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DE LA PARRÒQUIA  
SANT IGNASI DE  
LOIOLA DE LLEIDA
NOVEMBRE 2021

COMUNITAT ENFORA. COMUNITAT DE COMUNITATS. 
COMUNITAT EN XARXA: AMB QUI GENEREM SINERGIES? 
SOM GOTA D’AIGUA QUE, SUMANT-SE, FA OCEÀ I GRA  
DE SORRA QUE, SUMANT-SE, FA DESERT.
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DIJOUS 11 DE NOVEMBRE 

→ 19:00h / Parròquia 

INICI ESPAI OBERT  

DE PREGÀRIA

DILLUNS 15 DE NOVEMBRE 

→ 19:30h / Parròquia 

PRESENTACIÓ LLIBRE  

AMOR QUE CREMA 

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE PRIMER DIUMENGE 
D’ADVENT

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE → 20:30h / Parròquia 
“EL MESSIES DE HAENDEL: VIURE EL MISTERI DE NADAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA”.DIMECRES 1 DE DESEMBRE → 20:30h / Parròquia 

“LA 9A SIMFONIA DE BEETHOVEN, CIM MUSICAL PER LA  SOLIDARITAT UNIVERSAL”

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: Neus Sabaté 
Col·laboren: P. Roger Torres, Equip 
Ecoparròquies, David del Blanco, 
Ares Mateus, Ramon Vicens, Enti-
tats en xarxa, Equip Espiritualitat

L’ACTUALITAT  
EN 4 TUITS 

ARRELS SANT IGNASI  
@arrels_stignasi

Avui hem sortit al carrer per dir:  Ningú 
sense llar. No cal explicacions, no cal 

discursos, senzillament Ningú dormint al 
carrer. #NinguSenseLlar 

ESPIRITUALIDAD IGNACIANA  
@eignaciana

“Después de la vida de Cristo, ninguna otra 
me ha conmovido tan profundamente 
como la de Pedro Claver” (León XIII).  

La vida del “esclavo de los esclavos” sigue 
invitándonos a ver a Cristo en los que sufren, 

para más amarle y servirle.

MATEO AVENTÍN  
@ mathew_avva

Ens passegem pel Banc [d’Aliments] 
per veure la tasca que s’hi fa i expliquem 
com fem front a la doble missió de lluita 

contra la pobresa i el malbaratament 
alimentari. En acabar, el mateix noi:

- I jo, podria ser voluntari?
Transformar també passa per ajudar  

a canviar la mirada.

LAURA MOR 
@laurapiula

Per a desmemoriats #hospitalitat

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".

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.

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

DIMECRES 17 DE NOVEMBRE → 20:00h / Parròquia  
EUCARISTIA MEMORIAL AL JOAN SUNYOL I DELS 

DIFUNTS D’ARRELES
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EDITORIAL LA INTEGRAL PERFECTA

Hi ha un passatemps per a nens i nenes 
que consisteix a enllaçar uns números fent 
un traç, al final en surt un dibuix. Seguint 
aquesta idea podríem preguntar-nos, en 
acabar el dia, quin dibuix sortiria si resse-
guíssim totes les passes que hem fet durant 
la jornada. Posem un exemple: hem sortit de 
casa, un punt. Hem passat davant del forn, 
segon punt. He passat per davant d’aquella 
bústia de correus i m’he trobat a tal persona, 
tercer punt. Davant del súper he vist aquell 
captaire, quart punt. Més amunt m’he fixat 
en aquell avi que acompanyava el seu net a 
l’escola, cinquè punt... De tot el que vivim, ja 
sigui de forma activa o passiva, en recollim 
emocions, ens despertem passions i al final 
del dia ens podem preguntar, què integra tot 
el meu viure? On ha ressonat més el meu 
cor? Perquè allí on tenim el cor tenim el 
nostre tresor, diu l’evangeli. Doncs, sí, què 
integra avui el meu viure?

De forma semblant, la comunitat al cap 
de la setmana ha fet moltes coses: alfabetit-
zació d’adults, neteja de les sales, curs bíblic, 
grups de revisió de vida, grups de pregària, 
catequesi d’infants, grups de confirmació i 
de joves, grups de vida creixent, acompanya-
ments als exercicis, curs de guitarra, acollida, 
catequesi especial, esplai... una gran varietat 
de persones en edats, condicions de vida, 

religions, pensaments. I hom es podria pre-
guntar, què integra tot aquest viure? L’Ignasi 
Salat, físic de professió, un dia em va donar 
la resposta tot cofoi en acabar la missa del 
dissabte: “aquesta celebració és una integral 
perfecta!”.

Sí, l’Eucaristia és aquell moment que inte-
gra tots els elements del nostre viure, ja sigui 
a nivell personal com a nivell comunitari. En 
el cas de la vida comunitària encara és més 
sorprenent. Per què com pot una celebració 
aplegar-nos a totes i tots essent tan diversos? 
Al voltant de cada Eucaristia es constitueix 
i es reconeix una comunitat. I és bonic per-
què els quaranta minuts que passem junts 
compartint pregària, escolta de la paraula, 
cants ens sentim convocats per Crist i ani-
mats per un mateix Esperit. I en l’eucaristia 
es dona allò del principi gestàltic en què el 
tot és més que la suma de les parts. Un tot 
que comença ja mentre ens anem trobant 
de camí i continua en sortir, en aquells mo-
ments que ens preguntem el “com esteu” i 
comentem els sopars de duro de la setmana. 
És bonic contemplar una comunitat que sap 
viure, celebrar i servir moguda per l’Esperit. 

 
P. Roger Torres, rector
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El 23 i 24 d’octubre vam poder participar a la 1ª 
assemblea de la Plataforma Apostòlica, amb 
l’Enric Puiggròs, el seu delegat, al capdavant. 
Nosaltres vam participar-hi en representació 
de MAG+S Lleida, i estàvem envoltades de 
gairebé una cinquantena de persones més. Allà 
vam trobar-nos amb molta gent diferent que 
venien a representar el seu àmbit i la seva rea-
litat a l’assemblea: equips directius de diferents 
escoles, universitats i del tercer sector, Supe-
riors de comunitats de jesuïtes, representants 
de Cristianisme i Justícia, CVX i representants 
de joves d’altres comunitats de Catalunya.

L’objectiu del cap de setmana era poder 
comentar i compartir ressons i vies d’acció al 
voltant de les quatre preferències apostòliques 

universals que els jesuïtes es marquen per 
poder treballar durant aquests anys. Recor-
dem-les:

1) Mostrar el camí cap a Déu a través dels Exer-
cicis Espirituals i el discerniment.

2) Caminar amb els exclosos: caminar amb els 
pobres, els descartats del món, els vulnerables en 
dignitat en una missió de reconciliació i justícia.

3) Acompanyar als joves al camí: acompanyar 
als joves a la creació d’un futur esperançador.

4) Cuidar de la nostra Casa Comuna: treballar 
per la protecció i renovació de la creació de Déu.

Poder debatre amb persones procedents 
de diferents àmbits (social, pastoral, educació 
i universitat) ens va permetre fer-nos consci-
ents que tenim molt camí per recórrer. A més 
a més, vam veure com en la nostra vida parti-
cular i en la vida dels grups en què participem, 
les quatre preferències són molt presents i 
demanen la nostra mobilització.

I després de tot, el més bonic va ser poder 
compartir espais distesos amb persones molt 
diferents i veure que al final hi ha un objectiu 
comú que ens fa reunir i treballar plegades. 
Compartir les menjades, el ressopó, les pre-
gàries o l’eucaristia ens va demostrar que Qui 
ens aplega a taula és el mateix. 

David del Blanco i Ares Mateus

Va ser tot un exercici de participació ober-
ta a tota una pluralitat de persones, per tal 
d’elaborar un Projecte Pastoral del conjunt 
de les Institucions i Obres que la Companyia 
de Jesús té escampades per Catalunya per 
dialogar i treballar les Preferències Apostò-
liques Universals (PAU). Com a experiència 
la valoraria molt positiva:

En primer lloc, pel gran exercici de la Com-
panyia per escoltar i sentir el màxim de veus 
diverses per tal de mirar d’adaptar, actualitzar 
i renovar el missatge per arribar al màxim de 
persones en el món actual que ens toca de viure.

En segon lloc, per l’exercici de partici-
pació i transparència, que és el primer cop 

que es fa, tant en les reunions de grups com 
en les postes en comú, el que sens dubte 
contribueix al fet que et sentis més prota-
gonista i implicat

I, en tercer lloc, per l’ambient que es va 
viure, que va potenciar el sentit de pertinen-
ça al Projecte Apostòlic de la Companyia de 
Jesús, i que va emfatitzar que no només és 
una tasca a portar a terme pels jesuïtes, sinó 
que va quedar molt clar que els laics cada cop 
hi tenim un paper més important i vital, el 
que ens manca és creure’ns i empoderar-nos, 
implicant-nos cada cop més. 

Ramon Vicens

DAVID DEL BLANCO, 
ARES MATEUS I 
RAMON VICENS

ASSEMBLEA DELS JESUÏTES  
A CATALUNYA

↓ Delegació lleidatana  
a l’assemblea de la 
Plataforma Apostòlica.
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→

COMUNITAT  
EN XARXA
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Ser granet de sorra enmig del desert. Gota 
d’aigua en un oceà. Un ocell enmig d’una 
bandada o un peix nedant al mig d’un banc. 
Un minut dins d’una hora, un segon dins 
d’un minut. Una estrella enmig de l’univers. 
Comunitat de comunitats, societat de 
comunitats. 

Això és Sant Ignasi: una parròquia que forma 
part d’una societat i vol obrir les portes per ser 
casa de tothom. 

En aquest número del Truc hem volgut parlar 
amb entitats, associacions i demés persones 
que, agrupades, treballen per fer societats on 
tothom senti que en forma part. Hem parlat 
amb elles perquè ens expliquin quina és la 
tasca que fan i en quin moment han coincidit 
amb la parròquia, tot creant xarxa i formant 
una societat de comunitats que fan una gran 
comunitat humana. 
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→

CÀRITAS DIOCESANA DE LLEIDA

Què fa l’entitat? Càritas és part de l’acció social de l’Església Catòlica. A la diòcesi 
de Lleida treballa amb persones i famílies en situació de vulnerabilitat, treballant per 
la justícia, la dignitat i la igualtat.

Quina vinculació teniu amb la parròquia? Sent Església, treballem amb l’Evan-
geli com a model i, per tant, la relació és fàcil i senzilla i el treball és per un mateix 
objectiu. La vinculació és constant i directa per poder arribar a aquelles persones qui 
ho necessiten de la manera més eficient.

Una activitat que feu amb la parròquia... Amb la parròquia de Sant Ignasi s’ha 
treballant en l’àmbit de les classes de llengua, on s’hi ha derivat persones que n’han 
estat alumnes i també amb el refugi per a persones temporeres a la ciutat de Lleida. 
La primera proposta és per aquelles persones estrangeres que volen aprendre català 
o castellà. La segona proposta és la demostració clara que el territori necessita un 
espai acollidor i una ciutat hospitalària per donar resposta a la realitat dels temporers. 
Després de dos estius de dur-ho a terme, hem demostrat que amb la suma d’esforços i 
el treball en xarxa és possible que totes les persones es puguin sentir part de la família 
que és la humanitat. 

En què ens beneficia el treball en xarxa, ser comunitat de comunitats? Ser co-
munitat de comunitats és posar, cadascú des de la seva posició, un granet de sorra per 
fer el món un lloc millor. La suma dels esforços de cada persona o cada entitat teixeix 
aquesta xarxa que, precisament, ajuda a que cap persona caigui al buit.

JESUÏTINES D’ALCARRÀS

Qui sou? Una Congregación Religiosa de las Hijas 
de Jesús, que vivimos en Alcarras.

Quina vinculació teniu amb la parròquia? La vin-
culación que tenemos con la parroquia fundamental-
mente es el modo de concretizar nuestro seguimiento 
a Jesús y nuestro modo de estar en el mundo, desde 
la espiritualidad ignaciana.

Una activitat que feu amb la parròquia... En 
este momento una actividad muy significativa, la de 
acompañar en el proceso de los Ejercicios en la Vida 
Cotidiana. Como dice San Ignacio “Los ejercicios son 
todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir 
y entender, ...”; y otra la participación en el Consejo de 
Misión SJ Lleida. 

En què ens beneficia el treball en xarxa, ser co-
munitat de comunitats? En percibir que trabajar en 

“red” amplía la mirada, invita a escuchar las visiones 
que tienen otras personas, ayuda a “salir” y a abrirse, 
experimentando la riqueza de la diversidad y cómo 
Dios se hace presente en la COMUNIÓN.

PLATAFORMA FRUITA  
AMB JUSTÍCIA SOCIAL

Què fa l’entitat? Defensa dels drets humans 
i observació del seu compliment en relació a les 
persones temporeres de la campanya agrària. 
Realitza accions de suport, acompanyament, 
assessorament i denúncia.

Quina vinculació teniu amb la parròquia? 
Des de l’inici de la nostra creació hem compartit 
preocupacions, informacions i accions per tal 
de millorar l’atenció a les persones temporeres 
en situació de sense llar.

Una activitat que feu amb la parròquia... 
Acollida de persones temporeres a la parròquia 
on realitzem informació i assessorament sobre 
drets humans i drets laborals a les persones 
allotjades. 

En què ens beneficia el treball en xarxa, ser 
comunitat de comunitats? Amplia horitzons 
i amplifica el discurs dels drets humans a la 
població, permet optimitzar recursos i millorar 
les actuacions de protecció i acompanyament 
de les persones treballadores en situació de 
sense sostre.
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COL·LEGI CLAVER

Què fa l’obra? Jesuïtes Lleida — Col·legi 
Claver Raimat és una escola que té alumnes 
desde P3 fins a 2n de Batxillerat.

Quina vinculació teniu amb la parròquia? 
Com a obra de la Companyia de Jesús tenim 
vinculació amb la parròquia en tant que ens 
nodrim de la mateixa espiritualitat i compartim 
missió. Això vol dir que tenim trobades entre 
els responsables d’ambdues entitats per avançar 
junts, compartir projectes, reflexionar i, en al-
guns casos dissenyar activitats conjuntament.

Una activitat que feu amb la parròquia... 
Desde els nostre centre, compartim la formació 
dels adolescents per la preparació a la confir-
mació de manera conjunta amb la parròquia. 

En què ens beneficia el treball en xarxa, 
ser comunitat de comunitats? Tot i que som 
entitats germanes i compartim missió, tenim 
realitats molt diferents en els nostres centres i 
aquest agermanament, ens dona una visió molt 
més global dels problemes que ens envolten. 
Per altra banda, compartir recursos també ens 
ajuda a ser molt més eficaços.

DELEGACIÓ DE CATEQUESIS - BISBAT DE LLEIDA

Què fa l’obra? La responsabilitat de ser la responsables de les catequistes de la diòcesi suposa 
haver de conèixer la realitat de la catequesi en les parròquies i les escoles. Qui són els catequistes, 
quines són les seves dificultats, en que se’ls pot ajudar, saber com estant, i en alguns casos fer una 
mica d’acompanyament. Suposa també establir una relació amb els responsables de la catequesi de 
la parròquia i parlar amb els rectors. 

I a partir de saber tot això, intentar ajudar, recolzar, acompanyar i formar en tot el que es pugui 
als catequistes per tal que tingui el seu fruit en una millor formació catequètica dels nostres infants.

Quina vinculació teniu amb la parròquia? CDurant molts anys vaig ser catequistes,  responsa-
ble de la catequesi de la parròquia i coordinadora dels catequistes de l’Arxiprestat de Gardeny. I això 
m’obligava a treballar molt amb xarxa amb les parròquies i les escoles de l’arxiprestat.

Una activitat que feu amb la parròquia... Més que amb la parròquia ha estat amb l’arxiprestat de 
Gardeny. Una vegada a l’any, al voltant de març-abril (tot depenent com queia setmana santa) fèiem 
la trobada de tots els infants de catequesi de les parròquies i escoles que pertanyen a l’arxiprestat. Ere 
un parell d’hores, un dissabte al matí. Sembla poca estona, però darrera havia molta feina de coordinar 
catequistes, possibles persones que tenien una col·laboració puntual, músics,....

En què ens beneficia el treball en xarxa, ser comunitat de comunitats? En moltíssimes coses 
ens beneficia. Una i molt important és que no treballes sol, sinó que conjuntament amb altres perso-
nes, amb les idees, els recursos, les aportacions de totes elles la feina surt més reeixida i tu et trobes 
recolzat per la resta de l’equip. 

Sempre és millor treballar en xarxa, la feina que es fa i surt cap a fora és l’èxit de la feina ben feta 
de tots, sense individualisme, sinó en grup i, també, hi ha sota un enriquiment personal amb les 
aportacions i disponibilitats de la resta de les persones que col·laboren conjuntament en la tasca a fer.  

ASSOCIACIÓ VEÏNAL  
INSTITUTS-SANT IGNASI

Què fa l’entitat? L’Associació Veïnal del 
barri Instituts-Sant Ignasi agrupa i dinamitza 
el conjunt de veïnes i veïns del barri.

Quina vinculació teniu amb la parrò-
quia? La parròquia de Sant Ignasi es troba 
dins del barri, per tant és la parròquia de tots.

Una activitat que feu amb la parròquia... 
Aquest any vam celebrar la Castanyada, jun-
tament amb un grup de joves de l’Esplai, ani-
mant i fent gresca al barri. 

En què ens beneficia el treball en xarxa, 
ser comunitat de comunitats? Ens hem 
d’ajudar uns i altres, crear xarxa i ambient 
entre les persones que vivim al barri.
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El cap de setmana del 8-10 d’octubre vam 
iniciar els EVQ del curs 2021-2022 amb un 
recés a Raimat. La participació va ser alta: 
tant d’exercitants com d’acompanyants; 
tots il·lusionats pel camí que anàvem a co-
mençar.

El lema del recés va ser: “El mirà i el va 
estimar” Mc 10,21, corresponent a l’evangeli 
d’aquell diumenge i que ens va fer sentir 
sota la mirada amorosa de Jesús aquells dies.

El recés transcorregué en ambient de 
silenci que va afavorir trobar-se amb un 
mateix i amb el Pare en profunditat.

Seguint l’esquema dels EEEE de Sant Ig-
nasi es van donar punts per pregar el “Prin-
cipi i Fonament” que en serà el fil conductor 
durant tots els exercicis.

Dissabte al vespre unes persones que 
havien fet els EVQ l’any passat van compar-
tir la seva experiència amb els exercitants 
i es va establir un diàleg molt enriquidor 
on es van exposar dubtes, pors i dificultats 
i els acompanyants també van aportar la 
seva vivència. 

Diumenge l’eucaristia, molt participada, 
va mostrar la profunditat i la riquesa de la 
pregària personal que s’havia fet de l’evan-
geli, Vam agrair al Pare els dies passats a Rai-
mat i ens vam encomanar a l’Esperit perquè 
no deixi d’inspirar-nos a tots.  

 
Equip d’Espiritualitat  

Ignasiana de Lleida

DES DE  
L’INTERIOR

RECÉS D’INICI DELS EXERCICIS  
EN LA VIDA QUOTIDIANA
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LA PARRÒQUIA  
AL DIA

Com bé sabem, la Comunitat la formem totes les per-
sones, 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! 

VOLS COL·LABORAR  
AMB EL TRUC?

FESTA DE LA  
CASTANYADA

L’octubre ha engegat carregat 
de començaments i els grups de 
revisió de vida també fan el tret de 
sortida. Va ser el passat dimarts, 19 
d’octubre, amb molta alegria per 
poder reprendre la vida comunità-
ria després de molts mesos de poca 
normalitat arran de la Covid-19. 

La celebració de la Castanya ha estat 
marcada per la col·laboració entre els 
joves de la Parròquia i l’Associació de 
veïns del Barri. La festa va aglutinar 
diferents persones que passaven i 
que gaudiren d’unes bones castanyes 
calentes, juntament amb música i 
bon ambient. 

SENSE SORTIDA: DIA DE LES 
PERSONES SENSE LLAR

El passat 28 de novembre va ser el dia mundial de les Persones 
sense Llar. La Fundació Sant Ignasi, com cada any, va sortir al 
carrer per visibilitzar aquesta realitat. L’acte va tenir lloc a la plaça 
Paeria, on es va dur a terme una performance i es va llegir el ma-
nifest, sota el lema ‘Sense Sortida’. Enguany també va col·laborar 
amb la jornada Ua1 Ràdio, que va emetre el magazín del matí des 
de la mateixa plaça, amb alguns testimonis explicant les pròpies 
vivències en directe. 

INICIA EL CURS 
DELS GRUPS DE 
REVISIÓ DE VIDA
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Alimentació  
i Sistemes  
Alimentaris (1)

Una vida Laudato Sí és qüestió de compro-
mís. Un compromís amb nosaltres mateixes, 
amb les altres i amb la nostra Casa Comú. De 
compromís amb Déu. Poc a poc ens hem 
d’anar fent conscients que la pobresa i la 
fragilitat del planeta van de la mà, i que és 
necessari anar-nos alliberant de l’esclavitud 
del consumisme per poder avançar en la 
cura de la Casa Comú.

Avui volem començar plantejant un tema 
que deixa força clar el lligam que existeix 
entre la pobresa i el planeta: l’alimentació i 
els sistemes alimentaris.

“És paradoxal comprovar que la manca  
d’alimentació la solen patir precisament 
aquells que la produeixen. Tres quartes parts 
dels pobres del món viuen a zones rurals i 
per guanyar-se la vida depenen principal-
ment de l’agricultura” – Ho escrivia el Papa 
Francesc al missatge enviat a Michal Kur-
tyka, Ministre del Clima i del Medi Ambient 
de la República de Polònia, President de la 
XLII Conferència de la FAO.

El poder del consumidor a la cadena 
alimentària és real: fa uns anys la quinoa 
o l’alvocat eren aliments gairebé únics a 
Perú, Bolívia i Mèxic, produïts a petites 
comunitats agrícoles. L’augment de con-
sum d’aquests aliments des d’Europa, ha fet 
que les zones rurals productores deixin de 
consumir-los, ja que han passat a ser massa 
cars. Les grans empreses produeixen quinoa 
o alvocat a gran escala, i els petits agricultors 
s’enfronten a un empobriment sobtat.

El Papa Francesc també ens parla de com 
s’haurien de destinar esforços a que cada 
país pogués implementar mecanismes per 
aconseguir certa autonomia alimentaria a 
través de noves maneres de consum, po-
tenciant els petits productors de proximitat. 
D’aquesta manera es preservarien els ecosis-

temes locals i la biodiversitat, i es facilitaria 
que els sistemes alimentaris fossin inclusius, 
sostenibles i capaços de proporcionar dietes 
assequibles per a tots. 

Als nostres padrins mai se’ls hagués 
acudit preparar una amanida de tomata a 
l’hivern o fer un suc de taronja a l’estiu. Els 
aliments de temporada eren els protago-
nistes absoluts de la dieta... ara generalment 
trobem a tot arreu qualsevol producte en 
qualsevol estació. Però la ciència ens demos-
tra que consumir aliments de temporada i 
de proximitat ens permet gaudir de millor 
gust i totes les propietats.

Tot allò que mengem té un impacte indis-
cutible sobre la nostra salut i la del planeta. 
La Cimera de les Nacions Unides sobre la 
Biodiversitat va alertar que el sistema ali-
mentari predominant, basat en l’explotació 
insostenible dels recursos naturals, està fo-
mentant la crisi climàtica. 

No existeix un model únic de dieta sana 
i sostenible... és cert que en alguns països és 
necessari que hi hagi una reducció signifi-
cativa en el consum d’aliments d’origen ani-
mal, mentre que en altres pot ser necessari 
un augment per acabar amb la desnutrició.

Apostar per una dieta de compromís 
amb el Laudato Sí potser implicarà revi-
sar un parell de vegades allò que estem 
comprant: l’origen del producte, l’impacte 
mediambiental que ha tingut per arribar a 
la nostra nevera, l’explotació que hi ha ha-
gut al darrere d’aquest i si preferim fer una 
compra a granel abans que triar el producte 
envasat amb metres i metres de plàstic. I 
un cop tenim el producte a casa, vetllar pel 
no malbaratament: cada any a Catalunya 
es malbaraten 35kg per habitant d’aliments 
sòlids que serien aprofitables (Agència de 
Residus de Catalunya i UAB, 2012). 

Al proper número del Truc seguirem re-
flexionant sobre el compromís que tenim 
amb el Laudato Sí a partir de l’alimentació. 
De moment, ens podem permetre una es-
tona per entrar a les nostres cuines i revisar 
quin tipus de consum tenim i quines petites 
accions podríem fer per apropar-nos cada 
cop més a un estil de vida Laudato Sí. D
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trencar la rutina on els laics escoltaven 
i acompanyaven, obeïen, feien el que el 
rector deia. Necessitem consells pasto-
rals on totes les veus siguin escoltades, on 
els laics i les laiques s’hi mullin! 
→ Com tu, precisament, que sembla 
que el bisbe Salvador s’ha tornat a 
recordar del teu nom, oi?

Sí, després d’un parèntesi de quatre 
anys per qüestions familiars i personals, 
se’n torna a “recordar del meu nom” i em 
diu que com em veig com a delegat de 
Càritas i de la xarxa d’acció social i cari-
tativa. Després d’una reflexió molt breu 
amb la meva dona, accepto. 
→ Què fa el delegat de l’acció social? 

Escoltar. Sobretot, escoltar molt. I ani-
mar i acompanyar molt. En el meu cas, 
assabentar-me de moltes coses, perquè 
sí que saps què fa Càritas o què fan les 
entitats de la xarxa, però no des de dins. 
Ara estic en un temps de maduració, en 
aquest sentit. Conèixer sobretot les Cà-
ritas Parroquials, és on estic cremant les 
naus, saber què es fa arreu del territori. 
→ També hi ha molt a conèixer 
a nivell de la Xarxa d’Entitats 
Sociocaritatives… 

Sí, moltes entitats grans que funci-
onen soles. He entrat a la recta final de 

→ Ets voluntari des de fa molt de 
temps… 

Sí, he estat implicat al grup de joves 
del Carme, en grups d’esplai i del MIJAC, 
acompanyant parelles que es volien casar 
juntament amb la Carme, la meva dona, 
fent de catequista… En aquell moment, 
el bisbe Ciuraneta inicia una remodela-
ció perquè hi hagi laics a les delegacions, 
que és el que demana el Concili Vaticà II: 
que hi hagi laics en llocs decisius. Mos-
sèn Jaume Montanya em demana de ser 
Agent Pastoral i m’hi implico, també.
→ I, en aquest context, pensen en tu 
per una de les delegacions. 

Sí, el bisbe se’n recorda del meu nom 
i em demana si vull ser el delegat d’Apos-
tolat Seglar amb el Mn. Ventura Pelegrí 
i Placid Burgues. Jo em formo, estudio 
teologia perquè penso que els agents de-
pastoral s’han de formar. Vaig presentar 
la tesina sobre el laicat, precisament, que 
sembla que és el meu tema! 
→ I que va com anell al dit amb el 
treball de Sinodalitat que i ha sobre 
la taula ara mateix.

Exacte. Crec que la base de tot això 
és saber-nos escoltar. És molt important 
saber-nos escoltar i no que un parli i la 
resta callin i obeeixin. L’objectiu, crec, és 

AMB JOAN CARLES NICUESA

El Joan Carles Nicuesa és un 
laic, casat, pare de família, 
padrí… De família creient i 
molt implicada a nivell social, 
ha entomat aquesta manera 
de veure el món: des del 
compromís i el servei. Fa pocs 
mesos ha entomat la tasca de 
Delegat de Càritas i de l’Acció 
Caritativa i Social de la Diòcesi 
de Lleida.

l’Observatori sobre la Realitat Social que 
es va fer arran de la demanda del Pla Pas-
toral. Ara el presentarem al consell Pas-
toral Diocesà i després a la Xarxa. D’aquí 
haurien de sortir unes prioritats, com el 
tema de l’habitatge. 
→ En quin sentit? 

Per exemple, fent que els rectors 
estiguin convençuts que si disposen de 
locals o pisos… ho podrien cedir a alguna 
entitat, com Arrels - Sant Ignasi o Càritas, 
i altres, que treballa amb persones sense 
llar. En certa manera, fer que els rectors 
no s’hagin de sentir amb el pes de la gestió 
dels pisos. 
→ Què diries, respecte la implicació 
de les persones vers la realitat? 

Hi ha una cosa que és evident i ens ho 
hem de gravar a foc al cor, al cap i a la pell: 
Església som nosaltres. I això és bàsic. No 
són els només mossens, l’edifici del bis-
bat, la parròquia: som nosaltres, les per-
sones. Això és el que ha de tirar endavant 
l’Església. Aquí ens hem de comprome-
tre: acompanyar les persones. Veure les 
realitats que tenim a la vora, escoltar les 
persones. Hi ha molts camps on els laics 
i laiques hauríem d’involucrar-nos-hi, 
cadascú a la seva manera i al seu grau de 
compromís. 
→ I per això la importància del treball 
en xarxa. 

Tu diràs. La imatge de la xarxa està 
molt ben trobada: els nusos de la xarxa 
han d’estar ben ferms, si no, la xarxa no 
funciona i es trenca. Els qui fem la xarxa 
hem de ser ferms, amb empenta i carisma, 
fent les coses amb sentit. Si tramem bé 
això i cadascú actua des del seu àmbit, te-
nim aquesa imatge de l’Església sent xarxa. 
També amb entitats de fora de l’Església… 
Hi ha tantes persones que treballen pels 
altres, que això és un bé de Déu, siguin 
creients o no. I per tant, cal estar al costat 
de tothom, donant resposta a qui més ho 
necessiti. Que allà on jo no arribi, pugui 
arribar-hi el de la vora, sigui qui sigui! 

“HI HA UNA COSA QUE ÉS EVIDENT I ENS HO HEM 
DE GRAVAR A FOC AL COR, AL CAP I A LA PELL: 
ESGLÉSIA SOM NOSALTRES. I AIXÒ ÉS BÀSIC.”


