aquesta 

indumentària m’apropa a les 

dones musulmanes que ama-

guen el seu cos sota la seva ro-

ba i prego per elles. 

Senyor, la teva presència, la 

teva llum que habiten en mi, 

queda amagada. Per fer brillar 

aquesta llum hauré de posar-la 

en un prestatge ben alt, clar que 

a la teva claror cap foscor no li 

fa ombra. 

Quan ja he acabat tot el ritu-

al, em presento a tu que conei-

xes i estimes la meva persona i, 

cap equip de protecció t’impe-

deix cridar-me pel meu nom.” 

Mercè Almirall 

Atenta, dispuesta y cuidando 

Este virus ha cambiado tantas 

cosas... parece mentira que un 

microorganismo haya podido 
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èxodes,... I gairebé sempre ens 

preguntem: i jo com puc aju-

dar? Què carai puc fer per millo-

rar les condicions d’aquesta 

gent que pateix tant? 

Tots i cadascú de nosaltres, 

quan triem el nostre futur pen-

sem, de ben segur, en aportar 

quelcom que faci millorar el nos-

tre entorn i, de retruc, el món. És 

per això que jo vaig triar ser met-

ge, per ajudar als qui estan 

malalts i empatitzar amb el seu 

patiment. 

Personalment visc aquest mo-

ment intensament, amb màxim 

respecte i màxima precaució, 

evidentment, però sense por. Ja 

fa anys que treballo en una Uni-

tat de Cures Pal·liatives, atenent 

pacients al final de la seva vida, 

així com a les seves famílies, pro-

curant-los-hi una mort tranquil·la 

i serena, vetllant pel seu benes-

tar físic i emocional . 

En aquesta situació de pan-

dèmia, la meva feina i la de l’e-

quip de la unitat, de moment, és 

la mateixa. Rebem a l’hospital 

malalts pal·liatius de totes les 

edats, però aquest cop sense les 

famílies. Mai abans havíem vis-

cut moments tan intensos com 

aquests. Famílies que voldrien 

venir a acomiadar el seu estimat 

i no poden fer-ho perquè estan 

confinades, altres perquè estan 

atemorides, altres són lluny i no 

poden viatjar... Amb totes ells 

intentem mantenir un contacte 

diari per informar de l’estat de 

salut del pacient i procurem que 

pugui parlar amb el pacient per 

telèfon o bé establir una video-

conferència. L’objectiu és evitar 

que ningú es senti sol, empresa 

molt difícil en aquests dies. 

Nosaltres, metge, infermeria, 

auxiliars i personal de neteja, hu-

milment, ens convertim en la mà 

projectada de tots vosaltres al 

costat del pacient durant l’in-

grés i en el moment del seu tras-

pàs. 

La força dels nostres pacients 

i l’amor i agraïment de tots vos-

altres traspassa pantalles, ulleres, 

mascaretes i bates i ens arriba 

fins al cor. Gràcies 

Antoni Barceló 

alterar el orden establecido y 

amenazar nuestra salud y nues-

tras vidas obligándonos a reor-

denar las prioridades. Parece 

mentira que un microorganismo 

pueda generar tanto sufrimiento 

por hacernos enfermar y morir y 

por obligarnos a vivir esta experi-

encia aislados, más solos que 

nunca. 

A mí no me ha tocado estar 

en primera línea esta vez. Son los 

compañeros (celadores, auxilia-

res de enfermería, enfermeras, 

limpiadoras y médicos) de ur-

gencias, medicina interna y cui-

dados intensivos los que se han 

ocupado de los enfermos por 

Covid 19, posteriormente a ellos 

se han unido neumólogos, car-

diólogos, anestesistas, etc. etc. 

Para todos ellos mi reconocimi-

ento y agradecimiento por el 

trabajo realizado. Un trabajo fo-

calizado en la enfermedad pero 

también en la persona que sufre 

y en la familia que espera notici-

as en una forzosa distancia... 

Son días difíciles, en los que 

todo el hospital ha cambiado su 

dinámica de trabajo, donde se 

percibe la amenaza de un virus 

que no respeta a los profesiona-

les de la salud. Días en los que 

no nos vemos las caras porque 

todos llevamos mascarillas, en 

los que las reuniones son míni-

mas y a gran distancia. Días 

también en los que cada cual 

es capaz de ofrecer lo mejor de 

sí mismo, con gran generosidad. 

Días en los que no hay horarios 

ni fines de semana porque el 

objetivo es ayudar. Días en los 

que también seguimos cuidan-

do de pacientes que no sufren 

esta nueva infección pero sufren 

tantos otros problemas y los cui-

damos cuando vienen al hospi-

tal o por teléfono para que no 

tengan que salir de casa. 

Para mí son días de apren-

dizaje, de reconocer la fragili-

dad de la condición humana, la 

fragilidad de la vida, la de todos 

pero también de la mía. Son dí-

as para aprender a gestionar mi 

miedo, para conectar con lo 

profundo y transmitir calma, 

confianza, cercanía. Días para 

dar las gracias por el trabajo si-

lencioso de tantas personas. Son 

días para colaborar discreta-

mente en las tareas que se me 

encomienden, disponible para 

los cambios que se van produci-

endo en esta situación descono-

cida y cambiante. Son días para 

tener presente el sufrimiento de 

tantas personas concretas, de 

tantas familias por su angustia, 

miedo, incertidumbre, duelo... 

Son días también para cui-

darme y cuidar de mi familia. 

Para que cuando llegue a casa, 

el médico de la UCI, encuentre 

un entorno acogedor, espacio 

para expresar sus emociones y 

preocupaciones y pueda repo-

ner fuerzas para mañana que 

será otro día de intenso trabajo. 

Son días para volverme hacia 

dentro, encontrarme con el 

amor de Dios y hacerme su ins-

trumento.   

María Nabal 

Massa sovint, asseguts davant 

la televisió, assistim aterrits a notí-

cies de catàstrofes en forma de 

guerres, fam, injustícies socials, 



Truc informatiu 8 Març 2020 

 

barassada, la mare amb 88 a 

casa amb una cuidadora i una 

consogra a Llar de San Josep... 

però de moment estem tots bé, 

fet pel que hem de donar gràci-

es Déu. 

Ja veieu, una vida d'allò més 

normal. Però el que realment em 

fa patir és el panorama que 

quedarà després d’aquesta 

pandèmia, amb la destrucció 

de llocs de treball que produirà, 

el tancament d’empreses i, per 

tant, la baixada de productivitat 

que acusaran tots els sectors 

econòmics i industrials, l’atur que 

quedarà per a molts autònoms 

que no sabran com endegar de 

nou la seva feina... i, per altra 

banda, veus com els poderosos 

amb diners, de l’aigua remogu-

da en treuen profit a costa dels 

treballadors, les petites i mitjanes 

empreses i els autònoms. Senyor, 

quina vergonya. 

El que em queda més clar de 

com en sortirem, és que el pobre 

serà encara més pobre, i els paï-

sos pobres seran encara més 

pobres, perquè cada país del 

primer món, tindrà l’excusa per-

fecta de destinar els seus recur-

sos a reconstruir el seu país, sen-

se el mínim gest de solidaritat 

cap als països més pobres i en-

deutats. 

N’hi ha que diuen “d’aquesta 

en sortirem més enfortits, enfo-

carem la vida d’una altra mane-

ra, serem més curosos amb els 

altres i amb el planeta”. Però jo 

en tinc els meus dubtes: crec 

que, passat un temps, ningú se’n 

recordarà de la pandèmia i de 

l’estrall que va provocar i que 

cadascú tornarà al seu punt 

d’origen, dominats per l’ego-

centrisme, la competitivitat, la 

insolidaritat, l’afany de lucre,... 

Crec que cadascú de nosal-

tres, com a persones individuals i 

també com a Comunitat, ens 

hem de plantejar aquest des-

prés, preguntant-nos què po-

dem fer per incidir amb els del 

nostre entorn, per realment fer 

un canvi de valors, on el  que 

imperi sigui la solidaritat, el bé 

comú, el compartir, l'estar més 

atents a les necessitat de l’al-

tre,..., i com a Comunitat també 

tindrem reptes que assumir: 

¿com podem incidir en la socie-

tat del nostre entorn perquè 

aquesta faci un canvi de visió 

de la vida, on els valors de bé 

comú, solidaritat i tenir cura del 

planeta siguin els que s’imposin 

sobre tots els altres? 

No m’agradaria que ningú, 

després de llegir aquest escrit, li 

quedés el més mínim sentit de 

desesperança o desconsol. Més 

aviat tot al contrari. Que en 

acabar sortís més reforçat a ni-

vell interior que tot està per fer i 

que amb una ferma voluntat ho 

podem fer, i que tots junts, a ni-

vell Comunitari, ens en sortirem!!! 

Ramon Vicens 

H 
ola Comunitat. Avui som 

dia 2 d’abril , dia 21 de 

confinament. Divendres, 

dia 13 de març, va ser el primer 

dia que en vam autoconfinar a 

la casa del poble. 

Aquests dies us he de confes-

sar que no s’han fet feixucs: es-

tar en un poble i amb una casa 

amb patí és, en la situació actu-

al, un privilegi. Des d’aquest pri-

vilegi us voldria parlar. 

Són uns dies que a nivell per-

sonal, ens han unit més. Fem 

més coses junts i compartim les 

tasques de casa, tenim més 

temps per nosaltres, no tenim les 

presses del dia a dia i els néts 

que ens ocupen diàriament. 

Cada matí, quan ens llevem, 

fem 45 minuts d’exercici, una 

dutxeta, un esmorzar senzill per 

mirar de mantenir la línia, impor-

tant, i una estona de pregària. 

No ho havíem fet mai abans 

junts, per manca de temps, dè-

iem... 

Després toca anar a comprar 

a la botiga del poble caminant, 

neteja a fons d’alguna part de 

la casa. He de dir que en el meu 

cas una mica obligat, sempre 

ho veig tot net. Després una es-

tona de quiosc a l’ordinador i a 

la cuina. 

Dinar, veure noticies, migdia-

deta, música, llegir i quan ens 

n'adonem tornem a estar a la 

cuina fent el sopar. Sopar, una 

estona TV i a l’hora habitua al llit. 

Com veieu no fem res extra-

ordinari, tenim cada dia la possi-

bilitat de sortir a l’aire lliure una 

estona, però en canvi sentim 

neguit per tot el que està pas-

sant. Com pot ser que un simple 

virus pugui, de patac, trencar 

amb tot el que abans considerà-

vem normal i harmoniós, sense 

adornar-nos que potser no ho 

era tant? 

Trobem a faltar el contacte 

físic, les abraçades, els petons... 

amb les nétes i els néts. Ara ens 

veiem per videotrucada però no 

és el mateix. També amb les fi-

lles, tenim alguns inputs que ens 

fan patir una mica, una filla em-

MIRANT EL MÓN DES DEL CONFINAMENT INTERIOR 



Març 2020 9 Truc informatiu 

 

E 
l Diumenge de Rams us recomanem seguir l'eu-

caristia des de la TV. I si tot va bé, a partir de 

Dijous Sant podreu seguir els oficis i la Vetlla 

Pasqual que retransmetrem des de la Comunitat Je-

suïta de Lleida, pel canal de Youtube dels jesuites-

catalunya:  

https://www.youtube.com/user/jesuitescatalunya 

CELEBRACIÓ DE LA SETMANA SANTA 
a la Parròquia de Sant Ignasi de Lleida 

En el quadre següent s'hi han recollit tots els 

actes de Setmana Santa que seran accessibles 

a través de les xarxes socials.  

A Twitter també es poden seguir la pregària i 

la celebració de Setmana Santa amb l'etiqueta  

#aCasaAmbDéu 

https://www.youtube.com/user/jesuitescatalunya

