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A questa frase la va pro-
nunciar el Joan amb un 
fil de veu però amb tota 

la fermesa el passat diumenge 
29 d’octubre. 

“Jesucrist existeix en forma de 
comunitat” és una expressió que 
no només recull el com hem 
avançat com a comunitat els 
darrers vint anys, sinó que esde-
vé el desig de futur, de com 
volem continuar essent. En 
aquest sentit, no és un lema que 
es pugui cremar en un any ni en 
un cicle; és un desig que ens 
defineix, ens configura i ens dó-
na horitzó per avançar.  

Tots els grups tenen una ma-
nera de ser, una maner particu-
lar de fer les coses. Valgui la re-
dundància, cada família té la 
seva familiaritat, el seu propi 
tarannà, una manera de ser i fer 
(que va des de la manera d’or-
ganitzar els coberts a la cuina 
fins a la forma d’educar els fills i 
filles). Totes les societats tenen 
les seves pròpies tradicions i an-
hels, la seva pròpia cultura, co-
dis que són difícils d’explicar i 
aprendre si es ve de sobte de 
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fora. La Parròquia també té la 
seva pròpia cultura, la seva prò-
pia manera de veure i entendre 
el món i de donar-hi resposta, la 
seva manera de ser i fer. Amb el 
temps ens hem anat configu-
rant. Tenim complicitats, de se-
guida, sense dir-nos res, ja sa-
bem moltes coses els uns dels 
altres. I des de fora ens poden 
veure amb una manera pròpia 
de discernir, celebrar, pregar i 
servir.  

Agraïm a Déu la vida del Jo-
an amb nosaltres, ell ens ha en-
senyat una manera concreta de 
viure l’evangeli i de viure en co-
munitat. Una manera que ha 
marcat per sempre més la ma-
nera de ser comunitat a la Parrò-
quia Sant Ignasi: profundament 
espiritual, propera als més ne-
cessitats i pastoralment creativa. 

Comencem l’Advent i com 
sempre ens prepararem pel Na-
dal, on descobrim un Déu desit-
jós de néixer en el cor de la nos-
tra comunitat. Deixem-nos por-
tar per aquest Esperit! Que conti-
nuï essent Ell qui configuri el nos-
tre ser i saber fer. 

Roger Torres, jesuïta 
Rector 
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D esprés d'una lluita prolon-
gada amb la malaltia, el 
P. Joan Suñol i Bosch va 

morir el passat 18 de novembre. 
Tots tenim a la ment la celebra-
ció del relleu del rector que vam 
viure el passat 29 d'octubre. Tota 
la Comunitat de Sant Ignasi li va 
fer una festa de reconeixement 
de la gran tasca que ha dut a 
terme durant molts anys continu-
ats a les terres de Lleida. La de-
dicació a la Parròquia i l'atenció 
des d'Arrels als més pobres són 
els dos llegats més grans del seu 
testimoni. 

"Jesús abans de tot", però 
sempre mirant-lo en les persones 
de la vora. Aquest era el Joan: 
dolç, profètic, exigent i autoexi-
gent, servicial, intel·ligent, pro-
fund. Una vida de servei del 
Regne de Déu, que avui tenim 
més a prop, perquè ell s'hi arre-
mangat. Així ens ho ha ense-
nyat, a  nosaltres, i així hem fet 
una comunitat més cohesiona-
da i més autònoma, més com-
promesa. Com ens deia moltes 
vegades: "Som la comunitat dels 
amics de Jesús". I ell ens hi convi-
dava a portar-la al cor. 

Una de les imatges que li 
agradava de recordar-nos, so-
bretot a la missa d'infants, era la 
del Petit Príncep, quan explica-
va el seu secret i deia: "Aquest 
és el meu secret: només s'hi veu 
bé amb el cor. L'essencial és invi-
sible als ulls". 

Per a la Comunitat de Sant 
Ignasi se n'ha anat un petit prín-
cep, però ens ha deixat tots 
aquests regals, que hem d'anar 
paint i assaborint entre tots. 
 

EL JOAN ENS HA DEIXAT 

D es de que dissabte pas-
sat, al matí, es va saber 
la mort d’en Joan s’han 

estat fent pregàries per ell, ple-
nes de tristesa a la vegada que 
d’agraïment per tot el que el 
Joan ha estat com a pastor d’u-
na petita part del ramat del Se-
nyor que és a Lleida i, en el ser-
vei que ell ha posat en marxa a 
la ciutat per ajudar molta gent 
necessitada en molts aspectes 
diferents... “Arrels”. 

Des de dissabte s’ha vetllat el 
seu cos com a relíquia del que el 
Joan ha estat per nosaltres. I 
ahir, presidits pel nostre bisbe 
Salvador, vàrem celebrar aque-
lla missa de funeral amb tant de 
sacerdots i de germanes i ger-
mans cristians. 

Ara bé, jo voldria ara insistir 
en un altre aspecte, que també 
es va tenir en compte ahir, i que 
em fa pensar en el que el Joan 
viu ara prop del Senyor, que l’ha 
vingut a buscar per dur-lo a la 
casa del seu Pare on hi ha mol-
tes estances i on Jesús ens hi ha 
preparat lloc (Jn 14,1-6). 

El noi de Natzaret ha estat 
sempre per al Joan un Com-
pany i l’Amic més íntim de la se-
va vida. Encara jovenet, en Jo-
an, un escolta que ens deia que 
“havíem de deixar el món millor 
del que l’havíem trobat”, ja va 
entregar la seva vida a Jesús 
perquè ell en fes el que volgués. 
I segons la seva fe, que és la nos-
tra, ara són junts per sempre; i 
potser que Jesús li està dient: 

EN LA MORT DEL NOSTRE ESTIMAT JOAN 
“Joan, recordes aquell jove, mig 
perdut en la vida, que tu vas 
ajudar a viure amb dignitat i 
goig la seva vida?” I en Joan: 
“Ah, sí”. I Jesús: “Doncs era jo!! 
Recordes aquella família a qui 
faltava casa, menjar, roba per 
vestir... doncs era jo!!” 

Crec, amics, que el Joan el 
recordarem sempre i que el seu 
nom quedarà potser també en 
un lloc o altre de la nostra ciu-
tat... Admirem doncs el seu 
exemple, però també dema-
nem-li que, des de la seva intimi-
tat amb Jesús, ens ajudi sobre-
tot, a nosaltres els seus germans i 
germanes, a saber-lo imitar en 
l’amor als altres. 

Ramon Fabregat, jesuïta. 
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El 15 de novembre de 2017 es va 
celebrar la segona sessió d’a-
quest curs del Consell Parroquial. 
Entre molts temes, es va parlar 
del significat del lema pastoral 
del curs : “SOBRETOT GRÀCIES”, 
que s’inspira en la contemplació 
ignasiana, en els exercicis espiri-
tuals. La contemplació de l’exer-
citant es produeix pel bé rebut 
de Déu i hi correspon amb la 
pregària. Aquest “SOBRETOT 
GRÀCIES”, fa referència a 
aquest context i  a tant de bé 
com ha rebut la Comunitat de 
Sant Ignasi, durant aquests 40 
anys d’existència. 

A continuació es va el calen-
dari parroquial definitiu per 
aquest curs i es va fer una roda 
d’intervencions dels responsa-
bles de cada grup per tal d’ex-
plicar quina és la seva situació 
actual de cada grup o servei de 
la parròquia. Un a un van anar 
explicant el seu funcionament i 
les activitats que es tenen previs-
tes durant els propers mesos. 

També es van revisar les línies de 
treball del curs 2017-18. Es divi-
deixen en 5 eixos i són el resultat 
del document de l’aportació 
dels grups en l’assemblea parro-
quial celebrada el curs passat. 
Aquests 5 eixos són els següents: 
· L’Acolliment. Ens cal pensar si 

només es tracta d’una 
recepció, referit a les persones 
de la comunitat i de Lleida 
que vénen a la parròquia, o 
d’alguna cosa més. Potser, per 
exemple, es podria fer 
l’acollida a peregrins que fan 
el camí ignasià i s’aturen a 
Lleida. Aquests també hi 
entrarien... 

· Crear una comissió d’estudi de 
l’edifici de la parròquia en el 
sent i t  de pr ior i tzar les 
actuacions més importants a 
realitzar-hi. 

· Celebracions de l’eucaristia i 
de la pregària. Es plantegen 
dues qüestions: la qualitat 
(com han de ser o com les 
podem millorar) i la quantitat 

(s’ha de fer més o menys de 
misses). 

· Cal repensar els criteris en 
l’actuació social que es 
realitza a la parròquia (rober). 
Hospitalitat del 3r món. Ens cal 
ser més crítics. Hem de superar 
el  concepte de bona 
voluntat . 

· Finalment, cal crear el consell 
econòmic de la parròquia. És 
una recomanació del bisbat. 

Son 5 línies de treball. No to-
tes tenen la mateixa envergadu-
ra, però sí que cal posar fil a l’a-
gulla i pensar, sobretot, en el fet 
que el buit generacional no sigui 
només una qüestió de debat, 
sinó que busquem i trobem solu-
cions per les franges d’edat que 
no caben en cap grup. 

Amb aquesta voluntat i amb 
la pregària de comiat donem 
per acabat el Consell Parroquial 
del novembre.  

Consell Parroquial 

CONSELL PARROQUIAL DEL NOVEMBRE 
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E l curs 2016-2017 el vam 
acabar amb un recés d'un 
dia sencer. Un temps de 

silenci i pregària per reflexionar 
sobre la "vocació personal". 

Vam iniciar el recés amb la 
invitació que fa Jesús als seus 
deixebles segons el text de Mc 
6,30-31 "... veniu ara vosaltres sols 
en un lloc despoblat i reposeu 
una mica", s'entén que vol dir "... 
veniu DPE�PL". 

Temps llarg de silenci i pregà-
ria per anar descobrint amb Je-
sús aquella vocació personal 
que travessa les successives eta-
pes de la vida. Aquella manera 

única de relacionar-nos amb 
nosaltres mateixos, amb els al-
tres, amb el món i amb Déu. 

L'experiència va ser molt enri-
quidora i la vam completar amb 
un temps dedicat a la contem-
plació per assolir amor, dels 
exercicis espirituals de Sant Igna-
si. Finalment, l'eucaristia va ser 
una rica i meravellosa acció de 
gràcies per l'amor de Déu mani-
festat a través de tants dons que 
hem rebut. 

Avui compartim amb vosal-
tres una breu pregària  del car-
denal Jean Verdier (1864-1940), 
que va ser Arquebisbe de París. 

"Senyor, Esperit Sant, 
Amor del Pare i del Fill, 
inspireu-me sempre 
allò que he de pensar, 
allò que he de dir, 
com ho he de dir, 
allò que he de callar, 
allò que he d'escriure, 
com he d'actuar 
i allò que he de fer 
per procurar la vostra glòria, 
el bé de les ànimes i la meva  
pròpia santificació. 
Amén." 

 
Grup de creixement 

E l cap de setmana 4 i 5 de 
novembre vam fer les parades 
de venda d'artesania  de El 

Salvador que, com sabeu, els diners 
recollits es destinen al projecte de 
beques per a nois i noies de la co-
munitat d'Apopa, que acompanya 
el P. Rafa Sivatte. 

El total de diners recollits va ser 
de 1.285€. 

Us informem, també, que hi tor-
narem a ser el cap de setmana 16-
17 de desembre. Pels que no hi vau 
ser el cap de setmana passat teniu 
una nova oportunitat. 

Gràcies a tots els que heu 
col·laborat i feu possible que aquest 
projecte es pugui dur a terme. 

Grup del tercer món 

RECÉS GRUP DE CREIXEMENT 

PARADA D'ARTESANIA DE EL SALVADOR 
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T ots recordarem com el curs 
passat celebràrem amb 
molta il·lusió el 40è aniversari 

de la Parròquia. Aquest curs, 
però, tornem a estar d'aniversari, 
doncs un any després es fundà 
l'Esplai! #40AnysTenimJa és el 
lema que ens acompanya du-
rant aquest aniversari tan espe-
cial i que vol aplegar tota la 
gent que d'una manera o altra 
ha estat vinculada amb l'Esplai, 
els seus grups i les seves activi-
tats. 

40 ANYS TENIM JA! 
Al llarg del curs s'han prepa-

rat diferents activitats per fer una 
celebració el més participativa i 
comunitària, amb moments per 
tothom. El passat 21 d'octubre, a 
la Casa de Colònies El Xop, va 
tenir lloc la festa d'inici de curs i 
el llançament del 40è aniversari 
amb la participació d'infants, 
joves i famílies de l'Esplai. Va ser 
una jornada lúdica i molt famili-
ar, on hi va haver activitats, di-
nar de germanor i finalment, una 
gran Xocolatada! 

Dins dels actes de celebració de 
l'aniversari hi ha la Festa amb 
Esplais de Lleida, el 10 de març, 
la Gran Festa 40 anys, el 5 i 6 de 
maig a La Manreana (Juneda) i 
la Trobada de monitors/es i ex-
monitors/es fent un Cim el 16 de 
juny. Trobareu més informació 
sobre l'aniversari, juntament amb 
fotografies de la Xocolatada, al 
web de l'Esplai: 
www.esplaistignasi.org 

  

A quest any, deu noies i nois de 4t d'ESO 
quatre monitors, tindrem la gran oportu-
nitat de fer un viatge a Suïssa amb l'es-

plai. Allà, participarem en una trobada d'esplais 
a nivell internacional. L'any passat els més grans 
de l'esplai ja vam participar a la Troca Jove (la 
trobada d'esplais del Moviment de Centres d'Es-
plais Cristians Catalans) i ara, anirem una mica 
més lluny, a Suïssa! Estem molt engrescats amb 
aquesta sortida que farem els dies 15, 16 i 17 de 
desembre, i creiem que serà una gran oportuni-
tat per conèixer gent d'altres llocs, viure mo-
ments inoblidables, i representar l'esplai i la par-
ròquia per arreu! 

Quan ens van plantejar aquesta oportunitat, 
vam començar a pensar idees per guanyar di-
ners i aconseguir realitzar un viatge més econò-
mic, que estigués a l'abast de tots els membres 
del grup. Per aconseguir-ho vam organitzar, el 
passat 25 de novembre, una nit de cinema, en 
la qual, els 3€ de l'entrada anaven destinats a la 
reducció del cost del viatge. Les dues pel·lícules 
que es podien veure eren: La família Bélier (per 

als més grans) i Vaiana (per als més menuts). També 
es podien comprar entrades de fila 0 per a aquells 
que volguessin contribuir, però no pogués assistir al 
cinema. 

Volem agrair a totes aquelles persones que ens 
van ajudar en el recapte de diners, ja sigui pagant 
entrada, com oferint-nos espais i materials per fer 
possible l'activitat. 

Va ser tot un èxit i, com diu el lema d'aquest any, 
sobretot gràcies! 

Les noies i els nois de 4t d'ESO de l'esplai 

CINEMA SOLIDARI 
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A quest any commemorem el 25è aniversari de 
la campanya de les persones sense llar. 
Commemorem i no celebrem. Perquè 

aquesta campanya hauria de deixar de ser neces-
sària, perquè fa massa anys que es vulnera el dret a 
l’habitatge, perquè fa massa anys que hi ha perso-
nes que pateixen el sensellarisme. 

Només a Arrels Sant Ignasi, durant el 2017, hem 
atès 649 persones en situació de sense llar, 44 de les 
quals en situació de sense sostre. 885 persones sense 
cap ingrés econòmic. 
· Yo no le tengo miedo a la calle, le tengo miedo 

a la soledad. 
· Estoy cansado. 
· Estamos más apartados de la gente. Nos 

apartan completamente. 
· Lo he perdido todo 
· Cuando estamos solos, buscamos salidas fáciles. 
· En la calle buscamos salidas que no son las 

adecuadas. 
· Desde muy joven estaba sufriendo en la calle, 

consumir para pasar la noche. 
· No sabía dónde acudir, no tenía información 
· Mi problema más gordo ha sido la soledad 
· Tengo miedo que mis hijos caigan como yo lo 

hice. 
L’habitatge és un dret, i els drets no són regals sinó 
que són inherents a l’ésser humà. Per això dema-
nem: 
Als poders polítics 

Que vegin les desigualtats socials i els mecanis-
mes que les produeixen. 
· La pobreza es cuando no tienes dinero y ya no 

entras dentro de la sociedad 
· La pobreza genera exclusión, te lleva a la 

exclusión. 
· La pobreza la detecta la misma persona, la 

exclusión ya tenemos a alguien que nos está 
calificando para tomar medidas correctoras. 

Que dissenyin i desenvolupin polítiques reals que 
permetin la inclusió social de les persones en situa-
ció de sense llar. 
· Los programas de inserción laboral no existen. 
· Si no tienes trabajo, estás en riesgo de exclusión 
· Me falta información de sobre cómo poder salir 

de esta exclusión 
A Lleida, especialment, que es compleixi amb el 
compromís adquirit de crear la llar-residència per a 
persones en situació de sense llar 
A la ciutadania 
Que siguem conscients del patiment de les persones 
sense llar.  
· Cuando estás en la exclusión, son las otras 

personas las que así te consideran, te separan, 
como si fueras un cero a la izquierda, eres un 

número. 
· Recordar a los que tienen mucho que hay 

personas que no tienen nada. 
· Éramos invisibles, teníamos que hacernos visibles… 
· ¿Por qué unos tantos y otros tan poco si todos 

somos humanos? 
· Yo no tenía que caer en la pobreza... nadie me 

ayudó. 
· Que siguem capaços de confiar en la capacitat 

de recuperar-se i de ser feliç de cada persona.  
· Hay remedio para salir de la droga y de la pobreza 
· No hay que olvidar nunca lo que hemos pasado 
· Si tuviera una segunda oportunidad no volvería a 

tropezar con la misma piedra. 
· Que exigim l’acompliment dels drets que es vulne-

ren sistemàticament 
· Nadie está excluído de la exclusión. Cualquiera 

puede caer. 
· La pobreza tiene varias cabezas 
A les persones en situació de sense llar 
Que, si ho desitgen, ens permetin acompanyar-les en 
el seu camí 
· La ayuda que tenía era un bocadillo. Me sentía 

ayudado cuando entré en prisión. Me costó 
encontrar gente que nos quería ayudar de 
verdad. 

· Aquí miran por nosotros 
· No me han puesto  una X, han estado ahí 

conmigo. 
· Todo dependerá de lo que hemos aprendido 
· He visto a gente que me ha apoyado en lo bueno 

y en lo malo, no me ha puesto una X 
· Ahora sé que existen entidades que yo no 

conocía. Había momentos que quería salir y no 
sabía cómo, nadie me derivaba. 

· La vergüenza que llegué a pasar hasta que crucé 
la puerta de Arrels… 

Que reconeguin la seva dignitat inalienable i la seva 
força de continuar endavant 
De la exclusión, se sale 
· Superación, que es la manera de llegar a la meta 
· El día de mañana nos daremos cuenta de lo que 

hemos pasado. Lo importante es superarte a ti 
mismo día a día con el fin de llegar a la meta: ser 
una mismo, tener objetivos, sin olvidar que has 
estado ahí. 

· Voy con la cabeza alta por la calle 
· Estoy esperando hacer un voluntariado porqué me 

sale del corazón 
Que participin activament en la creació d’una socie-
tat on puguem viure tots. 
· Es una lástima que haya gente en exclusión y que 

la gente no se dé cuenta. 
· Todos tenemos derechos y dignidad.  

Perquè Som persones. Tenim drets. Ningú sense llar. 

CAMPANYA DE LES PERSONES SENSE LLAR 2017 
MANIFEST: SOM PERSONES. TENIM DRETS. NINGÚ SENSE LLAR 
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B envolguts, 
Dimarts passat va ser el #givingtuesday, 
aquest especial “dia per donar”… molts 

dels que rebreu aquesta carta ja sabeu que do-
nar val la pena. Donar temps i compartir-lo, do-
nar aliments quan fem campanyes, donar diners 
per col·laborar en els programes arrels… 

Ara us proposem de participar en la cam-
panya de micromecenatge “4 persones, 1 pis. 
Ho fem?” que vam llençar ahir, al link: https://
goo.gl/oAs8rH. Volem aconseguir, abans del 31 
de desembre, 4.200 euros destinats a un dels pi-
sos d’acollida. 

Com bé sabeu, pels nostres usuaris l’accés a 
un habitatge digne no és fàcil... i per això un pis 
d’acollida és un espai de seguretat, on es poden 
anar refent, i que els permet avançar en el seu 
camí. No és la seva llar definitiva, però sí que és 
un pas important per a arribar-hi. I, tanmateix, ells 
ens diuen que sí, que s’hi troben a casa... 
Com participar-hi? 
1-.A través del link: https://goo.gl/oAs8rH. Aquí hi 
trobareu una ressenya breu amb informació del 
projecte i, si ho voleu, podeu fer el vostre do-

natiu. Clicant a “dona a este reto” us demana-
ran que us doneu d’alta, és un procés molt senzill, 
i després podeu seguir les passes i fer el vostre 
donatiu. Rebreu el certificat de desgravació al 
compte creat a migranodearena.es 
2-.Fent una transferència a algun dels següents 
comptes: 

La Caixa  ES92 2100 0004 4402 0116 0985 
BBVA ES65 0182 3401 3802 0178 5951 
Triodos   ES58 1491 0001 2820 8422 7921 

3-.Portant el vostre donatiu en mà a Arrels / Sant 
Ignasi (Avd. Madrid, 7 2n dreta de dilluns a diven-
dres de 9h a 14h) o bé a la parròquia de Sant Igna-
si (Plaça Espanya, 4 de dilluns a divendres de 18h a 
21h). 

Si voleu que us fem arribar el certificat de des-
gravació corresponent, recordeu deixar-nos les 
vostres dades (nom, DNI, adreça i e.mail). 

Per qualsevol aclariment, no dubteu a posar-vos 
en contacte amb nosaltres. Moltíssimes gràcies per 
la vostra col·laboració. Entre tots ho farem possible. 
Cordialment, 

Natàlia Méndez i Andrés  
Directora Arrels Sant Ignasi 

CAMPANYA DE MICROMECENTATGE 

EL XUP XUP SOLIDARI 

U n any més, el 23 de no-
vembre, les Colles gastro-
nòmiques de Lleida es van 

unir per una noble causa: acon-
seguir una notable aportació 
econòmica als programes Arrels-
Sant Ignasi, a partir de l’organit-
zació d’un sopar solidari.  

Aquest any, es va recordar la 
figura del P. Joan Suñol, funda-
dor d’Arrels a Lleida i que havia 
mort pocs dies abans. El senti-
ment dels presents era de triste-
sa davant de l’absència del Jo-
an, autèntic referent de l’acció 
solidària del programa. 

A la vetllada hi van participar 
més de 220 persones. En acabar 
el sopar, els responsables d’Ar-
rels es van adreçar als assistents 
per agrair-los la sensibilitat da-
vant del problema que tenen les 
persones que viuen sense res i 
que es troben als carrers de la 
nostra ciutat. Posteriorment es 
va fer el lliurament del xec a Ar-
rels (tal com es veu a la fotogra-
fia) amb els 8500 € recollits. 

És de destacar l’enorme es-
forç que fan els membres de les 

Colles gastronòmiques per 
aconseguir els aliments i tota la 
infraestructura necessària per 
organitzar un esdeveniment 
com aquest. Així mateix, cal es-
mentar l’esforç  de moltes perso-
nes (alumnes i professors) de l’Es-
cola d’Hosteleria, que s’encarre-
guen de preparar els plats i de 
servir-los amb professionalitat i 
amb una delicadesa extraordi-
nària. 

Finalment, aquesta iniciativa 
solidària es fa possible per la 
col·laboració desinteressada 
d'una quinzena d'empreses que 

aporten gratuïtament els ali-
ments: Alemany, Aramark, Bo-
nÀrea, Castillo de Monesma, 
Como Pomona, Celler LaGrave-
ra, Lloguers Sarri, Grup Mahou-
San Miguel, Missatges, Gestió de 
Comunicació; Plusfresc, Cava 
Rabetllat i Vidal, Sanui Fruits, Ba-
talla Cafès, La Torxa i Veri. 

A tots ells, moltes gràcies per 
haver-ho aconseguit un any més 
i per continuar amb aquesta vo-
luntat de treballar per les perso-
nes més desafavorides de la ciu-
tat. 
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J a fa uns dies que vam dir 

adéu al Joan, amb el cor 

en un puny, apesarats de 

dolor. No ens esperàvem que 

anés tot tan de pressa. Tots els 

qui vam anar a la catedral com-

partíem el mateix sentiment. Els 

qui van gosar a parlar, els qui 

van pregar per tu, en nom de 

tots, ens van recordar els teus 

actes, el teu estil, la teva senzille-

sa.  

De fet, després d’aquests 

pocs dies, ens sembla que enca-

ra et veiem, que et trobarem al 

girar en qualsevol cantonada. 

Amb aquell posat vital, de vega-

des alegre i a cops murri. Gene-

rós i combatiu. No suportaves la 

injustícia d’un món que reparteix 

tan malament els recursos. 

Quantes vides hauran de viure 

els qui acumulen tanta riquesa 

per poder-se-la gastar? Tu deies 

que una mica de solidaritat amb 

els qui no tenen res pot canviar 

la vida de persones. Una mirada 

benèvola cap a ells, també ens 

pot fer canviar per dins a nosal-

tres. Tots hi guanyem.  

“No hi pot haver ningú més 

dormint al carrer, al ras, al fred”. 

Quants cops t’ho hem sentit dir... 

Aquestes paraules, dites al teu 

funeral, va fer esclatar un llarg 

aplaudiment, perquè els qui hi 

érem, ens ho creiem. És la teva 

veu, la de Jesús en la teva, que 

ens encomana que no defallim 

en aquesta voluntat.  

Has marxat, però et quedes 

molt endins d’aquesta comuni-

tat, que ha fet seva la teva raó, 

els teus somnis. Són desitjos que 

ens has compartit durant tots 

aquests anys i que provenen de 

la teva confiança en Aquell que 

també ho va donar tot. Ara po-

dem dir que el camí està traçat i 

que cada cop ens sentim més a 

prop d’un Regne que es procla-

ma des de la justícia que exigim 

tots plegats. 

Cada cop que ens trobem, 

sigui a les celebracions o als ac-

tes d’Arrels (la setmana passada 

al Xup Xup solidari i als actes de 

carrer), en la nostra mirada s’hi 

llegeix la pena. Aquest és un 

temps trist, en un hivern fred i 

amb els ànims ben tocats. Però 

a partir d’avui, primer diumenge 

d’Advent, tenim una esperança 

per celebrar. D’aquí a pocs dies 

tornarem a sentir l’anunci de 

l’àngel del Senyor: “Us ha nascut 

el Salvador, que és el Messies, el 

Senyor.”  

En l’Advent, cal que prepa-

rem els camins perquè arribi el 

Senyor. I com diria el Joan, el 

Senyor arriba per a totes les per-

sones, sobretot per als qui tenen 

més fred. 

Equip de Comunicació 

PREPARANT EL CAMÍ... 

www.stignasi-lleida.org 


