
 

Edita: 
Parròquia de Sant Ignasi  

de Loiola de Lleida 

Plaça d’Espanya 4 

25002 Lleida 

Tfon 973 271099 

E-mail:  

secretaria@stignasi-lleida.org  

Índex 

 

Esglésies buides,  

LA COMUNITAT AL COR 

Ens trobareu a: www.stignasi-lleida.org 

99 

més de 40 persones dormint al 

carrer.  Quan passem aquests 

dies davant de la parròquia no 

veiem la creu, veiem l’atri de les 

plantes verdes que ens va deixar 

el Joan. De fet, a la llista de 

coses que havia de fer, el primer 

punt era tenir cura de les plantes 

de l’entrada. I els pocs cops que 

el Joan em va poder fer una 

mica de traspàs sempre 

començava amb el mateix: 1. 

Tenir cura de les plantes de la 

porteria. Aquestes dies he anat 

traient les fulles seques i les he 

anat regant. I mentre feia això 

pensava en vosaltres i pensava 

que les plantes que veiem des 

de fora ens parlen de vida, de 

pasqua, de lloc d’acollida.   

Portem la comunitat al cor, però 

estem esperant que les portes es 

tornin a obrir i que l’Esperit de 

Jesús ens inspiri en com fer de la 

casa de tots un lloc d’acollida, 

de pregària i de solidaritat.  

P. Roger Torres 

Rector  
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H 
em anat fent hàbit dins 

del confinament, però 

enyorant l’encontre.  Ho 

estem suportant tot, però amb 

un esperit rebel que espera el 

dia de retrobar-nos, de poder 

celebrar, de poder-nos abraçar. 

I tot aquest temps l’església ha 

romàs buida com si estigués 

també esperant, amb el desig 

de tornar-nos a convocar.  I en 

aquest temps malgrat la distàn-

cia, els silencis i l’enyorança ens 

estem sentit, més que mai, que 

portem l’esperit de la comunitat 

al cor.   Ens hem anat trucant, 

hem anat pregant, hem sabut, 

tot i els silencis, que compartim 

el mateix Esperit de Jesús. 

I les paradoxes del moment 

actual ens porten a veure 

esglésies buides i gent dormint al 

carrer. Discursos de solidaritat i 

excuses de protocols.  Què 

esperes de nosaltres Senyor? 

Què hem de fer?   

Des de fora del carrer no 

veiem el crist nu de dins 

l’església, però sabem que hi ha 
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 CONSELL PARROQUIAL VIRTUAL 

se’ns planteja la qüestió sobre 

què podem fer des de la comu-

nitat per a aquestes persones.  A 

tall d’exemple, tenim referències 

de parròquies que, com que no 

es poden fer eucaristies, han uti-

litzat l’espai de culte per repartir 

aliments als més empobrits de la 

nostra societat. Per tant, què 

podem fer-hi nosaltres; podríem 

utilitzar la parròquia per acollir 

els nouvinguts mentre no es posi 

en funcionament el pla d’acolli-

da? Després d’un breu debat 

considerem que la parròquia 

potser no té la infraestructura 

adequada per fer una acollida 

en condicions als nouvinguts. Es 

comenta que qui hauria d’habi-

litar espais per acollir aquestes 

persones hauria de ser la pròpia 

administració. Mentre no hi hagi 

respostes, es proposa continuar 

pensant en aquesta qüestió per 

tal d’oferir aixopluc temporal al 

més aviat possible als nouvinguts 

i s’empodera al Roger per pren-

dre les mesures convenients al 

respecte. 

Pel que fa a les futures cele-

bracions eucarístiques, es po-

dran realitzar un cop entrem a la 

fase 2. Aleshores es proposa i 

s’acorda que la missa d’entre 

setmana tingui lloc a les 19:30 h i 

no a les 20:00 h com fins ara. 

També s’acorda de crear equips 

per a cada eucaristia, per tal de 

vetllar per les normes de segure-

tat en fase de desconfinament: 

distàncies, desinfecció dels 

bancs, aforament, etc. 

Tots fem una valoració molt 

positiva de les misses on-line que 

es fan durant aquest estat d’a-

larma i es proposa que mentre 

no es torni a la situació anterior, 

la d'abans del COVID-19, es pu-

gui compaginar en la mesura 

del possible les misses on-line 

amb les presencials, atès que 

l’aforament als llocs de culte es-

tarà limitat. 

Acabem amb la pregària de 

la comunitat al cor i amb l’a-

cord de tornar-nos a reunir virtu-

alment  a les 17:30 hores del di-

jous 21 de maig de 2020. 

E 
l Consell Parroquial del 

mes de maig estava fixat 

al calendari parroquial 

per al dia 13, però ateses les 

circumstàncies excepcionals 

que vivim, hem considerat opor-

tú celebrar el consell el dia 7 de 

maig, i l'iniciem amb un record 

per a aquelles persones que ens 

han deixat, especialment, el 

Ramon Fabregat i el Frederic 

Vilà i Tornos. 

A continuació fem una roda 

d’intervencions per posar-nos al 

dia de com ens trobem, quin és 

l’estat d’ànim que tenim davant 

de tota aquesta situació provo-

cada pel COVID-19 . 

Quina és la situació en què 

estem? Sembla ser que entra-

rem en un desconfinament pro-

gramat per fases, però a la nos-

tra ciutat ja arriben persones 

d’altres contrades per treballar 

a la campanya de la fruita. No 

tenen on aixoplugar-se, perquè 

fins a principis de juny, la ciutat 

de Lleida no té cap pla d’acolli-

da per als nouvinguts. Aleshores 
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propostes no en faltaven: 

programes de televisió, recursos 

per xarxes socials, tutorials de 

manualitats, tallers de cuina en 

línia... 

Durant uns dies, la incertesa 

va omplir l’equip de monis sense 

saber quan podríem tornar. 

Quant temps hauríem d’esperar 

que poguéssim retrobar-nos? Tot 

i el dubte i, una mica, la 

resignació vam decidir parar de 

pensar en allò que no estàvem 

fent per trobar què podia fer 

l’Esplai en tot això? Com podíem 

estar més a prop dels infants, 

joves i famílies? 

Quedar-se de braços plegats 

esperant no era l’opció, així que 

si no podíem anar a l’Esplai, vam 

portar l’Esplai a les cases a 

través dels mitjans digitals: primer 

vam començar amb uns reptes 

a través d’Instagram, però hem 

acabat fent sessions d’esplai per 

videotrucada amb tots els nens i 

nenes de cada grup. 

Tot plegat ha suposat una 

nova manera de fer esplai, 

d’atansar-nos als infants i de 

poder-los acompanyar durant 

aquest temps de confinament. 

La creativitat i els esforços fets 

per l’equip han sigut clau per 

poder seguir amb la nostra 

tasca educativa i pedagògica 

que fem dissabte rere dissabte a 

la Parròquia. 

I ara seguim, amb la mirada 

posada en un estiu també 

incert, que tot i poder-nos 

retrobar haurà de ser amb molts 

condicionants. Però, tot i les 

dificultats, no pararem de fer (i 

ser) tot el possible per donar 

resposta i acompanyar els 

infants i les famílies. Estem 

segures que tornarem, amb les 

nostres rialles, cants, jocs i 

abraçades, a veure’ns ben 

aviat. 

 

Miquel Gracia 

Esplai Sant Ignasi 

NO PODÍEM ESPERAR I VAM FER #ESPLAIACASA 

C 
om a la gran majoria, 

això del confinament i 

de quedar-se a casa 

va ser quelcom que ens va aga-

far per sorpresa. De fet, els més 

grans de l’Esplai, el grup de Jo-

venívols2 i Bidea, estàvem a 

punt de marxar a una gran tro-

bada de joves de tots els esplais 

de Catalunya, un cap de setma-

na de conèixer, divertir-se i viure 

una gran experiència comunità-

ria. D’un dia per a l’altre, les tar-

des d’esplai que tant estimem 

les monitores i monitors, i que 

ocupen els dissabtes en les nos-

tres agendes, van quedar lliures. 

I no només això. Infants i joves 

van anar directes a un 

confinament (que en aquell 

moment semblava infinit) a les 

seves cases, sense escola, sense 

amics i amigues i, també, sense 

esplai. Potser pensareu que no 

passa res, que a casa tenien els 

seus jocs i altres forme de passar 

el temps i, en efecte, de 
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H 
i ha moltíssimes coses que 

podríem dir que hem ha-

gut de canviar en aques-

ta situació de confinament. I 

una d'elles, a la que em referiré 

en aquest escrit, ha estat que les 

nostres reunions ja no eren possi-

bles, o això semblava. I, per pri-

mera vegada, l'escull principal 

no eren les agendes tan plenes 

de feines i activitats. 

Al mateix temps, ens trobem 

amb més disponibilitat i calma 

per buscar estonetes de pregà-

ria. Les necessitem per poder 

encaixar la nova situació, poder 

posicionar-nos, créixer amb ella 

per tal de poder adaptar-nos i 

seguir participant activament en 

la missió del Crist en el nostre 

món, tant ara, que estem més o 

menys tancats, com també 

quan puguem sortir. Convé anar 

esbrinant quin és i quin pot ser el 

nostre paper, com i què podem 

aportar. 

Així, doncs, davant el buit 

que es presentava i, comentant-

ho amb altres membres del 

grup, vam pensar que podríem 

intentar fer les nostres reunions 

no presencials. La primera prova 

va estar plena d'anècdotes: al-

gú que no podia entrar a la vi-

deoconferència, no es connec-

tava la càmera o el micro, la 

imatge o el so que anaven i ve-

nien, no trobàvem la reunió i 

vam acabar en una altra i, fins i 

tot, algú es va passar tota l'esto-

na cap per avall, amb la imatge 

a l'inrevés. Tot i així, després de 

la primera trobada vam quedar 

tan satisfets i satisfetes, que vam 

decidir fer-les setmanalment, en 

lloc de cada quinzena, com era 

la nostra dinàmica. 

Poder veure'ns, escoltar-nos, 

continuar compartint està sent (i 

crec que puc parlar en nom de 

tot el grup) una manera de tenir-

nos presents, enyorant moltíssim 

el contacte físic i els gestos d'a-

fecte. Però podem seguir acom-

panyant-nos en aquest moment 

p le  d ' incer teses ,  i  més 

ara, quan més ho necessitem. 

També té algun avantatge, com 

que hem de parlar ordenats per 

poder escoltar bé, hem de ser 

pacients perquè de vegades hi 

ha qüestions tècniques que no 

van prou alhora, ens obliga a ser 

més concisos en les nostres inter-

vencions.... 

En aquesta manera diferent 

de comunicar-nos, hi hem per-

dut una part, però podem man-

tenir la proximitat, reconfortar-

nos, acollir les diferents realitats i 

estats d'ànim que ens van sor-

gint, compatir les situacions tan 

diferents que s'estan donant en-

tre nosaltres, i, crec que el nou 

pas serà anar plantejant-nos 

com anem assumint els nous 

reptes i quines són i seran les nos-

tres respostes. Però comptant 

amb l'ajuda del grup i, com ens 

recorda sempre un dels nostres: 

sempre hi ha un més en les nos-

tres trobades; aquesta presència 

del Crist ressuscitat que volem 

que ens acompanyi i guiï a tots. 

Teresa M. Coca 

CVX-Xavier 

LES REUNIONS DE CVX-XAVIER EN TEMPS DE CONFINAMENT 
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Q 
uan mirem enrere i ve-

iem l'última reunió que 

vam poder fer de for-

ma presencial, ens sembla molt 

llunyana. Ja han passat dos me-

sos i entremig, moltes experiènci-

es i vivències que mai no ens 

imaginàvem que hauríem de 

viure. Pensem en aquesta última 

reunió en la qual, com no podia 

ser d'altra manera, vam tractar 

"el tema". Com ens sentíem? 

com veiem la situació que esta-

va emergint? Però no érem 

conscients ni de bon tros que 

aquella seria l'última trobada de 

forma presencial i física que fè-

iem. En aquell moment, ningú 

s'esperava tot el que vindria. Els 

primers dies de confinament van 

ser un poc difícils, a nivell de 

grup ens fèiem costat i ens do-

nàvem suport a través de What-

sapp, preguntant i pregant tant 

per totes les persones del nostre 

voltant que estaven en risc, en 

situació de necessitat o per nos-

altres i la nostra família. 

Pocs dies després, les nostres 

acompanyants, Gemma i Marta, 

ens va proposar fer el Recés de 

Quaresma que oferien des del 

portal Espai Sagrat. Primera-

ment, ens vam marcar un temps 

per treballar-ho de forma indivi-

dual i seguidament compartir-ho 

via grup de Whatsapp. Després, 

durant la Setmana Santa vam 

decidir compartir els punts de 

pregària de MAGIS+ amb el ma-

teix grup de joves. Com que 

vam veure que mitjançant els 

missatges escrits es perdia la re-

lació més personal i s'allargava 

l'intercanvi a nivell de tems, vam 

proposar fer el Recés de Setma-

na Santa mitjançant videotruca-

des on es pot interactuar de for-

ma simultània. A la vegada, se-

guíem els oficis i celebracions a 

través del canal de Youtube de 

J e s u ï t e s  C a t a l u n y a . 

En acabar la Setmana Santa i la 

Pasqua, i després del gran èxit 

que havíem tingut, vam decidir 

seguir amb el grup de forma vir-

tual, fent trobades quinzenals en 

les quals tractem fets de vida i 

fem una estona de pregària. A 

nivell de parella, això ens ha per-

mès poder seguir vinculats al 

grup i a la Parròquia des de l'al-

tra punta de Catalunya. Creiem 

que això ens ajuda a no perdre 

de vista a Déu en aquest mo-

ment i viure aquesta situació 

com una oportunitat de creixe-

ment, ja que també tenim més 

temps per dedicar-lo a la pregà-

ria i per aprofundir. 

 

Francina i Aitor 

GRUP MAG+S - AMICS DEL JOSE 
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S 
i no ha quedat dubte d’u-

na cosa, és que l’excep-

cionalitat del moment ha 

arribat a tots els racons de les 

nostres vides. També a Arrels, 

que ha vist com el seu dia a dia 

es veia alterat en un dels seus 

àmbits més importants: la partici-

pació activa de les persones 

voluntàries. Moltes d’elles, al ser 

població de risc, se’ls ha 

demanat que es quedin a casa 

i, a canvi, s’ha fet una crida de 

persones que no s iguin 

d’aquests col·lectius per donar 

un cop de mà.  

Nosaltres som el Miquel i l’An-

na i, durant aquestes setmanes 

hem posat el nostre granet de 

sorra a la Botigueta i al Centre 

Obert.  

La distribució d’aliments des 

de la Botigueta d’Arrels és un 

dels serveis essencials que ha 

continuat funcionant tot i les re-

striccions i mesures preses per la 

COVID-19. La situació de vulner-

abilitat de tantes persones i 

famílies fa que no puguin subsistir 

sense aquests ajuts.  

La realitat de les persones 

que atenem a la Botigueta és 

molt divers: des de persones que 

viuen soles, famílies o persones 

sense llar. Hi ha diferències entre 

elles: algunes poden cuinar o 

emmagatzemar aliments frescos 

amb més o menys facilitat. Con-

tràriament, d'altres no ho poden 

fer. A més, es preveu que amb 

la situació actual les necessitats 

d’aliments siguin cada cop més 

grans, i que persones que hagin 

perdut la seva feina o visquin de 

manera molt precària, necessitin 

un cop de mà.  

El Centre Obert també ha 

seguit obert per a les persones 

que ja en fan ús habitualment. 

Servei de dutxes, de bugaderia i 

de rober són alguns dels serveis 

que han seguit oberts per a 

aquells qui ho han necessitat, 

complementant l’atenció que 

es fan en altres punts d’atenció 

de la ciutat.  

En aquestes darreres set-

manes, s’ha hagut d'adaptar el 

seu funcionament, ateses les 

proteccions higièniques i sani-

tàries. Malauradament, ara, l’a-

tenció a les persones es fa des 

d’una proximitat que no és l’ha-

bitual, respectant les distàncies 

de seguretat, tant en un espai 

com en l’altre. La tasca del vol-

untariat, doncs, és la de donar 

suport a les accions d’ARRELS i 

restar a disposició de tot allò que 

estigui a les nostres mans.  

I, per suposat, esperem que 

arribi aquesta nova normalitat 

de què tant es parla. I que, amb 

ella, totes i tots canviem la mira-

da per construir aquesta so-

cietat més comunitària que ens 

acosti a les persones més vulner-

ables dels nostres barris i pobles. 

Anna i Miquel 

Voluntariat ARRELS 

VOLUNTARIAT EN TEMPS DE COVID 
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tats i parròquies de Catalunya 

ens van ajudar a conèixer-nos 

millor i treballar plegats, rebent 

suport de tants i tantes que ens 

encoratjaven a continuar…  

Convertir la capella de casa 

en aquest estudi de televisió im-

provisat ha suposat activar un 

equip enorme de gent que ha 

aportat art i esforç per tal que 

no només durant la Setmana 

Santa, sinó també cada dissab-

te a les 19:30h, prop d’un miler 

d’espectadors puguin seguir vi-

vint una profunda experiència 

espiritual i comunitària amb l’eu-

caristia dominical. 

Joan Morera 

E 
ns hi hem trobat tots: vivim 

sense valorar massa el re-

gal que suposen les perso-

nes que ens envolten. Però quan 

algun esdeveniment ho trenca i 

ens deixa sense comunitat, lla-

vors pensem en la persona que 

estarà sola, o apreciem més la 

fe i els detalls compartits en la 

comunitat parroquial. Les prime-

res setmanes del Covid-19 enca-

ra no sabíem mesurar les propor-

cions de la pandèmia. Quan la 

Companyia  va engegar 

#aCasaAmbDéu vam descobrir 

que una necessitat espiritual im-

portant era donar un servei 

d’eucaristies telemàtiques.  

Després de valorar diferents 

escenaris (tant les comunitats 

des d’on emetre, com els espais 

físics i acústics) vam adonar-nos 

que la capella de la Comunitat 

dels Jesuïtes Lleida seria el lloc 

ideal. «I com comencem?» Cap 

de nosaltres tenia experiència 

suficient en retransmissions en 

directe, però de seguida ens va 

agafar una mena d’il·lusió per 

aconseguir oferir qualitat i suport 

a tantes persones i llars.  

Una setmana i mitja abans 

del Tríduum Pasqual vam co-

mençar a assessorar-nos, a mun-

tar i fer proves: cables, l’ordina-

dor a mig passadís, trobar cà-

meres d’alta definició i instal·lar-

les, condicionament acústic de 

parets i sostre… En paral·lel, 

aprendre des de zero el progra-

ma de mescles de vídeo, i dele-

gar totes les tasques: l’equip de 

músics per sincronitzar merave-

llosament àudios i vídeos des de 

casa seva, dissenyadors creant 

les caràtules i els crèdits, feligre-

sos d’arreu de Catalunya repar-

tint-se les lectures, les pregàries, 

jesuïtes oferint les homilies… Tot 

formà part d’un projecte comu-

nitari, i les sinergies entre comuni-

CELEBRANT LA FE PER INTERNET: DARRERE LES CORTINES 
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R 
amon, has marxat discreta-

ment, tal com vivies, Ha es-

tat un cop fort que hem 

rebut en aquest temps ben espe-

cial que estem vivint, temps de 

gran dolor, soledat i incertesa, no 

n’estàvem preparats. 

Quantes preguntes sobre com 

ha estat el traspàs, que has sentit, 

si has  patit, queden sense re-

sposta, sols el Pare sap ben bé 

com has anat cap a Ell quan t’ha 

vingut a buscar. 

Sabíem que el Pare havia om-

plert a vessar la teva copa, així 

ens ho comparties, i que estaves 

preparat per la seva trobada 

agraïda. 

La meva relació amb tu es va 

iniciar que era una adolescent de 

setze anys. Sortia del món de l’e-

scoltisme i amb el grup d’amics 

necessitàvem un consiliari que ens 

acompanyés i, va ser en una bo-

da d’una parenta, en una ermita 

en que m’estava  darrera de tot, 

on les teves paraules van emo-

cionar el meu cor. 

Van ser anys de trobades set-

manals a l’escola de Casp en 

què vas encendre una llum en el 

seguiment i l’estimació de Jesús 

que encara ara manté la flama 

encesa. 

Amb tu vam pujar a l’Aneto, 

amb xiruques per tot calçat, i vam 

baixar cap a l’Artiga de Lin, lloc 

preciós del qual vam gaudir i on 

vam ser molt feliços. Sovint re-

cordaves aquesta sortida i, és que 

estimaves molt les muntanyes i 

resseguies amb tot detall les rutes 

que havies fet. 

En la celebració de la Setma-

na Santa, l’any 1975 a la 

Guingueta d’Àneu i juntament 

amb un grup de matrimonis joves 

que també acompanyaves, ens 

vas comunicar que marxaves al 

Txad, Un cop, una pèrdua que 

vam plorar dies i dies, llàgrimes 

carregades de sentiments adoles-

cents. 

Jo vaig venir a Lleida per tre-

ballar a urgències de l’hospital i 

durant aquells anys vam mantenir 

contactes esporàdics. Ens vam 

retrobar, quan vas deixar la teva 

missió al Txad, un dia a Manresa. 

Ja de nou a Catalunya et van 

destinar a la comunitat de Lleida. 

De nou junts! 

En la parròquia fa anys havíem 

format un grup per viure la fe  i, 

en un moment , ens vam quedar 

sense consiliari. Tu eres a la co-

munitat de Raimat i, sense dubtar, 

de nou et vaig venir a cercar 

amb la mateixa proposta: ser el 

consiliari del grup i tu vas ac-

ceptar gustosament. 

Quin goig els anys en què hem 

caminat plegats. Eres un membre 

més del grup i  ens comparties la 

teva vida interior,  ens transmeties 

el teu gran amor per Jesús, home 

com nosaltres i ens enriquies amb 

les teves reflexions. 

En el transcurs d’aquests anys, 

un dia vaig ser jo qui et va co-

municar que marxava al Txad a 

cooperar, et vas alegrar, seguia 

les teves petjades, el cercle de les 

nostres vides es tancava. 

Quantes persones et trobaran 

a faltar: la teva família, els teus 

amics d’infantesa, els matrimonis 

joves, ara ja grans, amb qui 

passaves dies a l’estiu banyant-te 

a Caldetes, els amics i exalumnes 

de l’escola de Mallorca amb qui 

participaves de les grans celebra-

cions, els preveres txadians a qui 

vas acompanyar en el seminari 

de Shar, els avis de la residència a 

qui portaves esperança i pau en 

les eucaristies setmanals, els teus 

companys de comunitat i el grup 

de creixement, el meu. Que 

farem ara? Ha estat la pregunta 

feta per tots en conèixer la 

notícia. Ens quedarà un gran buit 

sense tu. 

I jo de nou ploro per la teva 

partida, ara són llàgrimes 

carregades d’anys d’estimació i 

agraïment per haver-me ajudat a 

mantenir la flama encesa d’amor 

per Jesús. 

Sempre he pogut copsar quan 

m’estimaves, jo t’he estimat molt! 

T’abraçava i et besava quan ens 

trobàvem i et deia: “mira que ets 

maco” i tu somreies. Avui l’abra-

çada és la del Pare que, sense 

por al contagi, haurà estat ben 

tendra i amorosa. Ell t’haurà dit a 

cau d’orella: “ets el meu fill esti-

mat, en tu m’he complagut”. 

Gràcies Pare per la vida d’en 

Ramon que vas omplir de Tu a 

vessar. 

Ens queda la certesa que des 

del costat del Pare vetllaràs per 

tots nosaltres i, que ja sant ens po-

drem encomanar a tu. 
Mercè 

Grup de creixement 

EN RECORD D'EN RAMON FABREGAT SJ 
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Òbviament, res substitueix la 

presència sagramental de 

l’eucaristia, el contacte humà, la 

vivència de la celebració 

comunitària, però és enriquidor 

que els participants habituals de 

l’eucaristia a Guissona, per 

exemple, puguin haver viscut la 

Setmana Santa de la parròquia 

a  t r a v é s  d e  Y o u T u b e . 

L’espiritualitat que acosta la 

càmera de televisió fixa de la 

gruta de Lourdes, el canal de 

televisió per internet de 

Montserrat, els webs de Taizé o 

del Vaticà s’han unit a noves 

propostes des de diòcesis, 

parròquies i equips cristians 

diversos que perduraran i que 

poden tenir una incidència 

important, com la que, 

històricament, van tenir les 

miss ions o determinades 

lectures. Són noves oportunitats 

d’anunci i vivència de fe. 

La comunitat cristiana s’ha 

digitalitzat. El camí modest 

encetat per alguns fa cert temps 

ha viscut una eclosió, en la qual 

el net posa a l’àvia les homilies 

del  papa F rancesc en 

l’eucaristia diària a Santa Marta 

amb un cable VGA des del 

portàtil a la pantalla del televisor 

perquè una amiga li n’ha parlat i 

així les pot escoltar a qualsevol 

hora i, potser, comentar-les 

després. Així doncs, la formació 

del prevere haurà d’incloure 

més alfabetització digital i 

exigència per l’acció evange-

litzadora en competència amb 

altres propostes pastorals de 

vivència i dinamització de la 

comunitat .  La presència 

sagramental, el caliu humà, la 

celebració comunitària són 

elements imprescindibles, però 

la digitalització aporta un nou 

canal de connexió entre la 

comunitat cristiana en què totes 

les persones, especialment els 

joves, se’n poden sentir 

membres tot i que geogrà-

ficament estiguem allunyats. 

J. Oriol Pujol i Humet 

Director General de la  

Fundació Pere Tarrés 
*article publicat a La Vanguardia  

el 26 d'abril de 2020 

C 
oronavirus, confinament, 

digitalització... i, com 

una majoria d’organitza-

cions, força comunitats cristianes 

han sabut fer el salt a Internet. 

Aquesta Setmana Santa, con-

juntament amb diverses cade-

nes de televisió que han volgut 

fer un servei públic retransme-

tent celebracions religioses, hem 

pogut trobar per primera vega-

da una eclosió de propostes a 

Internet. Mentre que el mitjà te-

levisiu ha optat pels referents 

eclesials, per temples magnífics 

que acullen litúrgies en conso-

nància, els llocs web han acos-

tat les celebracions domèstiques 

que representen la vivència ordi-

nària en comunitat. 

Tenim diversos espais web de 

temàtica religiosa que ens 

informen, com ara Catalunya 

Religió o Flama; que ens 

acosten recursos, com Claret; 

de formació teològica, com 

l’Iscreb; que ens faciliten la 

pregària, amb portals com 

Pregària.cat, i espais força 

ampl is com els de les 

congregacions  re l ig ioses : 

Salesians, Maristes, Jesuïtes. Molts 

estan orientats cap a la gent 

jove, nadiua digital, com 

Peretarres.org/mcecc. La gran 

majoria, quan ha arribat 

Setmana Santa, han volgut 

presentar propostes de l’estil de 

les “pasqües joves” tradicionals 

de Raïmat, Les Avellanes, Taizé, 

Escolapis, La Salle, Salesians, 

Girona... 

Aquests espais han permès 

mantenir, celebrar i viure 

virtualment les celebracions en 

comunitat. De l’espectacularitat 

que acostuma a oferir la 

televisió, pels moments i litúrgies, 

que també poden desvetllar la 

vivència espiritual, hem passat a 

les connexions per streaming en 

una capella de 12 metres 

quadrats del  p i s d’una 

comunitat religiosa i la música 

simultània des de cinc o més 

domicilis particulars. 

Les videoconferències han 

permès la reflexió en grup i 

compartir angoixes i vivències 

del moment, il·luminades per 

reflexions molt riques, com les 

emeses des de La Cova de 

Manresa o les de Xavier Morlans 

des de la parròquia de Santa 

Anna. En la intimitat del seu 

dormitori, el jove ha pogut 

participar en un viacrucis liderat 

pel Secretariat Interdiocesà de 

Joventut que el convidava a 

pregar amb la seva xarxa 

comunitària i també amb joves 

d’altres diòcesis i comunitats a 

través d’un canal habitual per a 

ell. La invitació a viure 

l’espiritualitat s’ha colat a 

Facebook, YouTube, Twitter, 

Instagram, WhatsApp, i amb les 

músiques a Spotify... “L’esglesio 

diversitat” o la pluralitat de 

carismes ha trobat a les xarxes 

un canal d’expressió, vivència i, 

per tant, d’identificació amb el 

gran nombre de comunitats 

existents a l’Església. 

CIBERPASQUA* 
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E 
ra de nit. Vaig sortir del 

meu hotel al carrer de Lon-

dres. En aquell moment 

passava un taxi amb algú al 

darrera. Portava la cara 

tapada amb una mascara 

veneciana. Preciosa. Em 

va impressionar! No ho he 

oblidat mai. Qui era?. Una 

dona, un home, potser un 

famós, un polític, el home o 

la dona d’algú. Què es es-

trany? S’amagava. Tenia ver-

gonya, por... Anava a fer al-

guna cosa mal feta? Es 

protegia, vaig pensar. 

Aquest record, juntament 

amb la situació que vivim 

aquests dies del Covid-19 em 

porta a pensar en tota la hu-

manitat, en el paper que fem 

tots nosaltres en aquesta Terra. A 

què estem jugant? Què hem 

construït entre tots en aquest 

món? Quines coses hem respec-

tat? I mirant a l’home, a les 

dones, a mi mateixa al llarg dels 

anys...veig que només partici-

pem en un ball de màscares. 

Les anem superposant una 

damunt de l’altra. Cadascú té 

les seves. Un pot ser més que 

l’altre, per ofegar-lo. L’altra per 

enganyar, per estafar, per odiar, 

per ser un hipòcrita, un corrupte, 

un pederasta. També hi ha gent 

diferent. 

Estem tots malalts, bruts, ar-

ruïnats per dintre. Sabem que hi 

ha gent sense cor. Estem tapats 

pels nostres pecats. Deixem el 

cor confinat a casa i ens posem 

la mascareta per sortir al món. 

Potser tenim el cor sepultat sota 

terra. M’agradaria que hi 

hagués una vacuna contra el 

mal? Per què no volem despullar

-nos del pecat?  

Els creients, els que tenim Fe, 

sabem que existeix un Jesús! 

Què ens demana a tots? 

Com deia el Pare Sunyol, 

Jesús voldria que ens identi-

fiquéssim amb ell. 

Jo humilment penso, d’una 

manera bastant idíl·lica, que 

hauríem de viure d’una forma 

més autèntica, més a flor de 

pell, més natural. Nosaltres tam-

bé som natura. Pertanyem a la 

terra i tornarem a ella. Neces-

sitem mirar els estels a la nit. 

Necessitem una abraçada, 

una estrella. Necessitem 

ser lliures, perquè Jesús 

ens vol transparents, 

clars, com un cel net de 

núvols, tendres com 

l’escena d’un fill ama-

mantat per la seva 

mare. 

Però cal treballar cap 

endins, buscar fins a les en-

tranyes, destil·lar totes les 

cèl·lules i arribar al fons del pou. 

Lluitar, ser valents, capaços de 

morir si és necessari o d'esgarrar-

nos per trobar la nostra essència. 

Llavors arrancar-nos la careta 

una darrera o altra, sense por, 

fins a quedar-nos com en una 

altra dimensió, plens d’esperit, 

amor, senzillesa, humilitat, pau, 

solidaritat. I el millor de tot és 

què descobrim que no estem 

sols. Jesús en aquesta metamor-

fosis està al nostre costat. 

Potser aquest somni el té mol-

ta gent. I tu? Has intentat fer 

aquesta experiència. Aquesta és 

la meva pregària, el meu rosari, 

la meva constant.....També hi 

són els altres per ajudar-los i per 

servir-los. Les balances estan 

equilibrades, com en un 

bumerang que té inscrit la 

paraula amor: va i torna.  

M. Antònia Grau 

LES MÀSCARES 

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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deixar-se interpel·lar. Entranya-

ble. Una enyorança infinita da-

vant de la seva partida d'aquest 

món i una confiança, també 

infinita, que continuarà present 

d'una manera o altra entre nos-

altres. 

Manel Lladonosa,  

Vicepresident de la Fundació 

Arrels Sant Ignasi 

F 
rederic Vilà i Tornos ens ha 

deixat, massa aviat, per al 

que desitjàvem, però el seu 

record ens acompanyarà tos-

temps. Ens ha deixat tantes mos-

tres i tantes petjades de la seva 

humanitat que es fa impossible 

d'escriure-les totes en aquests 

moments de dolor i sentiments 

profunds, de record d'ell i d'a-

fecte i estimació envers la Mar-

ta, la Irene, el Daniel i els seus. El 

Frederic ha tingut múltiples face-

tes de servei, com a arquitecte 

que ha deixat obra feta, historia-

dor de l'art, professor i catedrà-

tic a la Universitat de Lleida, a la 

qual tant es lliurà i estimà, com 

investigador, en múltiples com-

promisos associatius, en la políti-

ca coma regidor de l'Ajunta-

ment de Lleida, en el Comitè 

Científic de la Seu Vella, en infor-

mes com expert, en preses de 

posició pública, sempre amb 

una forta implicació ètica a fa-

vor de la col·lectivitat, del bé 

comú,  de l'humanisme, de la 

veritat, amb gran honestedat, 

rigor i exigència. Ha estat una 

persona oberta a l'art, a totes les 

arts i a tota la cultura, a les lletres 

i a l'aventura intel·lectual, com-

binada amb la seva atenció a 

les qüestions humanes, familiars i 

quotidianes. Ha estat fermament 

sensible a la fe religiosa, una fe 

que volia agermanada amb el 

pensament i el compromís pels 

més febles. Era savi, humil i senzill 

alhora. Fidel a la perspectiva de 

l'espiritualitat ignasiana i mogut 

pel seu tarannà humanitari, 

l'hem tingut compromès amb la 

Fundació Social Arrels Sant Igna-

si, a les reunions de la qual abo-

cava tot el seu entusiasme, i les 

seves intervencions feien evident 

que cap tema li era indiferent. 

Era transparent i sincer, crític en 

tot allò que li semblava negatiu 

per a la societat, obert sempre a 

FREDERIC VILÀ, ENTRANYABLE I EN EL RECORD 

Que la nostra parròquia sigui  

COMUNITAT, Senyor, 

que cadascú tingui un cor comunitari, Senyor, 

que sapiguem portar 

la COMUNITAT AL COR, Senyor, 

que aprenguem a estimar-nos, Senyor, 

a estar contents amb els qui estan contents, 

a plorar amb els qui ploren, 

que la nostra fe també sigui 

comunitària, Senyor, 

que aprenguem a escoltar junts 

el batec del teu Esperit. 

Doneu-nos il•lusió i energia, Senyor, 

per tal de portar entre tots 

les regnes de la COMUNITAT. 

Que la causa de Jesús ens 

faci descobrir i sentir que estem 

solidàriament enviats en missió, 

a la COMUNITAT, i enmig 

del món, Senyor. 

COMUNITAT AL COR 


