DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
OCTUBRE 2021

NOU CURS, NOUS REPTES: SER COMUNITAT SOSTENIBLE,
MONITORES NOVES A L’ESPLAI, RENOVACIÓ EN L’EQUIP
DE CATEQUISTES. I ALLÒ DE SEMPRE: SEGUIR AMB LA VIDA
COMUNITÀRIA, CONTINUAR CONSTRUINT REGNE ALLÀ
ON ANEM I SER PARRÒQUIA HOSPITALÀRIA.

108

PÀG. 2

L’ACTUALITAT
EN 4 TUITS
PAPA FRANCISCO
@Pontifex_es
El cuidado de nuestra casa común es
también una vocación al respeto: respeto
por la creación, respeto por el prójimo,
respeto por uno mismo y respeto hacia al
Creador. #TiempodelaCreación

HIJAS DE JESÚS
@hijasdejesus_es
El programa @signesdelstemps
ha arrancado su nueva temporada
con una entrevista a una Hija de Jesús:
Dolores Cabello FI. Dolores es voluntaria en
Cáritas Parroquial de Alcarràs y ofrece su
ayuda a temporeros sin papeles.
¡No te lo pierdas!
https://t.co/pIPCadp7wU?amp=1

JAIME TATAY
@JaimeTatay
Cuando los creyentes creen que
tienen un contrato de exclusividad,
una posición privilegiada o un
monopolio de la fe, entonces dejan
de sorprenderse, dejan de descubrir a
Dios en lo inesperado, dejan de abrirse
a la acción del Espíritu.

ARRELS SANT IGNASI
@arrels_stignasi
T’agrada el #teatre? Busquem persones
que puguin duu a terme un taller de
teatre amb els nostres nois una tarda
(1,5 h) a la setmana. T’apuntes?
Truca o Whatsapp: 973 289 000
mail a: gestio@arrelssantignasi.cat

AGENDA
OCTUBRE
INICI DE CURS
D’ACTIVITATS
→ Parròquia
13 OCTUBRE:
ALFABETITZACIÓ
13 OCTUBRE:
CATEQUESIS
15 OCTUBRE:
GRUP DE GUITARRA
16 OCTUBRE:
ESPLAI
26 OCTUBRE:
CURS BÍBLIC

DIJOUS 14 D’OCTUBRE
→ 19:00h / Parròquia
IA
ESPAI OBERT PREGÀR
DIUMENGE 31 D’OCTUB
RE
→ 13:00h / Parròquia
MISSA MEMORIAL
ARRELS
CTUBRE
DIJOUS 28 D’O
eria
→ 10:00h / Pl. Pa
NES
SO
R
PE
CAMPANYA
SENSE LLAR

HORARI
PARROQUIAL
SECRETARIA
→ Informació, acollides...
De dimarts 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.

MISSA DIUMENGES I FESTIUS
10:00h. (castellà), 12:30h. i 20:30h.
MISSA FAMILIAR DISSABTES
19:30h.
MISSA FEINERS (DIMARTS A DIVENDRES)
20:00h.
ATENCIÓ PERSONALITZADA
→ Cal concertar visita amb
el P. Ramon Ribas o el P. Roger Torres.
Dilluns a divendres de 18:00 a 20:45h.

COMUNICACIÓ
I XARXES
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: Miquel Gracia
Col·laboren: P. Roger Torres, Equip
de Catequistes, Jordi Juvillà, Irene Llobera, Gerard Fontova, Anna
Badia, Família Sanz-Gilabert, Equip
Espiritualitat, Equip Ecoparròquies.

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".

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

LLOC WEB
→ www.stignasi-lleida.org

CORREU DE SECRETARIA
→ secretaria@stignasi-lleida.org

També et pots inscriure directament
en aquesta altra adreça:
al
http://eepurl.com/dpcvsz
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CAMINEM JUNTS
No, no em refereixo a una de les estrofes
de la cançó de “Doctor Prats”, sinó al títol
que ha posat enguany l’església catalana
fent-se ressò del sínode que s’inicia aquest
octubre i es clourà el 2023: “Per una Església
sinodal: comunió, participació i missió”. La
finalitat d’aquest procés, com diu el papa
Francesc és: “no és produir documents, sinó
«fer que germinin somnis, suscitar profecies
i visions, fer aflorar esperances, estimular
la confiança, embenar ferides, entreteixir
relacions, ressuscitar una albada d’esperança, aprendre els uns dels altres, i crear
un imaginari positiu que il·lumini les ments,
redreci els cors, doni força a les mans»”.
Sembla que la idea del papa és posar l’Església en actitud de camí: “caminar junts,
per llegir junts els signes dels temps, discernir com hem d’actuar i participar junts
de la missió”. Un camí no jeràrquic, sinó
comunitari.
Al cancell de la Parròquia tenim la imatge
d’Ignasi pelegrí, de Rafel Solanic. Té un posat
conscient (està dret) i amb peu avançat (en
actitud d’iniciar un camí). Tot el seu gest és
auster: va descalç i vestit de sac. Amb la mà
esquerra agafa el bastó i sembla disposat a

deixar la seva espasa i el seu món vell, que
sosté amb la dreta, als peus de la Moreneta.
El camí d’Ignasi, que aquest curs celebrem
el 500 aniversari, ens pot ajudar a veure
la parròquia com una comunitat que vol
caminar plegada.
Mentre estem en marxa ens podem fer
ressonar: com es realitza avui el ser comunitat que camina plegada? Què és allò que
permet a l’Església avui anunciar l’Evangeli?
Quins passos ens anima a fer l’Esperit Sant?
Comencem el curs, caminem junts!
Un any per caminar,
per alçar-nos com a comunitat
i iniciar un pelegrinatge,
en actitud de deixar-se sorprendre,
tocant de peus a terra i
d’alçar la mirada al cel,
compartir desitjos i estones de silenci,
deixant-nos fer i confiant,
oberts a Déu!
Caminem junts!
P. Roger Torres, rector

PÀG. 4

EQUIP TRUC

ELS SENTS?
NOU CURS, NOUS TRUCS!
Sembla que fos ahir quan se’ns encomanava
la tasca que constituir un nou equip del Truc i
mira: ja en fa un any. Un any de liar persones
de la comunitat a aportar els seus punts de
vista, a explicar què fem dins la parròquia i
portes enllà. Un any de fer comunitat sobre
paper per explicar allò que es va al dia a dia.
I comencem a corre cuita, com sempre, perquè ens agrada molt anar a últim
moment; però amb molta il·lusió. Perquè
demanem que ens expliquin les vivències i
les experiències i les persones que formen
part de la comunitat, responen.
En aquest Truc, presentem novetats. A
finals de curs passat es va engegar el grup
d’Ecoparròquies per sensibilitzar-nos sobre
la casa comú i la responsabilitat individual
i col·lectiva de totes i tots nosaltres. Avui es
presenten en aquest número. També, com
cada començament de curs, l’esplai rep les
novetats dins l’equip i, com sempre, és un
plaer llegir-ne les experiències d’estiu. I tam-

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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bé l’equip de catequesi de primera comunió
es renova, amb la mateixa il·lusió de sempre.
Ja veieu: tantes novetats com vida!
I després... les coses que, gràcies a Déu, no
canvien mai. Una comunitat que prega i que,
seguint el camí de Sant Ignasi, fa exercicis.
Una comunitat que es reuneix al voltant de la
taula per trobar-se i celebrar. Una comunitat
que engega els projectes d’alfabetització i
participa estretament amb els programes
d’Arrels - Sant Ignasi, sent parròquia de portes obertes i d’acollida.
Avui engeguem el segon curs de Truc
amb la voluntat d’entrellaçar totes les persones que potser no es veuen o coincideixen
en el mateix espai, però sí que es troben en
la pregària i en el sentiment comunitari. I,
com sempre, amb la invitació a participar
al Truc per tothom qui vulgui dir-hi la seva.
Som-hi!

DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
NOVEMBRE 2020

EN TEMPS D’AÏLLAMENT I FOSCOR, ENCENEM EL FOC
DE LA PRIMERA ESPELMA D’ADVENT. UNA LLUM QUE
ENS PORTA ESPERANÇA, EL DESIG DE TROBAR-NOS,
CELEBRAR I, SOBRETOT, DE VIURE EN COMUNITAT.
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DE BEN SEGUR AQUESTS DIES HAN ESTAT DIFERENTS
DEL QUE ESTÀVEM ACOSTUMADES A VIURE. EL NADAL
S’HA PRESENTAT COM UNA OPORTUNITAT DE TORNAR
A DESCOBRIR ALLÒ MÉS ESSENCIAL.

DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
FEBRER 2021

LA DONA EN TOTES LES SEVES DIMENSIONS: L’ESPIRITUAL,
QUE MIRA AL MÓN, LA CULTIVADA I LA MARE QUE
COMPARTEIX VOCACIÓ AMB LES FILLES. S’ACOSTA EL
8-M I L’ESGLÉSIA NO QUEDA ALIENA ALS MOVIMENTS
DE DONES QUE REIVINDIQUEN IGUALTAT. TAMBÉ DINS LA
NOSTRA COMUNITAT SÓN MOLTES LES VEUS FEMENINES
QUE TENEN COSES A DIR: QUE SAPIGUEM ESCOLTAR-LES!
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DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
GENER 2021

DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
NADAL 2020
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TENIR CURA DE LA CASA COMUNA ÉS TENIR CURA
DE TOTS ELS ÉSSERS AMB QUI VIVIM I CONVIVIM.
INCORPORAR L’ECOLOGIA A LA NOSTRA ESPIRITUALITAT
ENS PORTARÀ A REAFIRMAR-NOS EN EL COMPROMÍS
PER LA JUSTÍCIA SOCIAL.

DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
ABRIL/MAIG 2021

DE LA PARRÒQUIA
SANT IGNASI DE
LOIOLA DE LLEIDA
MARÇ 2021

LA VIVÈNCIA DE LA SETMANA SANTA HA CANVIAT
PER TOTHOM. VEIEM, PERÒ, L’OPORTUNITAT DE MIRAR
ENDINS I SENTIR AQUESTS DIES DE MORT I, SOBRETOT, DE
RESURRECCIÓ DES DE L’INTERIOR. PARAR I (RE)PARAR PER
PODER SER AQUEST FOC QUE ENCÉN ALTRES FOCS.
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LA PARRÒQUIA COM A PUNT DE TROBADA. ARA QUE
S'ATANSA L'ESTIU, OBRIM LES PORTES A PERSONES
TEMPORERES QUE ARRIBEN AL TERRITORI PER
TREBALLAR A LA FRUITA. PERÒ VOLEM SER COMUNITAT
HOSPITALÀRIA I ACOLLIDORA TOTS ELS DIES DE L'ANY
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DIARI D’ESTIU:
EXPERIÈNCIES A
LA MOTXILLA
→

PÀG. 6

Ju ny 2021
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Setembre 2021
Aquest estiu he tingut la gran sort de formar
part de les colònies de l’esplai Sant Ignasi
com a monitora. Fins ara, només ho havia
pogut viure des de la perspectiva d’una nena,
i ja tenia moltes ganes de viure-ho com a
monitora.
Vaig marxar de colònies amb una motxilla buida, preparada per ser omplerta amb
mil experiències, emocions, vivències...
També estava molt nerviosa i fins i tot tenia
por per si alguna cosa no anava bé. Tot i això,
vaig gaudir moltíssim i el primer dia la por
va desaparèixer en el moment en què vaig
veure als infants. Anar de colònies m’ha fet
tornar a poder veure certes coses com una
nena, amb la il·lusió i la innocència amb què
ho fan els infants. M’he omplert de positivisme, alegria i ganes de fer coses, de viure
la vida al màxim, com quan era petita. Vull
afegir que durant aquestes colònies m’he

Maria Sanz
adonat que els adults som referents per als
infants i tinc ganes de ser una bona referent,
un bon exemple a seguir.
Ara que comença el curs, se’m presenta
un nou repte, el de ser monitora de l’esplai.
Em fa molta il·lusió poder-ho ser, poder
compartir cada dissabte a la tarda una estona
amb els infants. L’única cosa que desitjo és
poder estar a l’altura, i poder deixar la meva
empremta al cor d’aquests infants tal i com
els meus monitors i monitores me la van
deixar a mi.

Gemma Gilabert i David Sanz
Ara ja fa uns quants anys que vam decidir formar una família, i això es va concretar en un casament i tres filles, per
ser exactes. Partíem d’una molt bona experiència de vida
comunitària parroquial durant la nostra infància i joventut,
i és per això que desitjàvem que les nostres filles també
poguessin gaudir d’una vivència similar.
Va ser per aquest motiu que vam anar a parar a la Parròquia
de Sant Ignasi, on hi vam copsar molt el sentiment de comunitat. Necessitàvem que les nostres filles s’hi engresquessin
també, i per això les vam apuntar a l’Esplai. Ara, després de
molts anys, podem valorar que iniciar aquest camí va ser
tot un encert. Han pogut entendre el què és pertànyer a una
comunitat, i alhora han gaudit molt, tant els dissabtes a la
tarda, com a les Colònies i Campaments de l’estiu.
Realment l’Esplai és una bona fórmula d’apropament a una
Parròquia, i al mateix temps una bona alternativa d’esbarjo i
educació en el lleure. Ara bé, res d’això seria possible sense
uns monitors i monitores que incansablement preparen activitats originals, ens cuiden els fills/es i al mateix temps es
converteixen en un referent important per l’infant i el jove.
Per tant, només ens queden paraules d’agraïment i esperem
poder retornar algun dia, a l’Esplai i a la Parròquia, tot el que
ens han donat i ens dona generosament. Bon curs d’Esplai!!
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LA PARRÒQUIA
AL DIA
INICI DE CURS
DE LA MISSIÓ JESUÏTA
A LLEIDA
El dissabte 25 de setembre iniciàvem el curs
de la Plataforma Apostòlica de Catalunya i
de la missió Lleida, acompanyats del P. Enric
Puiggròs, sj. Una trobada inicial per exposar i
recollir el treball fet en els eixos d’espiritualitat,
hospitalitat, joves i ecologia.
Alhora, es van presentar les diferents activitats proposades en motiu del 500 aniversari
de la conversió de Sant Ignasi, les quals tindran
com a punt clau una eucaristia a la Sagrada
Família de Barcelona, el 12 de març.
Durant l’eucaristia d’enviament amb la que
es va tancar la tarda, també es van celebrar els
25 anys de Jesuïta del nostre rector, P. Roger
Torres. D’altra banda, el jesuïta Joan Morera
va rebre el ministeri d’acòlit.

CONEIXES LA NOVA
SECRETÀRIA?
Si heu començat a venir per la parròquia aquests dies
haureu vist que tenim una nova persona al despatx de
secretaria, realitzant diferents tasques de gestió i acollida.
És la Núria Campo, qui porta ja molts anys vinculada a
l’Esplai i els grups de joves de la parròquia.

VOLS COL·LABORAR
AMB EL TRUC?
Com bé sabem, la Comunitat la formem totes les persones, una a una. Per això, el
vol ser una eina que
ens ajudi a compartir, reflexionar i fer-nos actuar, tot
donant veu a les persones que en formem part. Si tens
alguna cosa a dir, vols expressar-te escrivint, dibuixant,
a través de la fotografia... El
també és Comunitat!

COMENÇA EL CURS
PER ALS MÉS JOVES
Un curs més, comencen
les activitats per als més
joves de la parròquia. L’esplai, el grup de guitarres,
la catequesi d’infants i de
confirmació donen el tret
de sortida amb moltes ganes d’acompanyar als més
joves de la comunitat a fer
camí al costat de Jesús i a
construir societats més
justes. Si encara no us hi
heu apuntat, no espereu
més i passeu per secretaria, que encara hi sou a
temps!
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El mes de febrer d’enguany, es va constituir
aquest nou grup de treball parroquial, per
donar resposta a un dels eixos estratègics de
la nostra Comunitat Parroquial pels pòxims
anys “La cura de la Casa Comuna”, en sintonia amb també una de les prioritats de la
Companyia de Jesús i també en línia amb la
preocupació del Papa Francesc per aquest
tema, i sobre el que versa l’Encíclica el passat
maig de 2015, “Laudato Si”.
L’any 2016 el Papa Francesc envia un clar
missatge a l’Església i a tota la societat, de
lluitar per la cura de la Creació: https://www.
youtube.com/watch?v=y9ow_viKCUw
En ell parla per primera vegada de la cura
de la Casa Comú, en què ja no només parla
de la cura de la terra, sinó que parla d’un nou
enfocament, de com la pobresa i la fragilitat
del planeta estan íntimament lligades i necessiten una altra manera d’exercir l’economia i el progrés, alliberant-nos de l’esclavitud del consumisme, i a partir d’aquí demana
que cuidem de la creació, de la Casa Comú.

DOSSIER > ECOPARRÒQUIES

Queda en aquest missatge clar que no hi
ha dues crisis: una climàtica o mediambiental i una altra social; sinó que estan relacionades de manera indestriable, i que lluitar
per la cura de la Casa Comú, és lluitar per la
justícia social.
A partir d’aquest missatge Justícia i Pau
inicia el Projecte “Xarxa de Parròquies Ecosolidàries”, amb l’objectiu de que les institucions cristianes animin a la conversió
ecològica integral i esdevinguin un espai on
experimentar un nou estil de vida, assumint
les aportacions de l’encíclica Laudato Si’.
Ho fa treballant una nova mirada, una
espiritualitat ecosocial, buscant nous estils
de vida i amb un arrelat compromís social,
treballant per una societat més justa, solidària i respectuosa amb la natura.
En plena pandèmia es va fer el llançament
de la web d’Ecoparròquies i la nostra Parròquia
s’hi va adherir tot seguit el mateix any 2020. És
arran d’aquesta adhesió que a la nostra comunitat parroquial es va pensar a crear un grup de
treball en la línia d’Ecoparròquies per mirar de
com dins la comunitat podem tractar aquest
tema, i d’acord amb un dels eixos estratègics
pel proper quinquenni que és “La Cura de la
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Casa Comuna”, i a partir d’aquest compromís
de la comunitat que va néixer l’equip de Ecoparròquies que avui us presentem.
És un grup transversal composat per sis
persones d’edats i orígens diferents dins de
la comunitat, i com hem dit ens vam començar a reunir el passat febrer, des de llavors hem fet tot un treball intern de sensibilització entre nosaltres, visualitzant diversos
vídeos per anar captant què vol dir el Papa
en la seva encíclica i com ho podem portar al
terreny del nostre dia a dia, i de com també
podem aplicar una Ecologia Integral en les
nostres vides.
Una vegada feta aquesta 1a tasca interna
com a grup, creiem que ha arribat el punt
en què hem d’exterioritzar a tota la comunitat com poder portar a terme l’Ecologia
Integral, tant a nivell individual de cadascú
com a nivell comunitari, en totes les preses
de decisió i com ho podem fer d’una forma
transversal que abasteixi tot el nostre fer.
La primera acció pensada és compartir i
generar en aquesta nova secció del Truc tot un
procés de sensibilització a tota la comunitat;
mentre que, d’altra banda, estem també pensant de cara a les més joves principalment,
fer-ho per altres vies. La idea és anar passant
informació per tal d’anar-nos sensibilitzant
tots com a comunitat i també a nivell personal,
ja que considerem que sense aquesta sensibilització prèvia, que ens arribi als cors i no
només a la ment, no podem fer cap altre pas.
Continuem ....

AMB JORDI JUVILLÀ

→ Com definiries això d’Hospitalitat?
És molt fàcil si es contraposa amb una
altra paraula: “hostilitat”. Tot el que no significa hostilitat, representa ser hospitalari: estar pendent de les demés persones,
ajudar en allò que faci falta, obrir les portes, facilitar la integració... A Arrels, s’ha
encarat molt a persones nouvingudes a
la nostra societat.
→ Parlar de societat és molt ampli... on
trobem hospitalitat dins la comunitat?
A les classes de llengua i amb els nens
i nenes i les seves famílies. Tant a les classes de llengua com a l’esplai, es van detectant altres necessitats: alfabetització i
l’esplai La Plaça són dues portes d’entrada i, a partir d’aquí, podem atendre altres
necessitats, ja sigui des de la parròquia
o Arrels o derivant-los a altres entitats.
→ Parla’ns una mica de les classes
de llengua.
Aquest curs tenim totes les places
plenes. Comencem el 13 d’octubre, dos
dies a la setmana al matí, perquè les
mares i pares deixin els fills a l’escola i
després puguin anar-los a recollir: tenim en compte la conciliació. I després,
també la temporada al camp, perquè
quan busquen feina a la fruita deixen
de venir a classe.

→ I més enllà d’aprendre l’idioma...?
És un punt de trobada. Moltes dones
fa molts anys que venen, però no observem una millora perquè, en el seu cas,
la seva millora és, simplement, poder
venir i socialitzar i estar amb altres persones. La classe és l’excusa. Hi ha gent
que sí, que ve a estudiar i a aprendre’n
per poder-se comunicar o fer papers i
després un grup més de socialització:
tothom hi és benvingut i ens sembla bé
tenir aquestes dues funcions!
→ Com és la gent que ve a
alfabetització?
Entre alumnes, vam comptabilitzar
28 nacionalitats diferents, la gran majoria del nord d’Àfrica. Més de la meitat
són dones, que no és massa habitual,
que les classes siguin mixtes. Els professors són persones voluntàries, que
estan satisfetes, perquè l’alumnat és
molt agraït i la relació fluida entre els
professors i els alumnes ajuda a descobrir altres necessitats.
→ I la parròquia també va ser
espai d’acollida per a persones
temporeres. Com va ser això?
I va ser molt bonic. Jo no m’ho esperava. L’any passat va ser un refugi petit,
van passar 19 persones i enguany, ens

“INTERESSEU-VOS PER LES DIFERENTS
REALITATS, SEMPRE HI HA ALGUN LLOC
ON PODER IMPLICAR-SE!”

El Jordi Juvillà, que va nàixer a
Balaguer, treballa a Arrels - Sant
Ignasi. Fa gairebé 17 anys que
es dedica al món de l’educació
social i, entre d’altres, està dia a
dia a l’àmbit d’Hospitalitat de la
Fundació.

va agradar tant l’experiència de la proximitat que vam voler repetir. Ens coneixíem entre tots i les relacions eren
molt properes. Tota la comunitat s’hi va
bolcar molt: per atendre’ls a la consigna,
per preparar el sopar, per quedar-se a
dormir... Aquest projecte va ser entre la
parròquia i Arrels Sant Ignasi, Càritas,
Creu Roja i Fruita amb Justícia Social.
→ També has parlat d’infants i
famílies...
Al Secà de Sant Pere hi ha l’esplai La
Plaça. Al barri hi ha les famílies de tota
la vida i, com que és un barri allunyat,
els preus del lloguer són més barats,
i s’hi ha instal·lat moltes famílies migrades. No hi ha una bona integració:
malgrat hi ha activitats comunitàries,
hi ha diferència entre aquests grups.
Però hem vist que entre els nens no hi
ha distinció: juguen entre tots.
→ I doncs...?
A l’esplai van començar els nens i
nenes, sobretot, africans. Però amb el
temps, les famílies de tota la vida han
vist que és un recurs bo i que es pot
aprofitar i que tothom hi té un espai
de convivència. També hem creat un
espai educatiu de reforç escolar per a
totes les nenes i nens qui ho necessitin
i un taller de conversa en català per a
mares, una necessitat que vam detectar
mentre els nens feien esplai.
→ T’agradaria enviar un missatge a
la parròquia?
Que estiguin pendents a les crides
que es fan. Des de la necessitat de fer
durant l’any fins a crides puntuals o recollides diverses. Interesseu-vos per les
diferents realitats, sempre hi ha algun
lloc on poder implicar-se!

