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P 
otser no sabem d’on ve i 

cap on va, però bufa fort i 

valent. Així funciona 

l’Esperit de la Pentecosta. 

Resulta sorprenent, incontro-

lable, supera les nostres 

previsions i càlculs. Els deixebles 

de Jesús van sentir la força de 

l’Esperit Sant sense saber què 

farien i què els esperava, però 

van experimentar la seva 

irrupció, el seu impuls i es 

posaren a caminar. 

Ens cal aprendre a fer-nos 

dòcils a l’impuls de l’Esperit, 

encara que no ho tinguem tot 

clar. El fet és que no ens 

estalviarem la dosi d’aventura 

necessària per tal de no ofegar-

lo, el risc hi és!  

Parlo del risc a l’hora de 

construir el Regne de Déu, 

75 

captant el que cal entomar i fer 

segons els reptes i els signes del 

nostre temps. Parlo del fet que 

els nous escenaris i fronteres 

exigeixen reaccions, ens ho 

impulsa el vent nou de l’Esperit. I 

parlo de l’aire fresc que juga a 

favor de respondre amb 

solidaritat activa davant de la 

misèria i la injustícia dels 

empobrits i exclosos, del 

sofriment dels refugiats, de la 

violència dels violents, i de la 

impassibilitat dels poderosos. 

El cristià que s’obre a la 

ventada bondadosa de l’Esperit 

acabarà mostrant-se sorprenent 

i incontrolable, constructor 

d’una nova i millor manera de 

viure. És això el que hauríem de 

voler, no us sembla?  

P Joan Suñol 

Rector 

DIA HORA ACTIVITAT 

13 21:00 Grup Revisió de Vida* 

Calendari Juny 2017 
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E 
stem en temps Pasqual, 

temps d’esperança i 

il·lusió, s’apropa la Pente-

costa. És per això que el Consell 

Parroquial del 15 de maig s’inicia 

amb una lectura de l’evangeli 

de Marc 16, 12-20 relatiu a la 

missió que Jesús encomana als 

seus deixebles: Anar per tot el 

món i proclamar la Bona Nova. 

Continuem amb l’oració del Pa-

renostre per tal que Déu ens 

il·lumini en la tasca que tenim 

avui en el Consell i en les decisi-

ons que s’acordaran pel bé de 

la nostra Comunitat. 

A continuació i com és habitu-

al es segueix amb l’aprovació de 

l’acta de la sessió anterior i es 

passen a tractar els diferents as-

sumptes que consten en l’odre 

del dia relatius a comentaris i va-

loracions de les darreres activitats 

realitzades a la nostra comunitat 

com són la setmana d’immersió 

a l’hospitalitat, en la qual es des-

taca sobretot l’exposició i el testi-

moni colpidor d’una persona 

que ha vingut en pastera.  

Pel que fa la Setmana Santa i 

a la jornada intercultural realitza-

da el dissabte 22 d’abril de 2017, 

al pati del col·legi Maristes, els 

actes realitzats es valoren positi-

vament. Es destaca el nombre 

d’assistents en la jornada inter-

cultural, més d’un centenar, i 

l’activitat de donar-se a conèi-

xer mitjançant una fotografia 

que enganxaven al país d’on 

eren en el mapa mundi que s’-

havia dibuixat a l’efecte, fou 

molt positiva i va ajudar a tren-

car el gel entre els assistents. 

Un tema preocupant és el 

dels refugiats, ja que si bé la ma-

joria de la població pensa que 

s’han d’acollir, a l’hora de la ve-

ritat ningú els vol vivint en un pis 

al costat de casa seva. La con-

dició de refugiat implica un esta-

tus propi i diferent als dels immi-

grants que fa temps que són al 

nostre país.  Atesa la situació en 

què es troben els refugiats; la 

Comissió Diocesana d’Acollida 

al Refugiat (CODIAR) ha iniciat 

una campanya que va adreça-

da a totes les parròquies de l’a-

rxiprestat, en relació les 3 fases 

d’acollida als refugiats i com es 

duran a terme, les quals tenen 

un període total màxim de 18 

mesos. La nostra parròquia troba 

favorable apuntar-se a treballar 

en la línia de la CODIAR. 

S’informa que el proper 22 de 

juny de 2017, a les 20:00h, a la 

parròquia de Sant Ignasi es farà 

l’Eucaristia de cloenda del curs 

de la PAL, a la qual hi som tots 

convidats. També se’ns comuni-

ca que aquest dissabte 20 de 

maig, una vintena de joves re-

bran el sagrament de la confir-

mació. Felicitats per endavant. 

Per acabar s’acorda que el 

proper consell parroquial es rea-

litzarà a les 10:00h del dissabte 

16 de setembre. 

Ens acomiadem desitjant un 

BON ESTIU a tothom, i amb una 

Avemaria donant gràcies a la 

Mare de Déu per aquesta sessió. 

CONSELL PARROQUIAL DE 17 DE MAIG DE 2017 

E 
l grup de creixement ha tingut les dues reunions del 

mes de maig: una dedicada a la reflexió de l'evange-

li del diumenge i l'altra a la pregària compartida. 

L'evangeli sobre el que vam reflexionar va ser el de Jn 

10,1-10, del diumenge quart de Pasqua, en què Jesús parla 

de les seves ovelles, que reconeixen la seva veu i de la por-

ta del corral. 

Després de la reflexió personal a casa, el dia de la reu-

nió, un cop llegit el text, vam compartir les ressonàncies 

que el text havia provocat en la vida de cadascú. El dià-

leg es va centrar en com reconeixem la veu del Senyor en 

la vida diària. 

En la trobada de pregària vam dedicar un temps a me-

ditar sobre la crida personal del Senyor a cadascú, experi-

mentar com en la reflexió sobre la crida també es fa pre-

sent i ens acompanya per anar descobrint el seu projecte 

o camí que cadascú va fent en la vida. Per aquesta expe-

riència ens van ajudar uns petits textos bíblics i el silenci, per 

acabar compartint de manera breu l'experiència de ca-

dascú i la lectura comunitària d'una pregària. 

Per acabar volem compartir amb vosaltres una petita 

pregària. 

Alabar 

Si te has parado a contemplar el cielo, 

un bosque, un arroyo, 

que te han impresionado por algo 

que has llamado "belleza", 

si has sentido de pronto ganas de cantar, 

o de correr un buen trecho, 

por algo que has llamado " alegria", 

si te has preguntado asombrado 

como alguien cercano a tí 

te puede querer 

precisamente a tí... 

¡puedes entender lo que significa alabar! 

 

Carlo Maria Martini 

GRUP DE CREIXEMENT 
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U 
n curs més la catequesi 

d'infants conclou la seva 

etapa amb les Primeres 

Comunions dels infants que han 

seguit els dos anys de procés i, 

en tot cas, amb el pas de primer 

a segon. Un bon resum del que 

ha estat l'experiència d'alguns 

infants i familiars al llarg d'a-

quests dos anys és l'agraïment 

que es va fer en una d'aquestes 

Primeres Comunions que volem 

compartir amb vosaltres perquè 

ens sembla que pot ser font d'in-

spiració en la pròpia trobada 

amb Déu i rebre una empemta 

humana a la nostra tasca de 

construcció del Regne. 

"Estimats fills i filles, 

Escolteu la meva veu, però 

qui us parla són els cors dels vos-

tres pares. 

Avui és un dia, gran i feliç. Fa-

rem moltes fotos, que ens perme-

tran recordar els moments, molts 

moments, però nosaltres volem 

que recordeu aquest dia, no no-

més des de les imatges, sinó tam-

bé des del cor, com una parada 

de reflexió, en aquest camí, que 

és la nostra vida. 

A mesura que aneu creixent, 

aneu essent conscients de l’e-

stima que us tenim els pares, del 

valuós que és ser estimat, però 

també, de l’important que és 

estimar als altres. 

Déu, sempre està amb nosal-

tres, des de que naixem. Avui heu 

fet la comunió, i més que mai, 

heu de ser conscients que sempre 

us acompanyarà, surtin les coses, 

com volem o no surtin, estem tris-

tos o contents, faci sol o plogui... 

I en aquest camí, que tots 

hem de fer, amb Ell com a com-

pany, entregueu, als altres el mi-

llor de vosaltres mateixos, una 

rialla, una abraçada, un cop de 

ma... al final esteu entregant tro-

cets d’aquest amor que Déu 

incondicionalment, ens dóna. 

Nosaltres, sempre estem aquí, 

per fer-vos costat. Viviu amb 

amor i transmeteu-lo amb qui us 

relacioneu, com nosaltres, us ho 

transmetem a vosaltres.   

Així que, quina millor ocasió 

que avui per donar gracies a 

Déu, per tot el que ens ha donat 

i ens dóna, que és molt, per 

compartir aquests últims temps 

amb persones tan grans d’espe-

perit com les catequistes que 

heu tingut aquests dos anys i les 

altres que formen l'equip, que us 

han marcat les línies precises i 

sobretot generoses, del camí 

que heu de recórrer. 

I en definitiva, per adreçar-

nos a vosaltres, en un dia tan 

meravellós com avui, per dir-vos 

que us estimen, com Ell us esti-

ma. " 

Seguim treballant ara ja de 

cara el curs vinent amb l'energia 

i la joia que ens ofereix aquest 

amor del Pare. 

Equip de catequesi 

AGRAÏMENT DE LES FAMÍLIES DE LA CATEQUESI D'INFANTS 

A 
quest mes es van trobar a Salamanca 55 perso-

nes, convocades pel Secretariat de Pastoral Fa-

miliar de la Companyia, representant les diverses 

Plataformes Apostòliques Locals de la Província d'Espa-

nya. Es va constatar la riquesa i diversitat de pertinences 

que configuren la Família Ignasiana. Membres d'obres 

de la Companyia, parròquies, institucions educatives.. 

La Tesa i l'Emilio van anar en representació de CVX-

Cata-lunya i es van trobar amb membres d'altres comu-

nitats locals: Alacant, Barcelona, Donosti, Gijón, Madrid, 

Pamplona, Salamanca, Sevilla, València, Zaragoza. 

Va ser una oportunitat també per compartir i inter-

canviar experiències com la del rellotge de la família, un 

curset adreçat a famílies que ja s'ha ofert a Lleida i Bar-

celona i que es vol tornar a oferir a Lleida el curs vinent 

(Organitzat per la CVX-Xavier amb el suport de la Dele-

gació de Família del Bisbat).  

JORNADA DE PASTORAL FAMILIAR SALAMANCA 
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E 
ls Bisbes de Catalunya, en 

el moment que està vivint 

el nostre país i en els plan-

tejaments de futur que s’estan 

debatent, amb respecte per les 

diverses sensibilitats que es van 

expressant, demanem que es 

fomenti i promogui la cultura del 

diàleg. «Hi ha una paraula -diu el 

papa Francesc- que mai no ens 

hem de cansar de repetir i so-

bretot de donar-ne testimoni: 

diàleg». Pensem que és un mo-

ment important perquè els go-

vernants i els agents socials facin 

gestos valents i generosos en 

favor del diàleg i la concòrdia. 

Com a bisbes sempre esta-

rem compromesos a cercar la 

comunió i el respecte mutu, i 

creiem que és el que podem 

demanar a tothom. Ens sentim 

hereus de la llarga tradició dels 

nostres predecessors, que els 

portà a afirmar la realitat nacio-

nal de Catalunya i alhora ens 

sentim urgits a reclamar de tots 

els ciutadans l’esperit de pacte i 

d’entesa que conforma el nostre 

tarannà més característic. 

Volem recordar un cop més 

que «defensem la legitimitat mo-

ral de totes les opcions polítiques 

que es basin en el respecte de 

la dignitat inalienable de les per-

sones i dels pobles, i que recer-

quin amb paciència la pau i la 

justícia. I encoratgem el camí 

del diàleg i l’entesa entre totes 

les parts interessades a fi d’assolir 

solucions justes i estables, que 

fomentin la solidaritat i la frater-

nitat. El futur de la societat cata-

lana està íntimament vinculat a 

la seva capacitat per a integrar 

la diversitat que la configu-

ra» («Al servei del nostre poble», 

2011, n. 5). Per això creiem hu-

milment que convé que siguin 

escoltades les legítimes aspiraci-

ons del poble català, per tal que 

sigui estimada i valorada la seva 

singularitat nacional, especial-

ment la seva llengua pròpia i la 

seva cultura, i que es promogui 

realment tot allò que porta un 

creixement i un progrés al con-

junt de la societat, sobretot en el 

camp de la sanitat, l’e-

nsenyament, els serveis socials i 

les infraestructures. 

El veritable progrés dels po-

bles exigeix també l’eradicació 

de la corrupció. És absolutament 

prioritari i just que en tots els àm-

bits públics del conjunt de l’Estat 

es combati la corrupció, que 

tant de mal fa a la societat. Ens 

dol i ens avergonyeix que la cor-

rupció s’hagi pogut convertir en 

quelcom natural –com afirma el 

papa Francesc- fins al punt d’a-

rribar a constituir una pràctica 

habitual en les transaccions co-

mercials i financeres, en els con-

tractes públics o en moltes ne-

gociacions que impliquen 

agents de les administracions 

públiques. Cal un esforç decidit 

per canviar aquesta manera 

d’actuar. 

Tal com es diu en el docu-

ment «Església, servidora dels 

pobres» (2015, n. 11), «és neces-

sari que es produeixi una verita-

ble regeneració moral a nivell 

personal i social i, com a conse-

qüència, una major estima pel 

bé comú, que sigui veritable re-

colzament per a la solidaritat 

amb els més pobres i afavoreixi 

l’autèntica cohesió social. 

Aquesta regeneració neix de les 

virtuts morals i socials, s’enforteix 

amb la fe en Déu i la visió trans-

cendent de l’existència, i condu-

eix a un irrenunciable compro-

mís social per amor al proïsme». 

Finalment, demanem als ca-

tòlics de totes les opcions políti-

ques que siguin instruments de 

pau i concòrdia enmig de la so-

cietat catalana, i no deixin de 

pregar el bon Déu per «una pau 

cristiana i perpètua» del nostre 

poble. 

Tarragona, 11/5/2017 

NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA,  

EN EL MOMENT QUE ESTÀ VIVINT EL NOSTRE PAÍS 
«Ser pastors significa caminar davant, enmig i darrere el ramat»  (Papa Francesc) 
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R 
eproduïm a continuació la carta del P. Rafa 

Sivatte dirigida a la comunitat parroquial en 

la que comparteix el seu dolor per l'assassinat 

del pare d'un dels nois que estudien amb una beca 

de les que ajudem a finançar des de la parròquia. 

Molt estimat grup del tercer món i comunitat 

parroquial de Sant Ignasi: 

Us escric amb molt de dolor. Divendres passat a 

la tarda nit van assassinar prop de casa seva, 

pràcticament a la frontera amb Guatemala, a un 

home jove i bo, el pare d'un dels nois becats que 

tinc a La Casita. Va ser a cops de "machete" i els 

seus fillets petis ho van veure de lluny perquè veni-

en amb ell de resar un rosari a una casa a prop. 

Sembla que va ser perquè aquest home no ama-

gava les denúncies en relació a "las maras". 

La família viu en una situació bastant pobre i el 

pare era el que amb el seu treball en el camp 

conreava el necessari per a sobre viure. Quan po-

dia feia també de paleta. Precisament estava 

construint una església per a la comunitat. El lloc és 

ben lluny de la capital i, com dic, molt perillós. 

L'enterrament el vàrem tenir el diumenge a la tar-

da en el poble més proper. Vaig estar tot el dia amb 

la família que ja us podeu imaginar com estan. 

Jo sincerament no m'ho puc treure del cap. 

Contínuament em trobo imaginant el que va pas-

sar pel cap d'aquest home quan va veure amb 

claredat que estaven a punt d'assassinar-lo cruel-

ment. Segurament  va demanar al Senyor que aju-

dés la seva família que deixava desemparada. 

Realment és dur quan et toca tan a prop la 

violència irracional i inhumana. Costa pensar que 

les persones puguin arribar a ser com bèsties. 

Jo us demano les vostres pregàries sobre tot per 

a la seva família. Demanem que puguin enfrontar-

se al futur amb ànim i fe. 

Una forta abraçada. El vostre Rafael 

CARTA DEL P. RAFA SIVATTE 

L 
'última excursió del curs 

d'esplai ens ha portat fins a 

la platja: un magnífic cap 

de setmana ple de convivència 

i diversió! 

El dissabte 27 de maig, tots els 

grups de l'esplai vam pujar a 

l'autocar direcció Altafulla, car-

regats amb motxilles, banyadors, 

tovalloles i panyoletes. Al matí, 

vam poder participar de dife-

rents activitats a la vora del mar 

com el tradicional concurs de 

castells de sorra per acabar fent, 

els més valents, el primer bany 

de la temporada. Després de 

dinar plegats i descansar una 

mica, els grups d'enxanetes, mu-

ricecs i fènixs vam descobrir el 

poble d'Altafulla fent una petita 

gimcana per acabar al Castell. 

Vam passar un molt bon dia pe-

rò ja es va fer hora de marxar, 

així que ens vam dirigir cap a 

l'estació de trens per retornar 

cap a Lleida. 

D'altra banda, els dos grups 

de jovenívols vam agafar les 

motxilles per dirigir-nos al càm-

ping on vam passar la nit i gaudir 

una estona a la piscina. L'ende-

mà ens estava esperant un parc 

per treure l'esperit més aventurer 

per les altures entre plataformes i 

tirolines. 

Ben segur aquesta última ex-

cursió, una de les més espera-

L'ESPLAI D'EXCURSIÓ A ALTAFULLA! 

des, va agradar a grans i petits i 

vam tornar a casa amb moltes 

ganes d'explicar el que havíem 

fet! Podeu trobar un recull de 

fotografies al web:   

www.esplaistignasi.org/dissabtes.html 

La setmana que ve, després 

de l'activitat d'esplai, ens reuni-

rem amb les famílies per cele-

brar el final de curs! 

http://www.esplaistignasi.org/dissabtes.html
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V 
am escollir el tema de 

“les febleses de la nostra 

societat del benestar” 

perquè incideix a l’hora de po-

sar en pràctica la nostra mentali-

tat, farcida de valors, però que 

sovint es manté només en el ni-

vell del pensament no operatiu, 

que encara no ha afectat la 

pròpia vida quotidiana. Podem 

pensar, per exemple, que totes 

les persones són iguals i que cal 

tractar-les sense cap mena de 

discriminació, però en veure que 

una filla o néta comença a sortir 

amb un noi de color d’una altra 

cultura, ... comencem a sentir 

reticències, interrogants, dubtes. 

Un altre exemple: podem pensar 

que tothom té dret a uns serveis 

socials, d’educació, salut, ... pe-

rò quan entreveiem que això 

podria “creuar-se” (disminuir) en 

relació amb els meus drets indivi-

duals podríem començar a sen-

tir/percebre aquell “tothom” 

com una amenaça. ....etc.... 

Néixer i créixer en una socie-

tat del benestar no ens estalvia 

l’esforç i el dolor en la vida quo-

tidiana. Les coses tenen el seu 

valor, tant si ens costa d’assolir-

les com si no. Potser si són el re-

sultat d’un esforç important ens 

adonem més del valor que te-

nen, però sempre el tenen. La 

idea d’una societat del benestar 

implica una manera de viure i 

una estructura en la quual les 

necessitats bàsiques estan fona-

mentalment resoltes (vestit, ali-

mentació, llar, educació, salut, 

cultura,...etc.). Molta gent ha 

nascut fruint d’aquests avantat-

ges, però això és el resultat d’un-

a lluita i d’un esforç conquerit en 

el seu moment. Té un gran valor 

encara que hom no pugui ima-

ginar-se viure sense ell. 

Podríem enganyar-nos inter-

nament en el sentit de pensar 

que, d’alguna manera, la socie-

tat del benestar de què gaudim 

avui dia, ens ha d'estalviar l’esf-

orç i el dolor a l’hora d’aco-

nseguir les fites que ens propo-

sem. És a dir, que d’alguna ma-

nera, aquell benestar conquerit 

per altres ens podria incapacitar 

per a la frustració i l’esforç (la 

vida no és fàcil!) a l’hora de rea-

litzar o afrontar els nostres pro-

jectes personals, socials, etc. O 

bé, podem estar tan ben acos-

tumats que perdem de vista els 

límits, línies vermelles, que hi són i 

ens poden enfonsar si no les as-

sumim. Tot plegat ens faria dèbils 

i incoherents, sobretot en mo-

ments de crisi i de pèrdua de 

part d’aquell benestar. 

Aquestes qüestions posen al 

descobert la feblesa de les nos-

tres conviccions, sobretot men-

tre no passin pel sedàs de l’e-

xperiència personal. La societat 

del benestar també pot ser la 

creadora d’un individualisme 

insolidari, del qual potser només 

podríem sortir-ne a base d’u-

na solidaritat compartida (sovint 

present, per exemple, en socie-

tats precàries, amb un nivell de 

vida fonamentalment pobre). 

Per treballar tot això caldria: 

 Deixar-nos afectar per la reali-

tat: obrir-nos a ella, no roman-

dre indiferents o aliens als pro-

blemes. 

 Convidar a la reflexió des d’u-

na anàlisi de la realitat que 

aprofundeixi en les causes múl-

tiples dels problemes i fugi de 

simplificacions i d’estereotips. 

 Prendre postura des d’una sen-

LES FEBLESES DE LA NOSTRA SOCIETAT DEL BENESTAR 
De l’individualisme insolidari a la solidaritat compartida. 
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sibilitat ètica i cristiana, i oferir-

la a la nostra societat, marca-

da pel pluralisme. 

 Suggerir propostes i alternati-

ves d’actuació que poden ser 

objecte de consideració políti-

ca i ciutadana; i plantejar 

qüestions en tants altres temes, 

per als quals no veiem clares 

les solucions, però que ens re-

sulta inacceptable resignar-nos 

amb el que hi ha. 

 Estimular la nostra pròpia res-

ponsabilitat personal i instituci-

onal, i preguntar-nos com po-

dem contribuir a desempalle-

gar-nos d’aquestes febleses. 

 En poques paraules, expressar 

la nostra insatisfacció, però no 

de forma pessimista i desespe-

rançada, sinó amb esperit cre-

atiu i de recerca. 

En el Jutjar, vam veure clar 

quin era el camí que indica Je-

sús: No aferrar-se als bens mate-

rials, tractar l’altre com t’agra-

daria ser tractat tu, fent el bé 

sense esperar res a canvi, ser 

coherent : dir i fer, ser solidari 

amb els més pobres, i tirar sem-

pre endavant, sense prejudicis 

humans, sense por al descone-

gut, fiant-se de Jesús. 

En l’ ”Actuar” vam concloure 

que tot això implica una reflexió 

personal i comunitària amb 

grans dosis d’humilitat i reafirma-

ció de conviccions, assumint les 

pròpies febleses, però en direc-

ció a superar-les (no pas que-

dant-se en elles de manera re-

signada). Vam creure necessari 

que s’ha de promoure una cul-

tura de la solidaritat i que el punt 

de partida d’una societat solidà-

ria és una cultura en la qual els 

ciutadans i ciutadanes es con-

ceben coresponsables de les 

necessitats de tots, especial-

ment d’aquells que menys opor-

tunitats tenen. 

Vam constatar que ens man-

ca molt per ser coherents, que 

vivim en una societat molt desi-

gual, i que ens hem d’implicar 

en la lluita contra aquesta, tant 

a nivell individual com estructu-

ral, encara que això ens suposi 

la pèrdua d’algun avantatge de 

què gaudim, pel bé comú i de 

les persones. En aquest punt  ens 

vam plantejar, com actuem nos-

altres davant del fet dels immi-

grants i refugiats? 

La magnitud de la crisi ha 

subratllat la urgència i necessitat 

de promoure una ciutadania 

sensible i compromesa amb el 

bé comú, que camini cap a una 

solidaritat compartida. Per això, 

animem a una sincera reflexió 

personal, familiar i comunitària, 

per: 

 Fer una revisió dels nostres estils 

de vida, caminant cap a una 

major austeritat, que ens con-

dueixi a “viure més senzilla-

ment perquè altres senzilla-

ment puguin viure” 

 Cuidar els gestos quotidians i 

pròxims de solidaritat en els 

nostres entorns més propers i 

amb aquells que estan lluny, 

fugin d’estereotips de carrer 

que sempre faran sortir el pitjor 

de nosaltres. 

 Buscar mitjans per participaren 

la vida pública i contribuir al 

bé comú. 
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A 
ctualment estem vivint 

en un món globalitzat. És 

un món molt complex. En 

aquest món globalitzat es pot 

interactuar amb les mateixes 

xarxes socials, es pot comprar 

accions en totes les borses del 

món per invertir en empreses de 

qualsevol país. Escoltem els ma-

teixos èxits musicals en qualsevol 

lloc del planeta. Podem veure 

les mateixes sèries televisives en 

tots els països o per Internet, fem 

servir els mateixos sistemes de 

comunicació com la telefonia 

cel·lular o informàtica. Trobem 

els mateixos centres comercials 

a tot el món a les mans de pocs, 

les mateixes botigues de menjar 

ràpid. Des del nostre PC podem 

accedir a tota mena d’inf-

ormació o comprar qualsevol 

cosa. Però també les mateixes 

xarxes de narcotràfic, d’exp-

lotació de persones, de màfies i 

desastres de tota mena. El canvi 

climàtic també afecta a tot-

hom. 

En aquest món cada vegada 

més global s’ha de buscar una 

nova manera de mirar-lo, pre-

guntar-nos com i des d’on per 

combatre el conflicte d’iden-

titats a què ens pot portar i bus-

car recursos per sobreviure. És 

molt important la informació i la 

comunicació. 

Els àmbits que estructuren la 

realitat: una aproximació meto-

dològica. 

Hi ha actualment un acord 

bastant unànime entre els cientí-

fics socials a senyalar tres grans 

àmbits que estructuren la realitat 

actual: l’àmbit tecnoeconòmic, 

l’àmbit sociopolític i l’àmbit cul-

tural. Cada un segueix els seus 

propis canvis, el seu propi ritme i 

senyala un model de conducta 

peculiar. Són estructures dife-

rents però que poden interactu-

ar entre elles, encara que tam-

bé poden experimentar tensions. 

Àmbit tecnoeconòmic 

La tecnologia i l’economia 

formen avui una de les estructu-

res bàsiques per donar resposta 

al repte de la SUPERVIVÈNCIA. 

Amb les transformacions tecno-

lògiques i econòmiques s’inter-

acciona amb la natura creant 

formes de vida i així podem so-

breviure. Aquestes activitats 

com l’agricultura, el comerç i la 

indústria són tan importants que 

es poden convertir en clau 

d’identificació de diferents soci-

etats o períodes socials. Així di-

em societat agrícola, societat 

industrial, comercial, etc. com 

s’havien configurat les societats 

dels dos segles passats. 

Àmbit sociopolític 

La supervivència humana, a 

més de la dimensió material, té 

una dimensió social, ja que vivim 

en grup. La nostra acció no és 

només amb la natura que la 

transformem i humanitzem, sinó 

que també ens relacionem amb 

els altres éssers humans establint 

relacions de CONVIVÈNCIA. For-

mem grups socials, ens dividim la 

feina, distribuïm i repartim el po-

der, establim estils de vida, mo-

dels de conducta, creem institu-

cions, béns públics procurant 

que hi hagi un bon clima social 

de convivència. Es fan lleis, s’inc-

louen drets i deures, criteris de 

participació i representació ciu-

tadana. S’ordena la política i el 

seu funcionament, aspectes ad-

ministratius...Tot això forma el 

segon gran àmbit sociopolític de 

la nostra realitat. 

Àmbit cultural 

L’àmbit cultural es refereix a 

la manera com la societat dóna 

significat i sentit a la vida huma-

na. La cultura inclou tots els es-

forços que fem per donar sentit 

a la nostra existència. La forma 

l’art, la filosofia, creences, ideals, 

valors, orientació i actituds que 

ens ajuden a viure. També hi en-

tren els mitjans de supervivència 

(àmbit tecnoeconòmic), les rela-

cions socials (àmbit sociopolític). 

En fi, l’àmbit cultural ens planteja 

el sentit de l’orientació final de 

la vida, la dimensió transcen-

dent que satisfaci l’ànsia de ple-

nitud. Per això, les reflexions reli-

giosa, filosòfica, ideològica i ci-

entífica són fonamentals per a 

comprendre qui som i quin valor 

té la nostra existència. 

Requisits per una mirada com-

prensiva de l’entorn 

Una visió comprensiva de l’e-

ntorn requereix una visió estàtica 

dels trets de cada àmbit en un 

període històric concret. Una 

visió dinàmica per descobrir-ne 

la interdependència que ens 

farà comprendre el dinamisme i 

les tensions que experimenten 

les grans transformacions socials 

del present i de processos de 

canvi que regeixen les nostres 

vides. Vol dir que hem de ser ca-

paços de:  

1- Reconèixer els diversos àmbits 

que integren la realitat. 

2- Conèixer les diferents lògiques 

que regeixen cadascun d’aq-

uests àmbits. 

3- Detectar en cada àmbit quins 

són els factors clau que activen 

CANVI D’ÈPOCA, CANVI DE RUMB? 

A començament de març d’-

uest any, l’Equip d’EIDES va propo-

sar una formació per  ajudar a do-

nar les claus de lectura del moment 

de canvi d'època que estem vivint, i 

per saber interpretar alguns dels 

reptes que ens arriben des de la 

societat, la política, l’economia, etc.   

El doctor en sociologia, Teo Mellén, 

professor a la UAB i a ESADE va mirar 

d’explicar quines eren les claus per 

entendre l’impacte que ha tingut i 

té la globalització en les nostres vi-

des. En presentem un resum a conti-

nuació 

INTODUCCIÓ A L’ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIAL - 

GLOBALITZACIÓ, A CÀRREC DE TEO MELLÉN 

(Continua a la pàgina següent) 
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el procés de canvi. 

4- Entreveure quins efectes po-

den provocar en el seu àmbit i 

en els altres. 

La globalització cultural pot 

provocar conflicte d’identitats. 

Poden ser per motius religiosos, 

de poder, culturals, econòmics, 

ideològics, per sistema polític 

(capitalisme, democràcia). En el 

segle passat, els conflictes eren 

de caire polític, ideològic, final 

de la guerra freda, caiguda de 

la URSS. 

Entre els nous conflictes glo-

bals hi ha les pretensions univer-

salistes d’Occident enfront de 

l’Islam i Xina amb xoc de civilit-

zacions inclòs. En l’àmbit local, 

aquests conflictes culturals no 

porten la pau sinó problemes 

(islam-cristianisme). Civilització és 

identitat cultural i cal el reconei-

xement de l’altre. 

Conclusions 

La globalització suposa en-

tendre un món complex. Per 

analitzar la globalització cal fer-

ho amb un model d’anàlisi multi-

dimensional. Les tensions globals 

d’identitat responen a raons de 

caràcter multidimensional- 
EIDES 

CONEIXER-NOS, PER ESTIMAR-NOS  

CASA NOSTRA ÉS EL MÓN 

E 
l dia 22 d'abril la parròquia 

S.Ignasi va fer una festa 

intercultural en el col·legi 

Maristes Montserrat. Es tractava 

de compartir fent un intercanvi i 

coneixement de l’origen de les 

persones que hi estàvem reuni-

des.   

Es va iniciar posant, cada 

participant, la seva foto al seu 

país d'origen en el mapamundi 

que estava a la vista de tothom. 

Els propòsits que omplien el ma-

pa del món eren emocionants i 

molt espectaculars. Cadascú hi 

feia el seu comentari, i s’-

arribava a les conclusions que 

confirmaven els titulars que moti-

vaven la trobada: "Conèixer-nos 

per estimar-nos". Això també ens 

va fer conscients que: "Casa 

nostra és el món". Es compartia 

mostrant les costums de cada 

país amb, danses, cants, co-

mentaris i aliments per fer un pi-

ca-pica. Així es va dur a terme el 

lema que el grup coordinador 

havia escollit: "conèixer-nos per 

estimar-nos".  

La valoració va ser molt positi-

va encara que algunes persones 

van manifestar que s'esperava 

més gent de tota la diversitat 

que comporta avui dia la comu-

nitat de la parròquia S.Ignasi, 

però tothom es va sentir molt a 

gust complint l'objectiu de co-

nèixer-nos i tenir detalls per esti-

mar-nos fent família i comunitat.  

En el col.legi també s'han rea-

litzat diverses experiències que 

feien referència als mateixos te-

mes. Els de 2n de primària van 

posar l'eslògan: "Implicat". Això 

va ser una invitació a estar 

oberts a les necessitats dels nou-

vinguts i compartir amb ells. Per 

portar l’objectiu a bon terme, 

dues mares marroquines ens ex-

plicaven d'on venien, quins eren 

els seus costums, cultures... i al 

final ens varen mostrar, per com-

partir, uns plats i begudes que 

son pròpies del seu país.  

Elles expressaven que estaven 

molt contentes per l'acollida que 

havien tingut en la ciutat de Llei-

da, i això portava a respectar-

nos, ajudar-nos i a estimar-nos 

compartint la vida per fer un món 

millor: un món com si fos casa 

nostra. Un món on hi hagi convi-

vència, solidaritat, respecte,... 

dintre de les diversitats. Va ser un 

moment d'oportunitat per apren-

dre formes de viure, de conèixer, 

de respectar els costums i les reli-

gions fent un món que sigui casa 

de tothom, on les persones se 

sentin estimades, agermanades, 

felices i generoses.  

Els alumnes de 3r de primària, 

per la seva banda, varen fer 

descoberta de la vida del volun-

tariat de diverses entitats que 

estan relacionades també amb 

aquests temes. En la investigació 

i reflexió van descobrir la diversi-

tat de valors que es vinculen 

amb les persones voluntàries i en 

un cartell expressen les accions, 

que també, es vinculen amb el 

compromís de fer família i ger-

manor.  

Seguint el nucli de l'article 

que "casa nostre és el Món", la 

nostra ONG. Sed, va col·laborar 

a Tàrrega amb la Jamborinada, 

nom d'una cançó, que convida-

va a grups d'escoltes a descobrir 

"la força per moure el món i dei-

xar un món millor de com l'hem 

trobat". Posar fi a la discrimina-

ció, les desigualtats socials i la 

corrupció, i obrir fronteres fent 

que "casa nostra sigui casa vos-

tra". Per això les diverses parades 

d'ONGs mostràvem les tasques 

que fèiem en el món. També es 

van organitzar jocs i dinàmiques 

implicant als infants i joves amb 

actituds i postures que han d'ad-

quirir per conviure, conèixer, ac-

ceptar i acollir els nous benvin-

guts. 
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www.stignasi-lleida.org 

E 
n aquesta secció del TRUC 

ja fa dies que us proposem 

de seguir les pistes de les 

persones que, d’una manera or-

ganitzada miren de seguir els pas-

sos de Jesús amb fidelitat i acció. 

Cada un d’aquests grups té la 

seva pròpia identitat i els seus ob-

jectius, que es desenvolupen a 

partir de la reflexió i la participa-

ció de la comunitat de sant Igna-

si. A veure si saps de qui parem 

avui... 
Quant de temps fa que us vau 

constituir com a grup? 

El grup va néixer el novembre 

de 1990. Una mare de família que 

té una nena amdel Crist, i a fi que 

pogués rebre els sagraments de 

la Comunió i la Confirmació, es va 

posar en contacte amb el P. Joan 

Suñol per fer-lo sabedor del seu 

anhel i van parlar de com seria 

possible portar-lo a terme.  

Aquest suggeriment va agra-

dar molt al P. Suñol i es va posar a 

treballar pensant en com es po-

dria fer una preparació i acom-

panyament a aquesta nena o a 

altres nois i noies amb les mateixes 

necessitats o desitjos per part de 

les famílies. Ho va comentar amb 

unes persones I, arrel d’aquestes 

trobades, esdevingué un grup per 

dur a terme aquesta preparació. 
Quin és l'encàrrec que heu rebut 

de la comunitat parroquial? 

Vam rebre l’encàrrec d’iniciar 

una activitat nova, ja que, en 

aquest camp era totalment nou a 

la Parròquia. 

Ens vam sentir acompanyats, 

encoratjats i il·lusionats posant-nos 

a treballar per tal de buscar infor-

mació i formació per aquesta en-

grescadora i preciosa tasca. Als 

seus inicis, va ser un grup format per 

4 persones, els  qui van desenvolu-

par aquesta tasca. Actualment, 

som tres persones. 
L'objectiu principal de la vostra 

feina a la parròquia és... 

Transmetre el missatge de Jesús 

i el seu estil de vida amb persones 

de diferents capacitats. Es pretén 

aprofundir la fe d’una manera sen-

zilla i entenedora, sense canviar el 

sentit dels textos, relats, paràboles 

de l’evangeli o de la Bíblia. Acom-

panyar aquestes persones a des-

cobrir Jesús, el seu misteri i l’AMOR 

que ens transmet, i sentir-se molt 

estimades per ELL, per nosaltres i 

per tota la Comunitat. 
Quina és la vostra principal preo-

cupació a l'hora de donar suport 

als grups de la parròquia? 

Busquem la manera més adi-

ent de transmetre i fer-los partícips 

de les activitats que es fan a la 

parròquia per part dels diferents 

grups i compartir, en la mesura 

que ens és possible, aquestes rea-

litats que formen part de l’amplia 

Vida Parroquial. 
Com us agradaria comunicar l'a-

posta dels seguidors de Jesús en 

la societat de Lleida? 

Informant i obrint les portes a 

persones i entitats que puguin es-

tar interessades. Ens agradaria 

que hi haguessin més entitats i 

persones implicades a treballar en 

aquest àmbit per tal de compartir 

experiències, inquietuds, activi-

tats, etc. 
Quina és la vostra demanda per 

créixer com a equip? 

Ens agradaria que el grup po-

gués ser més nombrós i donar res-

posta a més famílies o persones 

que puguin gaudir d’aquestes tro-

bades. Al mateix temps, com a 

equip estem oberts a acollir perso-

nes sensibilitzades a portar a ter-

me aquesta tasca. 

ENDEVINA DE QUI PARLEM... 

C 

VISITA LA NOVA WEB DE LA PARRÒQUIA DE SANT IGNASI 
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