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DE LA PARRÒQUIA  
SANT IGNASI DE  
LOIOLA DE LLEIDA
FEBRER 2021

LA DONA EN TOTES LES SEVES DIMENSIONS: L’ESPIRITUAL, 
QUE MIRA AL MÓN, LA CULTIVADA I LA MARE QUE 
COMPARTEIX VOCACIÓ AMB LES FILLES. S’ACOSTA EL 
8-M I L’ESGLÉSIA NO QUEDA ALIENA ALS MOVIMENTS 
DE DONES QUE REIVINDIQUEN IGUALTAT. TAMBÉ DINS LA 
NOSTRA COMUNITAT SÓN MOLTES LES VEUS FEMENINES 
QUE TENEN COSES A DIR: QUE SAPIGUEM ESCOLTAR-LES!
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L’ACTUALITAT  
EN 4 TUITS 

ARES MATEUS  
@ieiesmat

Estimar als que no veu ningú, als més 
vulnerables d'entre els més vulnerables, 
els que pateixen i ens pensem que estan 

bojos i prou. Quina merda de sistema i 
que bonica la nostra feina.

ÀLEX ROJAS I CASTILLO  
@avermell

Avui és #dimecresdecendra i, pels cristians, 
comença la #Quaresma , que vivim com 

un camí cap a la Pasqua que és el moment 
més important de l'any! Espero que sigui un 

temps de preparació i reflexió ben ple de 
reptes i canvis! Som-hi!

JUSTÍCIA I PAU  
@JusticiaiPau

Avui [20 feb.], Dia Mundial de la Justícia 
Social, sembla que hi hagi poc a celebrar, 

però des de la comissió de DH ens recorden 
que "no ens podem permetre caure en el 

desànim ni en la indiferència. No ens podem 
rendir. Cal impulsar el somni de la Justícia."

REVUELTA DE MUJERES  
EN LA IGLESIA  

@RevueltaMujeres
Hace un año nos convocamos en muchos 

lugares para exigir cambios profundos 
en la Iglesia. Este año nos movilizamos 

nuevamente, para denunciar la profunda
discriminación que vivimos 

las mujeres en la Iglesia 
#silasmujerescallamosgritaranlaspiedras 

#revueltademujeresenlaiglesia

AGENDA 
MARÇ

HORARI  
PARROQUIAL

COMUNICACIÓ  
I XARXES

WHATSAPP  
DE LA PARRÒQUIA    
→ Per unir-te a la llista  
de distribució només cal 
que afegeixis 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".

EDITA: 
Parròquia Sant Ignasi de Loiola 
Plaça Espanya 4, 25002 Lleida 
T. 973 27 10 99

EQUIP TRUC: Xavi Aiguabella,  
Miquel Gracia i Anna Mateus 
 
Portada: Blanca Salinas i Lluc 
 
Col·laboren: P. Roger Torres, diferents 
dones de la Parròquia, Carlos Maza, sj, 
Anna Solà i  Ares Mateus.

SECRETARIA 
→ Informació, acollides... 
De dilluns a divendres  
de 18:00 a 21:00h.

DESPATX PARROQUIAL 
→ Certificats, expedients, 
batejos, comptabilitat... 
Dimarts de 18:15 a 20:00h.

CONFESSIONS 
Dijous i divendres  
a la porta de la capella.

ATENCIÓ PERSONALITZADA 
→ Cal concertar visita amb  
el P. Ramon Ribas o el P. Roger Torres. 
Dilluns a divendres de 18:00 a 20:45h.

MISSA DIUMENGES I FESTIUS 
10:00h. (castellà), 12:30h. i 20:30h.

MISSA FAMILIAR DISSABTES 
19:30h.

MISSA FEINERS (DIMARTS A DIVENDRES) 
20:00h.

LLOC WEB   
→ www.stignasi-lleida.org

CORREU DE SECRETARIA    
→ secretaria@stignasi-lleida.org

EL   
AL TEU CORREU ELECTRÒNIC    
→ Per rebre el  al correu, pots  
subscriure’t entrant a la web de la  
parròquia (www.stignasi-lleida.org)  
i omplint el formulari de subscripció.

També et pots inscriure directament  
al  en aquesta altra adreça: 
http://eepurl.com/dpcvsz

DISSABTE 20  DE MARÇ → 10:00h / Parròquia  MATÍ DE RECÉS

DIVENDRES 5 I 19  

DE MARÇ 

→ 18:00 a 19:00h / Telemàtic 

LA JOIA DE VIURE.  

A CÀRREC DE LA  

DRA. MARTA TREPAT

Al web trobareu l'enllaç  

al Zoom i al YouTube DIUMENGE 28  
DE MARÇ 

DIUMENGE DE RAMS

Per la situació actual, algunes celebracions pròximes a la Setmana Santa, 
com la celebració penitencial o el Diumenge de Rams, es detallaran aviat  
al web i a través dels avisos parroquials.
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EDITORIAL AMETLLER FLORIT

La Quaresma ens recorda que hi ha un temps 
per a cada cosa. I aquest és un temps per 
reorientar tot el nostre cor cap a Jesús. Un 
temps per fer dejuni de tot allò que ens té 
distrets, per tornar a centrar la mirada cap a 
Déu. Aquest camí és una oportunitat perquè 
cadascú, en la seva intimitat, pugui recon-
ciliar-se amb un mateix, els altres i Déu. 

Però a la vegada, la Quaresma és un camí 
comunitari. Els cristians som ambaixadors 
de l’esperança. El temps que vivim bé marcat 
per un gran desànim i cansament acumulat. 
Sense deixar de ser lúcids i prudents, cal 
que la comunitat esdevingui ametller florit, 
anunci de quelcom que ja està arribant.

L’Església, que viu i s’adapta a cada mo-
ment de la història, també ha de fer una 
conversió de cor, manifestar l’esperança i 
mostrar amb gestos senzills que s’obra sem-
pre al canvi. Hi ha canvis, però, que sembla 
que costin d’arribar. En aquest sentit l’Es-
glésia fa molt temps que té un deute amb el 
paper de la dona. Podem dir que l’Església 

perd visió quan deixa de banda a les dones 
i no les deixa participar en el seu govern 
ni presidir les celebracions. Perquè no és 
una qüestió merament de poder, sinó de 
cosmovisió. 

Una Església que margina a les dones no 
pot evangelitzar. Potser el papat de Francesc 
sigui un temps d’ametller florit, d’albirar 
canvis que semblin que ens treguin dels 
hiverns eclesials i ens portin a una nova 
primavera. 

Però de moment, també són ametllers 
florits totes les protagonistes de la nostra 
església que de forma coral i diversa ens 
mostren els seus talents des de la seva ma-
nera de fer i viure la fe.

El moment que vivim demana conversió 
de cor, ser fars d’esperança i fer canvis en 
les nostres actituds i gestos.  

 
P. Roger Torres, rector
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Vivim temps en què les dones de la nostra 
societat reivindiquen el seu lloc en l’orga-
nització social. L’Església no pot restar-ne 
al marge, d’aquest camí. En són proves les 
diferents iniciatives que van sorgint de base 
que busquen que les comunitats de base, 
però també l’organització eclesial puguin 
constituir-se com un reflex de la societat 
actual, en què es reivindica la igualtat real 
entre homes i dones en tots els espais.  

Un exemple és el Col·lectiu de Dones 
en l’Església (www.donesesglesia.cat), un 
grup de persones, laiques i religioses, que 
treballen per la situació de les dones en el si 
de l’Església i de la societat, basant-se en el 
missatge evangèlic. 

El col·lectiu vol ser un grup de reflexió al 
voltant de l’aportació femenina, en igualtat 
de condicions amb els homes, caminant per 
desbloquejar la situació marginal que l’Es-
glésia manté vers les dones i que contrasta 
amb la situació dels nostres temps. 

Consideren que poden aportar una nova 
visió que permeti una nova reflexió i un nou 
llenguatge que contempli l’existència de les 
dones, tant en l’actualitat com en la interpre-
tació de les escriptures. Finalment, un espai 
d’igualtat que condueix a un espai d’igualtat 
entre les persones de les comunitats. 

D’altra banda, Alcem La Veu (www.al-
cemlaveu.org) és una coordinadora de do-
nes creients i feministes que denuncien la 

discriminació i la vulneració dels drets de 
les dones dins de l’Església, reivindicant que 
les dones comptin, participin i liderin en les 
mateixes condicions que els homes. 

Reivindiquen que les feministes cristia-
nes venen d’una llarga tradició, en què mol-
tes abans han reivindicat el paper. I afirmen: 
“seguim la tradició de les dones dels inicis del 
cristianisme, les que amb la veu i el testimoni 
van inspirar noves formes de viure en comu-
nitat, crearen xarxes d’ajuda mútua i d’aten-
ció als qui ho necessitaven. Maria Magdalena, 
primera apòstol; Marta i Maria, amigues de 
Jesús i líders d’esglésies domèstiques; Prisca i 
Júnia, primeres missioneres i apòstols; Febe, 
diaca i ministra; Teone i Mirte, profetesses i 
visionàries; Tecla, la predicadora; Macrina i 
l’Amma Maria, iniciadores del monaquisme; 
Marcela, Paula, Melània i Egèria, vídues, 
viatgeres i fundadores de noves comunitats”.

Segons un estudi del 2018, afirmen, en 
els càrrecs de responsabilitat del bisbat de 
Barcelona, les dones no superen el 25% dels 
rols de responsabilitat, mentre que la xifra es 
dispara entre les posicions de base, de tas-
ques comunitàries i de cures i d’assistència 
a les misses. 

Potser és el moment, doncs, entrat el 
2021, de poder reflexionar i reformular la 
manera com organitzem les comunitats des 
d’aquesta perspectiva evangèlica per, així, 
poder ser un reflex de la societat en què 
vivim.  

REDACCIÓ
TRUC

LES DONES  
I L'ESGLÉSIA

→ Manifestació Col·lectiu 
Dones de l'Església,  
l'1 de març de 2020.  

Foto: Catalunya Religió
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→

LES DONES  
DE LA NOSTRA 
COMUNITAT
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A la comunitat de Sant Ignasi de Loi-
ola participo en... el grup de catequesi 
de preparació per a la primera comunió. 
Faig segon curs.

Vaig arribar a la comunitat parro-
quial... des de fa un any i mig. 

El paper de les dones a l'Església... 
Penso que estem a l’any 2021 i que en 
aquest període en què vivim igual les do-
nes haurien de poder fer missa. Perquè hi 
tenen dret i perquè penso que no hi hauria 
d’haver diferència entre els homes i les 
dones, entre els uns i els altres. L’any pas-
sat, a catequesi, vam conèixer diferents 
persones que feien coses a la parròquia 
i vam veure que hi ha més dones que 
homes fent feines (al rober, a secretaria, 
catequistes hi ha moltes noies i dones…). 
Potser, si fan tantes coses a la comunitat, 
també haurien de poder fer missa? 

A la comunitat de Sant Ignasi de Loiola participo en... el grup 
de Joves MAG+S "Amics del Jose".

Vaig arribar a la comunitat parroquial... pràcticament des 
que vaig néixer, gràcies als meus pares que des de ben joves en 
formaven part.

El paper de les dones a l'Església... sempre ha estat secundari, 
però ara és més important que mai. En la societat actual hi ha una 
lluita cada vegada més ferma que reivindica els drets de les dones 
i la igualtat de gènere. L'Església no pot quedar al marge, ha d'evo-
lucionar amb la societat i és responsabilitat de tots i totes nosaltres. 
Com a laics hem d'assumir que cada vegada tindrem un paper més 
important i que som imprescindibles per fer arribar a les grans 
institucions els canvis que necessitem.

A la comunitat de Sant Ignasi de Loiola participo en... actual-
ment no hi participo massa perquè estic “de baixa per maternitat” 
també parroquial. Però al llarg de la meva vida he estat nena d’esplai, 
catequesi i jovenívols, monitora, catequista, membre del consell de 
joves i equip de missió i, darrerament, acompanyant d’un grup de 
joves. Quan els meus petits siguin una mica més grans, espero poder 
seguir participant en allò que la parròquia pugui necessitar de mi.

Vaig arribar a la comunitat parroquial... de la mà de la meva 
família per fer la catequesi de comunió i participar de l’esplai i vaig 
trobar-hi una verdadera comunitat que ha estat com una segona 
casa i una segona família. 

El paper de les dones a l'Església... és clau i, en funció de com 
l’Església ho plantegi, penso que s’hi estarà jugant part del seu futur. 
La raó més òbvia és un clàssic, i és que les dones som la meitat el món 
i l’Església no es pot permetre prescindir-ne. D’altra banda, els trets 
de personalitat associats tradicionalment a la dona (empatia, cura 
de les persones i de les relacions, sensibilitat, connexió emocional, 
capacitat de diàleg i de resolució de conflictes, lluita per defensar la 
justícia i als seus...) i que, òbviament, poden encarnar tant homes 
com dones, són essencials per a qualsevol organització, per la seva 
capacitat transformadora i d’assentar les bases per un nou model 
social més centrat en les persones i en les necessitats del món. 

Les dones sempre han estat molt presents a l’Església i penso 
que la parròquia també ha estat pionera en donar el paper que es 
mereixen, però cal molta feina a fer a nivell global perquè estiguin 
present en llocs de lideratge i poder i, per què no, també tenint el 
protagonisme en tasques fins ara reservades als homes com les 
celebracions. Perquè portar entre tots les regnes de la comunitat 
significa portar-la entre tots i totes. 

A la comunitat de Sant Ignasi de 
Loiola participo en... el grup de Bidea, 
de l'esplai i en les eucaristies del dissabte.

Vaig arribar a la comunitat parro-
quial... quan tenia sis anys, a l’any 2009. 
En un principi vaig arribar a l’esplai com 
a nena i, després vaig començar la cate-
quesi de comunió. 

El paper de les dones a l'Església... 
hauria de canviar. Personalment, penso 
que haurien de tenir els mateixos drets 
que els homes, per tant, crec que també 
haurien de poder fer les eucaristies. Som 
igual d'importants els homes i les dones, 
per tant hi hauria d'haver més igualtat de 
gènere. A més a més, els valors que Jesús 
ens ensenyava i ens ensenya és a respec-
tar a tothom, que tots som germans i que 
tots som iguals.

ARAN 
QUEROL 

LAURA 
PLA 

MARTA
CAPDEVILA

MARIA 
SANZ
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A la comunitat de Sant Ignasi de 
Loiola participo en... la rebuda i l’aco-
llida de la Parròquia, atenent a la gent 
des de la secretaria.

Vaig arribar a la comunitat par-
roquial... ja fa quatre anys. 

El paper de les dones a l'Església... 
hauria de ser de poder participar ho-
mes i dones en igualtat.

A la comunitat de Sant Ignasi de Loiola participo en... a través d’Arrels Sant 
Ignasi, l’obra que va fundar el 1994 el pare Joan Suñol.

Vaig arribar a la comunitat parroquial... cap al 2005, venia del món de la coo-
peració internacional i volia fer un voluntariat en l’àmbit més local i llavors, arran de 
conèixer un cas amb problemes d’addiccions, vaig fer l’entrevista per ser voluntària 
a Arrels Sant Ignasi. A l’inici, vaig començar essent tutora a la comunitat terapèutica 
i fèiem les reunions de forma quinzenal a la parròquia, normalment a la peixera amb 
la resta de tutors/es i educadors/es per compartir plegats.

El paper de les dones a l'Església... és un reflex de la mateixa societat, el què passa 
a la societat és el que passa a l’Església. Vivim encara en una societat patriarcal i massa 
masclista i a l’església les dones sovint han tingut un paper secundari i invisible dins 
la tradició eclesial. Normalment, les dones som la majoria en tasques de voluntariat, 
en les activitats pastorals, en l’educació..., però en general no participem tant de les 
preses de decisions o d’un lideratge compartit en el món eclesial.

Per altra banda, els avenços o petites transformacions que s’han produït en la 
societat, normalment responen a la masculinització de la dona i no tant, a l’aportació 
com a persona independentment del teu gènere. Fa temps, que les dones ens estem 
alçant i començant una revolució perquè hi hagi menys desigualtats de gènere i es 
redueixi la discriminació de les dones dins l’Església i en molts altres àmbits. Les dones 
tenim la suficient empenta per esdevenir imparables i poder construir així, una altra 
societat on totes les persones se sentin dignes, ni més masculines ni més femenines, 
sinó una combinació d’aquests dos trets que tota persona té dins seu, tant si ets home, 
o dona, lesbiana, transgènere, o.... Només ens ho hem de creure i està clar, per això, 
que encara queda camí per recórrer per part de tothom.

A la comunitat de Sant Ignasi de Loiola participo 
en... amb l'equip de catequesi d'infants de primera co-
munió.

Vaig arribar a la comunitat parroquial... quan vam 
decidir batejar  el primer fill el Pau, vam pensar que com 
a pares volíem donar a conèixer a Jesús en comunitat. Va 
ser amb el segon fill el Maurici, que vam viure comunitat 
amb l'esplai Sant Ignasi, colònies, dissabtes tarda i veure 
com el teu fill creix seguint l’Evangeli. I ara enceto nova 
etapa col·laborant amb la catequesi, un regal i un repte.

El paper de les dones a l'Església... estem fent camí, 
però encara ens queda camí per fer. Com diu Teresa For-
cades "Vull canvis, però prefereixo fer-los des de baix i 
no dirigits des d'alt". Doncs això: si volem canviar hem de 
fer-ho des de dins l'Església. També el Pere Casaldàliga 
diu "Res no impedeix a les dones fer el mateix que els 
homes". De vegades parlem de la  jerarquia de l'església 
I les dones, però seria bonic somiar el que ens deia el 
Casaldàliga: una església, comunitària, sense jerarquies. 
Una cultura eclesiàstica sense distingir homes i dones, 
laics i ordenats.

MIREIA
TORRES

MERCHE  
VELASCO

ROSA M.
MAJORAL
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A la comunitat de Sant Ignasi de Loiola parti-
cipem en... el manteniment i decoració de l'altar i en 
tenir molta cura de les plantes i flors que hi ha a la 
parròquia. També formem part del grup de tercer món.

Vam arribar a la comunitat parroquial...fa 
molts anys: la Magda, més de 20 anys i, la Concep-
ción, 41. 

El paper de les dones a l'Església... ha de ser el de 
col·laborar en l'evangelització. Hem de poder tenir 
lloc per participar en tots els espais de l'Església en 
igualtat.

A la comunitat de Sant Ignasi de Loiola participo 
en... Soc un membre més de la comunitat, un soldado 
raso. Però des del setembre del 1999 fins al maig de 2019 
vaig ser catequista d'infants de la parròquia. Des del 
curs 2004-05, vaig afegir la coordinació de la catequesi 
d'infants de l'Arxiprestat de Gardeny.

Vaig arribar a la comunitat parroquial... pels meus 
fills. El gran havia de fer la primera comunió i a la par-
ròquia on anàvem a missa no ens agradava el tarannà 
que tenien. La Dorita, havia parlat alguna vegada al José 
Manuel de les misses de Sant Ignasi i un dia hi vam anar. 
Els meus fills van sortir contentíssims, els havia agradat 
molt i volien tornar. A nosaltres dos no ens va acabar de 
convèncer, però pels fills es fa tot. Des de llavors parti-
cipem en tot allò que bonament podem.

El paper de les dones a l'Església... el primer de tot, i 
el més important, és que formen part d'una comunitat de 
creients. I dins d'aquesta comunitat han agafat diferents 
rols al llarg de la història i de la cultura en què es vivia. 
La dona és un membre important, sense ella, l'Església 
estaria coixa. Prova d'això els diàlegs més bonics que té 
Jesús amb les dones: la samaritana, les germanes Marta 
i Maria, la que plora als seus peus, la pobra que deixa el 
que té a les ofrenes del temple...

Sense el "Sí" d'una dona jove i sense marit, ara no 
parlaríem d'Església. Potser no estem a dalt del tot de la 
piràmide organitzativa, però a poc a poc, anem pujant 
escales, sense oblidar-nos de la base. Si nosaltres no 
nodrim la base de la comunitat de l'Església, aquesta cau. 
L'actual Papa va fent passes perquè la dona ocupi llocs 
dins de la pròpia organització com en les celebracions 
eucarístiques.

Ara la dona laica estudia, es forma, vol aprofundir 
cada vegada més en el misteri del Regne, encara que 
moltes vegades no es coneix el nom, la dona està sus-
tentant la comunitat de creients. La dona, amb la seva 
dolcesa i testimoni, transmet als seus fills la fe en el Crist.

L'important és estar en la comunitat, amb els braços 
i la ment oberta, per tot allò que se'ns demana o que 
nosaltres creiem que podem ajudar, perquè l'Església 
continuï el seu pelegrinatge en la terra. El Crist sempre té 
en compte a la dona, si no, no s'hauria fet home. Aquest 
és el paper més gran de la dona: que per ella Déu es va 
fer home per anunciar el Regne de Déu.

A la comunitat de Sant Ignasi de Loiola participo 
en... Nuestra colaboración se concreta en formar parte 
de la Missió Lleida y del Patronato de Arrels, participa-
mos en los programas de reinserción y Centro Obert 
(domingos), formamos parte del equipo de acompa-
ñantes y tenemos disponibilidad para el equipo de 
espiritualidad, para acompañamiento a jóvenes y para 
acompañar Ejercicios en la vida ordinaria.

Vaig arribar a la comunitat parroquial... Cuando 
hace 13 años, las Hijas de Jesús vinimos a Alcarràs, 
uno de los primeros contactos fue con la Comunidad 
de Jesuitas. Nos unía la sintonía con la espiritualidad 
ignaciana que compartimos por Carisma, valoramos 
la acción solidaria y social que realizan, la capacidad 
de acogida, la apertura en discernimiento. Algunas de 
nosotras teníamos experiencia de acompañamiento 
a drogodependientes y se nos propuso participar en 
los programas de Arrels Sant Ignasi. Enseguida nos 
sentimos integradas y poco a poco, parte de la comu-
nidad parroquial. 

El paper de les dones a l'Església... es vivir la vo-
cación cristiana desde el SER mujeres despiertas y 
atentas a la dimensión femenina que nos configura. 
Sintiéndonos miembros vivos, capaces de discernir 
en lo que se nos invite a participar, eligiendo lo que 
podemos ofrecer como personas en las que Dios 
habita y el Espíritu ilumina. Creemos que Dios cuenta 
con lo que somos, mujeres creyentes con una misión 
concreta que hemos recibido de Él por el bautismo.

Nuestra fuerza está en el envío que recibimos 
de Jesús “Como el Padre me ha enviado, así os he 
enviado yo…”

CONCEPCIÓN NIUBÓ 
I MAGDA AGUILÓ

TRINI
CATALÁN

JESUÏTINES  
D’ALCARRÀS
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Bones a tots i a totes!

Com esteu? Jo molt content d’aquesta in-
vitació dels amics de El Truc i de poder sa-
ludar-vos després d’algun temps. Per qui no 
em conega, el meu nom és Carlos Maza, i soc 
un jesuïta valencià en formació que fa uns 
tres anys va passar un curs a Lleida, en l’etapa 
que es diu del magisteri: fem una aturada en 
els estudis i dediquem un any a “tastar” la 
vida apostòlica en la Companya: treballant 
al cole, col·laborant a la parròquia, fent de 
voluntari a Arrels... sobretot compartint vida 
amb moltes persones que després portes al 
cor. Agraeixo molt l’afecte que vaig rebre de 
tots els que esteu vinculats a la parròquia de 
tantes maneres. 

A setembre de 2018 vaig arribar a Madrid 
per estudiar teologia (de fet, estic escrivint 
açò a la universitat), i ara queden només uns 
mesos per acabar el primer cicle. Fa uns dies 
he rebut la notícia de què la llicència, la se-
gona part d’aquests estudis teològics —tradi-
cionalment fora d’Espanya—, la faré a Nàpols. 
M’ha fet molt de goig. Com sabem els que 
som de cultura mediterrània, les coses no 
es pensen i es preguen de la mateixa mane-
ra quan podem mirar el mar. Em fa il·lusió 
dedicar els pròxims dos anys a aprofundir  

temes que ens preocupen a molts, com són 
la cura o la construcció d’un “nosaltres”. Crec 
que l’Església té molt a dir en aquestes coses. 
Estem cridats a fer un xicotet gran servei. 

Què dir d’aquest any? Tots hem viscut 
amb neguit les conseqüències de la pandè-
mia. Ha sigut una experiència que ens con-
vidava a buscar la proximitat de Déu, que 
obligava a fer-nos preguntes, a cuidar més 
de nosaltres mateixos i dels demés. Per al 
grup de jesuïtes que ens ordenàvem a l’inici 
de febrer, potser ha fet que ens centràrem 
més en el que és essencial, sabent que no hi 
hauria una gran celebració. La meua família 
no va poder vindre a l’ordenació, però ha-
víem tingut temps per fer-nos a la idea. De 
totes formes, Déu sempre es fa present, i han 
sigut molts els que ens han dit que pogueren 
seguir la missa per Internet, i trobo que va 
ser motiu de consolació, alegria, i esperança 
per a ells. No estem habituats a la profunda 
bellesa d’aquests ritus, que de vegades ens 
semblen antics, amb gestos que potser no 
entenem molt, però que toquen tecles bo-
niques i sovint oblidades. Per a mi va ser un 
dia molt emocionant, i tot i l’absència de la 
família, la possibilitat de donar la comunió 
als joves universitaris que es van acostar, va 
ser motiu d’una intensa i profunda emoció. 
Em recordaré sempre. 

I ara a la Quaresma. Amb nous encàrrecs 
i la tasca habitual a la universitat, de vegades 
l’activitat quotidiana i el treball amaguen el 
sentit del temps que vivim, però en el fons un 
se n’adona que és el mateix de tota la nostra 
vida, amb un accent especial: conéixer més 
Jesús, entrar més en comunió amb ell, per 
saber viure més plenament la seua Pasqua 
que s’apropa, per extraure del seu lliurament 
tota la vida que siga possible, i donar-la als 
demés.

M'acomiado. Estic molt agraït de poder 
comunicar-vos aquestes coses. Us desitjo 
un bon camí i prego per vosaltres. Fins que 
ens tornem a vore, una abraçada ben forta.  

 
Carlos Maza, sj

DES DE  
L’EXTERIOR

CARTA DE CARLOS MAZA

↓ Ordenació Diaconal 
del Carlos, amb altres 
companys jesuïtes, a 
Madrid. Foto: InfoSJ



PÀG. 10

> INGRESSOS 2020

> DESPESES 2020

LA PARRÒQUIA  
AL DIA

JA HEM ACABAT EL 2020! I confiem que el 2021 sigui 
molt millor.

Com és habitual us detallem el moviment anual  
dels ingressos i despeses de la Parròquia del 2020 que 
ha finalitzat amb un dèficit (ingressos menys despe-
ses) de 432,08 € (quatre-cents trenta-dos euros amb 
vuit cèntims).

Hem patit un any molt diferent que, per culpa de 
la pandèmia, ens ha limitat molt l'assistència als actes 
i fins i tot, de vegades, al tancament temporal de les 
nostres instal·lacions.

L'apartat més significatiu ha estat la millora en la im-
permeabilització de les terrasses (que on encara s'està 
treballant), i que ens ha d'evitar suportar les desagrada-
bles goteres sempre que plovia.

Hem comptabilitzat 18.000 € en aquest concepte, 
confiant no superi aquesta xifra. Per fer front a aquesta 
despesa extraordinària hem comptat amb una aporta-
ció extraordinària de 8.000 € per part de l'Esplai de la 
Parròquia, així com una altra de 7.000 € d'un romanent 
especial que es disposava per a despeses de millora.  
La Comunitat de Veïns ha col·laborat en 5.000 € i la 
companyia d'assegurances ens ha donat 1.388,99 €

Actualment la Parròquia està treballant per tenir 
una xifra aproximada del que pot costar posar al dia 
totes les infraestructures principals que després de 
40 anys necessiten una posada al dia: sanitaris, mi-
llores en l'accés per a persones en mobilitat reduïda, 
aïllaments, seguretat, climatització... En especial es 
vol posar èmfasi en aquest darrer element, ja que el 
sistema de calefacció actual és molt antic, amb avaries 
constants i cares de manteniment.

Gràcies, una vegada més, per la vostra assistència i 
col·laboració. De la que estem molt orgullosos per tirar 
endavant tota la vida de la Comunitat.  

 
Paco Urbiola

BALANÇ ECONÒMIC  
DE L’ANY PASSAT

Esplai
33.000,00€

Esplai
33.000,00€

Banc
79,65€

Subministres
8.782,48€

 Calefacció 50% /  Electricitat 36% /  Aigua 2% /  Telèfon 7% /  Altres 5%

Sous
10.877,50€

Assegurances i manteniment
22.599,66€

Porteria, fotocopiadora, etc.

Secretaria
7.698,60€

Social
3.910,30€

 Activitat 78% /  Culte 22%

Pastoral
2.493,45€

Col·lectes diocesanes
3.885,37€

Superhabit
1.722,91€

Per servei
2.550,00€

Quotes fixes
23.954,00€

Col·lectes i donatius

16.660,47€

Col·lectes diocesanes

3.885,37€

Ingressos extraordinaris

15.000,00€
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Quan algú em pregunta per una 
recomanació literària, sempre 
penso en aquesta. ‘Haru’ no 
és pas un llibre que jo hagués 
escollit: hi ha dies que crec que 
‘Haru’ em va trobar a mi. Un dia, 
remenant prestatgeries sen-
se massa esma, el vaig veure: 
gruixut, d’una edició bonica, 
amb les pàgines desiguals, de 
portada senzilla i austera. El 
subtítol diu ‘Cada dia és una 
vida sencera’. 

Aquesta novel·la - que l’escrip-
tora ha fet en català i castellà 
paral·lelament - explica la 
història d’Haru, una noia a qui, 

després de la mort de la seva 
mare, el seu pare la porta a un 
dojo, una escola de tir amb arc. 
El tir amb arc és l’excusa, la 
metàfora, l’eina que serveix per 
explicar-nos tantes coses de la 
vida. I, a partir d’aquí, només cal 
deixar-se tocar per la intensitat 
i la profunditat amb què tots els 
personatges van passant per 
aquest relat. 

‘Haru’ és una història d’escolta, 
d’aprenentatge, d’acompanya-
ment. Però si l’hagués de definir 
amb una paraula, seria boni-
ca: ‘Haru’ és una història molt 
bonica. 

HARU (2016), FLAVIA COMPANY

ANNA
MATEUS LA RECOMANACIÓ

Les mesures actuals permeten ja, des del darrer cap de setmana de 
febrer tornar a fer activitats de lleure per grups d'infantil i primària. 
Després d’uns dissabtes veient-se a través de plataformes digitals i 
una gran activitat familiar pels carrers de la ciutat, ara podran tornar a 
veure’s les cares a l'Esplai. Amb els grups de Jovenívols i Bidea hauran 
d’esperar, encara, alguns dies, però de segur que podran retrobar-se 
amb moltes ganes aviat! 

Donem el tret de sortida a la Quaresma, amb el 
dimecres de cendra que va tenir lloc el passat 
17 de febrer. Enguany, amb la situació actual, el 
ritu propi de la cendra va ser canviat lleugera-
ment per tal d'evitar el contacte entre persones, 
però, amb tot, a la Parròquia es va poder viure 
la celebració en comunitat. 

ES REPRÈN  
L’ESPLAI PRESENCIAL

DIMECRES  
DE CENDRA

Tornant a la presencialitat, amb totes les mesures 
de seguretat, el dimecres 10 de febrer, es va cele-
brar el Consell Parroquial. Entre els punts a tractar, 
es van presentar els comptes de la parròquia, es 
va repassar el calendari, tenint com a horitzó les 
celebracions de Quaresma i de Setmana Santa, així 
com les mesures i restriccions que es tindran en 
el moment. D'altra banda, els grups van compartir 
llums i ombres de la vida en comunitat, en format 
telemàtica i, finalment, es va fer seguiment de les 
propostes del nou pla estratègic, aquest cop refe-
rents a l'organització i l'estructura de la comunitat. 

El dimecres 3 de març s’estrena el po-
dcast arRelats a UA1 ràdio, en què es 
pretén donar espais d’opinió i compar-
tir vivències de persones que habitu-
alment no tenen un lloc als mitjans. Es 
podrà escoltar a partir de les 12h de la 
nit i quedarà penjat a la mateixa web 
de l’emissora per a poder-lo recuperar. 
També es podrà escoltar a les diferents 
plataformes digitals. 

CONSELL PARROQUIAL  
DE FEBRER

ESTRENA 
D’ARRELATS



→ I, de nou, dues dones al 
capdavant de l’esplai Sant Ignasi!

AR. Sí, al final, a l’esplai hi ha hagut 
moltes dones al davant. Nosaltres les 
hem vist, hem tingut dones de directo-
res i, per tant, models a seguir. Ara ve-
iem que a l’esplai hi ha, més o menys, 
dos terços de les participants que són 
nenes i noies, per tant, valorem que 
l’equip de direcció és un bon reflex 
de la realitat. Nosaltres volem ser re-
ferents per a aquestes persones, però 
no pel fet de ser dones, que també, sinó 
perquè pensem que és en els nostres 
actes on hem de ser referents i donar 
exemple, així que en això treballem. 
→ I dins l’Església, com penseu que 
ha d’avançar el paper de les dones? 

AN. Jo crec que hem de seguir 
sent-hi presents i fins on se’ns deixi, 
posant-nos al servei d’allò que se’ns 
encomani.  

AR. Sí, a més, ara mateix som im-
prescindibles. Quant temps falta per-
què una part de l’Església s’adoni que 
les dones han de poder entomar po-
ders reals? Jo em plantejo si la situa-
ció ha d’estar prou malament per fer 
aquest plantejament i avançar. Se’ns 
ha de permetre poder passar al davant 
de veritat. Si se’ns permet això, hem 
demostrat que tirem del carro. 

→ Després de tots aquests anys de 
monitores, agafeu el relleu… 

AR. Ens van enredar com sempre 
ens passa... Al principi no ho veiem 
clar, però entomem la missió amb ga-
nes i en equip. Replantejant la tasca de 
direcció, ja que, fins ara, requeia en 
una única persona. Volem crear pre-
cedents de què, en equip, on no arriba 
una pot arribar l’altra. 

AN. Ha calgut visualitzar-nos-hi. 
No ho teníem en ment, però quan se’ns 
fa l’encàrrec mirem d’entomar-ho de 
la millor manera que sabem.
→ Heu començat a repartir 
tasques? 

AN. Tot just comencem i ho fem en 
un moment en què el lleure està sent 
una mica accidentat, per tant, de mo-
ment la tasca és de seguir mantenint 
encesa la flama de l’esplai, motivant a 
l’equip i també amb la vista posada a 
les activitats d’estiu, que és on podrem 
enlairar-nos. 

AR. Ara organitzem, entre les tres, 
totes les tasques. Hem parlat de si 
cal una divisió, però sobretot estem 
compartint molt. A part de compar-
tir aquest encàrrec, som amics fora i 
parlem sobre tot el que ens passa: de 
l’esplai però també de la vida. 

AMB ANNA SOLÀ I ARES MATEUS

L’ Anna Solà i l’Ares Mateus 
van arribar de petites, quan 
participaven de la missa 
d’infants. L’Anna estava 
vinculada als jesuïtes pel col·legi 
Claver, l’Ares va fer la primera 
comunió a la parròquia, i després 
es va enganxar de voluntària a 
les classes de guitarra. Van fer la 
preparació per a la confirmació 
juntes i, per diferents 
circumstàncies, van acabar 
implicades de cap a peus amb 
l’esplai. Avui, juntament amb el 
Miquel, n’entomen la direcció.

→ I, dins d’aquest context, l’esplai 
és, per moltes persones joves, 
porta d’entrada a la comunitat. 
Quins són els reptes que se us 
plantegen? 

AR. Penso que és important que to-
tes les nenes i nens de l’esplai, que te-
nen moltes realitats diferents, puguin 
ser acollits per la comunitat i l’Església. 
A vegades ens costa parlar de segons 
quins temes, però ens hem d’obrir en 
l’actualitat que tenim al voltant!
→ Quin missatge llençaríeu a la 
comunitat? 

AR. Que els i les joves tenim ganes 
de què l’Església estigui a prop de la 
societat i dels seus ritmes. Hi ha co-
ses que se’ns mouen per dins i volem 
que la fe, l’espiritualitat hi vagi lliga-
da. Quan passem d’infants a joves, ens 
allunyem de l’Església perquè en les 
nostres vides es parlen de moltes coses 
que a l’Església li queden lluny i això 
porta als joves a allunyar-se’n, també. 

AN. Sí. Jo penso que és important 
que puguem acollir tot allò que se’ns 
mou als i les joves, als infants. Que to-
tes les coses que surten a nivell d’es-
plai puguem escoltar-les a nivell de 
comunitat. 

“QUE TOTES LES COSES QUE SURTEN A NIVELL 
D’ESPLAI PUGUEM ESCOLTAR-LES A NIVELL 

DE COMUNITAT!”


