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Ajudant a viure
La cultura de l’encontre a la carretera

6 de juliol de 2014

El primer diumenge de juliol, totes les nos-
tres Diòcesis se sumen cada any a les persones i 
organismes que s’esforcen per millorar el clima 
de bona convivència entre els  usuaris de les 
nostres rutes. És la Jornada de Responsabilitat 
en el Trànsit en la qual tots, vianants i conduc-
tors, hauríem de refl exionar sobre aquest tema 
acceptant la nostra part de responsabilitat en la 

seva àmplia problemàtica. I, sobretot, volent contribuir a una convivència 
constructiva també en aquest àmbit.

¿Per què no fer que els avenços que podem gaudir en vehicles i car-
reteres serveixin per apropar-nos més els uns als altres, facilitant la trobada 
de persones, països, cultures, i no tan sols o preferentment d’interessos 
comercials? Un viatge pot ser una ocasió esplèndida per a la trobada amb si 
mateix, amb la naturalesa, amb Déu. Viatges en solitari, atents a les notícies, 
però també aprofi tats per a pensar, pregar, cantar, escoltar bona música, 
podrien ser un bàlsam en la vida de tants que vivim molt dispersos i amb 
poques possibilitats de silenci, de solitud, de refl exió. I viatges acompanyats 
de familiars, amics o companys de treball, que poden ser una magnífi ca 
ocasió per a diàlegs interessants, experiències de comunicació sincera i 
d’escolta atenta i, també, per a una veritable trobada amb els altres.

Deia el Papa Francesc el passat mes de juny, parlant de la cultura de 
l’encontre, que avui vivim en un món que es va fent cada vegada més petit 
i hauria de ser més fàcil estar a prop els uns dels altres. El desenvolupament 
dels transports (i de les tecnologies de la comunicació) ens apropa, connec-
tant-nos millor, i la globalització ens fa interdependents. I no obstant això, 
tantes vegades no és així.

Tenim la possibilitat de desplaçar-nos cada vegada a major velocitat, 
però les diferències i les distàncies entre les persones semblen anar aug-
mentant cada dia i, massa vegades, perdem la calma simplement perquè 
l’altre corre més que nosaltres o té un vehicle millor. Hauríem d’esforçar-nos 
per seguir mirant l’altre amb respecte, acollint serenament el que fa al 
volant, facilitant-li les coses i no únicament tolerant amb mal humor les 
seves decisions.

Però això requereix voluntat de fer de la carretera un lloc ric en huma-
nitat i no només un espai per a circular ignorant-nos mútuament o competint 
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mirant qui pot més, quan no agredint-nos sense el menor pudor. Fer de la 
carretera aquest espai humanitzador ens demana més atenció a les persones 
i major responsabilitat per mirar a l’altre intentant resoldre les diferències a 
força de créixer en comprensió i acolliment mutu. La cultura de la trobada 
requereix sempre estar disposat a donar i a rebre aprenent uns d’uns altres.

Pensant en tot el que això pot suposar per als creients, convido a la 
reflexió i a la pregària posant per intercessora a Maria, en la seva advocació 
de Mare de Déu del Camí.

Rebeu la salutació de vostre germà bisbe,

† Joan Piris,  
Bisbe de Lleida

Celebracions del diumenge sense prevere?

13 de juliol de 2014

L’Exhortació Post-sinodal sobre el Bisbe servidor de l’Evangeli per a 
l’esperança del món, proposa: “Mancant la Santa Missa, el Bisbe ha de 
procurar que la comunitat pugui tenir una celebració especial almenys els 
diumenges i dies festius. En aquests casos els fidels, presidits per ministres 
responsables, poden beneficiar-se del do de la Paraula proclamada i de la 
comunió eucarística mitjançant celebracions d’assemblees dominicals, pre-
vistes i adequades, en absència d’un prevere” (Pastors Gregis 37).

Com ja vàrem compartir a l’Assemblea Diocesana del proppassat 31 
de maig, vivim una situació en gran part inèdita, i Déu ens està demanant (i 
ben fort) respostes i opcions concretes i de futur. Aquestes respostes no les 
podem donar de la nit al dia. Les persones tenim el nostre ritme i els canvis 
de la consciència col·lectiva demanen temps. A tots, preveres i comunitats, 
ens caldrà un període de sensibilització per tal d’anar aplicant les decisions 
gradualment. Però en aquest procés, tots i cadascú hem de sentir-nos 
implicats (i anar implicant-ne d’altres): “Entre tots i per al bé de tothom”.

És prioritari pregar incansablement al Senyor que ens ha cridat a la 
fe, ens ha consagrat en el Baptisme i ens ha enviat a donar testimoniatge 
fins a l’extrem de la terra (Ac 1,8). Les nostres Comunitats, i els nostres 
Consells de Pastoral, s’han de parar a reflexionar i decidir, amb humilitat 
però amb responsabilitat i a la llum de l’Evangeli. I tenint molt en compte, 
com a ideal, el model d’Església proposat pel Concili Vaticà II (Església-
Comunió-Poble de Déu...). Això demana caminar cap a aquest ideal i fer 
ara algunes opcions. La qüestió és com fer-ho.

Haurem de promoure una conscienciació col·lectiva i una pastoral 
participativa i comunitària, cosa que exigeix diàleg i coresponsabilitat per 
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treballar de manera coordinada. No “fent” en lloc dels altres sinó “amb 
ells”. Hem de ser un exemple viu de què és possible construir junts malgrat 
les diferències.

La condició fonamental dels fidels-cristians és la de batejats i com a tals 
són membres de ple dret en l’Església. Entre ells hi ha qui tenen uns dons 
propis que, quan la comunitat els reconeix, amb la disponibilitat (acceptació) 
de l’interessat, passen a ministeris. Genèricament, “ministeri” vol dir servei 
i comporta també un encàrrec que es rep del Bisbe. Però, és un error preo-
cupar-se només de si els laics/ques que reben els ministeris poden fer allò o 
allò altre, perquè es tracta del que són i de la qualitat de la seva presència.

Seguirem proposant la vocació al sacerdoci ministerial, que considerem 
necessària i fonamental, però ara es tracta de vocacions clares de servei 
baptismal. Cal repensar aquest ministeri, redescobrir-lo, retornar a l’Evangeli, 
ser germans entre germans. Acompanyar humanament els germans per no 
viure individualment, sense cos. Tota l’Església és sacerdotal, en tant que 
consagrats pel baptisme (sacerdots, profetes i reis). El sacerdoci ministerial 
sorgeix com un servei a l’existència sacerdotal dels creients. És coneguda 
la frase “una Església tota ella ministerial” (Y. Congar): tota ella és sa-
grament de salvació, signe i instrument de l’obra redemptora del Salvador.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

† Joan Piris,  
Bisbe de Lleida

Ressons del mundial de futbol

20 de Juliol de 2014

L’esdevenir del Mundial de Futbol és bona oportunitat per a fer una 
reflexió sobre la “responsabilitat social” dins i fora del terreny de joc, com 
recordava el Papa Francesc fa uns mesos a equips italians. Deia: “Avui el 
futbol mou un gran volum de negocis, per la publicitat, la televisió, etc. Però 
el factor econòmic no ha de prevaler sobre l’esportiu perquè corre el perill 
de contaminar-ho tot tant a nivell internacional com a nacional”.

Dono per descomptat que la gran majoria de les persones relacionades 
amb l’esport en totes les seves facetes vol fer les coses de manera adequada, 
però tots sabem que hi ha enfocaments o pràctiques discutibles. Els espor-
tistes, sobretot els considerats “d’élite”, són centre d’atenció i admiració 
per a gran quantitat de persones, principalment joves, i la seva manera de 
comportar-se té molta ressonància i gran impacte social. La dimensió ètica 
és, doncs, particularment important aquí per a formar opinions i valors. 
Haurien de tenir-ho molt en compte tots: futbolistes i entrenadors, dirigents i 
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executius, consells d’administració i propietaris, sense oblidar els espectadors 
i els mitjans de comunicació.

Ens cal assumir la realitat de l’esport amb una actitud fonamentalment 
positiva i estimulant, procurant que, gràcies a la seva pràctica, les persones es 
facin millors de debò, és a dir, més madures, més conscients de la dignitat de 
la seva humanitat, més responsables, més oberts als altres. L’esport està cridat 
a servir a la dignitat humana, ajudant a viure bé i a actuar com a persones 
en comunitat. Pot i ha de contribuir a promoure la felicitat de l’ésser humà.

És de justícia reconèixer les seves bondats: facilita la participació, be-
neficiant així la societat i promovent un desenvolupament humà respectuós 
i educatiu en diferents àmbits, i en moltes etapes de la vida; és instrument 
educatiu normal en els col·legis i pot emprar-se per construir i recolzar a la 
comunitat humana; pot afavorir la comunió entre les persones, buscant el 
benestar i la realització dins del respecte al bé comú de tothom.

Malauradament també pot emprar-se per menyscabar el bé integral 
de les persones alienant-les, arrossegant-les cap a valors falsos i destructius; 
afavorint l’hostilitat i el conflicte; creant la mentalitat de «nosaltres» contra 
«ells»; ridiculitzant als adversaris i creant tensions i sospites; explotant a molts 
en profit d’uns pocs o posant el lucre per sobre de les persones.

El principi ètic fonamental és que la persona i la comunitat humana 
són el fi i la mesura de les coses i l’esport s’hauria de promoure i practicar 
amb vista al seu desenvolupament integral. El futbol té un immens poder, 
però és i seguirà sent només un mitjà, una eina disponible de la qual es pot 
fer un ús bo o dolent. Cal triar. I no sempre resulta evident com aplicar els 
principis ètics en alguns casos; cal reflexió, discussió i diàleg per estar atents 
als falsos déus i ídols del nostre temps.

Rebeu la salutació de vostre germà bisbe,

† Joan Piris,  
Bisbe de Lleida

Església i societat

27 de juliol de 2014

El tema de les relacions Església-Estat és recurrent a casa nostra. 
El Cardenal Tarancón va fer famós allò de “sana col·laboració i mútua 
independència”. Una col·laboració que no ha de ser mai supeditació de 
l’una a l’altre o a l’inrevés sinó cooperació mirant de treballar al servei del 
bé comú. La qualitat de la vida humana exigeix també un component de 
nivell espiritual, i l’Església s’esforça constantment actuant com a llevat en 
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la seva relació amb la societat per tal que pugui ser «renovada en Crist i 
transformada en família de Déu» (Gaudium et Spes 40).

Periòdicament surt la qüestió del pes social del catolicisme al nostre 
país o de la “laïcitat” de l’Estat. Darrerament, tot i que les circumstàncies 
socials i culturals han canviat molt, ha tornat a ser objecte de molts comen-
taris a propòsit de la proclamació del nou Rei d’Espanya en la que s’ha 
volgut evitar vincular responsabilitat institucional i confessió religiosa. Ha 
estat una bona oportunitat per a reflexionar i explicar que no és el mateix 
Estat laic que aconfessional.

La nostra realitat és bastant complexa i cal una visió àmplia del fet 
religiós, tenint present la seva transversalitat en les múltiples facetes de la 
vida quotidiana. Sabem que el fet religiós forma part del patrimoni cultural 
i espiritual de la societat. Les religions professades lliurement pels ciutadans 
tampoc no haurien de ser un problema en la nova societat democràtica on 
la diversitat religiosa és un fet cada dia més evident.

L’Estat pot ésser aconfessional i ho és, i així queda fixat a l’article 
16,3 de la Constitució espanyola: “cap confessió tindrà caràcter estatal”. 
Però allò que en diem la societat, i en el nostre cas un gran percentatge 
dels habitants del país pot no ser-ho i, de fet, no ho és, d’aconfessional. I 
volen exercir lliurement els seus drets legítims en molts àmbits i qüestions 
que tenen a veure amb la dimensió religiosa de la vida, perquè consideren 
que forma part del bé comú.

És per això que l’analfabetisme religiós que ens envolta comença a 
preocupar. Som molts els qui pensem que caldria afavorir l’aprenentatge 
d’aquells llenguatges, símbols i continguts religiosos que impregnen total-
ment la vida i la cultura del nostre país en molts nivells. Hi ha coses que no 
es poden entendre bé sense tenir en compte l’aportació fonamental de la 
fe cristiana, inclòs en l’àmbit més profund del sentit de la vida, de la con-
cepció de la persona humana i de la societat, dels drets humans, de la idea 
de treball, de progrés, de llibertat, de compromís, d’economia, de creació 
artística…, com il·lustren historiadors i sociòlegs.

Els cristians estem convençuts que la religió, i en concret la fe cristiana, 
reforça els principis bàsics de la vida democràtica, com són, per exemple, 
el valor sagrat de les persones, la igualtat i inviolabilitat dels seus drets, les 
qualitats fonamentals del matrimoni i de la família, la justificació de l’autori-
tat com un servei al bé general, el respecte a la consciència moral de cada 
persona, o l’existència d’un ordre moral objectiu reconegut com a vinculant 
per a les actuacions de tothom, també en l’exercici de l’activitat política.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe.
† Joan Piris,  

Bisbe de Lleida
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Una feliç celebració interdiocesana

7 de setembre de 2014

L’Aplec interdiocesà de comunitats parroquials dels bisbats de 
Barbastro-Monzón, Lleida i Urgell, acompanyats de les nostres imatges 
més preuades de Maria, i l’entusiasme que podem comprovar ens ajuda a 
créixer en una consciència més profunda de la funció de la Mare de Déu en 
el Projecte salvador amb el que el Bon Déu acompanya la nostra història.

El Concili Vaticà II va incloure el tema de Maria en la Constitució 
Dogmàtica sobre l’Església “Lumen Gentium”, després de bastants inter-
vencions sobre el seu paper en la revelació de Jesucrist i en la vida de la 
mateixa comunitat cristiana. Volien tornar a fonamentar la importància de 
Maria en la missió de l’Església i de restablir una devoció proposant-la com 
un exemple de fe activa. És un molt bon resum de tot allò que l’Església ha 
afirmat sobre Maria al llarg del temps.

Més tard, el Papa Pau VI demanà que totes les expressions de devoció 
a Maria fossin orientades cap al seu Fill, recomanant igualment que “els 
textos de les pregàries i dels cants treguin la seva inspiració i la seva termi-
nologia de la Bíblia i, sobretot, el material per a la devoció a la Verge, ple 
dels grans temes del missatge cristià”. I afegia altres precisions: que la figura 
de Maria sigui presentada com exemple d’acceptació de la voluntat de Déu; 
que el seu “sí” transcendeix el temps i la cultura; que l’accent de la devoció 
a Maria no s’ha de posar en els detalls particulars de les condicions en què 
va viure, sinó en el seu paper per a realitzar la missió rebuda per part de 
Déu sota la inspiració de l’Esperit Sant (cfr. Marialis Cultus nn.30.35-36). 
I no oblidem la impagable aportació del Papa sant Joan Pau II, les seves 
reflexions sobre Maria i la seva forta devoció: la gran “M” en blau en el seu 
escut i la ben coneguda màxima “Totus Tuus”; la seva encíclica Redemptoris 
Mater i les seves catequesis sobre la Mare de Déu entre setembre de 1995 
i novembre de 1997.

El proppassat dissabte, nosaltres hem unit sentiments i tradició reconei-
xent agraïts l’esforç de tots aquells que fan possible aquest Aplec i recordant 
també als qui ens han precedit en anys passats i ara ens acompanyen des 
del cel. Una vegada més hem tingut l’oportunitat de mirar amb particular 
veneració la Mare de Déu, Maria de Natzaret, sota múltiples advocacions, 
una experiència que sempre és motiu de goig.

Des que Jesús a la creu digué al seu deixeble Joan –que ens repre-
sentava a tots– “Aquí tens la teva mare”, i aquest “la va acollir a casa 
seva”, tots els cristians ens gloriem de tenir la mateixa Mare que Jesús. I 
com que ella s’ho pren seriosament, cadascú de nosaltres té la certesa de 
viure acompanyat per l’amor maternal d’aquesta dona excepcional. Maria 
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forma part d’aquest gran regal de Déu a la humanitat que és el mateix Jesús 
en qui s’encarnà l’amor infinit, la misericòrdia i el perdó de Déu per cada 
un dels seus fills.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

† Joan Piris,  
Bisbe de Lleida

L’Evangeli allibera

14 de setembre de 2014

La fe cristiana (creure en Jesucrist) és quelcom que rebem d’altres i 
que ens comuniquem els uns als altres seguint el mandat explícit del mateix 
Jesús. El seu contingut il·lumina tot allò autènticament humà i ens ajuda a 
enfrontar els desafiaments de la vida personal i col·lectiva de la humanitat.

Una característica del món actual és la diversitat de dinamismes 
que contribueixen a la seva globalització: avui tot s’universalitza i hi ha 
una interdependència cada vegada major. I nosaltres sabem que hi ha en 
l’Evangeli una dinàmica d’amor, d’unitat, de fraternitat universal que pot 
il·luminar aquest procés i destriar els seus valors per tal que puguin transfor-
mar beneficiosament la realitat. Les precisions de l’Evangeli a propòsit de 
la justícia, de la preferència pels més fràgils, de la dignitat de tota persona, 
del Bé Comú, poden tenir un pes especial davant tantes insatisfaccions que 
l’evolució del nostre món provoca.

Les qüestions que es plantegen als nostres dies en diversos indrets 
són importants: l’aspiració universal a la pau, una major justícia, el desig 
d’un Medi ambient sà i habitable, etc. De vegades trobem també persones 
que semblen desentendre’s de les qüestions fonamentals: amistat, família, 
principis morals... i, a la vegada, viuen a la recerca de sentit deixant-se 
portar per valors i absoluts de substitució. Per a nosaltres són oportunitats 
per a l’evangelització. L’Evangeli i l’experiència que aporta sobre la vida 
humana pot ser una font d’inspiració i d’esperança per anar avançant en 
la recerca de respostes i solucions.

Naturalment, l’evangelització no ha de consistir fonamentalment en 
afirmar deures o a consolidar pràctiques religioses sinó en acompanyar 
processos i fer propostes, creant ocasions per tal que les persones puguin 
respondre lliure i responsablement a Déu. Propostes que hauran de ser 
acompanyades necessàriament del testimoniatge de persones i comunitats 
que ho viuen i ho poden fer veure amb les seves obres.

Això ens demana als cristians dedicar moments i ocasions d’aprofun-
diment a la llum de la Paraula de Déu, de pregària personal i comunitària, 
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d’escolta i de confrontació recíproca, per tal d’ajudar-nos a mantenir la 
necessària qualitat evangèlica i evangelitzadora que estem cridats a viure. 
Ens cal mantenir un exercici de discerniment que ens faci posar al centre de 
la nostra acció eclesial allò que Déu ens va fent veure com a més essencial 
en la tasca de la transmissió de la fe i de la iniciació cristiana.

Els cristians tenim el convenciment que el missatge de Jesús del que 
som portadors és profundament alliberador en qualsevulla situació. Ara que 
comencem un nou curs pastoral tenim una nova ocasió per a repensar les 
qüestions fonamentals i encertar a ser més i millor sal i llum. Haurem de 
reconèixer les nostres limitacions amb humilitat, però seguirem escoltant 
amb claredat les paraules exigents de Jesús: “Si la sal perd el gust, amb 
què la tornaran salada?” (Mt 5, 13).

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

† Joan Piris,  
Bisbe de Lleida

Batejats i enviats

21 de setembre de 2014

El nostre és sempre un temps viu, el temps del Crist Ressuscitat, el 
temps de l’Esperit de Déu. Aquell Esperit que, segons el mateix Jesús, ens 
va portant progressivament cap a les realitats definitives. Un temps sempre 
obert a un futur que hem d’ajudar a construir “entre tots”, amb humilitat 
però amb molta confiança en Déu, amb una esperança activa i carregada 
de fe en l’amor que Déu ens té i que hem experimentat en Jesús.

El proper dijous, dia 25, els membres de l’Església de Lleida tornarem 
a compartir la nostra identitat d’enviats per Jesús a escampar arreu la Bona 
Notícia del Regne (Mt 28,19-20). Sense oblidar una precisió que el mateix 
Jesús fa a l’evangeli de Lluc: “Aneu: jo us envio com anyells enmig de llops” 
(Lc 10,3). Per això, i ben igual que el Pare envià al seu Fill, Ell ens envia a 
cadascú dels batejats sense oferir-nos cap més suport que la seguretat del 
seu amor i la promesa de fer-nos costat fins a la fi del món.

Ens ho ha recordat el Papa Francesc: “aquesta missió ens reclama una 
donació generosa, però seria un error entendre-la com una heroica tasca 
personal, ja que l’obra és primer que res d’Ell, més enllà del que podem 
descobrir i entendre. En tota la vida de l’Església ha de manifestar-se sempre 
que la iniciativa és de Déu, que Ell ens ha estimat primer (1Jn 4,19) i que 
és Déu qui fa créixer (1Co 3,7). Aquesta convicció ens permet conservar 
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l’alegria enmig d’una tasca tan exigent i desafiadora que pren la nostra 
vida del tot. Ens ho demana tot, però al mateix temps ens ho ofereix tot.” 
(Evangelii Gaudium 12). 

L’Església nascuda de la Pasqua ha de continuar anunciant Jesús, 
sabent que els destinataris són homes i dones que viuen en un món i una 
realitat sociocultural molt nova, caracteritzada per la fragmentació dels valors 
i un pluralisme que tot ho relativitza. Però on hi ha també tantes persones 
que busquen un sentit a la vida, oberts a una esperança i una solidaritat 
que van més enllà dels horitzons humans. La tasca que tenim els cristians 
davant és anunciar la fe que professem i fer-ho de manera creïble als altres. 
L’esperança cristiana ens orienta a construir amb realisme el futur possible i 
a preparar el futur definitiu. “Cada cristià i cada comunitat discernirà quin és 
el camí que el Senyor li demana, però tots som invitats a acceptar aquesta 
crida: sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a arribar a totes les perifèries 
que necessiten la llum de l’Evangeli” (Ev. Gaudium 20).

No són temps fàcils i els reptes que se’ns presenten són grans, però 
mai ha estat fàcil portar la bona nova als pobres, proclamar als captius la 
llibertat i als cecs el retorn de la llum, posar en llibertat els oprimits, procla-
mar l’any de gràcia del Senyor (cfr Lc 4, 18-19). Per això, cal intensificar 
la nostra qualitat espiritual amb temps d’escolta gratuïta del Senyor. És im-
possible parlar de Déu o de Jesús si no romanem en comunicació amb Ell; 
si no parlem des de la nostra mateixa fe, la nostra mateixa vida, la nostra 
mateixa experiència d’Ell.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

† Joan Piris,  
Bisbe de Lleida

Junts fem camí

28 de setembre de 2014

De la mateixa manera que Déu va dir a Francesc d’Assís: “Reconstrueix 
la meva casa, no veus com s’ha deteriorat?”, i aquest va començar a viure 
de manera diferent i a reestructurar aquella petita capella de Sant Damià, 
també nosaltres ara som cridats a mantenir i dinamitzar l’Església feta de 
persones vives. I ho fem mitjançant un necessari discerniment espiritual i 
pastoral que ens ha de portar a assumir cadascú la pròpia responsabilitat 
adaptant-nos a les noves circumstàncies, sense por i amb confiança. Aban-
donant el còmode criteri pastoral del «sempre s’ha fet així» i essent audaços 
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i creatius en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l’estil 
i els mètodes. L’important és no caminar sols i comptar sempre amb els 
germans (Evangelii Gaudium 33).

Tot i que sabem que és Déu qui projecta, decideix i realitza el misteri 
de “la salvació” mitjançant el Crist, aquesta realitat es continua per l’acció 
de persones concretes, cridades a estar amb ell i enviades a predicar (Mc 3). 
La iniciativa és sempre de Déu qui traça de diferents maneres les línies de 
la nostra vocació, però tots els batejats hem estat objecte d’una crida com 
la que Jesús va fer als seus primers col·laboradors enviant-los a proclamar 
i promoure el Regne de Déu: som cridats a seguir-lo de prop, lliures de 
lligams i d’interessos, i generosos en el servei, com correspon a la condició 
“diaconal” de tota l’Església.

Cantem moltes vegades: “junts fem camí”, i ho fem amb molta grati-
tud perquè cadascuna de les benediccions que rebem de Déu produeix en 
nosaltres una resposta de gratitud i alabança. Intentem seguir les petjades 
de Jesús arrelats allà on som, però oberts a tot el món i volent llegir els 
esdeveniments des de la fe per tal de veure el pas de Déu en les nostres 
vides, malgrat les inevitables crisis “que poden ser el començament d’una 
nova vida” (Olegario González de Cardedal). Els organismes vius creixen 
amb crisis. El problema no són les crisis sinó la lucidesa intel·lectual per a 
afrontar-les i el coratge moral per a superar-les.

Ens cal recuperar i agrair el sentit de la unció baptismal: en la Bíblia, 
tot el qui rep una unció és consagrat per a una missió. L’apòstol Pau diu (a 
Timoteu i a Titus) que són cridats a ser homes “de Déu”, portadors d’uns 
béns que no els pertanyen, que no són seus, i cridats també a viure en la 
perspectiva dels qui volen entendre el món i la història des de l’angle del 
Crist Servent. Per això, repetim una i altra vegada: mostreu-nos, oh Senyor, 
els vostres camins, els vostres viaranys ensenyeu-nos. I, naturalment, de-
manarem de tot cor l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors, perquè 
la collita és abundant, però els segadors són pocs.

És en aquest marc en el que, a l’Església de Lleida, volem seguir 
reflexionant sobre la coresponsabilitat pastoral, més enllà de les tasques 
concretes que hagi de realitzar cadascú. Importa més allò que som que allò 
que hem de fer.

Rebeu la salutació del vostre germà bisbe,

† Joan Piris,  
Bisbe de Lleida
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Confirmacions
Durant aquest trimestre, el Sr. Bisbe, Mons. Joan Piris,  

ha conferit el sagrament de la Confirmació  
als joves que s’esmenten a continuació:

 nois noies

Juliol 6 Alfarràs .................................................12 19

Juliol 20 Torres de Segre .......................................4 9

Setembre 26 Sucs ........................................................3 7
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Jubileu
Decret

Havent concedit el Sant Pare Francesc, amb ocasió de l’Any Jubilar 
Teresià, Benedicció Papal amb la conseqüent Indulgència Plenària, amb 
les degudes condicions per obtenir-la; això és: Confessió Sacramental, 
Comunió Eucarística i Oració per les intencions del Romà Pontífex, que es 
podrà rebre un cop al dia.

Decreto,
que en els temples: Santuari – Parròquia Santa Teresa de l’Infant 

Jesús, de Lleida i Convent del Sagrat Cor de Jesús de les Carmelites 
Descalces, Caparrella, Lleida, a partir del 15 d’octubre del present, es 
pugui rebre la gràcia del Jubileu.

Els fidels físicament impedits podran beneficiar-se de la gràcia del Jubi-
leu, unint-se espiritualment a les celebracions jubilars i pregant un Parenostre 
i Credo, des del lloc on estiguin, també un cop al dia.

La gràcia del Jubileu podrà aplicar-se a les ànimes del Purgatori, vi-
sitant alguna Catedral, temple o temples jubilars indicats, assistint a algun 
ritus sagrat i resant un Parenostre, Credo, invocació a la Verge Maria i a 
Santa Teresa de Jesús.

Lleida, 12 de setembre de 2014

† Joan Piris Frígola, 
Bisbe de Lleida Víctor M. Espinosa

Canceller-Secretari General
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Nomenaments
Juliol

Dia 7
P. Jesús Sans Compte, ocd, Confesor de les Germanetes dels Pobres 

de Lleida.

Dia 22
Sr. José Manuel Gómez Hernández, Director del Secretariat Diocesà 

de Congregacions, Confraries i Germandats.

Dia 26
Mn. Lluis Sallán Abizanda, Mn. Víctor Martínez Mateu i Mn. Xa-

vier Navarro Llesta, rectors “in solidum” de la Unitat Pastoral constituïda 
per les Parròquies de Sgda. Família i Sta. Teresa Jornet de Lleida, que farà 
extensiva la seva cura pastoral a les Parròquies de la Vall d’Àger que fins 
ara tenia encomanades Mn. Xavier Navarro. Mn. Lluís Sallán en serà el 
Moderador i tots tres continuaran en els serveis diocesans per als que van 
ser nomenats anteriorment.

Mn. Francisco José Ribas Fragero i Mn. Jorge Emerson Ruiz 
López, rectors “in solidum” de la unitat pastoral constituïda per les Parrò-
quies de St. Antolí d’Aitona, St. Llorenç de Soses, La Nativitat de Seròs, 
St. Bartomeu de Massalcoreig i St. Jaume de La Granja d’Escarp.

Amb ells formaran Equip els Animadors de Comunitat Srs. Juan de 
Àvila Busquets Baró i Francisco X. Domènech Jornet. Mn. Francisco 
José Ribas en serà el Moderador.

Mn. Víctor Manuel Espinosa Oller, Rector de la Unitat Pastoral 
constituïda per les Parròquies de St. Bartomeu d’Alpicat, Exaltació de la 
Sta. Creu de Torrefarrera i St. Pere ad vincula de Rosselló, amb ell formaran 
Equip els Animadors de Comunitat Srs. Cèsar Minguella Barallat i Josep 
Mª Escorihuela Pujol.

Mn. Antoni Agelet Delpueyo, Rector de St. Pau de Lleida, cessant 
en el seu servei a l’Oratori de la Verge de l’Acadèmia de Lleida. Amb ell 
formarà Equip la Sra. Asunción Sola Pijuan, Animadora de Comunitat.

Mn. Gerard Soler Quintillà, Capellà de l’Oratori de la Verge de 
l’Acadèmia de Lleida, que queda vinculat a la Parròquia de Sta. Maria de 
Gardeny de la que Mn. Gerard n’és Rector.

Mn. Rubén Darío Sánchez Gómez, Rector de St. Miquel de Bell-lloc 
i St. Martí dels Alamús, cessant en el seu servei a St. Pau de Lleida.
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Mn. Jaume Melcior Servat, vicari de St. Llorenç de Lleida i rector 
de la Mare de Déu de Gràcia de la Granadella, St. Antoni de Bellaguarda i 
St. Josep de Bovera, cessant en el seu servei a Bell-lloc i els Alamús 

Mn. Carles Martí Perera cessa en el seu servei a Rosselló continuant 
com a rector de St. Serní d’Alguaire.

Sr. Juan de Àvila Busquets Baró, Sr. Francisco X. Domènech 
Jornet, animadors de comunitat de la Unitat Pastoral constituïda per les 
Parròquies de St. Antolí d’Aitona, St. Llorenç de Soses, La Nativitat de 
Seròs, St. Bartomeu de Massalcoreig i St. Jaume de la Granja d’Escarp.
Mn. Francisco José Ribas en serà el Moderador.

Sr. Cèsar Minguella Barallat, Sr. Josep Mª Escorihuela Pujol, 
animadors de comunitat de la Unitat Pastoral constituïda per les Parròquies 
de St. Bartomeu d’Alpicat, Exaltació de la Sta. Creu de Torrefarrera i St. 
Pere ad vincula de Rosselló.

Sra. Asunción Sola Pijuan, animadora de comunitat de St. Pau de 
Lleida.

Setembre
Dia 1
Sra. Anna Jové Taribo, responsable de Pastoral del Col·legi Episcopal.
Sr. Joan Mateus Gorgues, Secretari General del Col·legi Episcopal.

Dia 14
Mn Joaquim Vicent Blas Pastor, Rector de la Mare de Déu de la 

Mercé, d’Almacelles i de l’Assumpció de la Mare de Déu de Sucs.
Mn. Josep Cucurull Ripoll, passa a situació d’Emèrit i queda adscrit 

a les parròquies de la Mare de Déu de la Mercè d’Almacelles i l’Assumpció 
de Sucs.

Mn. Gerard Soler Quintillà, capellà de l’Oratori de la Verge de 
l’Acadèmia de Lleida, assumirà el servei de Consiliari de la Real i Pontifícia 
Acadèmia Bibliogràfica Mariana.

Mn. Jaume Pons Bosch, cessa en el seu servei a la Parròquia de St. 
Sebastía de Vilanova del Segrià, continuant com a Rector de l’Assumpció 
d’Almenar.

Mn. Juan Carlos Mandje Bote, Rector de St. Sebastià de Vilanova 
del Segrià, cessant en el seu servei da la Granadella, Bellaguarda i Bovera.
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Necrològiques
Mn. Gabriel Jordana Escoll

Mn. Gabriel Jordana Escoll, fill de Josep i de Leonor, va néixer a Guiró, 
Lleida, el dia 18 d’octubre de 1926. 

Va cursar els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida i va ser 
ordenat prevere, al servei de la nostra església el 31 de maig de 1952 a 
Barcelona, de mans de Mons. Aurelio del Pino, durant el Congrés Eucarístic.

Va servir pastoralment a les parròquies de Juneda, Vilaller, Estet, 
Montanui i Viuet de 1952 a 1958.

Rector de la parròquia dels Alamús de 1958 a 1964; Rector de Ros-
selló i Torrefarrera de 1964 a 1996. A partir de l’any 1997 va ser nomenat 
capellà de la Residència “Juana Jugan”, de les Germanetes del Pobres, on 
continuà el seu apostolat amb la gent gran. 

L’any 2012 es retirà del servei pastoral actiu i passà a residir a la Casa 
Sacerdotal de Lleida.

Va morir el dia 15 de juliol de 2014 i ja descansa en la Pau del Senyor.

Mn. Jerónimo Ortiz Sistach

Monsenyor Jerónimo Ortiz Sistach, hijo de Jerónimo e Isabel, nació 
en Binéfar, el día 20 de octubre de 1917. 

Inició sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Lleida el curso 
1928-29, interrumpiéndolos en 1936 (a consecuencia de la Guerra Civil) 
y retomándolos el año 1939. Recibió la ordenación sacerdotal en Lleida 
el año 1943.

Su labor pastoral se inició en Cagigar, Monesma i Treserra de 1943 
a 1947.

Continuó en la parroquia de Fayon hasta 1955, combinando su labor 
parroquial con diversos cargos diocesanos:

 - Oficial del Secretariado Catequístico Diocesano entre 1955 y 1969.
 - Consiliario Diocesano de las Jóvenes de Acción Católica, entre 
1955 y 1963.

 - Habilitado Diocesano del Clero entre 1958 y 1984.
 - Capellán de las religiosas Misioneras Esclavas del Inmaculado Cora-
zón de Maria entre 1963 y 1972.

 - Vocal del Consejo Diocesano de Administración, Secretario entre 
1964 y 1971.
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 - Diputado de Hacienda del Seminario Conciliar entre 1964 y 1975.
 - Director de la Casa Sacerdotal entre 1964 y 1971.
 - Administrador de los Fondos Diocesanos entre 1967 y 1979.
 - Colector Diocesano de Misas entre 1967 y 1969.
 - Director Diocesano de la Unión Eucarística Reparadora desde 1980 
hasta 2001

 - Juez Prosinodal entre1981 y 1993
 - Miembro del Consejo Diocesano de Administración entre 1980 y 
1985

Fue nombrado Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Lleida, 
desde marzo de 1968 hasta que pasó a Canónigo Honorario Emérito en 
octubre de 2002.

En el año 2006 recibió el nombramiento de Prelado Honorífico de 
Su Santidad.

Falleció el pasado domingo 31 de agosto y ya descansa en la paz del 
Señor.
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I. Història

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida-IREL fou erigit per 
la Congregació per a l’Educació Catòlica de la Santa Seu el 22 de maig de 
1996 i està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya.

L’Institut es va crear a partir de l’Escola Diocesana de Teologia de 
Lleida que existia des de l’any 1975, que fou transformada l’any 1992 en 
la Fundació Autònoma Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida-
IREL, dedicada a promoure i fomentar el diàleg fe-cultura, especialment 
el diàleg institucional amb la Universitat de Lleida-UdL, i a la formació 
permanent dels agents de la pastoral. Per aquesta raó l’Institut Superior 
s’anomena, també, IREL.

L’any 2008 es publica la Instrucció de la Santa Seu sobre els Instituts 
Superiors de Ciències Religioses, de la Congregació per a l’Educació Catòli-
ca, dels Seminaris, i dels Instituts d’Estudis, que obliga a una refundació dels 
ISCR. El dia 13 de març de 2010 el Sr. Bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris 
i Frígola, signa el Decret d’erecció de l’ISCR-IREL, així com els nomena-
ments dels professors estables, i el dia 15 de març se signa el nou conveni 
de vinculació amb la Facultat de Teologia de Catalunya.

L’IREL, a banda del conveni amb la Facultat de Teologia de Catalu-
nya, té convenis signats amb la Universitat de Lleida-UdL, amb la Fundació 
Pública de la Diputació de Lleida Institut d’Estudis Ilerdencs-IEI, amb la 
Fundació Joan Maragall-Cristianisme i Cultura, i la Fundació Lluís Espinal-
Cristianisme i Justícia de Barcelona, amb Càritas Diocesana de Lleida, amb 
la fundació Verge Blanca-Escola de l’Esplai de Lleida i amb la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, amb la Diòcesi de Solsona, amb l’Institut de 
Ciències de l’Educació-ICE de la UdL i amb el Museu de Lleida: Diocesà i 
Comarcal.

II. Estructures i persones

D’acord amb els estatuts de Fundació Autònoma de la diòcesi de Llei-
da l’Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida-IREL, el Consell 
d’Institut exerceix les funcions de Patronat, i pren les decisions adients que li 
competeixen de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida, vinculat 
a la Facultat de Teologia de Catalunya.

L’Institut Superior de Ciències Religioses ha anat consolidant aquestes 
estructures orgàniques de govern: el Consell d’Institut, màxim òrgan de 
govern, i el Consell permanent de l’Institut, d’acord amb els seus estatuts, 
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aprovats per la Facultat de Teologia de Catalunya, segons les instruccions 
vigents de la Santa Seu. També, el Consell Assessor de l’IREL, integrat 
per representants de diverses delegacions diocesanes, pels coordinadors 
de les quatre àrees de treball del Bisbat de Lleida, per representants de la 
Universitat de Lleida i altres institucions de l’àmbit de la cultura de la ciutat 
de Lleida, exerceix la seva tasca d’assessoria i d’acompanyament de les 
decisions preses en els òrgans competents. 

La gestió ordinària ha estat realitzada pel Consell Tècnic, el Consell 
d’Institut i l’Equip Directiu de l’IREL. Ha funcionat, també, l’equip dels de-
legats dels estudiants, diplomatura-grau, llicenciatura-màster i Departament 
de Pastoral Aplicada i han tingut la participació que s’escau en el Consell 
d’Institut.

També en aquest curs han completat els seus estudis 6 alumnes de 
la setzena promoció de diplomats i diplomades en Ciències Religioses i 2 
alumnes de la dotzena promoció de llicenciats i llicenciades.

President: Mons. Dr. Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida

Consell tècnic de l’IREL

 Llic. Carme Agustí, pedagoga
 Dra. Maria Pau Cornadó, filòloga
 Llic. Salvador Escudé, filòleg
 Llic. Montserrat Esquerda, metgessa
 Llic. Josep Mª Forné, filòsof
 Dr. Manuel Lladonosa, historiador
 Dr. Josep Martí, filòsof
 Dr. Josep Pifarré, psiquiatre
 Dr. Ramon Prat, teòleg
 Llic. Ramon Reig, arquitecte
 Llic. Carles Sió, filòsof
 Dra. Marta Trepat, psicòloga
 Dr. Joan Viñas, cirurgià

Equip directiu de l’IREL

 Director: Dr. Ramon Prat
 Vicedirector: Llic. Ramon Mª Reig
 Secretari i Coordinador general: Llic. Carles Sió
 Cap d’estudis: Dr. Josep Galceran
 Secretària relacions exteriors: Llic. Josefa Camps
 Secretària de direcció: Sra. M. José Calvo
 Administració general: Sr. Santiago Lapeña
 Suport docent: Llic. Carme Agustí i Dr. Laureano Sánchez
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 Cap de publicacions: Sr. Amadeu Bonet
 Grup Amics de l’IREL: Llicda. Francesca Agustí
 Manteniment i equip de suport: Llic. Cándido Sánchez

Consell d’Institut de l’ISCR

Sr. Bisbe de Lleida: Mons. Joan Piris Frígola
Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya: Dr. Armand 

Puig Tárrech. (Delegat del Degà-President al Consell d’Institut: Dr. Enric 
Cortès Minguella).

Director de l’IREL: Dr. Ramon Prat Pons 

Vicedirector: Llic. Ramon Mª Reig

Professors estables:

 Dr. Enric Cortès Minguella
 Dr. Francisco Cabrero Pico
 Dr. Gerard Soler Quintillà
 Dr. Josep Martí i Cristófol
 Dr. Ramon Prat i Pons
 Dr. Jaume Pons Bosch
 Dra. Ma. Antònia Mateus Gorgues
 Dr. Jesús Moral Barrio
 Dr. Laureano Sánchez Castillo

Representants dels professors no estables:

 Dr. Josep Galceran Nogués
 Llicda. Mar Pérez Díaz

Representants dels alumnes:

 Sr. Ernesto Massagué Pérez
 Sr. Antònia Peris Llorens

Secretari i coordinador general:

 Llic. Carles Sió Roca

Consell Permanent

Delegat de la Facultat de Teologia: Dr. Enric Cortès
Director: Dr. Ramon Prat
Vicedirector: Llic. Ramon Mª Reig
Representant professors estables: Dr. Josep Martí
Representant professors no estables: Llic. Josep Galceran
Representant dels alumnes: Sr. Manuel Rodríguez
Secretària: Llic. Carles Sió
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Consell Assessor de l’IREL

Mn. Josep Anton Jové, vicari de Pastoral de la diòcesi de Lleida.
Dr. Enric Cortès, delegat de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Dr. Joan Biscarri, delegat de la Universitat de Lleida.
Llic. Josep Mª Forné, representant Fundació Joan Maragall.
Llicda. Teresa Gené, delegada del Bisbat de Solsona.
Sr. Joan Carles Nicuesa, delegat d’Apostolat Seglar.
Llic. Caritat Mercadé, delegada de Missions.
Dr. Josep Ramon Saura, president de la Fundació Verge Blanca.
Dr. Laureano Sánchez, director del DPA.
Llic. Cándido Sánchez, delegat de Pastoral Penitenciària.
Llic. Xavier Navarro, delegat de Pastoral de Joventut i vocacions.
Sra. Trinidad Catalán, delegada de Catequesi.
Dra. Montse Esquerda, delegada de Pastoral de la Salut.
Llic. Lluís Sallán, delegat d’Educació del Bisbat de Lleida.
Sra. Emili Reimat i Sra. Tesa Corbella, delegats de Pastoral de la 

Família.
Dra. Sílvia Miquel, delegada de la Pastoral Universitària.
Dr. Rafael Allepuz, president de Justícia i Pau de Lleida.
P. Lluís Tarazón, delegat de Pastoral Obrera.
Llicda. Francesca Agustí, delegada d’Ecumenisme i diàleg inter-

religiós.
Mn. Carles Sanmartín, delegat de Pastoral Caritativa i Social; 

responsable de l’Àrea d’Acció Caritativa i social.
Dr. Gerard Soler, responsable Àrea d’Espiritualitat.
Sra. Mònica Cabezuelo, responsable Àrea “Gaudium et Spes” i 

evangelització.
Dra. Ma. Antònia Mateus Gorgues, responsable de l’Àrea de 

Formació.

Professors/es de l’ISCR

El llistat alfabètic dels professors que han format part del claustre 
durant el curs 2013/2014, de l’Institut Superior de Ciències Religioses és:

Llic. Antoni Agelet
Llic. Lluís Agustí
Dr. Rafael Allepuz
Llic. Eloi Aran
Llic. Xavier Batiste
Llic. Amadeu Bonet
Dr. Agustí Borrell
Llic. Àngel Briñas
Dr. Joan Busqueta
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Llic. Alfons Busto
Dr. Francisco Cabrero
Dr. Ximo Company
Llic. Salvador Escudé
Dra. Montserrat Esquerda
Llic. Pere Fibla
Llic. Josep M. Forné
Dr. Josep Galceran
Llicda. Sara Galceran
Dr. Manuel Lladonosa
Llicda. Montserrat Macià
Dr. Josep Martí
Dra. Antonieta Mateus
Llic. Manuel Mercadé
Llic. Joaquim Mesalles
Dr. Juan Jesús Moral
Llic. Xavier Navarro
Dr. Joan Ordi
Llic. Jordi Pardell
Llic. Jaume Pedrós
Dra. Teresa Peralta
Llic. Mar Pérez
Dr. Josep Pifarré
Dr. Jaume Pons
Dr. Josep Ma. Porta
Dr. Ramon Prat
Llic. Joaquim Recasens
Llic. Lluís Sallán
Dr. Laureano Sánchez
Mn. Carles Sanmartín
Llic. Joan Ramon Saura
Llic. Jesús Sans
Llic. Joan Ramon Saura
Llic. Jaume Sidera
Llic. Carles Sió
Dr. Rafael de Sivatte
Dr. Gerard Soler
Dra. Marta Trepat

Professors emèrits:
Dr. Joan Esquerda 
Dr. Ferran Manresa
Dr. Jaume Montaña
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III. Alumnat

El nombre d’estudiants matriculats durant el curs 2013-2014 en 
l’Institut Superior ha estat de 194 alumnes, 98 dels quals compleixen els 
requisits per a ser alumnes ordinaris. Cal deixar constància que els alumnes 
de la UdL que han vingut a cursar crèdits de lliure elecció han estat, com en 
cursos anteriors, escassos, atès que s’ha implantat plenament el Pla Bolonya. 

També cal esmentar un augment significatiu d’alumnes convidats que 
cursen assignatures per a la obtenir la DECA, segons la distribució entre 
SAFOR, IREL i Facultat de Ciències de l’Educació, dels quatre blocs amb 
els continguts preceptius decretats per la Conferència Episcopal Espanyola. 
Així mateix hi ha hagut alumnes que s’han acollit, havent acabat el Grau de 
Magisteri, a la possibilitat de cursar els quatre blocs a l’ISCR.

Tampoc ha estat possible realitzar els cursos de Formació d’Agents 
de pastoral, atès que en no començar cap alumne en el curs anterior, el 
nombre d’alumnes d’aquest feia inviable el curs. Aquests alumnes han fet 
altres opcions a l’IREL.

IV. Instal·lacions

Les instal·lacions que disposa l’Institut estan ubicades en una de les tres 
ales de l’edifici del Seminari Diocesà de Lleida (C/ Canonge Brugulat 22), 
segons l’acord signat entre el Seminari Diocesà de Lleida i l’Institut Superior.

Més en concret l’Institut disposa de:
•	capella
•	biblioteca
•	dues aules grans amb capacitat entre 60-75 alumnes amb televisió 

i vídeo, canó projector i ventilació fixes
•	una aula mitjana amb capacitat per a 40 alumnes 
•	una aula petita amb capacitat per a 20 alumnes
•	una sala d’actes, amb capacitat per 65 persones, amb pantalla, projec-

tor i sistema de cortinatge per a la regulació de la il·luminació externa

Nombre d’alumnes matriculats 2013/2014:

- Alumnes ordinaris 98
- Alumnes extraordinaris 28
- Alumnes convidats 47
- Alumnes DPA —
- Animadors de Comunitat 21
TOTAL 194
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•	una sala d’estar i una per a seminaris i tutories
•	despatx de direcció
•	despatx de cap d’estudis
•	sala de juntes
•	despatx de suport docent i coordinació general
•	despatx de secretaria tècnica i atenció a l’alumnat, amb sistema 

d’aire condicionat.
•	despatx de secretaria de direcció, amb sistema d’aire condicionat.
•	sala de pastoral universitària
•	espai de materials i arxiu.
•	circuit tancat de televisió, per a conferències amb molta afluència 

de públic.
•	serveis en les diferents plantes
•	tots els accessos per a discapacitats físics des de l’exterior fins a tots 

els espais.

La biblioteca ha seguit el seu curs prestant el seu servei amb tota nor-
malitat La planta baixa de l’Edifici del Seminari ha quedat totalment habili-
tada a l’espera del trasllat d’un dipòsit de 70.000 volums i una hemeroteca 
amb gairebé un centenar de revistes. Cal comentar la total normalitat i bon 
acolliment que han tingut els alumnes de l’IREL a les biblioteques de la UdL, 
així com la inversa, possibilitats que dóna el conveni signat.

V. Matèries impartides en el curs 2013/2014, professors/es i 
tipus d’alumnes

La lletra “G” com a primera lletra del codi de cada assignatura indica 
que es tracta d’una assignatura de Grau, així com la “M” indica que és de 
Màster.

La mateixa assignatura, començant el codi per un nombre, és de 
Diplomatura o de Llicenciatura; és a dir de la titulació a extingir.

Si és una assignatura que comença per 25S, es tracta d’una assigna-
tura optativa.

ASSIGNATURA Alum. Cognoms Nom codi 

ANTROPOLOGIA TEOLÒGICA 30 FIBLA PERE GTF02

ANTROPOLOGIA TEOLÒGICA 8 FIBLA PERE 2T003

APOSTOLAT DE LAICS I JOVENTUT 2 BONET AMADEU 9P005

APOSTOLAT DE LAICS I PASTORAL DE 
JOVENTUT 28 BONET AMADEU MTP03

ART I RELIGIÓ 4 COMPANY
MACIÀ

XIMO
MONTSERRAT 10P08
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ART I RELIGIÓ 14 COMPANY
MACIÀ

XIMO
MONTSERRAT MAP04

BIOÈTICA 25 ESQUERDA MONTSERRAT GFC10

CATEQUÈTICA 2 AGUSTÍ LLUIS 9P002

CATEQUÈTICA 15 AGUSTÍ LLUÍS MTP04

CICLE DE CONFERÈNCIES “LA SAVIESA” 36 FORNÉ JOSEP M. 25S01

CURS “FE I JUSTÍCIA”- ELS MÍNIMS 
IRRENUNCIABLES DE LA DIGNITAT 14 SANMARTÍN/

PELEGRÍ
CARLES/
XAVIER 25S03

CURS “INTRODUCIÓ A LA LECTIO DIVINA” 3 TURMO DANIEL 25S04

CURS DE VIDA CREIXENT 9 SIÓ CARLES 25S09

EL BENESTAR DOCENT (II) 9 SIÓ CARLES 25S06

ERE - DESPLEGAMENT CURRICULAR A 
ESO I BATXILLERAT (II) 16 SÁNCHEZ LAUREANO 25S10

ERE - DESPLEGAMENT CURRICULAR A 
INFANTIL I PRIMÀRIA (II) 21 SÁNCHEZ LAUREANO 25S07

ESCATOLOGIA 27 ORDI JOAN GSE05

ESCATOLOGIA 5 ORDI JOAN 2T010

ESCRITS PROFÈTICS 39 DE SIVATTE RAFAEL GSE04

ESCRITS DE JOAN 6 BORRELL AGUSTÍ 3E009

ESCRITS DE JOAN 68 BORRELL AGUSTÍ GSE06

ÈTICA FILOSÒFICA 1 SIÓ CARLES 8P005

ÈTICA FILOSÒFICA 12 SIÓ CARLES MTM05

INCREENÇA I EVANGELITZACIÓ 16 CABRERO FRANCISCO MTM06

INTRODUCCIÓ A LA TEOLOGIA I MÈTODE 
TEOLÒGIC 35 PRAT RAMON GTF01

INTRODUCCIÓ A L’ANTIC TESTAMENT 22 SIDERA JAUME GSE01

INTRODUCCIÓ AL NOU TESTAMENT 61 PEDRÓS JAUME GSE02

LITÚRGIA 4 SOLER GERARD 5L001

LITÚRGIA 24 SOLER GERARD GLI01

MISSATGE CRISTIÀ 13 BUSTO ALFONS MTM07

MISSATGE CRISTIÀ 3 BUSTO ALFONS 8P002

MORAL DE LA PERSONA 3 PARDELL JORDI 4M002

MORAL DE L’AMOR I DE LA SEXUALITAT 25 PARDELL JORDI GTM02

MORAL FONAMENTAL 1 SALLÁN LLUÍS 4M001

MORAL FONAMENTAL 24 SALLÁN LLUÍS GTM01

MORAL SOCIAL 6 MERCADÉ MANUEL 4M003

MORAL SOCIAL 29 MERCADÉ MANUEL GTM03

MÚSICA I TRANSCENDÈNCIA 2 MESALLES JOAQUIM 10P05
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MÚSICA I TRANSCENDÈNCIA 16 MESALLES JOAQUIM MAP08

PROFETES 8 DE SIVATTE RAFAEL 3E004

SAGRAMENTS 63 CABRERO / BATISTE FRANCISCO
XAVIER GTF03

SAGRAMENTS I 4 CABRERO FRANCISCO 2T008

SAGRAMENTS II 4 BATISTE XAVIER 2T009

SALMS I SAPIENCIALS 3 PEDRÓS JAUME 3E005

SALMS I SAPIENCIALS 22 PEDRÓS JAUME GSE03

SEMINARI “L’ATRI DELS GENTILS” - LA 
FRATERNITAT 15 PRAT RAMON 25S02

SÍNTESI TEOLÒGICA - ESCRIT 1 PRAT / GALCERAN 
/ SIÓ 

RAMON /
JOSEP /
CARLES

GST02

SÍNTESI TEOLÒGICA - ORAL 1 PRAT / GALCERAN/ 
SIÓ 

RAMON/
JOSEP/
CARLES

GST01

SÍNTESI TEOLÒGICA - ESCRIT 1 PRAT / GALCERAN/ 
SIÓ

RAMON /
JOSEP /
CARLES

2T014

SÍNTESI TEOLÒGICA - ORAL 6 PRAT / GALCERAN/ 
SIÓ

RAMON /
JOSEP /
CARLES

2T013

VIII JORNADES DE FILOSOFIA MODERNA 6 FORNÉ JOSEP MARIA 25S08

XARXES SOCIALS I EVANGELITZACIÓ (I) 8 SANMARTÍN CARLES 25S05

VI. Tesines de Llicenciatura

S’han presentat cinc tesines de Llicenciatura en l’actual curs 2013-
2014:

Sr. Josep Serra. L’estudi general de Lleida i la polèmica a l’entorn 
de Ramon Llull, dirigida pel Dr. Joan Busqueta.

Sra. Dolors Esteve. El retaule de Sant Joan Baptista de Torrebesses: 
estudi i acció pastoral, dirigida pel Dr. Joan Busqueta.

Sra. Gemma Solé. La transmissió dels valors en la classe de religió, 
dirigida pel Llic. Carles Sió

Sra. Concepció Ribalta. La Creació: una proposta didàctica, dirigida 
pel Llic. Lluís Sallán

Sr. Josep Estruch. La confraria de la mare de Déu de Montserrat 
de Lleida i el seu temps (1881-1981), dirigida pel Dr. Manuel Lladonosa.
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VII. Departament de Pastoral Aplicada “Mossèn Bonaventura 
Pelegrí”

I. El Departament de Pastoral Aplicada (DPA) és un departament de 
l’Institut creat mitjançant un decret del bisbe emèrit de la Diòcesi, Dr. 
Francesc Xavier Ciuraneta i Aymí, amb data 28 de novembre de 2001, 
després d’haver-ho consultat i d’haver estat aprovat per unanimitat pel 
Consell de Pastoral Diocesà. La creació i la gestió del DPA va estar 
encomanada pel Sr. Bisbe a l’IREL. 
En el curs actual 2013/2014 no s’ha pogut realitzar, atès que en el 
curs anterior no va començar cap alumne i els que volien començar 
enguany no eren suficients per completar el curs. Aquests alumnes 
s’han integrat en altres opcions de l’IREL-ISCR de Lleida

II. Enguany s’ha dut a terme el I i el II curs d’Animadors de Comunitat, 
dins del Departament de Pastoral Aplicada.
El programa d’Animadors de Comunitat respon: 

1. Objectius:

Formar degudament a homes i dones, laics i laiques que vulguin 
posar-se a disposició del Sr. Bisbe per a ser nomenat/nomenades 
“Animadors de comunitats en absència de prevere” 

2. Condicions:

a. Haver acabat els cursos d’Agent de Pastoral, Diplomatura o Llicen-
ciatura en Ciències Religioses i siguin presentats per una Comunitat 
parroquial o moviment cristià

b. Ser seminarista o diaques en formació.

3. Matèries del curs:

Els continguts que es treballen en aquesta formació estan agrupats 
en 4 blocs:
a. Qualitat espiritual
b. Maduresa Personal
c. Coneixements específics per exercir dignament aquesta tasca
d. Competències en interrelació personal i acompanyament.

4. Durada de la formació específica: dos cursos (a part dels cursos 
de teologia fets)

1r. Formació teòrica - practica (36 hores, de les quals 32 han de ser 
presencials). Les hores no presencials es dedicaran a l’elaboració 
d’un treball individual que hauran de presentar els alumnes en 
acabar aquest primer curs.
2n. Acompanyament individual i grupal.
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En aquest curs en total hi ha hagut 12 participants del curs I, i 9 
participants del grup II.

VIII. Altres activitats acadèmiques realitzades

1. Cicle de conferències: “La saviesa”

Coordinació: Joan Biscarri, Josep Maria Forné, Josep Maria Carbonell, 
Francesc Romero i Ramon Prat

Col·laboren: Institut d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida), Univer-
sitat de Lleida, Fundació Joan Maragall i IREL.

17/octubre/2013
Edifici Rectorat UdL
(Lliçó inaugural) 

El compromís amb els pobres, 
entranya de la saviesa.

Rafael del Río, president de 
la Confederació de Càritas 
Espanyola

14/novembre/2013
IREL

La saviesa com a realització 
personal. Marta Trepat, psicòloga.

12/desembre/2013 
IREL La ciència i la saviesa. David Jou, físic i poeta.

16/gener/2014 
IREL

Internet font d’informació, 
també de saviesa?

Lluís Sáez, sociòleg i 
professor d’ESADE.

13/febrer/2014
IEI

L’experiència mística i la 
saviesa.

Teresa Forcades, monja 
de l’ordre de Sant Benet, 
metgesa i teòloga.

13/març/2014
IEI

L’Evangeli com a pauta de 
saviesa transcendent

Ramon Prat, teòleg i 
director de l’IREL.

24/abril/2014 
IEI Models de saviesa Pere Lluís, filòsof.

Alumnes matriculats: 36. Nombrosa assistència de públic

2. Seminari: L’atri dels gentils - (humanisme i transcendència)

“La fraternitat”

Hora: divendres, 21 de març de 2014, de 18:30 a 21:30 h /dissabte, 
22 de març de 9:30 a 12:30 h.

Col·laboren: UdL, Secció filosofia IEI, IREL i FJM

Divendres, 21 Montserrat Esquerda i Joan Biscarri. Modera: Manuel Lladonosa

Dissabte, 22 Manuel Lladonosa i Dolors Mayoral. Modera: Josep Maria Forné

Alumnes matriculats: 15 - Públic: 45 persones
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3. Curs FE I JUSTÍCIA

“La justícia social, mínim irrenunciable de tot ésser humà”

Organitzen: Xarxa d’Entitats d’Acció Caritativa i social, Justícia i Pau, 
DSE i IREL

Coordinació: Xavier Pelegrí (Justícia i Pau) i Carles Sanmartín (Xarxa 
d’entitats) 

Objectius: 
- Reflexionar quins són els mínims irrenunciables en la justícia social.
- Des de la nostra realitat, com prendre opcions personals i comuni-

tàries per tal de construir un nou model de societat.

26/02/2014 Els principis de la dignitat humana i la seva tradició Josep Maria Forné

05/03/2014 L’actualitat dels Drets Humans César Cierco

12/03/2014 Què prioritzem en el servei a les persones (salut, 
educació, serveis socials, etc.)? (Arrels-Sant Ignasi)

19/03/2014 Què prioritzem en el model de societat (democràcia, 
participació, etc.)? Laura Marín

26/03/2014 Quins són els mínims i els màxims de la justícia 
social segons la Doctrina Social de l’Església? Joan Costa 

02/04/2014 La dignitat humana què ens demana o exigeix als 
creients? Manolo Díaz

09/04/2014 Taula rodona d’experiències que apunten un altre 
model social (món educatiu, laboral i socio-caritatiu) 

Modera: Carles 
Sanmartín.

Alumnes matriculats: 14. Assistència: 25 persones.

4. Curs ERE (Ensenyament religiós a l’escola), 

Desplegament curricular de l’àrea de Religió a Infantil i Primària (II) i 
Desplegament curricular de l’àrea de Religió a ESO i Batxillerat (II)

Prof. Dr. Laureano Sánchez (3 ECTS)
Objectiu:
L’objectiu de l’ERE és la planificació didàctica de l’ensenyament de 

l’assignatura de religió a l’escola, i abasta els diferents nivells:
El sistema educatiu. Funcions de l’escola.
El currículum de l’àrea de Religió: Nivells de concreció.
Les competències educatives.
Context de referència en el desplegament curricular
Alumnes matriculats: 37

5. Curs “Xarxes Socials i Evangelització” (I)

Coordinador: Amadeu Bonet i Carles Sanmartin
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Organitzen:
IREL, Delegacions de comunicació, missions i catequesi i Delegació 

de formació del clergat.
Objectius:
•	 Comprendre les característiques principals de la comunicació digital.
•	 Donar a conèixer què son les xarxes socials.
•	 Iniciar i aprofundir en el seu funcionament.
•	 Descobrir la seva aplicació en l’evangelització i la pastoral.
Metodologia:
•	 Cada sessió tindrà una durada de dues hores i seran teòriques i 

pràctiques.
•	 Als alumnes se’ls proposarà exercicis pràctics per casa seva per 

progressar adequadament.
•	 Se’ls oferirà un espai extra-escolar per consultar dubtes.
Destinataris:
Preveres, catequistes, alumnes de l’IREL-ISCR, agents de pastoral 

fidels de parròquies. (Hi ha un màxim d’aforament, degut a la disponibilitat 
d’ordinadors a la sala)

Horari: 
Dimecres de les 19 a les 21 h.
Programa i animadors de cada sessió:

08/gen/2014
Introducció: La comunicació i la seva evolució 
fins arribar al món digital. Característiques 
principals de la comunicació digital

Jordi Pérez, periodista del 
Bisbat de Lleida

15/gen/2014 Facebook. Què és i com funciona? A 

Montserrat Claveria, 
mestra i pedagoga, i 
responsable de la pàgina 
oficial del Bisbat de Lleida 
a Facebook

22/gen/2014 Facebook. Què és i com funciona? B Montserrat Claveria

29/gen/2014 Twitter. Què és i com funciona? A

Josep Anton Belchi, 
programador informàtic 
i membre de l’equip que 
va construir la web de la 
Diòcesi de Lleida

05/feb/2014 Twitter. Què és i com funciona? B Josep Anton Belchi

12/feb/2014 Xarxes socials i evangelització.
Carles Sanmartín, prevere 
i delegat de comunicació 
de la diòcesi de Lleida

Alumnes matriculats: 8

Deixem constància de l’agraïment envers el Col·legi Episcopal “Verge 
de l’Acadèmia”, on s’han realitzat, per les instal·lacions de què disposa, la 
major part de les sessions del curs.
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6. Curs IREL-ICE de la UDL

“El benestar docent: convivència, emocions i valors (II)”

Coordinació: Carles Sió
Col·laboració: ICE de la UdL i IREL.
Professorat: Llic. i Mestre Josep M. Pujol; Llic. Salvador Escudè; Llic. 

i Mestre, Josep Rubiol; Llic en Filologia Espanyola i Llic. en Filologia Ca-
talana, David Gassol; Carles Sió, Llic. en Filosofia i psicòleg.

Objectiu: La professió docent té la possibilitat d’implicar, si es co-
neixen certs ressorts, satisfaccions professionals i personals al professor/a 
que s’involucra en la seva tasca i té en compte els diferents i variats factors 
que hi intervenen. Contra el pessimisme docent és possible, doncs, un 
aprenentatge grupal i dialogal, obert i sincer, on es prevegin les diferents 
situacions que genera una professió realment complexa, però que pot es-
devenir apassionant, una oportunitat de formar persones en totes les seves 
dimensions: física, emocional, racional, transcendent.

Metodologia: Activa, reflexiva, interpel·ladora, crítica, en treball en 
petit grup, treball en gran grup. Aportació d’experiències enriquidores 
i discussió dels valors implicats en les mateixes. Conclusions personals i 
aplicació en la pràctica docent.

Destinataris: Professors i professores que no es rendeixen fatalment 
al fet què educar persones dignes per formes socials de convivència amb 
valors diferents és una qüestió impossible.

Alumnes de l’IREL matriculats: 7. Alumnes-professors de l’ICE: 23

7. Curs “Vida Creixent”

Coordinador: Sr. Xavier Pelegrí
Curs de formació mensual del grup “Vida Creixent”
Hora: 5:00 - 6:30 tarda
Objectiu:
Aprofundir en la fe viscuda en la tercera edat, el coneixement d’aquesta 

etapa de la vida i de l’acció evangelitzadora que du a terme, a través de 
temes d’actualitat, que també poden interessar qualsevol persona. Podem 
comptar amb una alta qualitat de conferenciants-iniciadors de debat.

Lloc: IREL (excepte la primera sessió)

17/10/2013 19:30 Lliçó inaugural - Ed. Rectorat UdL
Sr. Agustín del Río, president 
de la Confederació de Càritas 
Espanyola

12/11/2013 17:00 Propostes del Sínode: l’Eucaristia, 
la Paraula i l’Evangelització Mn. Xavier Pelegrí
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10/12/2013 17:00 Protegir la Creació Joaquim Recasens, franciscà

18/12/2013 20:00 Eucaristia d’Advent-Nadal IREL

14/01/2014 17:00 Què són les cures pal·liatives? Ana Jiménez, infermera 
especialista

11/02/2014 17:00 La ciència i la fe (II) Llic. i Dipl. Josep Estruch, 
historiador i en CC RR

11/03/2012 17:00 Una ètica per a la tercera edat (II) Carles Sió

08/04/2014 17:00 Vellesa, temps de gràcia Ramon Castelló, psicòleg

13/05/2012 17:00 Els valors de la joventut actual Andratx Badia, doctorant

10/06/2012 17:00 La vellesa davant les noves 
situacions de parella

Joan Claverol, Conxita Poza, 
llic.

10/06/2012 20:00 Eucaristia-Cloenda curs IREL

Alumnes matriculats: 14

8. La “Lectio Divina”: teoria i pràctica

Objectiu:
Aprendre a pregar amb la Paraula de Déu, escrutar els signes dels 

temps i fer la inculturació fe i vida

Professor: Daniel Turmo Gargallo
Horari: Dimarts, del 6 de novembre, al 18 de desembre; a les 7 de 

la tarda
Continguts:
Què és la “lectiu divina”?
Història, evolució i actualitat
Casos pràctics; com pregar amb els textos bíblics
Recapitulació i compartir experiències
Alumnes matriculats: 8

9.- VIII Jornades de filosofia moderna.

Curs en coordinació: IREL-ISCR - IEI
Coordinador: Llic. Josep Mª Forné
Lloc: IEI-Aula Magna
Divendres tarda i dissabte matí i tarda.
Objectiu:
La filosofia, i sobretot la moderna, té l’objectiu de donar raons vàlides, 

de com viure amb coherència en els complexos àmbits en què les persones, 
fràgils i vulnerables, estem vivint. El llenguatge filosòfic i el diàleg de les idees 
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és una tasca de solidaritat i d’altruisme cap als nostres contemporanis, amb 
els quals compartim la paraula i l’existència, repensant-la constantment.

Alumnes matriculats: 6

IX. Seminari, activitats i serveis permanents

1. Seminari d’Ensenyament social de l’Església “Jaume Ru-
bió”, en col·laboració amb Càritas Diocesana i la Delegació de Pastoral 
Obrera. En Jaume Rubió en va ser coordinador del seminari fins a la seva 
mort. Actualment ho són l’Eng. M. Àngels Altarriba i el Sr. Plàcid Burgués. 
Aquest seminari permanent està integrat per 5 membres i es reuneix els 
dissabtes cada dues setmanes a l’IREL. Enguany no s’ha pogut reunit.

2. Seminari de “Professors universitaris cristians”, en col·la-
boració amb el Servei d’Assistència i Formació Religiosa-SAFOR de la 
Universitat de Lleida i amb la Delegació de Pastoral Universitària. Delegada 
de Pastoral Universitària: Llicda. Carme Serrano. Coordinadors del seminari: 
Dr. Manuel Lladonosa, Dr. Manuel Ibáñez i Dr. César Cierco. El seminari 
està integrat per uns 15 membres i es reuneix cada mes.

3. Seminari “Concili Vaticà II”. Té com a objectius aprofundir en 
els documents del Concili Vaticà II i el Concili Provincial Tarraconense. N’és 
el moderador Rafael Allepuz, i la secretària, Josefa Camps. El componen 
9 participants.

4. Seminari de Teologia Francesc Castelló (vinculat a la Pontifícia 
Acadèmia Bibliogràfico Marina)

Objectiu: aprofundir en la història del pensament cristià.
Membres del seminari: llicenciats en Ciències Religioses
Lloc: IREL
(Obert a totes les persones, amb la Llicència en CC RR acabada)

14/oct/2013 “Lumen Gentium” – Exposició tema

11/nov/2013 Comentari personal. Valoració

09/des/2013 “Gaudium et Spes”. Part I. Exposició

13/gen/2014  “Gaudium et Spes”. Part II. Exposició

10/feb//2014  Comentari personal

10/mar/2014 “Dignatatis Humanae”. Declaració sobre la llibertat religiosa. 

07/abr/2014 “Ad Gentes”. Exposició

12/mai/2014 Comentari personal

09/jun/2014 Cloenda. Programació curs següent
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5. Grup d’estudi sobre les Comunitats d’Acció Pastoral Ager-
manades

Constituït el 23 de gener de 2013, té per missió implantar les UPA i 
té presents les actituds cristianes bàsiques de confiança, esperança, invitació 
a tothom. Cal, en tot cas, no tenir pressa i seguir una metodologia de la 
“lectura creient de la realitat”. Convindrà que aquestes estructures, dins del 
Consell Pastoral, i havent escoltat l’assemblea, es relacionin amb les quatre 
àrees d’acció del Bisbat

En resum, cal no descuidar mai la relació fe-vida, i tenir sempre clar 
que el fonament de la unitat està en l’Eucaristia, i en l’equip sacerdotal, no 
sobrepassant l’àmbit de l’arxiprestat. Cal posar de relleu que es tracta d’una 
tasca d’anys que implica molta fidelitat, i molta esperança i il·lusió. Així 
doncs ens constituïm en un grup d’estudi, ens reunirem cada tres mesos i 
compartirem un espai que tenim per a créixer com a cristians.

6. Col·laboració amb la Diòcesi de Solsona

Enguany no s’ha produït cap activitat del conveni amb l’escola de 
Laics de Solsona, a través de dos Cursos Bàsics que imparteix la formació 
teològica, i que és pot convalidar per 12 ECTS optatius dels Estudis de 
Batxiller en Ciències Religioses a l’IREL, acomplerts els requisits que s’es-
menten en el conveni.

7. Assemblea Municipal de les Religions i altres activitats

L’IREL participa en l’Assemblea Municipal de les Religions, òrgan 
consultiu de l’Ajuntament de Lleida; en l’emissió del programa de Ràdio 
COPE “Un filòsof i un teòleg”; en les Aules de la gent gran, organitzades 
per la UdL… També està en relació amb el servei de biblioteca de la Uni-
versitat Carlos III de Madrid.

8. Celebració Eucarística

Tots el dimecres del curs, (excepte cloenda del curs), a les 18:30 h. 
(inici 18 de setembre)

9. Servei de biblioteca, carnet d’estudiant i audioteca

La biblioteca del seminari ha restat oberta de 5 a 7:30 h, de dilluns a 
divendres. S’ha pogut sol·licitar el Carnet d’Estudiant amb el qual accedir 
a la Biblioteca de la UdL, al Museu Diocesà i Comarcal i altres avantatges. 
S’ha pogut demanar còpia dels enregistraments d’àudio i vídeo. Les obres de 
la biblioteca que ocupa tota la planta baixa de l’edifici del Seminari Diocesà 
han estat acabades, i ara s’espera el trasllat dels volums.
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10. Servei “Amics de l’IREL”

El grup “Amics de l’IREL” està constitueix com un col·lectiu de persones 
que dóna suport a la institució, difon les seves activitats i està subscrit a la 
col·lecció “Quaderns de l’IREL”. Podeu trobar tota la informació a la web 
de l’IREL: www.irellleida.com . Us podeu dirigir a la Responsable: Llic. 
Francesca Agustí a través del mail de l’IREL irellleida@gmail.com

11. Servei de biblioteca i audioteca

Horari durant el curs: de dilluns a dijous, de 17 a 19:30 h. Agost: tancat
També l’estudiant de l’IREL matriculat, segons conveni del Bisbat amb 

la UdL, podrà obtenir el carnet per poder utilitzar els serveis de biblioteques 
de la UdL. L’entrada al Museu Diocesà i comarcal i altres avantatges. Caldrà 
passar abans per secretaria de l’IREL.

Les conferències del cicle “La saviesa” i “L’atri dels gentils són enregis-
trades en àudio i se’n pot demanar còpia o descarregar-les del web de l’IREL. 

12. Beques i donatius

S’han atorgat les beques, per part de la comissió de beques, un cop 
justificades les necessitats. En el curs vinent es podrà sol·licitar beca al MEC.

Les donacions a l’IREL desgraven un 25% a l’IRPF de la renda (espe-
cifiqueu nom, NIF i adreça).

X. Participació en altres activitats i institucions en el curs 
2013/2014

Aquestes quatre perspectives –acadèmica, institucional, eclesial i cul-
tural– són quatre angles des d’on mirar la mateixa figura, el mateix món 
complex de l’IREL-ISCR de Lleida.

Perspectiva acadèmica

El curs es va iniciar el dia 12 de setembre, i per això, com cada any, 
els professors de les primeres assignatures no van poder tenir llistes defi-
nitives fins més tard, encara que podien passar l’assistència per les fitxes 
d’alumnes. Es podria restringir el període de matrícula, sobretot ara que els 
nostres alumnes poden demanar beca al MEC, de la qual cosa els avisarem 
al juny, finals d’agost i setembre. Pel que fa al nombre d’alumnes podem 
afirmar que, fins al moment, es manté constant la matrícula d’altres anys.

Els alumnes nous, amb el Cap d’Estudis, van fer un recorregut per les 
instal·lacions de l’IREL, i plantegen les seves qüestions. L’activitat és valorada 
molt positivament, i a partir d’ara es durà a terme cada curs.
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Hem donat la benvinguda al professor Dr. Joan Ordi Hernández, que 
ha fet l’assignatura d’Escatologia, en substitució del professor difunt Llic. 
Marc Vilarassau Alsina.

Es va fer Claustre de professors el dia 19 de setembre, en el qual 
s’acordà una plantilla de presentació de treballs.

El dia 15 d’octubre, els alumnes, amb el vice-director, van elegir els 
nous delegats/des que són: Ernesto Massagué (batxiller) i Mª Antonieta 
Peris (màster).

El dia 26 d’octubre es va celebrar el Consell d’Institut. S’acorda que 
degut al baix nombre d’alumnes matriculats al Departament de Pastoral 
Aplicada, l’any passat i enguany, se suspèn, per aquest any el curs, i els 
alumnes poden cursar altres matèries del curs del seu interès.

En el Consell d’Institut els alumnes comenten la companyonia i la 
fraternitat que impregna la casa. Es destaca també els àmbits en què són 
formats els Animadors de Comunitat: maduresa personal, dimensió es-
piritual, estructures pastorals, ser un referent en la comunitat. És votada 
per unanimitat la professora Sra. Mar Pérez Díaz com a representant dels 
professors/es no estables al Consell d’Institut, en substitució de Carles Sió, 
que passa a ser secretari del Consell.

Les tesis doctorals dels que seran la nova formada de professors estan 
en plena realització; potser més, ja han superat el punt àlgid.

S’ha dut a terme el procés de què altres persones poguessin dur a 
terme les tasques de secretaria i gestió econòmica, en cas de necessitat. El 
Sr. Cándido Sánchez té ja ara la informació suficient per tal de substituir 
aquestes tasques amb tota l’eficàcia. Per això es va considerar la necessitat 
de que formés part de l’Equip Directiu.

Una alumna es presenta a les proves d’accés a la Universitat, Facultat 
de Teologia, per a majors de 45 anys. S’ha estat preparant per a la prova. 

Dins la col·laboració entre Àrees dins el Bisbat de Lleida, podem 
afirmar que s’ha consolidat el curs “Fe i Justícia”, que enguany tractava 
“Els mínims irrenunciables de la dignitat humana”. En aquest col·laboren 
Àrea Caritativa-social, el Seminari Doctrina Social de l’Església i l’Àrea de 
Formació, amb l’IREL.

S’ha publicat a Nordamèrica la segúent tesi de doctorat d’un alumne, 
Aleix Vilalta Vilalta, que va fer la Llicenciatura en Ciències Religioses a 
l’IREL:

Journal of palliative medicine, Volume 17, Number 5, 2014
Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/jpm.2013.0569

Palliative Care Reviews
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Feature Editor: Vyjeyanthi S. Periyakoil
Evaluation of Spiritual Needs of Patients with Advanced Cancer in a 

Palliative Care
Aleix Vilalta, PhD,1 Joan Valls, MSc, PhD,2 Josep Porta, MD, PhD,3 

and Juan Vin˜ as, MD, PhD4

Perspectiva institucional

El dia 17 d’octubre es va realitzar la lliçó inaugural, pronunciada pel 
Sr. Rafael del Rio Sendino: “El compromís amb els pobres, entranya de la 
saviesa”, encetant el cicle de conferències sobre “La saviesa”. Es van lliurar 
les orles a les promocions de diplomats, agents de pastoral i llicenciats. 
Aquest cicle està organitzat des de fa 23 anys per quatre institucions: la 
UdL, l’IEI, La Fundació Joan Maragall i l’IREL.

Referent a les obres dels habitatges socials del Seminari de Lleida, 
ala de Maragall del Seminari Diocesà, un representat de l’IREL ha assistit 
a les reunions.

El coordinador general, va visitar els quatre cursos de 2n de Batxille-
rat del Col·legi Episcopal per tal d’informar-los, tal com es va demanar en 
el Consell d’Institut de l’any passat, de l’oferta formativa universitària de 
l’IREL-ISCR. Aquesta visita, d’uns deu minuts, fou feta a tall de prova per 
estendre-la a altres col·legis de l’Església.

Sortirà abans de finalitzar el curs un quadernet de l’IREL, el núm. 
33-34, l’autor del qual és el Dr. Josep Martí i Cristòfol, portant per títol 
“Incredulitat i experiència de Déu”.

Perspectiva eclesial

El dia 5 d’octubre, amb la presència del Sr. Bisbe, s’iniciava el II curs 
d’Animadors de Comunitat. El dia 11 de gener començava el curs I. S’ha fet 
especialment esment en que si coneixeu persones que poden respondre als 
criteris per esdevenir Animadors els podeu encoratjar: han de tenir cursat 
com a mínim el curs d’Agent de Pastoral, ser enviat per un sacerdot d’una 
comunitat, i estar a disposició del Sr. Bisbe.

El dia 23 de setembre, es fa la reunió del grup de l’IREL per acompa-
nyar les UPA (Unitats d’Acció Pastoral Agermanades). Cal destacar el dia 
26 de setembre, Jornada d’Enviament, en la qual es va presentar el llibre-
recull de les cartes pastorals del Sr. Bisbe de Lleida, “Entre Tots i per al be 
de tothom”, prologat per Mons. Sebastià Taltavull, i amb la col·laboració 
de Manuel Lladonosa i Mª Carme Agustí.

Destaquem, també, la visita dels mossens i del Sr. Bisbe a les plantes 
desenrunades del carrer Maragall i interior del pati, –on han estat treballant 
tot l’estiu fins ara– i on estan marcats els pisos a fer i locals a compartir, la 
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visita a les instal·lacions de l’IREL i la visita als tres magatzems de llibres de 
la biblioteca nova, així com la biblioteca que ja funciona.

El Titular i Directors/es dels Col·legis Concertats Cristians de Lleida 
demanen a l’IREL, a través del delegat d’ensenyament del Bisbat, Mn. Lluís 
Sallán, la formació per a obtenir la DECA de secundària per a 21 profes-
sors/es. El dia 13 de maig es reuneixen els delegats de pastoral d’aquests 
col·legis, comunicant-los-hi que no és possible la proposta i temporalització 
de formació que plantegen, però que tot i així, i dins el marc de la legalitat 
universitària, s’acollirà aquesta necessitat de formació, essent l’IREL-ISCR el 
lloc més escaient de la Diòcesi per dur-la a terme, de la qual cosa en donem 
les gràcies. En la reunió, la delegada d’un centre manifesta al coordinador 
general la satisfacció per l’excel·lent formació i acolliment rebuts a l’IREL-
ISCR en la formació de la DECA de primària.

Cal destacar que el Sr. Bisbe de Lleida s’ha fet present de determinades 
classes d’algunes assignatures del màster en Ciències Religioses. La seva 
participació ha estat rebuda amb molts ànims.

Perspectiva cultural

Un grup de 31 persones, del 14 al 21 d’octubre de 2013, vinculades 
a diferents parròquies de Lleida i pobles del voltant, han peregrinat a Terra 
Santa. Aquest viatge fou patrocinat per l’IREL, atès que hi havia moltes 
persones de la nostra institució. Durant aquests dies han visitat els diferents 
llocs relacionats amb la vida de Jesús i la seva Mare. També formava part 
del grup un prevere de Ruanda, que ha presidit la celebració diària de l’eu-
caristia, les pregàries així com la renovació de les promeses del baptisme 
al riu Jordà i les del matrimoni a Caná de Galilea. Tots han tornat amb un 
coneixement més profund del coneixement de Déu encarnat, impregnats 
del seu missatge, i amb la voluntat d’experimentar Déu en la vida diària, 
amb una mirada més creient de la realitat.

El Consell Tècnic ha tractat enguany el tema de l’esperança des de 
diferents perspectives: des de la vessant del Concili Tarraconense, de l’Art, 
i de la Història. També la relació amb la Medicina, la Filosofia, la Pedagogia 
i la Poesia lleidatana. Realment surt un curs molt ben preparat per cadascun 
dels expositors i engrescador per la resta dels assistents.

El 30 de novembre, i dins la Jornada de Portes obertes del Bisbat i 
Habitatges socials, es fa la presentació d’obres artístiques del professor i 
membre de l’Equip Directiu Sr. Amadeu Bonet a l’Edifici de la Cúria Dio-
cesana en el dia de portes obertes.

El director de l’IREL Ramon Prat va ésser president, a títol personal, 
del tribunal que va donar el premi a Laura Domínguez, del Col·legi Episcopal 
“Protagonistes del Demà” del Rotary Club de Lleida.
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Cal esmentar la col·laboració en la VII Jornada d’acompanyament al 
dol i la malaltia, Lleida el 14 de març de 2014.

El director, Ramon Prat Pons, participa en la inauguració d’Expobíblia 
2014 “Un passeig cultural pel fascinant món de la Bíblia”, acte organitzat 
per l’Església Adventista del Séptimo Dia i per la Sociedad Bíblica.

És prevista, coordinada pel vice-director, Sr. Ramon Maria Reig, una 
sortida dels alumnes, al final de curs, a Poblet. Constatem que el Sr. Reig, 
nomenat fa un any, ha assumit amb tota l’eficàcia el servei de coordinació 
dels alumnes, així com substituint el Sr. Director en actes oficials.

XI. Total participants

La suma dels totals de participants en les activitats docents de l’IREL 
durant el curs 2013/2014, que acabem de desglossar en els apartats an-
teriors, ha estat més d’un miler de persones.

XII. Publicacions i  Reculls de premsa

El compromís amb els pobres entranya de saviesa

Sr. Rafael Del Río Sendino
President de la Confederació de Cáritas Espanyola
Lliçó inaugural de l’Institut de recerca i Estudis Religiosos (IREL) Curs 

2013-2014
Núm. 22
Amb els annexos:
“Los voluntarios, portadores de esperanza”. Cardenal Óscar Rodríguez 

Romero Maradiaga, sbd
Projecte habitatges socials Antic Seminari de Lleida.
Càritas de Lleida.

Reculls de premsa 2013-2014
•	 28.07.2013 - FULL DOMINICAL: El nou curs 2013-2114 a l’IREL
•	 17.08.2013 - DIARI SEGRE: El Seminari, a punt per acollir pisos.
•	 01.09.2103 - FULL DOMINICAL: El president de Càritas Espanyola, 

Rafael del Río, llegirà la lliçó de l’IREL, a l’edifici del Rectorat.
•	 09.09.2013 - DIARI SEGRE: “Entre tots i per al bé de tothom”, per 

Ramon Prat.
•	 22.09.2113: Com cada curs, ja ha començat la celebració de l’Eucaristia 

a la capella de l’IREL, cada dimecres a les 18:30 h.
•	 04.10.2013 - DIARI SEGRE: La diócesis destaca que se imparten “valores 

humanos” en el IREL.
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•	 08.10.2013 - LA MAÑANA: l’Institut Superior de Ciències Religioses 
inicia els cursos.

•	 13.10.2013 - FULL DOMINICAL: Dijous, 17 d’octubre, 19:00 h, lliçó 
inaugural de l’IREL a l’aula magna de la UdL, a càrrec del Sr. Rafael del 
Río, director de Càritas Espanyola.

•	 13.10.2013 - DIARI LA MAÑANA: Entrevista Frediric Vilà, catedràtic 
d’Història de l’Art de la UdL: “Un crucificat de Cristòfol és una de les 
imatges de la modernitat”.

•	 15.10.2113 - DIARI LA MAÑANA: Josep M. Forné releva a Joan Saura 
al front de Benestar Social i Família, ambdós professors de l’IREL.

•	 15.10.2013 - DIARI SEGRE: Josep M. Forné assumirà Benestar Social 
a Lleida en jubilar-se l’actual delegat Joan Saura (Professors de l’IREL).

•	 17.10.2013 - DIARI BONDIA: Conferència: “El compromís amb els 
pobres, entranya saviesa”, per Rafael del Río, president de Càritas Espa-
nyola (Edifici Rectorat).

•	 17.10.2013 - DIARI SEGRE: Rectorat de la UdL. Compromiso con la 
pobreza a cargo del presidente de la Confederación de Cáritas, Rafael del 
Río, para inaugurar el ciclo: “La Saviesa”, de l’IREL.

•	 18.10.2013 - DIARI LA MAÑANA: Cáritas alerta del aumento de fa-
milias sin becas de comedor. El presidente de la organización acude a la 
inauguración del curso del IREL.

•	 20.10.2013 - FULL DOMINICAL: Felicitats Bisbe Joan!, pel seu ani-
versari i per les noces d’or sacerdotals i l’acte d’enviament.

•	 27.10.2103 - FULL DOMINICAL: Notícies de la diòcesi: Animadors de 
comunitat en espera de prevere: Mons. Joan Piris ha inaugurat, el dis-
sabte 5 d’octubre, el segon curs de preparació per esdevenir “animadors 
de comunitat en espera de prevere”.

•	 10.11.2013 - FULL DOMINICAL: Lliçó inaugural de l’IREL a la sala 
d’actes del Rectorat de la Universitat de Lleida, a càrrec del Sr. Rafael del 
Río, president de Càritas Espanyola.

•	 Notícies de la Diòcesi. Cicle de conferències: “La Saviesa”. “La Saviesa 
com a realització personal”, a càrrec de la Sra. Marta Trepat, psicòloga, 
el 14 de novembre, a les 19:30 h, a l’IREL.

•	 19.11.2013 - LA MAÑANA: Entrevista a Lluís Sàez i Giol, sociòleg: “El 
‘tot s’hi val’ és l’única regla per a molts dels nostres joves”.

•	 26.11.2013 - SEGRE: Colaboración de Josep M. Forné i Febrer, profesor 
de filosofia del IREL: “El día mundial de la Filosofía”.

•	 08.12.2013 - FULL DOMINICAL: Testimonis de l’any de la fe, de Mn. 
Xavier Navarro i Antonio Mateos.

•	 Formació mensual de Vida Creixent i Curs sobre “Lectio Divina”, a l’IREL.
•	 Agenda. Dijous 12 de desembre, a les 19:30 h, cicle de conferències: “La 

Saviesa”, a l’IREL: “La Ciència i la Saviesa”, a càrrec de David Jou, Físic 
i Poeta.

•	 11.12.2013 - SEGRE: La Diòcesi de Lleida forma a 16 laicos más 
para “hacer” de cura. Es la segunda edición de un curso que les enseña 
a gestionar parroquias.
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•	 11.12.2013 - SEGRE: Josep M. Forné i Febrer, director dels serveis territo-
rials a Lleida del Dep. De Benestar Social i Família, de la Generalitat i pro-
fessor de l’IREL. Col·laboració: “Dia Internacional dels Drets Humans”.

•	 12.12.2013 - SEGRE: Formació: Conferència de David Jou, del cicle “La 
Saviesa”, que organitza IREL i l’IEI. Lloc: a l’IREL, a les 19:30 h.

•	 12.12.2013 - BONDIA: Conferència: “La Saviesa”. David Jou, Físic i Po-
eta, parlarà sobre “La Ciència i la Saviesa”, dins del cicle de conferències 
sobre La Saviesa, Organitzat per l’Institut Superior de Ciències Religioses 
de Lleida. Lloc: IREL, a les 19:30 h.

•	 18.12.2013 - IREL: Eucaristia d’Advent-Nadal.
•	 22.12.2013 - FULL DOMINICAL: Habitatges socials del Seminari de 

Lleida.
Notícies de la diòcesi: “Xarxes socials i Evangelització”. Curs que 
s’impartirà els dimecres, del 5 de gener al 15 de febrer, des de les 
19:00 a les 21:30 h, a l’IREL.

•	 28.12.2013 - SEGRE: “La tasca i l’esperança i el Nadal”, Josep M. 
Forné, membre del consell tècnic i professor de l’IREL.

•	 29.12.2013 - FULL DOMINICAL: Notícies de la diòcesi: Àrees de coope-
ració Pastoral. Parla Mn. Carles Sanmartín, sobre l’àrea socio-caritativa.

•	 05.01.2014 - FULL DOMINICAL: Notícies de la Diòcesi: “Àrees de 
cooperació Pastoral”. Mònica Cabezuelo, sobre l’Àrea d’Evangelització 
‘Gaudium et Spes’, el 8 de gener.

Agenda. Dimecres, 8 de gener, a l’IREL, inici del curs: “Xarxes so-
cials i Evangelització”. Dissabte, 11 de gener, a l’IREL, inici del curs 
d’animadors de Comunitats.

•	 09.01.2014 - SEGRE: Colaboración. Carles Sanmartín Sisó, Del. Diocesà 
de pastoral Sociocaritativa i membre del projecte d’habitatges socials del 
Seminari.

•	 12.01.2014 - FULL DOMINICAL: Ajudant a viure. Una segona promoció 
d’animadors de Comunitats. Lloc. IREL.

Notícies de la diòcesi. Cicle de conferències “La Saviesa”, càrrec del 
Sr. Lluís Sàez, sociòleg i professor d’ESADE. Data: Dijous, 16 de 
gener, a les 19:30 h, a l’IREL.

•	 18.01.2014 - SEGRE: El buen uso de INTERNET, con el sociólogo Luis 
Sáez, en el IREL, dentro del ciclo de Conferencias “La Saviesa”.

•	 19.01.2014 - FULL DOMINICAL: Notícies de la Diòcesi. Àrees de coo-
peració pastoral. Mn Lluís Sallán, sobre l’Àrea Pastoral de Formació”.

•	 26.01.2014 - FULL DOMINICAL. Cartell informatiu de les diferents tasques 
dels serveis diocesans i telèfons de la diòcesi.

•	 06.02.14 - SEGRE: conferència de Teresa Forcades, a l’IEI, el proper 13 
de febrer. Tema: “L’experiència mística i la saviesa”

•	 12.02.14 - SEGRE: Juan Cal en “La Pecera”: la monja iconoclasta, un 
personaje polémico. Es igual que hable de política, de medicina, de ética 
o de religión.
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•	 12.02.14 - SEGRE: Cientos de e-mails piden al obispado de Lleida anular 
una charla de la monja Forcades.

•	 12.02.14 - SEGRE: Campaña para vetar a Teresa Forcades. El Obispado 
de Lleida i el IREL reciben cientos de e-mails para pedir que se cancele 
una conferencia de la monja que han organizado mañana en el IEI. Viene 
a hablar de mística y sabiduría.

•	 13.02.14 - SEGRE: Conferència. En la sala Montsuar de l’IEI, “Experiència 
mística” a cargo de la monja y doctora Teresa Forcades. La monja opta 
por la discreción.

•	 13,.02.14 - SEGRE: Sala con pantallas en el IEI, para seguir a Teresa 
Forcades.

•	 13.02.14 - LA MAÑANA: Forcades hablará hoy en el IEI sobre mística 
y sabiduría.

•	 13.02.14 - BONDIA: Conferències. “La saviesa”, en el IEI, per Teresa 
Forcades.

•	 14.02.14 - SEGRE: Forcades deja pequeño el IEI. Forcades desborda el IEI.
Ramón Prat, IREL, el obispado y la Diputación merecen un aplauso 
por no aceptar censuras con Teresa Forcades.

•	 14.02.14 - LA MAÑANA: Religión. Forcades elude en Lleida la polémica 
sobre el aborto.

•	 La monja equipara la Iglesia con el proceso constituyente: “Me gusta el 
Papa Francisco, pero los cambios llegan desde abajo”.

•	 14.02.14 - SEGRE: Colaboración de Josep M. Forné i Febrer, professor 
de Filosofía: “Passió i raó en el procés català”.

•	 16.02.14 - FULL DOMINICAL: Àrees de cooperació pastoral. Àrea 
d’Evangelització, Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar. Escrit de Joan 
Carles Nicuesa Villardell.

•	 22.02.14 - SEGRE: Laura Domínguez, ganadora del premio del Rotary 
Club de Lleida.

•	 22.02.14 - Cartell: “Com dic que sóc cristià? Organitza l’àrea d’evan-
gelització Gaudium et Spes (Bisbat de Lleida), de 9:45 a 13:00 h. Lloc, 
Acadèmia Mariana.

•	 23.02.14 - FULL DOMINICAL: Notícies de la Diòcesi. Nou curs sobre 
Fe i Justícia, a l’IREL. Organitza la xarxa d’Entitats d’Acció Caritativa i 
Social, Justícia i Pau, Doctrina Social de l’Església i Institut Superior de 
Ciències Religioses.

Xarxa socio-caritativa. Centre d’Orientació familiar (COF).
•	  26.02.14 - DOMINICAL SEGRE: El protagonisme dels laics a la nova 

Església: Són persones seglars que desenvolupen tasques sacerdotals que 
tenen el nom d’animadors de parròquia. El Bisbat de Lleida és pioner en 
la seva formació.

•	 26.02.14 - SEGRE: La religió a l’escola. L’IREL inicia el curs de: Enseñanza 
religiosa en la escuela. Serán 7 semanas, hasta el 9 de abril.

•	 02.03.14 - FULL DOMINICAL: Ajudant a viure: Anem a trobar-nos amb 
Pere, per Joan Piris, Bisbe de Lleida.
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•	 7 i 8.03.14, a l’IEI IX jornades lleidatanes de filosofia moderna: “El 
Treball”. Organitza Secció de Filosofia de l’IEI, UdL, Omnium, Societat 
Catalana de filosofia, IREL i IEC. Coordina Josep M. Forné, Josep M. 
Porta i Teresa Ureña.

•	 09.03.14 - FULL DOMINICAL: Notícies de la diòcesi. Jornada anual de la 
xarxa d’entitats cristianes d’acció caritativa i social de Lleida. Lloc: Col·legi 
Maristes, 15 de març de 9:30 a les 13:30 h.

Cicle de conferències sobre “La Saviesa”, a càrrec de Ramon Prat, 
mossèn i teòleg. Dijous, 13 de març a les 19:30 h a l’IEI.
L’Atri dels Gentils. Humanisme i trascendència: “La fraternitat”. 
Divendres 21 de març: Montse Esquerda i Joan Biscarri. Modera 
Josep M. Forné (18:30 a 21:30 h). UdL, edifici Rectorat. Dissabte, 
22 de març: Manel Lladonosa i Dolors Mayoral. Modera Ramón Prat, 
de 9:30 a 12:30 h, a la UdL, edifici Rectorat. 

•	 16.03.14 - FULL DOMINICAL: Notícies de la diòcesi: “Un altre món 
és possible”, per Amadeu Bonet. Conferència en la trobada de l’Àrea 
d’Evangelització, celebrada al paranimf de l’Acadèmia Mariana.

En l’àrea de cooperació pastoral, l’àrea de Formació: “Formació dels 
professors de Religió Catòlica”.
Nomenaments: Mn. Gerard Soler Quintillà, consiliari dels grups 
d’Amistat i Oració, i el Sr. Laureano Sánchez Castillo, membre del 
Consell de Pastoral Diocesà, ambdós professors de l’IREL.
Agenda: Divendres 21 de març: 18:30 h, Atri dels gentils i dissabte 
22 de març, 9:30 h, Atri dels gentils, UdL (Edifici Rectorat)
Predicacions quaresmals, arxiprestat Seu Vella:
 - 25 de març: “Paraula de Déu anunciada”, Sr. Bisbe, Joan Piris.
 - 26 de març: “Paraula de Déu celebrada”, Sra. Mar Pérez, pro-

fessora de l’IREL.
 - 27 de març: “Paraula de Déu viscuda”, Sr. Amadeu Bonet, pro-

fessors de l’REL.
Lloc: Parròquia de Sant Pere, a les 19:30 h.

•	  16.03.14 - SEGRE: Solidaritat. Iniciativa: “El govern ‘bendice’ el Seminari. 
El director de Asuntos Religiosos visita las obras de los pisos sociales y 
elogia la iniciativa del obispado. Concierto de corales para recaudar fondos.

•	 18.03.14 - SEGRE: Col·laboració: Josep Pifarré, director dels serveis 
territorials de Salut a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran i professor de l’IREL: 
“Per uns serveis sanitaris públics i d’excel·lència.

•	 21.03.14 - SEGRE: Formació: “L’Atri dels Gentils”, 21 i 22, a l’edifici 
del Rectorat de la UdL, a les 18:30 i de 9:30 a 12 h.

•	 23.03.14 - FULL DOMINICAL: Han començat les obres dels habitatges 
socials.

•	 Notícies de la diòcesi: Predicacions quaresmals, arxiprestat Seu Vella, dies 
25, 26 i 27 de març a les 19:30 h, a la parròquia de sant Pere.

•	 30.03.14 - FULL DOMINICAL: Àrea de formació, dins de les àrees de 
cooperació pastoral, per Cándido Sánchez Pérez.
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Notícies de la diócesi: “El temps de silenci… sempre va bé”, per 
Mn. Xavier Navarro.

•	 05.04.14 - CIAS: Comissió interdiocesana d’apostolat seglar de Catalunya: 
“Apostolat seglar. Camins d’Evangelització”. Lloc: Casa de l’Església del 
Bisbat de Sant Feliu.

•	 06.04.14 - FULL DOMINICAL: Trobada de la xarxa d’entitats cristianes 
socio-caritatives.

Volem més Lectio: Silvia Miquel i Xavi Navarro, delegats de Pastoral 
Universitària i de Joventut.

•	 10.04.14 - IEI: Cicle La Saviesa. “Models de Saviesa”, per Pere Lluís Fonst.
•	 27.04.14 - FULL DOMINICAL: Josep Solé rep el ministeri del lectorat 

(Josep Solé és alumne de l’IREL).
Notícies de la diòcesi. Quinzena jornada diocesana de Pastoral Peni-
tenciària. La primera ponència: “Drets humans i la seva incidència 
en l’àmbit penitenciari”, per César Cierco, i la segona: “La Pastoral 
Penitenciària, presència d’Església en la societat”, per Ramon Prat.

•	 30.04.14 - LA MAÑANA: Col·laboració de Ramon Prat: “La rumoro-
logia”: L’agressió verbal neix del cor de la persona, embruta l’ambient i 
acaba per incrustar-se a les estructures

Escrit de Ramon Prat i Pons sobre Ramon Malla, un bisbe humil, 
treballador i fidel al Concili Vaticà II.

•	 04.05.14 - FULL DOMINICAL: Jornada d’apostolat seglar de Catalunya, 
celebrada a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat.

•	 11.05.14 - FULL DOMINICAL: Àrees de Cooperació Pastoral, Àrea de 
Formació. Acadèmia Mariana, activitats de recerca, estudi i divulgació de 
mariologia, inserida en l’eclesiologia del Concili Vaticà II, cooperant amb 
l’IREL.

•	 25.05.14 - FULL DOMINICAL: El dia 31 de maig, el nostre Bisbe ens 
convoca a l’Assemblea Diocesana. Lloc: Casa de l’Església, Acadèmia 
Mariana, de 9:30 a 13:30. El lema: “L’Església Casa de tots, cosa de 
tots, tota ella ministerial”.

Trobada de voluntaris del Projecte dels Habitatges Socials del Semi-
nari de Lleida.
Nomenament: El Sr. Bisbe ha nomenat els esposos Sr. Emili Reimat 
i Sra., delegats de la Pastoral Familiar de la diòcesi de Lleida.

•	 01.06.14 - SEGRE: Religión. Asamblea. El obispado reitera su apuesta 
por los laicos.

XIII. Valoració global del curs 2013-2014 de l’IREL

Si observem el procés viscut al llarg dels 23 anys d’història de l’IREL 
i, més en concret, l’experiència del darrer curs 2013/2014, descrita ante-
riorment en aquesta memòria, a manera de síntesi, podem fer unes cons-
tatacions que dibuixen la identitat operativa de l’Institut i, també, podem 
plantejar-nos unes interpel·lacions en vista al futur de l’IREL.



213

D
iò

c
e
s
i

I. Entre les constatacions més importants podem subratllar aquestes 
tres:

1. La integració dins la diòcesi i la cooperació amb la societat 
civil.

Des dels seus inicis, fa 23 anys, l’IREL ha tingut cura d’establir conne-
xions i cooperar amb les institucions civils (Universitat de Lleida-UdL, Institut 
de Ciències de l’Educació-ICE, Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida-IEI, Ajuntament de Lleida, etc.) i les institucions eclesials (Delegacions 
Diocesanes i Àrees de Cooperació, Fundació Verge Blanca, Fundació Joan 
Maragall, etc,). Aquestes connexions han creat una xarxa de relació amb 
la societat i amb l’Església Diocesana que han fet que, actualment, l’IREL 
formi part del paisatge cultural de les Terres de Ponent.

2. La interrelació de la teologia, amb l’espiritualitat i la pas-
toral

L’IREL mitjançant els cursos acadèmics de grau i màster, en el diàleg 
fe/cultura, fe/justícia i fe/persona, ha desenvolupat una teologia sòlida, 
i oberta, però no desconnectada de l’espiritualitat ni de la reflexió 
teològico-pastoral. Aquesta línia acadèmica està en la perspectiva de 
renovació evangèlica que proposa actualment el Papa Francesc en l’Ex-
hortació Apostòlica Evangelii Gaudium. A l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Lleida ho estem practicant des de fa 23 anys i ens ha donat i 
ens segueix donant, molta joia. En l’actualitat és un tarannà consolidat en 
la comunitat universitària cristiana de l’Institut, tant per part dels professors 
com, també, dels alumnes.

3. L’acolliment de les persones

Els professors, els alumnes i l’equip directiu hem cuidat l’acolliment de 
les persones, de manera que l’IREL no sigui solament un espai acadèmic, 
sinó el propi d’una comunitat universitària cristiana, és a dir, en sintonia 
amb els valors de l’evangeli. Per això els alumnes són els millors difusors, els 
que proposen a l’altra gent que val la pena estudiar teologia, perquè és un 
espai bo on es pot fer al mateix temps l’estudi acadèmic i una experiència 
cristiana. És per això, que el nombre d’alumnes de l’Institut, en comparació 
amb altres territoris on hi ha molts més habitants, es manté ben alt. Els 
darrers 5 anys ens ha ajudat molt a viure aquesta unitat interna –entre la 
teologia, l’espiritualitat i la pastoral–, el projecte de renovació eclesial dio-
cesana Entre tots i per al bé de tothom, promogut per les cartes pastorals 
del bisbe Joan, les jornades d’enviament i les assemblees diocesanes.

II. Entre les interpel·lacions més remarcables, que ens planteja el 
moment present, podem destacar les següents:
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1. L’actitud d’agraïment.

És cert que a l’interior de l’IREL hi ha molta gent compromesa en les 
diverses tasques, de reflexió, de gestió, de recerca, d’acompanyament, etc. i 
que, també, tots plegats hem treballat molt al llarg d’aquests anys. Tanmateix, 
aquest procés viscut ha estat un regal de Déu que ens ha acompanyat en 
aquest dinamisme, no sempre fàcil. Per això cal que siguem molt agraïts a 
les persones compromeses a l’Institut, però especialment molt agraïts a la 
providència de Déu que ens ha permès superar les dificultats que han anat 
sorgint pel camí.

2. La necessitat d’humilitat.

A la comunitat universitària cristiana de l’IREL ens cal tocar de peus a 
terra (humus) i ser molt realistes per observar les necessitats de la societat 
i l’Església i, tot aportant la millor de nosaltres mateixos en les respostes, 
ésser molt conscients de les nostres pobreses i dels propis límits. Es tracta, 
doncs, de viure el present amb una humilitat esperançada, que ens permeti 
començar cada curs de nou, com si fos el primer.

3. El servei incondicional al projecte pastoral de renovació 
diocesana.

La nostra Església diocesana de Lleida, està duent a terme un pro-
jecte de renovació evangèlica i comunitària, que es concreta en les unitats 
pastorals agermanades que van emergint a la diòcesi, en la formació i 
acompanyament dels animadors de comunitat, en les Àrees de coope-
ració, en les jornades d’enviament, en les assemblees diocesanes i en 
la celebració de la Missa Crismal; en les nombroses activitats parroquials 
i de les delegacions. L’IREL és un servei diocesà que ha d’estar sempre 
disponible pel que calgui.

4. L’opció preferencial per als pobres, des de la consciència 
de la pròpia pobresa.

Tot això solament serà possible si mantenim la consciència de què 
nosaltres mateixos som uns pobres, però que estem al servei dels pobres. 
Mantenir el diàleg fe/cultura, fe/justícia i fe/persona és l’horitzó permanent 
de la petita tasca de cada dia. L’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium, 
i les pastorals reunides en el volum Entre tots i per al bé de tothom, són 
el nostre mapa de navegació per als propers anys, que cal tenir sempre en 
compte en els nostres projectes.

Signat. Dr. Ramon Prat i Pons
Director de l’IREL-ISCR de Lleida

Lleida, 30 de juny de 2014
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Sant Pare
Jornada Mundial de les 

Missions 2014
Missatge del Sant Pare Francesc

Benvolguts germans i germanes,

En l’actualitat encara hi ha molta gent que no 
coneix Jesucrist. Per això és tan urgent la missió 
ad gentes, en la qual tots els membres de l’Esglé-
sia estan cridats a participar-hi, ja que l’Església 
és missionera per naturalesa: l’Església ha nascut 

«per a sortir». La Jornada Mundial de les Missions és un moment privilegiat 
en què els fidels dels diferents continents es comprometen amb pregàries i 
gestos concrets de solidaritat per ajudar les Esglésies joves als territoris de 
missió. Es tracta d’una celebració de gràcia i d’alegria. De gràcia perquè 
l’Esperit Sant, enviat pel Pare, ofereix saviesa i fortalesa a aquells que són 
dòcils a la seva acció. D’alegria perquè Jesucrist, fill del Pare, enviat per 
evangelitzar el món, sosté i acompanya la nostra obra missionera. Precisa-
ment sobre l’alegria de Jesús i dels deixebles missioners voldria oferir una 
imatge bíblica que trobem a l’Evangeli de Lluc (cf. 10,21-23).

1. L’evangelista explica que el Senyor va enviar els setanta deixebles, 
de dos en dos, a les ciutats i pobles, a proclamar que el Regne de Déu havia 
arribat, i a preparar els homes per a l’encontre amb Jesús. Després de com-
plir amb aquesta missió d’anunci, els deixebles van tornar plens d’alegria: 
l’alegria és un tema dominant d’aquesta primera experiència missionera 
inoblidable. El Mestre Diví els va dir: «“No us alegreu perquè els esperits se 
us sotmeten; alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms estan inscrits 
en el cel.” En aquell mateix moment, Jesús, ple de la joia de l’Esperit Sant, 
digué: “T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra […].” Després es va 
girar cap als deixebles i, a part, els digué: “Feliços els ulls que veuen el que 
vosaltres veieu!”» (Lc 10,20-21.23).

Són tres, les escenes que presenta sant Lluc. Primer, Jesús parla als 
deixebles, després es gira cap al Pare, i novament comença a parlar amb 
ells. D’aquesta manera Jesús vol fer partícips els deixebles de la seva alegria, 
que és diferent i superior a la que ells havien experimentat.

2. Els deixebles estaven plens d’alegria, entusiasmats amb el poder 
d’alliberar les persones dels dimonis. Però Jesús els adverteix que no s’ale-
grin pel poder que se’ls ha donat, sinó per l’amor rebut: «Perquè els vostres 
noms estan inscrits en el cel» (Lc 10,20). A ells se’ls ha concedit experi-
mentar l’amor de Déu, i fins i tot la possibilitat de compartir-lo. I aquesta 
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experiència dels deixebles és motiu de gratitud joiosa per al cor de Jesús. 
Lluc entén aquest goig en una perspectiva de comunió trinitària: «Jesús, 
ple de la joia de l’Esperit Sant», adreçant-se al Pare i glorificant-lo. Aquest 
moment d’alegria profunda brolla de l’amor profund de Jesús en tant que 
Fills vers el seu Pare, Senyor del cel i de la terra, el qual ha amagat aquestes 
coses a savis i entesos, i les ha revelades als senzills (cf. Lc 10,21). Déu ha 
amagat i ha revelat, i aquesta pregària de lloança es destaca per damunt 
de tot el revelar. Què és allò que Déu ha revelat i amagat? Els misteris del 
seu Regne, l’afirmació del senyoriu diví en Jesús i la victòria sobre Satanàs.

Déu ho ha amagat tot a aquells que estan massa plens d’ells mateixos i 
que pretenen saber-ho ja tot; a aquells que estan encegats per la presumpció 
pròpia i que no deixen espai a Déu. Hom pot pensar fàcilment en alguns 
dels contemporanis de Jesús, que ell mateix va amonestar en diferents 
ocasions, però es tracta d’un perill que sempre ha existit, i que ens afecta 
també a nosaltres. En canvi, els «senzills» són els humils, els pobres, els 
marginats, els qui no tenen veu, els qui estan cansats i oprimits, als quals 
Jesús ha anomenat «beneïts». Es pot pensar fàcilment en Maria, en Josep, 
en els pescadors de Galilea, i en els deixebles cridats als llarg del camí, en 
el decurs de la seva predicació.

3. «Sí, Pare, així t’ha plagut de fer-ho» (Lc 10,21). Les paraules de 
Jesús han d’entendre’s en referència amb el seu goig interior, on la bene-
volència indica un pla salvador i benèvol del Pare vers els homes. En el 
context d’aquesta bondat divina Jesús s’alegra, perquè el Pare ha decidit 
estimar els homes amb el mateix amor que ell té per al Fill. A més, Lluc 
ens recorda l’alegria similar de Maria: «La meva ànima magnifica el Senyor, 
el meu esperit celebra Déu que em salva» (Lc 1,47). Es tracta de la Bona 
Notícia que condueix a la salvació. Maria, portant dins el seu ventre Jesús, 
l’Evangelitzador per excel·lència, va a trobar Isabel i cantant el Magníficat 
exulta de goig en l’Esperit Sant. Jesús, en veure l’èxit de la missió dels 
deixebles i per tant la seva joia, s’alegra en l’Esperit Sant i s’adreça al seu 
Pare en pregària. En ambdós casos es tracta d’una alegria per la salvació 
que es realitza, perquè l’amor amb què el Pare estima el Fill arriba fins a 
nosaltres, i per obra de l’Esperit Sant, ens embolcalla, ens fa entrar en la 
vida de la Trinitat.

El Pare és la font de l’alegria; el Fill és la seva manifestació, i l’Esperit 
Sant, l’animador. Immediatament després de lloar el Pare, com diu l’evan-
gelista Mateu, Jesús ens convida: «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i 
afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, 
que sóc mansuet i humil de cor, i la vostra ànima trobarà repòs, perquè 
el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera» (11,28-30). «L’alegria de 
l’Evangeli omple el cor i la vida dels qui es troben amb Jesús. Els qui es 
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deixen salvar per ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, 
de l’aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l’alegria» (Exhort. Ap. 
Evangelii gaudium, 1).

D’aquest encontre amb Jesús, la Maria Verge n’ha tingut una experi-
ència singular i s’ha convertit en causa nostræ lætitiæ. I els deixebles per 
part seva han rebut la crida a estar amb Jesús i a ser enviats per ell per a 
predicar l’Evangeli (cf. Mc 3,14), i així es veuen curulls d’alegria. Per què 
no entrem també nosaltres en aquest torrent d’alegria?

4. «El gran risc del món actual, amb la seva oferta de consum múlti-
ple i aclaparadora, és una tristesa individualista que brolla del cor còmode 
i avar, de la recerca malaltissa de plaers superficials, de la consciència 
aïllada» (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 2). Per tant, la humanitat té una 
gran necessitat d’aprofitar la salvació que ens ha portat Crist. Els deixebles 
són els qui es deixen agafar cada vegada més per l’amor de Jesús i marcar 
pel foc de la passió pel Regne de Déu, per a ser portadors de l’alegria de 
l’Evangeli. Tots els deixebles del Senyor estan cridats a conrear l’alegria 
de l’evangelització. Els bisbes, com a principals responsables de l’anunci, 
tenen la tasca de promoure la unitat de l’Església local en el compromís 
missioner, tenint en compte que l’alegria de comunicar Jesucrist s’expressa 
tant en la preocupació d’anunciar-lo en els llocs més llunyans com en una 
sortida constant cap a les perifèries del territori propi, on hi ha més persones 
pobres que esperen.

A moltes regions escassegen les vocacions al sacerdoci i a la vida 
consagrada. Sovint el motiu d’aquesta situació és que a les comunitats no 
hi ha un fervor apostòlic contagiós, per la qual cosa els manca entusiasme 
i no desperten cap atractiu. L’alegria de l’Evangeli neix de l’encontre amb 
Crist i del fet de compartir amb els pobres. Per tant, animo les comunitats 
parroquials, associacions i grups a viure una vida fraternal intensa, basada 
en l’amor a Jesús i atenta a les necessitats dels més desfavorits. On hi ha 
alegria, fervor, desig de portar Crist als altres, sorgeixen les vocacions veri-
tables, entre les quals no s’han d’oblidar les vocacions laïcals a la missió. Fa 
temps que he pres consciència de la identitat i de la missió dels fidels laics 
en l’Església, així com del paper cada vegada més important que ells estan 
cridats a fer en la difusió de l’Evangeli. Per aquesta raó, és important pro-
porcionar-los la formació adequada, amb vista a una acció apostòlica eficaç.

5. «Déu estima el qui dóna amb alegria» (2Co 9,7). La Jornada Mundial 
de les Missions és també un moment per a revifar el desig i el deure moral 
de la participació joiosa de la missió ad gentes. La contribució econòmica 
personal és el signe d’una oblació d’ells mateixos, en primer lloc al Senyor 
i després als germans, perquè la nostra ofrena material es converteix en un 
instrument d’evangelització de la humanitat que es construeix sobre l’amor.
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Estimats germans i germanes, en aquesta Jornada Mundial de les 

Missions el meu pensament s’adreça a totes les Esglésies locals. No deixem 
que ens robin l’alegria de l’evangelització! Us convido a submergir-vos en 
l’alegria de l’Evangeli i a nodrir un amor que il·lumini la vostra vocació i 
missió. Us exhorto a recordar, com en un pelegrinatge interior, el «primer 
amor» amb què el Senyor Jesucrist ha encès els cors de cadascú, no per un 
sentiment de nostàlgia, sinó per a perseverar en l’alegria. El deixeble del 
Senyor persevera amb alegria quan està amb ell, quan fa la seva voluntat, 
quan comparteix la fe, l’esperança i la caritat evangèlica.

Adrecem la nostra pregària a Maria, model d’evangelització humil i 
alegre, perquè l’Església sigui la llar de molts, una mare per a tots els pobles, 
i faci possible el naixement d’un món nou.

Vaticà, 8 de juny de 2014, 
Solemnitat de Pentecosta

Jornada Mundial de l’Emigrant  
i el Refugiat 2015

Missatge del Sant Pare Francesc

“Una església sense fronteres, Mare de tots”

Estimats germans i germanes,

Jesús és «l’evangelitzador per excel·lència i l’Evangeli en persona» 
(Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 209). La seva sol·licitud especial pels 
més vulnerables i exclosos ens invita a tots a tenir cura de les persones 
més fràgils i a reconèixer el seu rostre sofrent, sobretot en les víctimes de 
les noves formes de pobresa i esclavitud. El Senyor diu: «Perquè tenia fam, 
i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau 
acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; 
era a la presó, i vinguéreu a veure’m» (Mt 25,35-36). Missió de l’Església, 
peregrina a la terra i mare de tots, és per tant estimar Jesucrist, adorar-lo 
i estimar-lo, especialment en els més pobres i desemparats; entre aquests 
hi ha, certament, els emigrants i els refugiats, que intenten deixar enrere 
condicions de vida difícils i tota mena de perills. Per això el lema de la 
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Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat d’aquest any és: «Una Església 
sense fronteres, mare de tots.»

Efectivament, l’Església obre els seus braços per acollir tots els pobles, 
sense discriminacions i sense límits, i per anunciar a tots que «Déu és amor» 
(1Jn 4,8.16). Després de la seva mort i resurrecció, Jesús va confiar als 
seus deixebles la missió de ser els seus testimonis i de proclamar l’Evangeli 
de l’alegria i de la misericòrdia. Ells, el dia de Pentecosta, van sortir del 
Cenacle amb valentia i entusiasme; la força de l’Esperit Sant va vèncer els 
seus dubtes i vacil·lacions, i va fer que cadascú sentís el seu anunci en la seva 
llengua; així, des del començament, l’Església és mare amb el cor obert al 
món sencer, sense fronteres. Aquest mandat comprèn una història de dos 
mil·lennis, però ja des dels primers segles l’anunci missioner va fer visible 
la maternitat universal de l’Església, explicitada després en els escrits dels 
Pares i represa pel Concili Ecumènic Vaticà II. Els Pares conciliars van parlar 
d’Ecclesia mater per explicar la seva naturalesa. Efectivament, l’Església 
engendra fills i filles, els incorpora i «els abraça amb amor i sol·licitud com 
a seus» (Const. Dogm. sobre l’Església Lumen gentium, 14).

L’Església sense fronteres, mare de tots, estén pel món la cultura de 
l’acollença i de la solidaritat, d’acord amb la qual ningú no pot ser considerat 
inútil, fora de lloc o descartable. La comunitat cristiana, si viu realment la seva 
maternitat, alimenta, orienta i indica el camí, acompanya amb paciència, 
es fa propera amb la pregària i amb les obres de misericòrdia.

Tot això adquireix avui un significat especial. De fet, en una època de 
migracions tan grans, un nombre elevat de persones deixa els seus llocs 
d’origen i emprèn l’arriscat viatge de l’esperança, amb l’equipatge ple de 
desitjos i de temors, a la recerca de condicions de vida més humanes. No 
és estrany, però, que aquests moviments migratoris suscitin desconfiança 
i rebuig, també en les comunitats eclesials, abans fins i tot de conèixer les 
circumstàncies de persecució o de misèria de les persones afectades. Aquests 
recels i prejudicis s’oposen al manament bíblic d’acollir amb respecte i so-
lidaritat l’estranger necessitat.

Per una part, sentim en el sagrari de la consciència la crida a tocar 
la misèria humana i a posar en pràctica el manament de l’amor que Jesús 
ens va deixar quan es va identificar amb l’estranger, amb qui pateix, amb 
tots aquells que són víctimes innocents de la violència i de l’explotació. Per 
altra part, però, a causa de la debilitat de la nostra naturalesa, «sentim la 
temptació de ser cristians mantenint una distància prudent de les nafres del 
Senyor» (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 270).

La força de la fe, de l’esperança i de la caritat permet reduir les dis-
tàncies que ens separen dels drames humans. Jesucrist espera sempre que 
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el reconeguem en els emigrants i en els desplaçats, en els refugiats i en 
els exiliats, i també ens crida a compartir els nostres recursos, i a vegades 
a renunciar al nostre benestar. Ho recordava el papa Pau VI, dient que 
«els més desfavorits han de renunciar a alguns dels seus drets per a posar 
amb més llibertat els seus béns al servei dels altres» (Carta ap. Octogesima 
adveniens, 14 de maig de 1971, 23).

Per altra part, el caràcter multicultural de les societats actuals in-
vita l’Església a assumir nous compromisos de solidaritat, de comunió i 
d’evangelització. Els moviments migratoris, de fet, requereixen aprofundir 
i reforçar els valors necessaris per a garantir una convivència harmònica 
entre les persones i les cultures. Per a això no és suficient la simple tole-
rància, que fa possible el respecte de la diversitat i dóna pas a formes de 
solidaritat diverses entre les persones de procedències i cultures diferents. 
Aquí se situa la vocació de l’Església a superar les fronteres i a afavorir «el 
pas d’una actitud defensiva i recelosa, de desinterès o de marginació a una 
actitud que posi com a fonament la “cultura de l’encontre”, l’única capaç 
de construir un món més just i fraternal» (Missatge per a la Jornada Mundial 
de l’Emigrant i el Refugiat 2014).

Però els moviments migratoris han assolit unes dimensions tan grans 
que només una col·laboració sistemàtica i efectiva que impliqui els Estats i 
les Organitzacions internacionals pot regular-los eficaçment i fer-los front. 
En efecte, les migracions interpel·len a tots, no sols per les dimensions del 
fenomen, sinó també «pels problemes socials que plantegen a les comunitats 
nacionals i a la comunitat internacional» (Benet XVI, Carta enc. Caritas in 
veritate, 29 de juny de 2009, 62).

A l’agenda internacional tenen lloc debats freqüents sobre les possibi-
litats, els mètodes i les normatives per a afrontar el fenomen de les migra-
cions. Hi ha organismes i institucions, en l’àmbit internacional, nacional i 
local, que posen el seu treball i les seves energies al servei dels qui emigren 
a la recerca d’una vida millor. Malgrat els seus esforços generosos i lloables, 
cal una acció més eficaç i incisiva, que se serveixi d’una xarxa universal de 
col·laboració, fonamentada en la protecció de la dignitat i centralitat de la 
persona humana. D’aquesta manera serà més efectiva la lluita contra el tràfic 
vergonyós i delictiu d’éssers humans, contra la vulneració dels drets fona-
mentals, contra qualsevol forma de violència, vexació i esclavitud. Treballar 
junts requereix reciprocitat i sinergia, disponibilitat i confiança, sabent que 
«cap país no pot afrontar sol les dificultats unides a aquest fenomen que, 
sent tan ampli, afecta en aquest moment tots els continents en el doble 
moviment d’immigració i emigració» (Missatge per a la Jornada Mundial de 
l’Emigrant i el Refugiat 2014).
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A la globalització del fenomen migratori cal respondre amb la globalit-
zació de la caritat i de la cooperació, per tal que s’humanitzin les condicions 
dels emigrants. Al mateix temps, és necessari intensificar els esforços per 
a crear les condicions adequades per a garantir una disminució progressiva 
de les raons que porten pobles sencers a deixar la pàtria a causa de guerres 
i caresties, que sovint es concatenen les unes amb les altres.

A la solidaritat amb els emigrants i els refugiats cal afegir-hi la volun-
tat i la creativitat necessàries per a desenvolupar mundialment un ordre 
econòmico-financer més just i equitatiu, junt amb una compromís més fort 
per la pau, condició indispensable per a un progrés autèntic.

Benvolguts emigrants i refugiats, ocupeu un lloc especial en el cor de 
l’Església, i l’ajudeu a tenir un cor més gran per a manifestar la seva mater-
nitat amb la família humana sencera. No perdeu la confiança ni l’esperança. 
Mirem la Sagrada Família exiliada a Egipte: així com en el cor maternal de 
la Mare de Déu i en el cor sol·lícit de sant Josep es va mantenir la confian-
ça en Déu que mai no ens abandona, que no us manqui aquesta mateixa 
confiança en el Senyor. Us encomano a la seva protecció i us imparteixo 
de cor la benedicció apostòlica.

Vaticà, 3 de setembre de 2014
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Vida Diocesana

Càritas Espanyola, en la 
seva 71a Assemblea Ge-

neral, ha fet recentment una decla-
ració de principis en la que, després 
de fer una anàlisi de la situació 
social, fent-se ressò de la cultura del 

descart en la que el déu diner és al 
centre de tot, en paraules del Papa 
Francesc, fa un seguit de propostes 
dirigides tant a l’Administració com 
a la societat en general.

Declaració final de Càritas Espanyola

Fa pocs dies, a finals de juny, 
ha tingut lloc la 29ena Pe-

regrinació diocesana a Lourdes or-
ganitzada per l’Hospitalitat. Un any 
més hem tingut el goig de viure una 
intensa experiència de fraternitat di-
ocesana, dins la realitat de la nostra 
gran família hospitalària oberta a 
tots. Com a mostra de l’esperit que 
regna en aquesta nostra i vostra fa-
mília, us volem oferir les impressions 
de components de la peregrinació 
d’enguany, impressions que volem 
que, a més de mostra d’aquesta 
fraternitat de la que, una vegada 
més, hem pogut gaudir, siguin una 
invitació oberta a tots a participar 

en les activitats de l’Hospitalitat de 
la Mare de Déu de Lourdes.

Joan Plana, recolzat per la 
seva filla Lourdes Plana, que han 
participat per primera vegada de la 
Peregrinació, ens diu:

“Anteriorment havia visitat 
Lourdes amb caràcter privat, mo-
gut per la devoció a la Verge Maria  
(Mare de Déu) que vaig heretar dels 
meus pares, però mai havia par-
ticipat en cap pelegrinatge. En el 
futur, si és possible, la meva voluntat 
és repetir-lo, perquè ha estat una 
magnífica i reconfortant experiència.

L’ambient general i una sorto-
sa companyia m’han fet pensar en 

29è Pelegrinatge a Lourdes



224

V
id

a 
D

io
ce

sa
n
a

un llibre titulat “del Jo al Nosaltres”, 
escrit pel psicoanalista Fritz Kunkel, 
que conclou dient: “El Nosaltres 
ens porta a Déu”, i així ho he vist a 
Lourdes. El clima de germanor que 
respiràvem en tots els actes i que 
s’observava en els assistents de totes 
les ètnies de la Terra, sens dubte pro-
mogut per la nostra Santa Mare, la 
Verge i Mare de Déu, ens feia sentir 
Comunitat, membres d’una única fa-
mília, en íntima Comunió amb Déu. 
Ens hem sentit Església al costat dels 
preveres i del nostre Bisbe, en totes 
les seves emotives intervencions, i 
també amb els companys, joves i 
grans, sempre propicis a l’ajuda i 
dels que voldria recordar el nom com 

recordo a Carmen, Pilar, la senyora 
Tarragona, o el meu company de 
classe a l’IREL, ple de vitalitat.

Aquest és el valor del “nosal-
tres”, que els pelegrins d’aquesta 
terra hem sentit a Lourdes. L’hem 
de conservar perquè el Crist-Re-
demptor ens va donar una oració: 
El Parenostre, no pare meu, sinó el 
pare de tots, i ens va exhortar a ser 
un, amb Ell com ho són Ell i el Pare 
i, a la vegada, ens va manar que ens 
estiméssim els uns als altres, com Ell 
ens ha estimat.”

Des de l’Hospitalitat en donem 
gràcies a Déu i a tots els participants 
que ho han fet possible.

Cada estiu se celebra una 
tanda d’exercicis espiri-

tuals a la Casa d’Espiritualitat dels 
Jesuïtes de Raimat. Aquest any, 
del 6 al 12 de juliol, hi han assistit 
23 persones provinents de Giro-
na, Barcelona, Lleida i les seves 
comarques (entre elles un prevere, 
tres matrimonis i el director dels 
exercicis, Ramon Prat, que els ha 
acompanyat). Els temes que han 

tractat han estat sobre “Els Fets 
dels Apòstols, evangeli de l’Església 
dins la història”. Els participants van 
poder fer pregària en un ambient de 
silenci i en un entorn de pau enmig 
de la natura que envolta la Casa.

Tot plegat va fer possible un 
bon aprofitament d’aquests exer-
cicis, per la qual cosa, creiem que 
seria bo que l’any vinent molta més 
gent en pogués gaudir.

Exercicis espirituals a Raimat

El Coordinador del Departa-
ment de Pastoral Aplicada 

de l’IREL, Sr. Laureano Sánchez, 
amb conformitat amb el nostre Bis-
be, ha adreçat recentment una carta 
a tots els rectors de les parròquies 
de la Diòcesi de Lleida, demanant 

la seva col·laboració per tal que pre-
sentin les persones més idònies de 
cada comunitat parroquial en vistes a 
la seva formació, sigui com a Agents 
de Pastoral o com a Animadors de 
Comunitat.

Carta d’invitació a la formació d’Agents de Pastoral
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L’exposició “Art x la Digni-
tat”, que es va poder visitar 

a l’Institut d’Estudis Ilerdencs del 17 
de juliol al 7 de setembre, ha recap-
tat 1.000 euros que es destinaran a 
les Llars del Seminari. Vint visitants 
han fet un donatiu i a canvi s’han 
emportat l’obra que més els ha 
agradat de les 132 peces d’Amadeu 
Bonet d’aquesta iniciativa solidària. 
Centenars de persones han conegut 
aquest projecte artístic i també les 
Llars del Seminari visitant aquesta 

exposició que segons l’autor “pretén 
fer visible allò que no es veu”.

A partir d’ara, els interessats 
tenen a la seva disposició les làmi-
nes, teles i escultures a la seu de 
Càritas Diocesana de Lleida i està 
previst que algunes també decorin 
les Llars quan siguin una realitat.

El tema de les obres són els 
paisatges, ja siguin rurals, urbans o 
domèstics, i a partir de fotografies 
digitals treballades a l’ordinador es 
converteixen en teles o làmines.

Mons. Piris beneeix la pensió i el menjador social de la 
Fundació Jericó

El bisbe de Lleida, Mons. 
Joan Piris, ha beneït aquest 

dimecres, 16 de juliol, festa de la 
Mare de Déu del Carme, la pensió 
i el menjador social de la Fundació 
Jericó al carrer Tallada per atendre 
a les persones sense sostre i en risc 
d’exclusió de la ciutat de Lleida. La 
Fundació Jericó, que neix dels volun-
taris del Centre Solidari que s’aple-
guen a la parròquia del Carme, s’ha 
fet càrrec de l’Hostal Àlex, al Carrer 
Tallada, on albergarà els sense sostre 
que l’Ajuntament de Lleida derivi a 
dit Hostal, a través de la seva regido-
ria de Benestar Social. Un col·lec tiu 
que en els mesos normals sol ser de 
l’ordre de 25 o 30 persones, però 
que pot arribar a gairebé 100 en 
els mesos d’hivern, quan es posa en 
marxa l’Operació Iglú.

La Fundació Jericó, ja que 
l’Hostal ho permet, té la il·lusió 

de donar més cobertura a aquesta 
necessitat primària dels sense sostre.

Paral·lelament, la Fundació 
Jericó, que aplega més de mig 
centenar de voluntaris, ha llogat el 
restaurant Sant Jaume, al mateix 
carrer Tallada, per utilitzar-lo com 
a menjador social. Fins ara, aquest 
servei que diàriament reparteix fins 
a un centenar d’àpats, de dilluns a 
divendres, es realitzava als locals de 
la parròquia del Carme.

Mons Piris ha beneït aquestes 
dependències socials on l’atenció 
de les persones no finalitza només 
amb l’atenció social de les primeres 
necessitats, ja que la Fundació Jericó 
també disposa d’un servei d’acom-
panyament a les persones, d’ajut 
laboral i de reforç i assessorament 
pedagògic.

Art per la Dignitat recapta uns altres 1.000 euros
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El president de la Diputació, 
Joan Reñé, s’ha compro-

mès a ajudar econòmicament el 
Projecte dels Habitatges Socials 
del Seminari (PHSS) per a famílies 
desnonades i en risc d’exclusió l’any 
vinent, si encara falten diners per 
finalitzar les obres. Reñé va prendre 
aquest compromís davant el bisbe 
de Lleida, Mons. Joan Piris, en el 
decurs de la visita que va realitzar el 
23 de juliol a les obres de l’edifici del 
carrer Maragall, on s’estan rehabili-
tant els habitatges. Abans d’aquest 
anunci, el bisbe Joan havia agraït al 
president Reñé el fet que fos ell i la 
Diputació els primers a fer la gene-
rosa aportació de 150.000 euros 
per començar el projecte, sense 
haver-los-hi demanat res. “Gràcies 
al gest de la Diputació vam tenir alè 
suficient que ens va donar forces per 
poder començar aquesta iniciativa”, 
va dir el bisbe Joan, el qual va voler 
convidar al president provincial a 
conèixer com aquella inversió estava 
donant fruits.

Joan Reñé va quedar impres-
sionat del ritme de les obres i va ser 
llavors quan va recordar que una 
de les prioritats de la institució que 
presideix, a banda del món local, 
és el servei a les persones i, “en un 
moment de dificultats econòmiques 
i socials com els que s’està produint, 
hem de donar el màxim suport pos-
sible als segments més necessitats de 
la població. Ja sigui de forma directe 
o indirecta, com és el cas d’aquest 

projecte de rehabilitació de l’antic 
Seminari”.

En aquest sentit, el president 
Reñé va anunciar que, si de cara a 
l’any vinent encara falten diners per 
acabar el projecte, la Diputació faria 
una aportació econòmica a compte 
dels pressupostos del 2015.

Reñé, que va estar acompanyat 
pel bisbe Joan, el delegat diocesà 
d’Acció Caritativa i Social, Carles 
Sanmartín, i diferents tècnics i vo-
luntaris del PHSS, va conèixer de 
primera mà la complexitat del pro-
jecte, que va més enllà de la faceta 
constructiva.

Mn. Sanmartín li va explicar 
com totes les famílies, que acabin 
gaudint temporalment de l’ús d’algun 
dels 19 habitatges previstos, tindran 
un assessorament i acompanyament 
psicològic, laboral i pedagògic, per 
tal d’ajudar a recuperar els seus pro-
pis recursos i forces personals per 
integrar-se a la societat. “L’objectiu 
del projecte és ajudar a reconstruir 
famílies, no només construir pisos, 
com podria semblar inicialment”.

Reñé va quedar sorprès gra-
tament del fet que més de 80 per-
sones, de diferent condició social i 
creences religioses diverses, estiguin 
col·laborant plegats d’una forma 
totalment altruista per una causa 
comuna tan noble.

D’aquesta manera, l’empresa 
Tarròs distribuidora de Pintures 
Procolor, passa a formar part de la 

El president Reñé pren el compromís de seguir recolzant 
el Projecte dels Habitatges Socials del Seminari (PHSS)
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família de somniadors que creuen 
que el projecte de les Llars del Se-
minari és possible, i no volen deixar 
passar l’oportunitat de contribuir, 
amb el seu gra d’arena, a fer història, 
fent-lo realitat.

El responsable de Pintures 
Tarròs també va estar acompanyat 
en la seva visitat, pels voluntaris que 
coordinen la marxa de les obres.

El vespre del 24 de juliol, 
vigília de la festa de Sant 

Jaume, centenars d’infants, acom-
panyats pels seus pares, padrins o 
familiars, van participar en la missa 
i la romeria dels Fanalets de Sant 
Jaume, omplint de llum els carrers 
de la ciutat de Lleida. La festa reli-
giosa i popular alhora, amb gairebé 
500 anys d’història, va ser organit-
zada un any més per l’Agrupació 
Ilerdenca de Pessebristes, que és 
l’entitat que en té cura des de la seva 
fundació l’any 1962. Prèviament 
a la Romeria, a la parròquia de la 
Mare de Déu del Carme, se celebrà 
la ja tradicional Missa dels Fanalets, 
presidida pel nostre bisbe Joan Piris 
i concelebrada pel consiliari dels 
pessebristes Mn. Vicenç Alfonso, 
Mn. Joan R. Ezquerra i Mn. Martí 
Sandiumenge.

El Sr. Bisbe a la seva homilia, 
en referir-se a la tradició dels fanalets 
de Sant Jaume, va posar en valor el 
fonament apostòlic de la fe cristiana 
a casa nostra: “Som per damunt de 
tot una església apostòlica”, digué.

En finalitzar la celebració, 
el mateix bisbe Joan procedí a la 
benedicció dels fanalets, que molts 
infants duien en les seves mans per 

tal d’acompanyar tot seguit a Sant 
Jaume pels carrers de Lleida.

Tot seguit, a la Rambla de 
Ferran davant l’església del Carme 
i quan eren en punt les 9 del vespre, 
després del llançament de tres coets; 
s’inicià la Romeria dels Fanalets. 
Encapçalaven la comitiva el Ball 
de Bastons del Centre Lleidatà de 
Dansaires, així com els dotze ge-
gants de la ciutat de Lleida que lluïen 
també en les seves mans fanalets 
realitzats per l’artista José Antonio 
Ferrer. Tot seguit venia ja el penó 
de Sant Jaume, que era portat com 
és costum per la junta i pubilles del 
barri de Jaume I que celebren Sant 
Jaume com a Patró i darrere d’ells 
el bisbe Joan Piris, acompanyat 
pel consiliari dels pessebristes Mn. 
Vicenç Alfonso, els altres preveres i 
les primeres autoritats.

Cal destacar enguany la pre-
sència en la Romeria de dos direc-
tors generals de la Generalitat, el 
d’Afers Religiosos Enric Vendrell i 
el director del Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana Lluís Puig.

L’Agrupació Ilerdenca de Pes-
sebristes vol que la Romeria sigui 
declarada com a Festa Tradicional 

Missa i romeria dels Fanalets de Sant Jaume
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d’Interès Nacional i aquest organis-
me té molt a dir al respecte. Lluís 
Puig va valorar molt positivament 
la festa dels Fanalets i donà suport 
a la petició, fonamentada en la seva 
antiguitat i el seu arrelament popular 
i religiós alhora.

La banda municipal dirigida 
per Amadeu Urrea, precedia amb les 
notes de la marxa dels “Fanalets” la 
carrossa on anava la imatge de Sant 
Jaume, obra de l’escultor Jaume 
Gort (1964), perfectament il·lu-
minada i rodejada de flors, seguida 
per una multitud de lleidatans, amb 
destacada participació dels infants 
que duien multicolors fanalets. Des-
tacaven però els fanalets artístics 
presentats a concurs.

La Romeria enfilà pel carrer 
del Carme i continuà per tot l’Eix 
Comercial de Lleida fins a arribar a la 
petita capella del Peu del Romeu, al 
carrer Major, on diu la llegenda que 
Sant Jaume es clavà la punxa al Peu. 
La comitiva continuà uns pocs me-
tres avall, a la plaça de les Comèdies, 
entre l’IEI i la regidoria de Cultura, 

on tingué lloc la cloenda oficial de 
la Romeria, amb la benedicció dels 
infants pel bisbe de Lleida.

Un any més Lleida va reviure 
la tradició dels Fanalets de Sant 
Jaume, acompanyant la seva imatge 
pels carrers de la ciutat tot cantant 
l’antiga melodia que tot bon lleidatà 
coneix i que ens evoca l’origen del 
cristianisme a la capital de la terra 
ferma:

Sant Jaume ve de Galícia,
Sant Jaume ve d’Aragó

i a Lleida va deixar estesa,
la fe de Nostre Senyor.

Els fanalets a altres pobles 
de la Diòcesi

La festa dels Fanalets de Sant 
Jaume d’origen i tradició lleidata-
na, s’ha estès tanmateix amb molt 
d’èxit a pobles propers a la ciutat 
de Lleida com Alpicat, El Cogul o 
Alcanó, tots tres de la nostra diòce-
si; amb l’organització de tallers de 
fanalets i concurs i la processó pels 
carrers d’aquestes poblacions la nit 
del 24 de juliol, vigília de la festa de 
l’Apòstol.

El bisbe de Lleida, Mons. 
Joan Piris, ha nomenat els 

primers cinc animadors de comuni-
tat de la Diòcesi de Lleida formats 
a l’Institut Superior de Ciències 
Religioses (IREL) i els ha destinat 
a diferents parròquies, perquè co-
operin i treballin en comú amb els 
preveres, responsabilitzant-se dels 

àmbits i activitats pels quals han estat 
formats durant els dos darrers anys. 
Els Animadors de Comunitat estan 
autoritzats a realitzar celebracions 
de la Paraula, a la distribució de la 
comunió a les esglésies i als malalts, 
a assumir la coordinació de grups 
de joves, catequesi, etcètera, a l’ex-
posició del Santíssim (sense donar 

El Sr. Bisbe nomena els primers animadors de comunitat
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la benedicció), a dirigir les oracions 
litúrgiques i a administrar el baptis-
me, si no pogués el prevere. Aquests 
animadors no estan autoritzats a 
consagrar, confessar ni administrar 
el sagrament de la unció de malalts.

En data 26 de juliol, el bisbe 
Joan ha signat els nomenaments 
de Juan de Ávila Busquets Baró 
i Francesc X. Domènech Jornet 
animadors de comunitat a la unitat 
pastoral que formen les parròquies 
d’Aitona, Soses, Seròs i la Granja 
d’Escarp.

També ha nomenat a Cèsar 
Minguella Barallat i Josep Maria 
Escorihuela Pujol a la unitat pastoral 
formada per les parròquies de Tor-
refarrera, Rosselló i Alpicat, perquè 
formin equip amb el rector Mn. 
Víctor Manuel Espinosa.

El cinquè nomenament del 
bisbe Joan com animadora de co-
munitat correspon a Assumpció Solà 
Pijoan, que formarà equip amb el 
rector de la parròquia de Sant Pau 
de Lleida, Mn. Antoni Agelet.

Aquests nomenaments són 
històrics, ja que fins ara hi havia un 
únic animador de comunitat de la 
diòcesi de Lleida, Isidre Charles.

La figura de l’animador de co-
munitat ve motivada en part per la 
manca de preveres per atendre els 

diferents serveis de les parròquies, 
però alhora és una recuperació 
de la importància dels ministeris 
(serveis) laicals, responsabilitat que 
tenim els cristians adults, per res-
pondre a les necessitats pastorals i 
socials. “Estem cridats a transmetre 
la fe”; per les demandes del Concili 
Vaticà II “Els laics són part activa 
de l’Església”; per les invitacions 
del nostre bisbe Joan “És una tasca 
necessària, urgent i delicada”, i pel 
mandat del Papa Francesc, que 
en la seva exhortació apostòlica 
Evangelii Gaudium anima els laics 
a ser valents i recuperar objectius 
“Convido tothom a ser valent i cre-
atiu en aquesta tasca de repensar 
els objectius, les estructures, l’estil 
i els mètodes evangelitzadors de les 
mateixes comunitats”.

La formació d’animadors de 
comunitat ha estat una de les prio-
ritats del bisbe Joan al llarg del seu 
episcopat. “Es tracta d’acompanyar 
persones amb una certa vocació 
i vinculació eclesial, ajudant-los a 
créixer en la vitalitat de la seva fe, a 
descobrir els talents que han rebut de 
Déu i a trobar ocasions de posar-los 
al servei dels germans, en una Es-
glésia cada vegada més ministerial 
i corresponsable”, va dir el seu dia 
al referir-se a la formació d’aquests 
animadors a l’IREL.

En el marc dels actes orga-
nitzats amb motiu de la 

festa dels Fanalets de Sant Jaume, la 
capella del Peu del Romeu va acollir 

la tarda del 21 de juliol, un acte sim-
bòlic i alhora commemoratiu del 800 
aniversari del pas de Sant Francesc 
d’Assís per Lleida. La celebració, 

Commemoren els 800 anys del pas de St. Francesc per Lleida
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La tarda del 22 de juliol, la 
parròquia de Sant Jaume 

de Lleida va acudir a la capella del 
Peu del Romeu, per celebrar als peus 
de la imatge de Sant Jaume dels 
Fanalets el seu 40 aniversari. L’acte, 
senzill i amb molt de simbolisme, 
s’inicià amb una ofrena floral que 
protagonitzaren diversos membres 
de la comunitat parroquial, encap-
çalats per Mn. Josep Moré. El vice-
president de l’Agrupació Ilerdenca 
de Pessebristes, Jordi Curcó, donà la 

benvinguda a la comunitat parroqui-
al de Sant Jaume, alhora que evocà 
els seus inicis fundacionals, quan 
l’any 1974 el bisbe Ramon Malla 
va erigir l’esmentada parròquia en 
honor de Sant Jaume.

La nova parròquia pretenia 
evidenciar i significar les arrels apos-
tòliques de Lleida, vinculades amb 
l’apòstol Jaume i la tradició del seu 
pas per la nostra ciutat, conservada 
al llarg dels segles mitjançant la lle-
genda dels Fanalets de Sant Jaume.

senzilla però ple de simbolisme, 
fou organitzat conjuntament per la 
comunitat de frarets de Lleida i els 
terciaris franciscans. S’inicià aquest 
amb una breu introducció històrica 
que feu el vicepresident de l’Agrupa-
ció Ilerdenca de Pessebristes, Jordi 
Curcó, recordant com Sant Francesc 
d’Assís, que és alhora el Patró dels 
Pessebristes, l’any 1214 emprengué 
camí a peu cap al Marroc, i un cop 
a Espanya emmalaltí i es va veure 
obligat a interrompre el seu viatge.

A casa nostra tenim constàn-
cia del seu pas per Girona, Santes 
Creus, Cervera, Sant Joan d’Espí, 
Sant Celoni i Vic. A Lleida es recor-
da el pas de Sant Francesc a partir 
d’un miracle que feu amb un jove 
malalt anomenat Joan, reproduït en 
un magnífic mural pel pintor Giot-
to, en la basílica de Sant Francesc 
a Assís. És tradició que en aquest 
pelegrinatge de Sant Francesc per 
les nostres terres, arribà fins i tot a 

Santiago de Compostel·la, per vene-
rar el sepulcre de l’apòstol.

Tot seguit, l’acte continuà amb 
l’entrada de la relíquia de Sant Fran-
cesc que custodien els pares francis-
cans de Lleida en el seu santuari de 
Sant Antoni de Pàdua, que duia fra 
Genís, dipositant-la damunt l’altar.

També hi fou present un altre 
símbol franciscà, com és la Creu de 
Sant Damià. El franciscà P. Joaquim 
Recasens llegí el text del Miracle 
de Lleida i es proclamà la Paraula 
de Déu.

Com no podia ser d’una altra 
manera, es va cloure amb la pregària 
de la Pau de Sant Francesc i mentre 
es cantaven els Goigs de Sant Jaume 
dels fanalets, es donà a venerar la 
seva relíquia.

Els franciscans de Lleida tenen 
previst commemorar aquest 800 
aniversari del pas de Sant Francesc 
per Lleida el proper 3 d’octubre, 
amb motiu de la seva festa.

La Parròquia de Sant Jaume celebra el seu 40 aniversari
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Jordi Curcó explicà com el vi-
trall dedicat a l’apòstol, que presideix 
el presbiteri de la parròquia, va ser 
una donació de qui era aleshores 
consiliari de l’agrupació Ilerdenca 
de Pessebristes, Mn. Jaume Bertran.

El recordat Mn. Jaume volia 
amb aquella donació simbolitzar el 
lligam històric i tradicional entre la 
capella del Peu del Romeu i la nova 
parròquia de Lleida dedicada a Sant 
Jaume. Tot seguit, es féu una cele-
bració litúrgica, amb proclamació de 
la Paraula de Déu, les pregàries i el 
rés del Pare Nostre, per cloure amb 
la distribució de la Comunió.

L’acte finalitzà amb unes pa-
raules d’agraïment del president de 
l’Agrupació Ilerdenca de Pessebris-

tes, Àngel León, que felicità a la 
parròquia pel seu 40 aniversari i els 
feu lliurament del llibre ‘Els Fanalets 
de Sant Jaume’, editat per l’Agrupa-
ció, l’any 1971, i que en les seves 
pàgines recull la tradició, història 
i llegenda d’aquesta singular festa 
popular i religiosa de la nostra ciutat.

Es pretén que aquest acte de 
germanor, entre la parròquia i la 
capella de Sant Jaume del Peu del 
Romeu, tingui continuïtat tots els 
anys amb ocasió de la Festa dels 
Fanalets.

La parròquia té previst celebrar 
el 40 aniversari de la seva fundació 
amb tota solemnitat el pròxim mes 
de desembre, al voltant de la data de 
la seva inauguració, que fou el 16 de 
desembre de 1974.

Mossèn  Joan  Ramon 
Ezquerra, Coordinador 

de les Causes dels màrtirs del Bisbat 
de Lleida, amb motiu de l’aniversari 
del martiri dels Curetas de Montsó, 
els beats Josep Nadal i José Jordán, 

ens fa arribar un fulletó que s’ha 
preparat a tal efecte i dos arxius més 
(un en català i l’altre en castellà), que 
són l’ofici de lectura per als fidels a la 
celebració litúrgica, que se celebrarà 
el 12 d’agost.

Lectures de la celebració litúrgica pels ‘Curetas’ de Montsó

La història i evolució del barri 
de la Mariola, a Lleida, no 

es pot entendre sense tenir en comp-
te el paper que ha desenvolupat la 
parròquia i els rectors de Sant Pau. 
Enguany se celebren cinquanta anys 
de la construcció del temple, una 
trajectòria que ha estat recollida 
en el llibre de Maria Carme Mor, 
‘La Parròquia de Sant Pau, història 

i prospectiva’, on s’explica com 
durant molts anys va servir d’aixo-
pluc als projectes socials, culturals i 
esportius que sortien del barri.

‘Lectura’, el suplement domini-
cal del diari Segre, dedica en l’edició 
del 10 d’agost un reportatge d’Anna 
Sàez a explicar com la parròquia de 
Sant Pau va estar un element capital 
de la vida del barri durant molts anys.

L’Església de Sant Pau, el cor de la Mariola
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El Voluntariat de Sant Vicenç 
de Paul, de la Parròquia de 

Sant Andreu de Lleida, ha publicat 
una carta a la premsa local, per 
agrair a la Fundació Verge Blanca 
i als seus casals de Vacances per 
Créixer aquesta iniciativa, la qual ha 
permès que molts nens i nenes de la 

nostra ciutat en risc d’exclusió hagin 
pogut gaudir d’un estiu d’activitats de 
lleure de qualitat i econòmicament 
accessible.

Facilitar a aquests infants 
aquest servei no és cap luxe, sinó 
una necessitat perquè puguin gaudir 
i créixer durant l’estiu.

Reconeixement als casals “ Vacances per Créixer”

El Vicari de Pastoral, mos-
sèn Josep Antoni Jové, 

ha visitat durant el mes de juliol al 
grup de capellans de la Diòcesi de 
Lleida missionant des de la dècada 
dels seixanta a Colòmbia, país amb 
el qual el nostre bisbat manté rela-
cions de compartir la col·laboració 
pastoral de preveres. Des de 2009, 
mossèn Jové visita una vegada 
l’any els quatre sacerdots lleidatans 
de l’Arxidiòcesi de Cali –Sebastià 
Aldomà, Manuel Coll Pallarès, 
Ramon Abella Qui i Joan Miquel 
Martínez Figuerola–, any en el qual 
el bisbe Joan Piris, va intensificar les 
relacions amb els representants de 
l’Església colombiana.

L’objectiu del viatge és dur a 
aquests preveres el caliu, l’estimació 
i reconeixement de la seva diòcesi 
d’origen, que van deixar fa 53 anys, 
per anar a servir a aquell país sud-
americà, llavors mancat de preveres 
i ara amb capacitat de compartir-ne.

El vicari episcopal també es 
va reunir en aquesta ocasió amb 
l’arquebisbe de Cali, Darío de Jesús 
Monsalve. Hem de recordar que en 
els darrers anys, des de Colòmbia, 

han arribat a Lleida una dotzena de 
preveres per desenvolupar tasques 
sacerdotals a parròquies de la nostra 
diòcesi.

Mossèn Jové va conviure uns 
dies amb els sacerdots lleidatans, 
els quals, malgrat desenvolupar les 
seves funcions en diferents serveis i 
viure en indrets separats de la diòcesi 
colombiana, segueixen reunint-se 
tots els dilluns per compartir les 
seves vivències pastorals.

El vicari va portar bones notíci-
es sobre l’estat de salut de Mn. Coll, 
que es va recuperant d’una malaltia 
que va patir a començament d’any. 
Per la seva part, Mn. Abella segueix 
de consiliari emèrit dels cursos de 
Cristiandat, i Mn. Aldomà continua 
administrant la Finca Miravalle, un 
projecte que ha permès a molts in-
fants i joves sortir de la marginalitat, 
a més de ser el capellà del Cementiri 
de Cali.

Mn. Martínez continua desen-
volupant la seva tasca a la Parròquia 
de la Candelera, a un dels barris més 
marginals de la ciutat colombiana.

Mn. Josep A. Jové, amb els sacerdots lleidatans a Cali
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Una trentena de nois i 
noies de la Diòcesi de 

Lleida acompanyats pel delegat de 
joves, Mn. Xavier Navarro i altres 
persones adultes de la Delegació de 
Joves, estan vivint una setmana a la 
comunitat ecumènica de monjos de 
Taizè (França).

Com cada estiu un grup de 
nois i noies lleidatans participen 
de les trobades, les pregàries i la 
convivència amb centenars de joves 

europeus i d’altres continents, que 
es desplacen fins a França per ser 
acollits per aquesta comunitat de 
monjos que tenen com a vocació 
l’acollida durant tot l’any, dels milers 
de joves cristians i no cristians, que 
cerquen un sentit a la seva vida de 
la mà de Jesucrist.

Els desitgem el millor i esperem 
poder recollir les seves impressions 
a la seva tornada a Lleida.

Enguany, es commemora 
el mig segle de vida de la 

construcció de l’església de Pardi-
nyes dedicada al Santíssim Salva-
dor i amb aquest motiu els veïns 
d’aquest barri lleidatà han organitzat 
una sèrie d’actes que començaran 
aquest divendres, 29 d’agost. Una 
exposició fotogràfica, on es recullen 
els moments viscuts per la comu-
nitat d’aquest barri, s’inaugurarà 
el divendres, a les 8 del vespre, a 
la sala Rogeli Aragonés, del carrer 
Sant Climent, 9, i romandrà oberta 
al públic fins al 7 de setembre.

Els actes continuaran el 7 de 
setembre, a les 12 del migdia, amb 
la celebració d’una eucaristia a la 
parròquia de Pardinyes, presidida 
pel bisbe de Lleida, Mons. Joan 

Piris, i concelebrada pel rector Mn. 
Joan Jové i Camí. Durant la missa 
intervindrà la coral Llums de Veus 
de l’organització veïnal de Pardinyes 
(Overpard).

Després de l’eucaristia, s’ha 
previst celebrar un dinar de ger-
manor a l’Institut d’Ensenyament 
Secundari Josep Lladonosa.

L’Església del Santíssim Sal-
vador de Pardinyes va néixer inici-
alment adscrita a la Parròquia del 
Carme, constituint-se anys després 
amb una unitat parroquial pròpia 
amb el desenvolupament del barri.

Tots aquests actes coincideixen 
també amb el fet que el rector Mn. 
Joan Jové, prevere de la parròquia des 
de l’octubre de 1972, celebra enguany 
les seves noces d’or sacerdotals.

Nois i noies lleidatans conviuen amb centenars de joves a Taizè

L’Església de Pardinyes compleix 50 anys

Dijous dia 29 d’agost set jo-
ves acompanyats per Mn. 

Xavier Navarro, delegat de Pastoral 
de Joves del Bisbat de Lleida, han 

sortit de Lleida per començar una 
part del camí de Santiago. Segons 
ens ha explicat Mn. Xavier, aquesta 
vol ser una experiència que ajudi als 

Joves lleidatans en camí vocacional a Santiago
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joves a aprofundir en el tema de la 
vocació. Concretament aniran treba-
llant la vocació de Déu, la vocació 
a la Bíblia, la vocació personal, etc.

Els joves que han decidit passar 
9 dies caminant més de dos-cents 

quilòmetres amb la motxilla a l’espat-
lla fins a la seva arribada a Santiago, 
són nois i noies entre 20 i 40 anys 
que ja tenen un recorregut cristià i 
que ara volen fer-se un plantejament 
seriós al voltant de la crida de Déu.

El vicari general, Mn. Ramon 
Prat, ha adreçat una Carta 

als Germans en la Fe, en la qual fa 
unes reflexions sobre On som?, Què 
hem de fer? I Com anem imaginant 
el futur?, a la nostra diòcesi. Unes 
reflexions que s’ha plantejat aquest 
estiu i que vol compartir, per tal que 
cadascú se les plantegi i les respon-
gui amb llibertat, si ho desitja. Mn. 
Prat analitza la dinàmica pastoral 
que ha viscut la Diòcesi de Lleida 
sota el guiatge del bisbe Joan, per 
respondre a la pregunta: On som? 
A continuació, reflexiona sobre què 
hem de fer, partint de la resposta a 
la primera pregunta, la qual demana 
refermar el nostre compromís de 
fidelitat a la comunió eclesial i a la 
missió evangelitzadora, a l’espera de 
conèixer les prioritats diocesanes, 
que el nostre bisbe ens plantejarà a 
la Jornada d’Enviament, del dia 25 
de Setembre.

La tercera de les qüestions 
plantejar: Com anar imaginant el 
futur? Ser fidel al passat i estar com-
promesos amb el present, ens obre 
un futur ple d’esperances, segons el 
nostre vicari general.

Carta als germans en la fe

Benvolgut/da,

Aquest estiu, com ja he com-
partit amb molts de vosaltres, no 
he pogut anar a Gran Bretanya, ja 
que he de seguir el tractament de 
la malaltia que em varen detectar 
el passat mes de juny. Tanmateix, 
he pogut viure aquí el mateix clima 
de silenci i pau que fruïa durant les 
meves estades a la parròquia de la 
Mare de Déu dels Dolors de Bognor 
Regis (GB).

Vull compartir amb vosaltres 
tres preguntes que m’he plantejat 
aquest estiu, tot pensant en la nos-
tra diòcesi de Lleida: 1. On som? 
2. Què hem de fer? 3. Com anar 
imaginant el futur. Ofereixo, doncs, 
la meva reflexió, per tal que cadas-
cú, si ho desitja, se les plantegi i les 
respongui amb llibertat.

* On som? La dinàmica pas-
toral viscuda els darrers anys, sota 
el guiatge del bisbe Joan, assessorat 
pel consell presbiteral i el consell de 
pastoral, ens ha ajudat a concretar 
uns objectius pastorals comuns i un 
model d’acció, formulats en el llibre 
Entre tots i per al bé de tothom, que 
recull les quatre cartes pastorals del 
nostre bisbe. Som aquí, és a dir, estem 
vivint un camí de renovació eclesial, 
edificat en el missatge de l’Evangeli, 

Carta del Vicari General als Germans en la Fe
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actualitzat pel Concili Ecumènic Vaticà 
II (1962 – 1965), el Concili Provincial 
Tarraconense (1995) i, il·luminat per 
l’Exhortació Apostòlica Evangelii 
Gaudium del papa Francesc. Els 
nomenaments del passat mes de juli-
ol, que incorporen a les parròquies i 
unitats pastorals laics i laiques, ani-
madors de comunitat, són un signe 
pràctic d’aquest procés de renovació. 
Davant d’això, l’actitud evangèlica és 
la fidelitat a aquest patrimoni pastoral 
diocesà, que hem construït entre tots 
i per al bé de tothom.

* Què hem de fer? La resposta 
a aquesta pregunta ens demana 
refermar el nostre compromís de 
fidelitat a la comunió eclesial i a la 
missió evangelitzadora, viscut des 
d’una espiritualitat profunda. Aquesta 
fidelitat ens implica personalment i, 
també, a cada parròquia, unitat pas-
toral, arxiprestat, delegació, àrea de 

cooperació i, en definitiva, a tota la 
nostra diòcesi. Les prioritats diocesa-
nes que el bisbe Joan ens plantejarà a 
la propera Jornada d’Enviament del 
dia 25 de setembre, ens concretaran 
la tasca per aquest curs i, aleshores, 
les aplicarem a les realitats pastorals 
concretes que vivim. L’equip d’arxi-
prestos, amb els caps de les àrees de 
cooperació, ens hi ajudaran.

* Cóm anar imaginant el 
futur?. La fidelitat al passat i el com-
promís present, guiats per l’Esperit 
Sant, ens obren sense por, a un futur 
d’esperança. Déu és fidel i, amb 
la seva llum i la seva força, també 
nosaltres podrem escriure planes 
d’esperança.

En comunió.
Ramon Prat i Pons

Vicari general de la  
diòcesi de Lleida

Lleida, 1 de setembre de 2014

En aquest començament de 
curs, la Delegació de Mis-

sions del Bisbat de Lleida es vol 
adreçar a tots els agents de pastoral 
perquè incloguin l’animació missi-
onera en les seves planificacions, 
i així ho demana a través dels seus 
canals de comunicació. Sabem que 
l’Església pren tot el sentit quan es 
posa en situació de Missió. Nosaltres 
posem l’accent en la missió vers al-
tres països, altres cultures. La nostra 
aposta passa per no perdre de vista 
la realitat de les nostres comunitats 
germanes escampades arreu del 
planeta.

I no perdre de vista els nostres 
germans i germanes missioners que 
els acompanyen. Volem compartir 
amb vosaltres propostes que es po-
den realitzar al llarg del curs. Per tal 
que us sigui fàcil introduir la realitat 
missionera en la vostra activitat: 
grups infantils, grups de joves, adults, 
a l’aula, grups de pregària, etc.

Molt a prop nostre tenim una 
gran cita missionera: el Domund. 
Amb previsió, us fem arribar una 
altra presentació on trobareu con-
centrats alguns dels materials que us 
poden fer servei, sobretot si acom-
panyeu algun grup o en formeu part.

Nou curs, noves il·lusions a la Delegació de Missions
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El barri de Pardinyes de Llei-
da ha estat de festa aquest 

diumenge, 7 de setembre, en una 
doble celebració: el 50è aniversari 
de la parròquia Santíssim Salvador 
i les noces d’or sacerdotals del seu 
rector, Mn. Joan Jové Camí. Diver-
sos actes ompliren tot el dia, al llarg 
dels quals es posà de manifest la 
bona harmonia entre l’Associació 
de veïns i la parròquia, dues entitats 
que amb esperit de servei atenen 
les mateixes persones: el barri de 
Pardinyes. Els actes començaren a 
les 12 del migdia amb l’Eucaristia 
presidida pel nostre bisbe Joan i 
concelebrada per Mn. Joan Jové 
i diversos preveres de l’arxiprestat 
«Perifèria» i altres, relacionats amb 
la parròquia o amics de l’homenejat. 
Entre ells, Mn. Jesús Pelegrí, que 
fou rector durant el temps que es 
construí el temple. Feligresos de la 
parròquia, de Puigverd de Lleida i 
Albelda, autoritats locals i veïnals i 
persones d’altres llocs de la ciutat 
que, d’una o altre manera, tenen 
lligams amb Pardinyes, ompliren 
l’església de gom a gom, en una 
celebració exquisidament prepara-
da i molt participada, on el cor i 
la música, donaven testimoni de la 
gran festa.

Mons. Piris en l’homilia recor-
dà que els cristians celebrem con-
tents el diumenge perquè revifem la 
resurrecció del Senyor. I afegí què, 
aquest diumenge estava marcat per 
l’acció de gràcies d’una parròquia 
que ha fet camí amb el barri durant 
50 anys, que com a sentinella ha 

estat preocupada per les necessitats 
dels seus veïns. I acció de gràcies 
pels 50 anys de sacerdoci del seu 
rector, Mn. Joan, que porta 42 anys 
al barri i que amb responsabilitat ha 
acompanyat la comunitat.

El Sr. Bisbe convidà Mn. Joan 
a adreçar algunes paraules a l’assem-
blea. Aquest remarcà que la festa 
gran era de la parròquia i que ell és 
un membre més de la comunitat, 
encara que amb una missió especial. 
Que ell recollia el que Mn. Pelegrí 
havia sembrat i Mn. Murillo havia 
regat. Agraí a tothom haver-li deixat 
estar amb ells. L’assemblea esclatà 
en un gran aplaudiment, primer dels 
que se succeirien més tard. Perquè, 
malgrat el que Mn. Jové acabava de 
dir, diferents persones i entitats llo-
aren la seva manera de ser i actuar. 
Entre altres coses li digueren que és 
un home de Déu, que porta Déu al 
cor i que el comunica a la comuni-
tat; que és servidor de la comunitat 
i senzill. També el lliuraren obsequis 
i records que recollí visiblement 
emocionat.

En un vídeo que es projectà 
després de l’Eucaristia, Mn. Jesús 
Pelegrí, amb molta gràcia, relatà 
les vicissituds viscudes durant la 
construcció del temple.

La festa continuà amb un di-
nar de germanor en l’Institut Josep 
Lladonosa, on unes 300 persones 
compartiren taula i conversa, seguit 
d’ambient musical, que tingué lloc 
a la mateixa sala i que es prolongà 
durant tota la tarda.

Pardinyes celebra el 50è aniversari de la seva parròquia
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Durant la sobretaula pren-
gueren la paraula Paco Castillo, 
president de la AAVV del barri, i 
Rafael Peris, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament, en representació del 
Paer en cap. Tots dos van agrair la 
tasca que fa la parròquia en el barri 
de Pardinyes i la col·laboració amb 
l’Associació de Veïns. Mn. Joan, 
molt emocionat, explicà algunes 
anècdotes del temps com a rector de 
Pardinyes i Llívia. Per últim parlà el 
bisbe Joan, que aprofità l’avinentesa 

per fer una crida vocacional, donada 
la manca de preveres que té la diòce-
si de Lleida. Afegí que, la parròquia 
Santíssim Salvador és una realitat de 
«Església en el món». I acabà amb el 
desig que en un futur les parròquies 
dels barris de Pardinyes, Llívia i 
Secà de Sant Pere es constitueixin 
i treballin com a Unitat de Pastoral.

Felicitem la parròquia i el seu 
rector i els desitgem molts més anys 
de vida acompanyant la comunitat.

Conxita López Torres

El dissabte 13 de setembre 
i dins dels actes de la festa 

major de Torrefarrera, es va celebrar 
la missa a la parròquia de l’Exaltació 
de la Santa Creu, concelebrada pel 
seu rector, Victor Espinosa, i pel 
vicari judicial del Bisbat de Lleida, 
Mn. Antoni Agelet, en representació 
del bisbe Joan. En aquesta eucaristia 
es va fer la presentació de dos ani-
madors de comunitat –Cèsar Min-
guella i Josep M. Escorihuela– i el 
seu enviament en missió a la Unitat 
Pastoral formada per les parròquies 
de Torrefarrera, Alpicat i Rosselló. 
Van voler acompanyar en el seu dia 
al César i al Josep Maria un parell  
d’Animadores de Comunitat, com-
panyes de l’IREL: la Dolors Queralt 
i l’Assun Solà. Després de la pre-
sentació i l’enviament dels primers, 
Mn. Víctor Espinosa i Mn. Antoni 
Agelet van presentar-les també per 
donar a conèixer que en el ministeri 

d’animadors també hi ha dones que 
l’estan exercint.

Adjuntem el text que Mn. 
Antoni Agelet va preparar per 
presentar aquests dos animadors 
de comunitat i fer-los l’enviament 
en missió.

Text de l’enviament:

El Concili Vaticà II que es va 
clausurar l’any 1965 parlava dels 
fidels cristians i de la seva missió en 
l’Església. I s’expressava així:

“Són fidels cristians tots aquells 
que, incorporats a Crist pel baptis-
me, s’integren en el poble de Déu 
i participen de la funció sacerdotal, 
profètica i reial de Crist. Cadascun 
segons la seva pròpia condició són 
cridats a desenvolupar la missió que 
Déu encomanà complir a l’Església 
en el món”.

D’aquest text del Concili es 
desprèn la vocació, la crida, de tots 

Presenten els dos animadors de comunitat  
a la parròquia de Torrefarrera
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els cristians a cooperar en l’edifi-
cació del Cos de Crist. I també es 
desprèn la missió que tots els cris-
tians han de dur a terme, segons la 
pròpia condició, la missió que Déu 
encomanà a l’Església, Cos de Crist.

Segons la pròpia condició vol 
dir, com s’expressa el Concili, en la 
condició de laic, religiós o clergue.

Per tant, l’església, mitjançant 
els fidels cristians, és a dir, tots els 
batejats, siguin laics, religiosos o 
clergues, és tota ella ministerial.

Avui ens trobem en la nostra 
diòcesi amb la realitat d’uns batejats 
i batejades, laics i laiques, que en la 
seva pròpia condició de cristianes i 
cristians laics, s’han ofert i acceptat 
el ministeri d’animadors de comu-
nitat i s’han posat a disposició del 
Bisbe per tal de dur a terme, com a 
laics, aquest ministeri.

Dos d’ells, en Josep Maria Es-
corihuela, llicenciat en història me-
dieval i en Cèsar Minguella, llicenciat 
en dret, i convenientment formats 
teològicament, us són presentats 
com animadors de les comunitats 
de la unitat Pastoral integrada per 
Torrefarrera, Alpicat i Rosselló.

I no només us són presentats 
sinó que jo, en aquest moment i en 
nom del Sr. Bisbe, a vosaltres us 
envio com a Animadors de les comu-
nitats de l’esmentada unitat pastoral.

Per tant, Josep Maria i Cèsar, 
aneu i serviu aquestes porcions 
del Poble de Déu de Torrefarrera, 
Alpicat i Rosselló i us beneeixo, per 
encàrrec exprés del nostre Bisbe, en 
el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 
Sant”.

Alimentar l’alegria de la Fe, 
manifestada en l’esperan-

ça i realitzada en la caritat i refermar 
la comunió diocesana, potenciant 
les àrees de cooperació en cada 
arxiprestat i unitat de pastoral, han 
estat els dos encàrrecs del bisbe de 
Lleida, Mons. Joan Piris, als més de 
300 agents de pastoral de la Diòcesi 
(preveres, religiosos/ses i laics), reu-
nits aquest dijous, 25 de setembre, 
a la Casa de l’Església-Acadèmia 
Mariana i que han de servir per ori-
entar el treball a les diferents entitats 
i organismes d’aquest curs pastoral 
que ara comença.

La Jornada d’Enviament, que 
enguany va tornar a omplir l’Audi-
tori de l’Acadèmia Mariana, la qual 
cosa va fer necessari habilitar un 
circuit tancat de televisió a l’Oratori 
per poder encabir a tothom que volia 
seguir l’acte, va estar introduïda pel 
vicari Episcopal de Pastoral, Mn. Jo-
sep Antoni Jové, i pel vicari General, 
Mn. Ramon Prat.

Per aquest curs pastoral, el bisbe 
Joan ha tingut en compte la carta en-
cíclica del Papa Francesc, ‘Evangelii 
Gaudium’ (La joia de l’Evangeli) i quan 
s’ha dirigit a l’assemblea, ha apuntat 
que aquests dos missatges són més 

Les prioritats diocesanes del Sr. Bisbe pel curs 2014-2015
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un subratllat i no tant una novetat 
dins la dinàmica de renovació de la 
Diòcesi de Lleida. “En continuïtat 
amb les quatre pastorals d’aquests 
darrers anys (Entre tots i per al bé de 
tothom; La iniciació cristiana. Creure, 
viure i anunciar l’Evangeli; Presència 
d’Església a la societat, i la necessària 
qualitat espiritual) he seleccionat dos 
camps importants: La Fe i la Comu-
nió”, ha apuntat Mons. Piris.

El nostre Bisbe recorda que 
el Sant Pare ens demana alimentar 
l’alegria de la Fe. Ara bé, no es tracta 
només de viure contents. “Quan el 
Papa Francesc diu que hi ha cristi-
ans que viuen una Quaresma sense 
Pasqua i que un evangelitzador no 
ha de tenir sempre cara de funeral, 
està demanant una urgent renovació 
de l’Església. I el primer símptoma 
és aquesta alegria que suposa una 
reforma missionera des de la conver-
sió, des de la participació de tots, des 
de l’opció preferencial pels pobres i 
des del diàleg amb el món”, segueix 
dient el nostre pastor. “L’absència 
d’alegria i d’esperança és un obstacle 
i està influint negativament en les 
nostres mateixes comunitats”, diu, 
citant l’Evangelii Gaudium.

I com que la Fe cristiana es viu 
en comunió, el segon encàrrec del 
bisbe Joan és refermar la comunió 
diocesana, perquè la nostra realitat 
és cada dia més plural, també en-
tre els membres de les comunitats 
cristianes. Però més enllà de les 

diferències, sabem que estem cridats 
a viure i crear comunió. No es tracta 
d’aguantar als qui tenen una men-
talitat diferent de la meva o donar 
suport només amb els qui són de 
la meva corda. “La comunió amb 
els germans i germanes és la millor 
manera de manifestar la presència 
de Jesucrist entre nosaltres”, segueix 
dient el nostre bisbe.

Ara bé, el bisbe Joan recorda 
que la comunió a l’Església no és una 
cosa abstracta. “Viure en comunió 
demana que cada comunitat eclesial 
es construeixi com un veritable teixit 
de relacions interpersonals. Aquesta 
és la finalitat de potenciar les àrees 
de cooperació en cada arxiprestat i 
unitat pastoral. “D’aquesta manera 
es potencia la missió comuna a les 
parròquies i delegacions; s’afavo-
reix la coordinació d’activitats i es 
dóna un testimoniatge d’unitat i de 
servei mutu entre territoris i sectors 
pastorals”, segons Mons. Piris. Amb 
aquest esperit de comunió amb 
bisbes, sacerdots, persones consa-
grades i fidels laics, el bisbe Joan 
ha animat l’assemblea diocesana a 
impulsar l’acció pastoral i a seguir 
cercant noves formes de presència 
de l’Església en la societat.

En documents adjunts, troba-
reu un text amb les paraules que el 
bisbe Joan va dirigir als agents de 
pastoral i la publicació que recullen 
les prioritats diocesanes per aquest 
curs.
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Els treballadors i voluntaris 
de la Cúria Diocesana van 

avançar-se dos dies al diumenge, 28 
de setembre, per felicitar plegats i 
per sorpresa al bisbe Joan el seu 
75 aniversari. En una curta trobada, 
perquè Mons. Piris havia d’assistir a 
la jornada de formació de preveres, 
però emotiva i càlida, els companys 
de la Cúria van aprofitar per lliurar 
al bisbe Joan un recull fotogràfic 

dels moments més importants del 
seu episcopat a Lleida, recollit en 
sis llibres, un per any, obra de Josep 
Manuel Prada.

El bisbe Joan va agrair emocio-
nat el detall i després de dirigir-los-hi 
unes paraules, resar un Parenostre 
per donar gràcies i cantar un parell 
de cançons de joia, tothom va retor-
nar a la seva feina.

La nostra diòcesi, tot i la seva 
coincidència en diumen-

ge, ha celebrat el 28 de setembre 
la festa del jove màrtir lleidatà, el 
beat Francesc Castelló i Aleu. La 
celebració principal ha tingut lloc 
a l’església de Sant Pere, que fou 
en vida la parròquia del beat. A les 
11 del matí, la Comissió Pro Cano-
nització del beat Francesc Castelló 
s’aplegà a l’Eucaristia dominical 
que tingué una especial memòria 
del beat Francesc Castelló, amb una 
nodrida assistència de fidels, que han 
omplert el temple.

La celebració, solemnitzada 
per la Coral de la Parròquia del Car-
me de Lleida, ha estat presidida pel 
rector de la parròquia de Sant Pere i 
degà del capítol catedralici de Lleida, 
Mn. Jaume Pedrós. En la seva homi-
lia, tot reflexionant sobre la paraula 
de Déu d’aquest diumenge, ha fet 
una crida a la conversió a exemple 

de l’amor, entrega i donació del beat 
Francesc: “Ell va dir sí a Crist amb 
les seves paraules i amb la seva vida, 
sense renegar de la seva i és per a 
tots exemple de coherència”.

La celebració, com és costum, 
ha finalitzat amb la veneració de 
la relíquia del beat. Abans però la 
Comissió Pro Canonització ha anun-
ciat la propera reedició en llengua 
castellana, de la biografia del beat, 
obra del monjo de Montserrat P. 
Romuald Díaz, actualment exhau-
rida i que apareixerà properament, 
editada per Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat.

Tanmateix s’ha anunciat la 
propera representació de l’obra 
“Francesc Castelló visqué estimant 
i morí perdonant”, del P. Francesc 
Gamissans, que el grup teatral 
TOAR de Lleida portarà de nou a 
escena la tarda del dissabte 8 de 

75 aniversari del bisbe Joan

L’Església de Sant Pere acull la festa del beat F. Castelló
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novembre, al poble del Soleràs, a la 
comarca de les Garrigues, d’on era 
filla la promesa del beat, Mariona 
Pelegrí.

Els actes en honor del beat 
Francesc clouran el dilluns 29 de 
setembre festa de Sant Miquel, a 
les 11 del matí, al Cementiri de 
Lleida, on tindrà una ofrena de flors 
i pregària davant la fosa comuna 
on reposen les seves despulles i 
les d’altres màrtirs de Lleida, de la 
persecució religiosa de 1936-1939, 

commemorant el 78 aniversari del 
seu martiri, ocorregut la mitjanit del 
29 de setembre de 1936, després 
d’haver-se declarat catòlic davant el 
tribunal que el condemnà a mort al 
Palau de la Paeria.

Francesc Castelló tenia 22 
anys i era aleshores treballador de 
la fàbrica CROS i destacat militant 
de la Federació de Joves Cristians 
de Catalunya a la ciutat de Lleida.

Jordi Curcó

La Congregació per al Cul-
te Diví i la Disciplina dels 

Sagraments de la Santa Seu ha 
confirmat al beat Francesc de Paula 
Castelló i Aleu com a patró dels 
químics professionals de Brasil. La 
decisió ha estat adoptada arran de 
la petició que l’arquebisbe d’Apare-
guda i president de la Conferència 
Nacional de Bisbes de Brasil, el car-
denal Raymundo Damasceno Assís, 
va tramitar al juliol de 2013 amb 
motiu de la visita del papa Francesc 
a Rio de Janeiro quan va assistir a 
la Jornada Mundial de la Joventut. 
Transcorregut una mica més d’un 
any, el papa Francesc ha acceptat la 
sol·licitud que en el seu moment van 
realitzar els químics brasilers de tenir 
al beat lleidatà com a patró, doncs la 
figura i obra de Francesc Castelló és 
molt benvolguda fora del nostre país. 
Aquesta notícia ha anat a coincidir 
amb el 78 aniversari de la mort del 

beat lleidatà, que va sofrir el martiri 
la nit del 28 al 29 de setembre en 
el Cementiri de Lleida.

Els químics brasilers s’han fixat 
en Francesc Castelló, que també va 
accedir a aquesta professió després 
de cursar estudis en l’Institut Químic 
de Sarrià i obtenir amb posterioritat 
la convalidació a la Universitat d’Ovi-
edo, on va establir gran amistat amb 
qui seria el seu director espiritual, el 
pare Galán, a qui va dirigir una de 
les tres cartes que va poder escriure 
moments abans de ser afusellat. 
Les altres dues les va escriure per a 
les seves germanes i la seva núvia. 
La carta al pare Galán era, segons 
Francesc Castelló, el lliurament del 
seu “pobre testament intel·lectual”, 
que era un projecte de “compressor 
d’amoníac.”

Castelló Aleu va exercir la seva 
professió a la fàbrica de productes 
químics Cros.

Nomenen el beat F. Castelló, patró dels químics brasilers
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Mn. Gerard Soler, vicepostula-
dor de la Causa de Canonització del 
beat Francesc Castelló, ha explicat 
que el fet que els químics brasilers 
hagin volgut tenir al beat lleidatà 
com a patró és una mostra de com 
és volgut i estimat fora d’Espanya, 
ja que “la fama de la seva santedat 
s’estén arreu del món”. Un fet 
d’això és la petició de relíquies del 
beat Francesc Castelló, que arriben 
des de Filipines, Argentina, Mèxic 
o Itàlia.

“Aquesta és una notícia molt 
positiva per a la causa pro canonit-
zació i contribueix a estendre la seva 
santedat”, diu Mn. Gerard, el qual 
reconeixia que no es podia satisfer 
en part la demanda, per manca de 
‘relíquies ossibus’, doncs les seves 
restes van ser dipositades en una 
fossa comuna i enterrades en calç 
viva, al costat dels altres màrtirs de 

la repressió per la Guerra Civil. No 
obstant això, sí que s’havia aconse-
guit obtenir alguna relíquia de la roba 
del beat. Precisament un d’aquests 
retalls ha servit de base per argu-
mentar la petició de canonització, 
que s’instrueix al Vaticà.

Adjuntem els documents so-
bre la tramitació i atorgament del 
nomenament com a patró: L’acord 
de la Conferencia Nacional dels bis-
bes del Brasil aprovant la sol·licitud 
a la Congregació del Culte Diví; 
la carta oficial al prefecte Mons. 
Cañizares on es demanava que el 
beat Castelló fos nomenat patró 
dels químics brasilers; el Decret de 
la Congregació aprovant aquesta 
petició, i la carta que des de la Con-
gregació del Culte Diví es va enviar a 
la Conferència Nacional dels Bisbes 
comunicant-los-hi l’acord.




