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DE LA PARRÒQUIA  
SANT IGNASI DE  
LOIOLA DE LLEIDA
OCTUBRE 2020

LA NOVETAT SOVINT ESPANTA, CREA INCERTESES I FA 
ESTAR MÉS ALERTA. ÉS MOMENT DE QUE ELS NOSTRES 
CORS S'OBRIN A ALLÒ QUE ÉS NOU. COM AQUEST TRUC, 
QUE ENS CONVIDA A DESCOBRIR NOVES MANERES 
D'ESTIMAR, DE VIURE I DE SER CREATIVES I AIXÍ,  
A POC A POC, CONSTRUIR EL REGNE DE DÉU.
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L’ACTUALITAT  
EN 4 TUITS 

SANTIAGO AGRELO  
@SantiagoAgrelo

Lo digo por ese emigrante muerto, 
"presuntamente por causas naturales". 

Los crucificamos y añadimos el 
cinismo de escarnecer su sufrimiento, 
de despojarlos de su cuerpo, después 
de haberlos despojado de sus bienes. 
Los muertos somos nosotros: se nos 

ha ausentado el alma.

PAPA FRANCISCO  
@Pontifex_es

El “evangelio” del sálvate a ti mismo  
no es el Evangelio de la salvación.  
Es el evangelio apócrifo más falso, 

que carga las cruces sobre los demás. 
El Evangelio verdadero, en cambio, 
carga con las cruces de los otros. 

#Peaceandfraternity

OSCAR MATEOS  
@oscarmateos1

Cada cop més conscienciat que 
aquesta crisi de salut i social va per 
molt llarg i que el que cal cultivar dia 
a dia és la resiliència, l'esperança i 

les cures, enmig d'un context on tot 
s'està movent de forma simultània. 

Tres elements claus pels propers anys. 
Serem capaços?

ARRELS SANT IGNASI  
@arrels_stignasi

NO TENIR CASA MATA
Avui hem reivindicat el dret  

a l'habitatge. #NinguSenseLlar

AGENDA 
NOVEMBRE

HORARI  
PARROQUIAL

COMUNICACIÓ  
I XARXES

WHATSAPP  
DE LA PARRÒQUIA    
→ Per unir-te a la llista  
de distribució només cal 
que afegeixis el telèfon 
682 70 95 03 a la teva 
llista de contactes i hi  
enviïs un whatsapp amb  
el teu nom i cognoms  
i la paraula "alta".

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

EQUIP TRUC: Xavi Aiguabella,  
Miquel Gracia i Anna Mateus

Portada: Ares Mateus 
 
Col·laboren: P. Roger Torres,  
Tesa Corbella, Cristina Álvarez,  
Maria Solà Luismi Pla i Gemma Gil

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

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

CONFESSIONS 
Dijous i divendres  
a la porta de la capella.

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

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

MISSA FAMILIAR DISSABTES 
19:30h.

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

LLOC WEB   
→ www.stignasi-lleida.org

CORREU DE SECRETARIA    
→ secretaria@stignasi-lleida.org

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

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

DIVENDRES 6  

DE NOVEMBRE 

→ 20:00h / Col·legi Claver  

CONFIRMACIONS

DIMECRES 11  DE NOVEMBRE → Via on-line  CONSELL PARROQUIAL

DIUMENGE 15  

DE NOVEMBRE 

→ 12:30h / Parròquia 

4a JORNADA MUNDIAL DELS 

POBRES. MEMÒRIA DIFUNTS 

ARRELS I 3r ANIVERSARI DE LA 

MORT DEL JOAN SUNYOL

DISSABTE 21  
DE NOVEMBRE 

→ 10:00h / Parròquia  
MATÍ DE RECÉS
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Avancem a un nou 
model d’estructura 
comunitària on Crist 
i l’assemblea son el 
centre. Fomentem 
la formació i la 
participació dels 
laics en els llocs 
de govern de la 
comunitat.

Avancem en 
el discurs de 
l’Hospitalitat com 
a manera arrelada 
d’acollir i obrir-nos  
als altres i al món.  
En front els discursos 
individualistes fem 
una comunitat que es 
sensibilitzi i exerceixi 
l’art de l’acollida i la 
solidaritat en totes 
les seves formes.

Avancem per ser 
focus d’espiritualitat, 
esdevenint així lloc on 
conrear l’espiritualitat 
i la pràctica dels 
exercicis espirituals 
i potenciant les 
eines ignasianes 
de la pregària, 
l’acompanyament, 
la mira atenta a la 
realitat i la reflexió  
i la manera oberta  
de celebrar.

Avancem cap una 
comunitat que posa 
atenció en la cura  
de la casa comú 
i inicia camins de 
pregària, reflexió i 
vida pràctica més 
sostenible.

Avancem perquè 
el nostre espai físic 
tingui també el caliu 
i la sostenibilitat 
necessària per 
dur a terme el 
conjunt d’activitats 
apostòliques.

EDITORIAL I SI ORGANITZÉSSIM LA PARRÒQUIA 
COM UNA COMUNITAT CRISTIANA?

Aquesta frase és del Marc Vilarassau, ano-
tada a mà al marge d’un ordre del dia de la 
parròquia de fa uns anys. Aquesta pregunta 
és molt interesant perquè ens ve a dir que 
si realment volem saber-nos una comuni-
tat potser hauríem de trencar amb certes 
relacions verticals per establir un òrgan de 
govern més horitzontal. Aquesta pregunta 
ha inspirat el nou pla pastoral de la parrò-
quia, que vam presentar al consell d’aquest 
setembre i que volem anar concretant en 
els propers anys. Els eixos principals son: 
saber-nos comunitat, hospitalitat, el conreu 
de l’espiritualitat, la cura de la casa comuna 
i la posada al dia de les infraestructures. 

Aquest pla que hem estat elaborant no 
pot eludir la situació d’incertesa que estem 
vivint i que viurem tot aquest curs, la situa-
ció generada per la Covid-19. El primer pas 
per saber-nos comunitat és tenir-nos cura 
els uns dels altres. Des del mes de març 
les emocions han anat pujant i baixant  
en cadascú de nosaltres com en un “Dra-
gon Khan”. Posar nom a com estic, com-
partir-ho i interessar-nos els uns pels al-
tres és molt important.

I tot i la situació d’incertesa, que ens 
porta ser prudents, comencem el curs amb 
molta il·lusió. Un curs on es renoven molts 
grups, com el de comunicació que ens 
presenta ja nova imatge del , aquesta 
porta comunicativa de la vida de la comu-
nitat. En aquest sentit el Consell del mes  
de setembre va voler agrair a la Trini que 
passa el relleu de la Catequesi a la Mireia; 
al Mateo que durant aquest curs passarà el 
relleu de l’esplai a l’Ares, l’Anna i el Miquel; 
al Miquel M., al Francesc, el Miquel B i el 
Xavi G que donen pas al nou grup de co-
municació: l’Anna, el Xavi A. i el Miquel G; 
a l’Edu que passa el relleu de MAGIS a l’Ares 
i al David la catequesi de Confirmació; i la 
benvinguda al l’equip d’espiritualitat de la 
Missió Lleida que coordina els exercicis en 
la vida diària: el Carles i la Mercè. 

Comencem, doncs, amb il·lusió de 
saber-nos una comunitat viva, animada  
i guiada per l’Esperit i que porta a Jesús en 
el cor. Bon inici de curs! 

 
P. Roger Torres, rector

1PARRÒQUIA  
COMUNITAT

2HOSPITALITAT

4CURA DE LA 
CASA COMÚ 5CASA BONICA  

I SOSTENIBLE

3ESPIRITUALITAT
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XAVI AIGUABELLA, 
MIQUEL GRACIA I 
ANNA MATEUS

Semblava que mai arribaria aquest moment, 
però ja hi som: ens estrenem com a equip 
de comunicació. Amb il·lusió, amb incer-
tesa i amb aquella sensació que coneixem 
bé de deixar-nos embolicar contínuament 
en tots els fronts que s’obren. Ens poseu 
cara? Som el nou Xavi, el nou Miquel i 
l’Anna, que no repeteix nom, però també 
és nova a l’equip. No patiu, si no sabeu qui 
som: el Roger, el de sempre, qualsevol dia 
d’aquests ens fa pujar després de la missa 
per presentar-nos i fer-nos passar una mica 
de vergonya. 

Després de cent números de , ens 
trobem davant d’un repte ben interessant: 
seguir mantenint informada la comuni-
tat, seguir fent que tothom conegui què hi 
passa, i com se senten les persones que en 
formem part. Acompanyar a totes les veus 
que tenen coses a dir i crear espais perquè 
tothom tingui el seu lloc per expressar-se. 
De la manera que sigui: dibuixant, escrivint, 
parlant… hi ha lloc per a tot i, sobretot, 
per a tothom! 

Intentarem estar a l’alçada, ens han deixat 
cent s de nivell.

El nou  ja l’anireu descobrint -i 
també anireu descobrint que serem insis-
tents a l’hora de demanar-vos col·laboració, 
cooperació i ajuda. Nosaltres hi posarem el 
cor i les mans en tots els números. Ja de-
manem disculpes d’entrada per totes les in-
cidències que aniran sorgint: som novells 
i ja s’anirà posant tot al seu lloc. Però, so-
bretot, també volem donar gràcies a l’equip 
anterior per la feinada feta i també per la 
confiança que se’ns ha dipositat. 

Avui us el presentem, enmig d’un re-
brot que esperem que no impedeixi que el 
Truc arribi a totes i cadascuna de les vostres 
mans. Aquest és el resultat d’un traspàs que 
ha durat més del que ens hauria agradat, 
però que ha acabat en èxit, gràcies a Déu. 

Esperem que el gaudiu i, per part nostra, 
estarem encantats de 
rebre qualsevol tipus 
d’aportació… i aten-
tes i atents al telèfon 
i al correu, que ningú 
s’escapa de partici-
par-hi! Una abraçada 
i seguim caminant 
plegats. 

EL NOU TRUC 

QUÈ AMAGA EL NOU ?

Aquesta nova època del  arriba amb un canvi molt notable: el seu disseny.  

La proposta gràfica d'aquesta publicació mensual, vol diferenciar visualment les di-

ferents seccions i apartats, així com jerarquitzar la informació amb l'ús de diferents 

pesos tipogràfics. Amb tot, val la pena destacar el logotip, o capçalera, del , 

creat a partir d'unes lletres presents a la parròquia. Sabríeu dir de què parlem? No? 

Són les mateixes lletres les quals hi diu Parròquia Sant Ignasi de Loiola! L'arquitec-

te i jesuïta P. Enric Comas va dissenyar la retolació de l'entrada, dins del projecte 

arquitectònic de la parròquia i els seus locals, amb aquesta geometria característica. 

Gràcies a una còpia guardada dels dibuixos originals, hem pogut digitalitzar algunes 

de les lletres per construir el logotip del , donant-li aquest valor afegit.
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TROBAR-SE AMB  
LA (NO)NOVETAT  

DE L’ESTIU
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Una nova mirada 
TESA CORBELLA

Comencem a caminar i així avancem a poc 
a poc, sense saber molt bé quin futur ens 
esperava. La pretensió era atendre mínima-
ment als temporers que es barrejaven amb 
els sensesostre en context de pandèmia. De 
dilluns a divendres, cada dia, un equip de 
dos o tres voluntaris –com a mínim– mun-
tàvem una paradeta davant la parròquia, 
amb una taula coberta amb unes tovalles i 
unes caixes plenes de bosses amb menjar... 
Mascareta, distància, gel i complicitat:

Mascareta.- Molts hi arriben sense i, 
com molts de nosaltres en aquell moment, 
es resisteixen a fer-ne ús. Altres, simple-
ment no en tenen. Els n’hi oferim! També 
convidem a canviar alguna mascareta de 
“dubtosa” utilitat. Amb un somriure cer-
quem la complicitat: “Per tu, per mi, per 
tots! Ens hem de protegir!” I als seus ulls 
descobreixo senyals d’agraïment.

Distància.- Des del primer dia, el Roger 
repeteix que cal respectar la distància d’un 
metre i mig. Gesticulant –i, fins i tot, fent 
certa comèdia amb els braços– els convida 
a mantenir aquest espai. La realitat ens de-
mostra que és difícil fer una filera col·legial, 
però el missatge va calant i veiem que, com 
a mínim, es mantenen separats esperant el 
seu torn.

Gel.- Abans de l’entrega de la bossa i 
mentre un voluntari recull el nom i la seva 
situació (per anar més enllà del menjar pun-
tual i conèixer les necessitats) és el moment 
de repartir el gel que ens ajuda a saludar i 
trencar el gel: “Bon dia!... Com estàs avui?... 
Hi ha hagut sort?...”. I no veiem accions de 
rebuig. Entenen que ens és necessari a tots 
i paren la mà on, amb un somriure que en-
vien els nostres ulls, deixem caure el des-
infectant.

Complicitat.- Han estat molts dies repe-
tint aquesta trobada i allò que va començar 
sense tenir clara la data de caducitat ens ha 
aportat moltes i boniques anècdotes. 

Diuen que en aquestes accions reps més 
del que tu dones, i quina veritat! Com ens 
ha enriquit aquest projecte comú! Déu n’hi 
do quanta gent implicada:

— Pels aliments, preparats pel grup de 
persones voluntàries de la Botigueta.

— Pel transport, ja que diferents con-
ductors/es voluntaris portaven cada dia la 
furgoneta amb les mascaretes, el gel, les ba-
tes i guants de protecció, per les persones 
voluntàries, i les caixes que contenien les 
bosses a repartir.

— Els nostres ajudants, voluntaris-usua-
ris què, veient el pes de les caixes amb els 

El confinament perimetral de Lleida va agreujar 
la situació de les persones sensesostre i tempo-
reres que malvivien entre nosaltres. L’Ajuntament 
anunciava l’obertura d’un pavelló però, mentre no 
es feia efectiu, un gran nombre de persones eren 
als carrers o en pisos sobreocupats. 

Des de la Botigueta d’Arrels s’havia començat a 
proporcionar, a qui s’adreçava, una bossa amb pa 
i quatre aliments. I el que es va iniciar amb prop 
de vint lots va adquirir un creixement exponen-
cial, fent veure que calia fer quelcom diferent.

Un cop més, ens trobàvem amb la (no)novetat 
de cada estiu. Una notícia que posava en alerta a 
moltes de les entitats socials de la nostra ciutat. 
A continuació, quatre veus relaten la seva expe-
riència d’acollida davant d’aquesta realitat.

→ Taula preparada al 
davant de la Parròquia 

per atendre amb 
mascareta, distància 
i gel... però sobretot 

proximitat i complicitat.
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aliments, ens ajudaven de forma desinte-
ressada, moltes vegades col·laborant sense 
que ho demanéssim.

— Els voluntaris del dia. Si bé en un princi-
pi el Roger venia cada dia, a poc a poc va anar 
delegant el seu paper a altres persones. Fins i 
tot es va enganxar al Lluís Salinas, recentment 
ordenat, a qui la Covid no va deixar marxar 
al seu destí a l’altre costat de l’Atlàntic i què 
va ser una de les peces clau d’aquest projecte.

— El volum de voluntaris-repartidors que 
vam passar per la taula en gairebé dos mesos 
de servei. Persones, joves i no tan joves, de 
dilluns a divendres, dedicant part del seu 
temps (de vacances estivals per a moltes), 
donant-se a qui ho necessita, i amb mo-
ments per conèixer-nos o per xerrar entre 
nosaltres. No es tractava tan sols d’entregar 
aliments; era el moment d’atansar-se a l’altre 
i d’oferir-li una proximitat i, fins i tot, orien-
tar-los on havien d’anar per curar-se o bé 
indicar com podia anar a Corbins M... que 
havia trobat una feina allí. 

— I no oblidem el personal d’Arrels que 
han fet el seguiment dels diferents casos 
detectats.

I tot acaba... Les dues primeres setma-
nes de setembre vam assistir al tancament 
ja total dels pavellons. El nostre servei estava 
arribant al final. El nombre d’usuaris dismi-

nuïa i, a poc a poc, anaven dirigint-se a al-
tres llocs a la recerca d’aquell treball que mai 
arrib. Va ser quan es va decidir d’oferir un 
entrepà com a menjar. I aquí va entrar en joc 
un altre grup de voluntaris parroquials no 
menys important que, amb cura i carinyo, 
per torns preparaven els entrepans diaris.

Aquell servei que va començar a pri-
mers de juliol va acabar l’onze de setem-
bre. Com podeu veure aquest HA ESTAT 
UN TREBALL EN EQUIP, que ha implicat a 
molts i moltes i en què mascareta, distància, 
gel... no ens han estat un obstacle per acollir. 
GRÀCIES a tots i a totes! 

Cap a una nova 
manera d'acollir 

CRISTINA ÁLVAREZ I MARIA SOLÀ

Com cada estiu, la nostra ciutat i els pobles 
del voltant s’emplenen de gent a la recerca 
d’una feina durant la temporada de la collita. 
Fa dècades que les administracions miren 
de reüll aquest drama campanya rere cam-
panya. Però aquest any, la pandèmia mun-
dial del coronavirus ha extremat la misèria 
dels temporers al mateix temps que la por 
als contagis. 

Aquest any s’han obert dos pavellons de 
la Fira de Lleida per tal de donar aixopluc a 
aquesta gent, que en altres condicions dor-
mirien al carrer. A través d’associacions com 
Arrels o la Creu Roja es van organitzar els es-
pais de dutxes, del menjador i de la zona dor-
mitori. És aquí on es va proposar a la gent de 
Lleida donar un cop de mà en algunes tasques 
que s’havien de fer al pavelló. Nosaltres dues 
vam tenir l’oportunitat de passar alguns dies 
al menjador, on servíem el menjar, netejàvem 
les taules o controlàvem les llistes d’entrada. 
Amb pocs dies vam poder conèixer a gent ex-
traordinària que ens va obrir una mica la porta 
de les seves vides. Ens explicaven com havia 
estat el seu dia, d’on venien, si els hi agrada-
va el menjar o què volien fer quan acabés la 
campanya de la fruita. Irònicament ens van 
acollir a la seva “casa”, fet que la nostra ciutat 
no ha sabut fer en molts anys. 

És per això que creiem que hem d’apren-
dre d’aquesta situació i trobar una nova ma-
nera d’acollir a aquesta gent que acaba als 
carrers o dormint en pavellons i magatzems 
en situacions precàries cada any i que, fins 
que no ha arribat una situació tan extrema 
com la pandèmia, no s’ha reaccionat en la →
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mesura que s’havia de fer. Encara queda 
molt camí per fer, és necessari que aquestes 
persones que venen a buscar feina durant la 
temporada de collita siguin tractades digna-
ment i acollides com cal, i sobretot, és molt 
important conscienciar a la població de la 
situació que passen. És una realitat que ha 
passat desapercebuda any rere any i si no es 
fa alguna cosa, seguirà sent així. 

Moure’ns i sortir 
de nosaltres mateixos 

LUISMI PLA

Després del confinament, de les classes 
virtuals a la Universitat on treballo com a 
professor i de copsar com la Covid-19 ha-
via impactat a la gent del meu voltat, vaig 
sentir la necessitat de fer de voluntari als 
pavellons de la fira. En el meu cas, havia 
pogut mantenir la rutina, anar a la feina com 
de costum i aprofitar el confinament per 
sentir la vida, la família, els amics, la feina, 
com un regal. Això contrastava amb el ne-
guit i patiment del meu voltant. Vaig pen-
sar que podria expressar el meu agraïment 
ajudant a altres a alleugerir i acompanyar 
aquells moments durs. Volia anar cada dia, 
però em van aconsellar de no fer-ho per 
diferents motius. Llavors tot va quedar en 
tres dies a la setmana. Anava amb por a allò 
desconegut, i també il·lusió per poder sortir 

de casa a ajudar a gent necessitada, poder 
parlar amb ells o servir-los en alguna cosa. 
A més a més, practicar altres idiomes també 
m’atreia si així podia fer més palesa l’escal-
for humana.

A les expectatives prèvies va succeir 
la realitat del dia a dia on ajudàvem a re-
partir el sopar a les persones allotjades als 
pavellons, i a fer tot un seguit de desco-
bertes, una darrera l’altra. Per començar, 
molts dels voluntaris ens coneixíem de la 
parròquia, entre ells l’Alexis i el Luís Or-
tuño. Després, les innombrables històries 
personals de les persones allà allotjades, la 
major part d’elles treballant! Amb mòbil! Ni 
imaginar-m’ho... Clar, el mòbil és l’eina més 
preuada d’aquesta gent per poder treballar, 
perquè els truquin, per quedar en el lloc de 
recollida, per a buscar per internet o veu-
re vídeos dels seus països i aixecar l’ànim. 
Allà també estava la covid, a inicis de juliol 
gairebé cada dia algú sortia per fer-li proves 
i ser confinat si donava positiu. Els equips 
de protecció també van suposar una prova 
doncs eren de plàstic, no transpiraven i amb 
la calor de l’estiu suàvem fins a límits insos-
pitats, “xorrejant” literalment. Tot plegat la 
sensació era que rebia més que no donava.

Vaig acabar el meu voluntariat pensant 
que altra forma de planificar i organitzar 
aquella acollida es podia fer, ja que em 
quedava clar l’impacte que la covid havia 
tingut en aquell col·lectiu, però no sabia 
com s’hauria de fer. A l’agost va sortir una 
convocatòria pública per finançar projec-
tes de recerca relacionats amb la Covid-19. 
Gran oportunitat per contribuir des de la 
meva feina a buscar vies per planificar 
millor l’acollida a treballadors temporers i 
mitigar l’impacte de la covid, però no ja úni-
cament des de la meva visió matemàtica, 
sinó enriquint els models de decisió i plani-
ficació amb què treballo amb una dimensió 
social ignorada fins ara i que em fa sentir 
una mena d’integració de fe i vida que no 
havia experimentat fins ara. Experiències 
com aquesta ens conviden a moure’ns, a 
sortir de nosaltres mateixos, a fer-nos dis-
ponibles per comprometre’ns més i veure 
que podem col·laborar amb el Regne des de 
qualsevol àmbit de la nostra vida.  

↑ El Mateo, l'Anna,  
la Cristina i la Maria,  
a punt de repartir  
el sopar al menjador  
dels pavellons.
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Molt estimada comunitat de la parròquia de 
Sant Ignasi de Loiola i amics i amigues de la 
Terra Ferma:

En primer lloc, espero i desitjo de tot 
cor que tots estigueu molt bé en mig de tota 
aquesta situació tan crítica i dolorosa per a 
moltes famílies. Quan vaig tornar de Cata-
lunya cap a El Salvador, el 26 de febrer, en 
arribar a l’aeroport vaig tenir bastants pro-
blemes perquè em deixessin sortir. Sembla 
que aquell dia a Barcelona s’havien declarat 
els primers casos de la pandèmia. 

Els primers dies em vaig trobar amb 
molta feina sobretot administrativa de cara 
al començament de curs. El 9 de març 
vàrem començar el semestre i durant tres 
dies vàrem tenir els i les alumnes a les aules. 
El 12 de març, però, vàrem haver de tancar 
l'UCA i es van acabar les classes presencials. 
Durant 8 dies vàrem tenir cursos intensius 
per a poder començar a donar les classes 
online el dia 18 de març. Així ho vàrem fer 
tot el primer semestre que vàrem culminar 
a mitjan juliol. Ja des de finals de març es va 
tancar totalment l'UCA i ens va tocar treba-
llar en solitari amb l’única companyia de la 
computadora.

La veritat, va ser un semestre dur per la 
feina que donava fer els cursos online sen-
se haver-ho fet mai i sobretot perquè veies 
que persones properes s’infectaven i fins i 
tot morien.

A més ha estat trist veure les tensions en-
tre el govern i l'assemblea legislativa que no 
s’han pogut posar d’acord en una llei de con-
finament i una altra de desconfinament. El 
govern donava un decret que anava contra 
la constitució i violava alguns drets humans 
constitucionals i l’assemblea feia una llei que 
el govern de Bukele vetava. Així, fins ara. Des 
de dilluns no tenim cap llei i per tant és cam-
pi qui pugui. El transport públic no funciona 
perquè els empresaris del transport fan vaga 
reclamant suport estatal o que els deixin pu-
jar les tarifes. Teòricament, doncs, està fun-
cionat tota l'economia menys l’aeroport que 
segueix tancat fins a finals de setembre. Jo, 
però, no surto gairebé al carrer, si no és per a 
comprar al Super, amb totes les mesures de 
seguretat. El mateix procurem fer tots els de 

la meva comunitat de jesuïtes, que vivim a 
l'UCA i som 8.

A part de les classes online que no 
m’agraden massa però a les que ja m’he anat 
acostumant, el que més m’està costant és 
portar tants mesos sense anar a les comuni-
tats d’Apopa, Plan del Pino i Granadilla. Mal-
grat que a la comunitat jesuïta vam celebrar a 
casa la setmana santa i que tenim l’eucaristia 
junts el diumenge abans de dinar, però em 
manca poder anar a celebrar amb el conjunt 
del poble de Déu. Semblava que aquest cap 
de setmana ja estava oberta la possibilitat de 
començar a celebrar, sempre amb mesures 
de seguretat, però finalment tant a Apopa 
com a Plan del Pino on havíem d’anar en 
Melvin i jo avui i demà, han decidit no co-
mençar fins al 19 de setembre. No sabem 
encara que ens diran de Granadilla on acos-
tumem a anar el primer diumenge de mes. 
El pròxim diumenge ens tocaria anar.

Amb relació als becats, tots han conti-
nuat el curs online i han tirat endavant bas-
tant bé, tant a Apopa com a La Casita. Els 
nois de La Casita no s’han mogut d’aquí, ja 
que si anaven a les seves cases, no tindrien 
Internet per a seguir les classes. Per a ells ha 
estat dur, això de no poder veure la família 
en tot aquest temps. Però ho han suportat 
bastant bé amb el nostre ajut. Hem hagut de 
fer de pare, mare i germans i germanes.

Bé. Així ha estat el que he viscut fins 
ara. La veritat és que el temps m’ha passat 
volant, donada la molta feina administrati-
va, acadèmica i comunitària.

Ara, com us deia, hem començat el se-
gon semestre, pràcticament amb la ma-
teixa feina que en el primer però amb una 
mica més d’experiència.

Us recordo moltíssim i desitjo que tot 
s’arregli per tal que em sigui possible viatjar 
com cada any. Demano per a tots i totes vo-
saltres les benediccions de Déu, pare i mare 
de la humanitat sencera, el qual fa camí amb 
nosaltres en aquests temps tan difícils. 

 
P. Rafael de Sivatte 

Antiguo Cuscatlán, 29 d’agost de 2020

DES DE 
L’EXTERIOR

LA NOVA NORMALITAT  
A EL SALVADOR
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Us recomano veure la pel·lícula d'Isabel Coixet, «Cartas Mojadas». 
Està narrada a partir d'unes nenes desaparegudes al mar Medi-
terrani. Aquestes van donant veu a les inquietuds, expectatives i 
vivències dels milers de persones que busquen una vida digna a 
Europa, perquè als seus països d'origen estan en guerra, pateixen 
fam, els manca aliment, justícia... Què faríem nosaltres en aquesta 
situació? La pel·lícula denuncia les polítiques infames que estem 
fent des d'Europa.

Vaig trobar a faltar la situació actual en els camps de refugiats,  
però suposo que això dona per una altra peli. 

El to de la pel·lícula és molt humà i ens deixa la pregunta que faig jo 
davant les persones immigrants a la meva ciutat? Des de la nostra 
parròquia se'ns estan donant l'oportunitat d'acolliment. T'animes? 

CARTAS MOJADAS (2020), ISABEL COIXET

GEMMA GIL LA RECOMANACIÓ

COMUNIONS EN FAMÍLIA
Aquest mes d’octubre han tingut lloc a 
la parròquia les comunions de les nenes 
i nens de segon curs de catequesi. Diu-
menge dia 4 van ser el Jordi i el Marci, i 
el dia 11 l’Aledis, el Biel i la Ylenia. 

Va ser en dues cerimònies familiars, 
amb les persones més properes de les 
nenes i els nens, respectant sempre 
les mesures de seguretat. La comuni-
tat dóna la benvinguda a la colla dels 
amics de Jesús a totes i tots. 

Igualment, el passat dimecres 14, 
va començar el curs de catequesi, 
descobrint el significat d’”Acollir-te” 
i totes les coses que podem desco-
brir en el dibuix que ens acompan-
yarà tot aquest curs. 

El dijous 22 d’octubre va 
començar el grup de pre-
gària. Com sempre, serà 
els dijous a dos quarts 
de nou. És un espai obert 
on tota la comunitat està 
convidada a participar 
d’una estona de silenci, 
pregària i compartir.  

LA PARRÒQUIA  
AL DIA

COMENÇA 
EL GRUP  
OBERT DE 
PREGÀRIA
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El dijous 22 d’octubre va ser el dia de les Persones sense Llar. Arrels - 
Sant Ignasi, com cada any, va sortir al carrer per denunciar que, actual-
ment, hi ha moltes persones vivint als carrers de la nostra ciutat i també 
el dret a l’habitatge, que no ha de ser un privilegi per aquells que s’ho 
poden pagar, sinó un dret garantit per a totes les persones. 

Des de la plaça Sant Francesc fins a la plaça Paeria es van poder llegir 
missatges de denúncia i reivindicació, agrupats sota el lema “No tenir 
casa mata”. L’acte va acabar amb la lectura del manifest. 

LA COVID-19  
NO ENS ATURA

Malgrat tota la situació incerta, les classes de llengua a la parròquia van 
començar el dilluns 26 d’octubre. Degut a la Covid, moltes persones que 
feien de voluntàries no han pogut seguir la seva tasca perquè són de 
col·lectius de risc. De la mateixa manera, s’ha hagut de reduir a la meitat 
el nombre d’alumnes de cada classe per tal de respectar les distàncies de 
seguretat. 

Comencem amb la il·lusió de seguir estant al servei de les persones 
amb qui vivim i convivim, també les nouvingudes, per fer de la nostra 
ciutat un espai d’hospitalitat i d’acollida. 

Engeguem un nou curs atípic, però 
confiant i amb moltes ganes de sen-
tir-nos acompanyats i acompanya-
des, també en temps d’incertesa. La 
comunitat de Sant Ignasi de Loiola 
posa en marxa l’activitat de la ma-
joria de grups parroquials per poder 
viure, també ara, la fe en comunitat. 

I tot ho fem respectant les normes 
i premises que se’ns donen per poder 
fer-ho tot amb les condicions que 
garanteixin la seguretat de tothom: 
distància entre persones (als bancs 
de l’església estan marcats els llocs 
que es poden ocupar), higiene (tro-
bareu gel hidroalcohòlic a l’entrada i 
sortida de tots els espais), grups re-
duïts (a l’entrada de cada espai hi diu 
el nombre màxim de persones que 
poden ocupar-lo) i ventilació. 

*) Davant les mesures anuncia-
des el 29 d'octubre, per la Gene-
ralitat de Catalunya, les activitats 
presencials de les catequesis i vida 
de grups (alfabetització, curs bíblic, 
vida creixent, esplai, guitarra, revisió 
de vida...) queden suspeses durant 
15 dies. 

S'anima a la comunitat a seguir 
de forma telemàtica les seves tro-
bades. Les celebracions de l'euca-
ristia es mantenen en els horaris 
habituals (pàg. 2), amb l'aforament 
reduït al 30%. 

CIUTAT D’ACOLLIDA: COMENCEM 
LES CLASSES D’ALFABETITZACIÓ

DIA DE LES PERSONES  
SENSE LLAR



parròquia… per sort m’he trobat així 
des de que he entrat a la companyia. 
El pitjor, no sabria què dir, ara per ara. 
El més sorprenent, i la comunitat està 
esperant a que ho digui, és que des-
prés de vint anys, torno a conduir i 
l’Alexis em fa agafar el cotxe cada dia 
per anar i tornar al Claver. Pel món 
no té importància, però per mi és ben 
sorprenent. 
→ Com va ser aquesta experiència 
de Pasqua Jove?

Vaig ser-hi de pre-novici, quan 
el Dani Cuesta estava aquí. Vaig es-
tar durant la pre-pasqua, on vaig fer 
un cop de mà. La Pasqua la vaig viu-
re amb els pre-novicis i només vam 
compartir amb tothom els oficis. Mai 
havia estat en una Pasqua Jove. 
→ Mai? Com era la teva vida de fe 
abans d’entrar a la companyia? 

La meva realitat d’església era la 
d'una parròquia al centre de Barcelo-
na amb gent molt gran. Quan li pre-
guntava al mossèn per grups de joves 
em mirava com si li parlés d’una altra 
realitat. Mai he viscut grups de joves, 
d’universitaris. Imagineu-vos arribar 
a la Pasqua: vaig pensar “tant de bo ho 
hagués conegut abans”. Em sorprèn 
molt veure tanta gent tan jove com-
partint la fe. Una missa com la de dis-
sabte a la tarda jo no l’he viscut mai. 

→ Recent arribat a Lleida… per 
primer cop? 

Hi havia estat un parell de cops 
abans. Quan era petit, de passada, un 
dia tornant d’un viatge a Saragossa, 
vam parar a dinar. Potser per la boira 
ens vam despistar, però recordo ha-
ver anat a la Seu Vella i poca cosa més. 
La segona vegada, fa cinc anys, com a 
pre-novici a la Pasqua Jove de Raimat, 
però només vaig fer parada a la parrò-
quia. Havia d’arribar durant el confina-
ment de l’estiu i tot es va anar retras-
sant, així que finalment vaig arribar el 
dia abans de començar el curs. 
→ Explica’ns quines són les 
tasques que fas.

Uf! Faig moltes coses! Al col·le-
gi Claver estic fent de tutor a primer 
d’ESO i també a segon donant llen-
gua. Em passo el dia al cole. A la pa-
rròquia hem començat catequesi de 
confirmació, acompanyo el grup dels 
Amics del Jose, acompanyo als nens i 
nenes de la missa de dissabtes. Ajudo a 
la missa dels diumenges al matí, sopo 
una nit al pis d’Arrels… i més coses que 
segur que aniran sorgint.
→ I de tot això, ens podries explicar 
què és el millor, el pitjor i la cosa 
més sorprenent que t’has trobat?

La millor és sentir-me a casa a tot 
arreu: a la comunitat, al col·legi, a la 

AMB LLUÍS ARGILA, SJ

El Lluís Argila és el jesuïta 
més novell a la comunitat de 
Lleida. Ell és advocat, nascut 
a Barcelona fa 38 anys i mig. 
Ara, arriba com a mestret en un 
moment sociosanitari ben atípic: 
la crisi de la Covid-19. El mes 
de setembre va arribar, des de 
Roma, on ha estudiat filosofia.

→ Però com arribes a la companyia? 
Uf!! Ja pensava que no m’ho pre-

guntaríeu! Vaig estar a Veneçuela fent 
d’advocat al Servei Jesuïta als Refugiats, 
vaig anar a veure la meva parella d’ales-
hores, que feia un Volpa allà. Un noi de 
Pamplona que hi vivia em va començar 
a passar llibres sobre els Jesuïtes i allà 
vaig conèixer la companyia.

Jo sempre havia viscut una vida de 
fe molt solitària, amb una família poc 
practicant. Mai havia anat a un col·le-
gi religiós, el meu amic més creient és 
angòstic. Aquest era el meu món. La 
veritat és que jo sempre he sentit voca-
ció pel sacerdoci, però em qüestionava 
per tot el que m’envoltava. Però al final 
mira, el provincial d’aleshores ja m’ho 
va dir: és curiós com tenint la parrò-
quia davant de casa, vas haver d’anar 
a l’altra punta del món per conèixer la 
teva vocació. 
→ Si que és curiós… 

Sí, l’altre dia els deia a un dels grups 
de joves que tenir un grup amb qui 
compartir la fe, per mi és molt maco, 
una cosa que s’ha de cuidar molt. 
→ Per anar acabant, quin missatge 
llençaries a la comunitat de la 
Parròquia de Sant Ignasi de Loiola 
de Lleida? 

Els diria que ens deixem sorpren-
dre per Déu. Jo hi ha moltes coses que 
no m’esperava i m’estan sorprenent 
(més enllà de conduir el cotxe) i que la 
parròquia es deixi sorprendre amb mi. 
Cada persona és un món, cada mestret 
és un món i mig. Vinc de novato per 
aprendre i estic obert a tot. Perquè al 
final és Déu qui ens sorprèn a través 
d’uns i altres i si alguna cosa he après 
en aquests anys a la companyia, és que 
Déu no deixa de sorprendre’ns.  

“SI ALGUNA COSA HE APRÈS EN AQUESTS ANYS  
A LA COMPANYIA ÉS QUE DÉU NO DEIXA  

DE SORPRENDRE’NS”


