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La canoa és orientada cap a 

Crist, però aquest Crist, on ens 

porta? I aquí comencem a fer 

pluja de respostes. Ens porta cap 

al Pare, cap a tenir cura dels 

altres, a tenir també cura de la 

Casa Comuna, a ser llum per als 

qui viuen a la fosca, a portar 

vida, a... Finalment, des del 

darrer banc de l’Assemblea una 

persona ens diu: “aquesta 

canoa és salvació”. Celebrem 

que portem 43 anys somiant i 

remant. I que ho fem junts, 

diversos en pensaments i en 

edats. I la parròquia té vitalitat 

perquè els grans continuen 

acompanyant des de la 

proximitat, perquè els joves hi 

tenen un lloc on poder donar la 

seva força, i perquè junts 

imaginem i somiem com fer 

d’aquest possible que la 

Parròquia esdevingui un lloc bo, 

un lloc de construcció de Regne 

de Déu. 

P. Roger Torres 

Rector 

PARRÒQUIA DE SANT IGNASI DE LOIOLA—LLEIDA Gener 2020 

H 
i ha una petita història 

d’un jove de les illes Sa-

moa, a Indonèsia, que 

diu que els de la seva terra sur-

ten junts a feinejar al mar amb 

canoa, ancians i joves. Els grans 

ajuden a mantenir el sentit de la 

navegació, tot interpretant la 

posició dels estels. Els joves re-

men amb força imaginat el que 

els espera més enllà. Els ancians 

tenen somnis, acompanyen i 

guien. Ho podrien fer des de la 

distància, fent classes magistrals 

d’orientació o des de dins de la 

mateixa canoa, en el mateix 

viatge. Aquesta història, que  la 

recull el Papa Francesc d’una 

de les aportacions fetes al síno-

de dels joves, ens serveix per 

explicar com veiem la nostra 

comunitat cristiana que és la 

Parròquia. 

La Parròquia és com la 

canoa on petis, joves i grans 

compartim la vida junts. Dins de 

la celebració de l’aniversari de 

la Parròquia ens preguntàvem, i 

aquesta canoa, cap a on va? 

mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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 CONSELL PASTORAL 

Volem ser una comunitat 

d’espiritualitat ignasiana oberta, 

acollidora i inclusiva, i això vol dir 

que volem aportar bona nova 

als desvalguts, per aprofundir en 

la fe i celebrar la vida, amb 

fidelitat creativa a l’església, 

amb esperit obert i crític al mon, 

i esdevenir Regne de Déu, que 

és el somni de Jesús en el nostre 

món 

Això seria una part del treball, 

nosaltres som això, però i d’aquí 

tres o cinc anys; quines idees 

claus hi ha per treballar aquests 

aspectes i trobar un resultat a fi 

de no caure en la inèrcia. Volem 

que la comunitat avanci cap 

a.... i d’aquí tres anys poder fer-

ne una valoració a veure si hem 

assolit allò proposat. 

Alguns membres del consell 

realitzen aportacions en aquest 

apartat, en el sentit que hem de 

buscar noves formes de 

celebració de la fe, si no volem 

caure en la inèrcia i atreure més 

gent. També seria bo que hi 

hagués representades totes les 

etapes de la vida de forma 

i n c l u s i v a ,  o n  h i  h a g i 

representades les diferents 

realitats, fer una pastoral 

familiar. Acollida a les 

noves realitats. 

S’exhorta als diferents grups 

perquè t rebal l in  en 

propostes sobre què 

podem fer en aquest 

projecte i exposar-ho al 

proper consell. Val la pena 

pensar si hem canviat o si 

se’ns veu igual que fa 40 

anys. 

Al consell també es va 

parlar del treball fet en 

relació al pla pastoral 

d i o c e s à  i  m é s 

concretament en els punts 

7 a 10 treballats l’11 de 

gener per una petita 

comissió. Aquests punts són: 

- Impuls als serveis 

parroquials d’atenció a les 

persones més necessitades i 

vulnerables 

- Sensibilització a tota la 

comunitat en la pràctica 

caritativa i solidària. 

- Assumpció i implicació 

responsable en la gestió pastoral 

de la comunitat parroquial 

-P romo ure  la  re lac ió , 

renovació i comunió partint 

d’allò que ja hi ha en la 

parròquia, moviments apostòlics, 

escola, servei, comunitat... 

Finalitza el consell amb la 

informació dels horaris de 

funeral i enterrament del Pare 

Ribalta, amb el canvi de 

presidència de la CVX que ara 

recau en el Manel Gassó, vagi 

per endavant l’agraïment a 

l’anterior presidenta de la CVX 

per tota la tasca realitzada.  

També un agraïment especial 

a l’Equip de comunicació de la 

parròquia, responsable que 

cada mes sigui possible que 

tinguem el Truc, a banda de 

mantenir  actual itzada la 

informació de la parròquia, des 

d’aquí el nostre reconeixement 

al Francesc Alamon, Miquel 

Beaumont, Xavier Garcia i 

Miquel Mateus, i molta sort als 

n o u s  r e s p o n s a b l e s  d e 

comunicació Xavier Aiguabella, 

Miquel Gràcia i Anna Mateus .  

Consell Parroquial. 

I 
niciem el Consell del 

mes de gener de 

2020 amb el record 

d’una persona excep-

cional que ha mort el 

15 de gener d’en-

guany, el PARE RIBAL-

TA. 

El rector de la 

parròquia fa una 

ressenya del que ha 

estat la vida del pare 

Ribalta, però sobretot, 

en destaca que ha 

estat i serà sempre un 

referent del món 

Jesuïta i particularment 

una icona de la missió 

jesuítica a Lleida. Altres 

trets característics del 

pare Ribalta són el seu 

afany d’aprendre 

constantment, que va 

mantenir fins als darrers 

dies de la seva vida 

terrena. Ànima del Col·legi 

Claver, gran EDUCADOR i 

persona disposada sempre a 

l’acompanyament als altres. El 

tenim ben present en la sessió 

d’avui. ACS 

Aprovada l’acta del consell 

del  mes de novembre, 

continuem amb la informació 

de les activitats previstes per la 

Setmana de la Parròquia, la qual 

s’inicià, el diumenge 12 de 

gener amb la missa dedicada 

als difunts de la nostra comunitat 

que ens van deixar l’any 2019, i 

finalitzarà el proper diumenge 19 

de gener amb una única 

eucaristia a les 12:00h, un dinar a 

l’Acadèmia Mariana i un fi de 

festa a la parròquia, de 4 a 6 de 

la tarda. 

Continuem amb el tema 

encetat en el consell de 

novembre, en el qual vam parlar 

del projecte de la parròquia i de 

la seva història. Ara continuem 

amb el projecte, amb idees que 

van sorgir de la carta del Joan 

Suñol, que repassen els 40 anys 

de vida de la parròquia i s'hi fan 

altres aportacions que van 

sorgint. En resum, ens expressem 

en el sentit que: 
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deixen diàriament al centre 

Obert, fent un arbre de Nadal 

amb les fotografies dels qui som 

(voluntariat, tècniques i usuaris). 

Tot això sense descuidar el dinar 

de Nadal de les persones sense 

llar, el Bingo Nadalenc i la xoco-

latada de Reis.   

A la comunitat terapèutica es 

va fer el dinar de Nadal el dia 24 

de desembre, on els nois i tèc-

nics es fan regals (alguns amb 

una mica de broma) que aju-

den a reforçar la fraternitat exis-

tent. Això sense descuidar 

la celebració de la resta 

de festes significatives na-

dalenques. 

A la Unitat Dependent, 

van fer també un sopar 

de Nadal fora del pis amb 

un caire més socialitzador 

on van fer un amic invisi-

ble en positiu que reforça 

els aspectes emocionals i 

potencia el vincle entre 

elles. 

Al Servei d’aliments  van 

preparar, com sempre, els 

lots d’aliments, però amb 

una mica de màgia del 

Nadal. Gràcies a la recolli-

da d’aliments de Nadal 

que es fa en aquestes da-

tes, poden entregar lots 

més nadalencs. 

A Acompanyament s’or-

ganitza el berenar de Na-

dal. El berenar és un espai 

de trobada i intercanvi, 

on celebrem plegats les 

festes. També hi va haver algu-

na dinàmica participativa. A 

més, gràcies als Reixos Mags và-

rem poder gaudir de l'entrega 

de regals de Nadal que han de-

manat a través de les cartes que 

han escrit a les Fades de Ponent.  

El Nadal ha finalitzat, però 

l’important és mantenir aquest 

esperit de comunitat, i això no es 

possible sense vosaltres. Per això, 

finalment, ens queda dir-vos grà-

cies! 

Arrels-Sant Ignasi 

H 
em viscut un Na-

dal amb arbres 

il·luminats, torrons, 

Reis mags i regals, entre 

d’altres moments de 

goig i felicitat.  

Des d’Arrels Sant Ig-

nasi no volem renunciar 

a aquesta festa de cele-

bració de l’arribada del 

Salvador, però som 

conscients que tenim 

una tasca, de buscar 

entre la boira (ara colo-

rejada de llums)... que 

ningú quedi perdut al 

carrer! 

Intentem que aquests 

valors cristians que te-

nim, impregnin com una 

taca d’oli els acompa-

nyaments que fem a les 

persones que més ho 

necessiten. Perquè per 

Sant Ignasi de Loiola, la 

fe no podia anar sepa-

rada de la Justícia.  

Aquest Nadal hem intentat 

enfortir els vincles amb les perso-

nes i ho hem fet amb les dife-

rents activitats dels programes 

Arrels: 

A Centre Obert, juntament 

amb Reducció de danys, vàrem 

felicitar el Nadal enviant postals 

a totes aquelles persones que 

acompanyem, però ara mateix 

no tenim contacte (Centres pe-

nitenciaris, residencials, sociosa-

nitaris, etc). També ens preocu-

pem de les persones que acu-

Misses diumenges i festius:  10:00 h (castellà) 

  11:30 h (missa d’infants), 13:00 h, 20:30 h 

Missa de vigílies de festa:  19:30 h     

Missa de feiners:  20:00 h 

Confessions:  Dilluns: de 18:15 a 19:00 h   

  Dijous: de 18:15 h a 20:00 h 

Atenció personalitzada:  

 De dilluns a divendres, de 18:00 h a 20:45 h  

(Cal concertar visita amb el P. Ramon Ribas) 

HORARI PARROQUIAL:  
Despatx parroquial  

(certificats, expedients matrimonials, 

sol·licituds de batejos, comptabilitat):  

 Dimarts: de 18:15 h a 20:00 h 

Secretaria (informació, acolliment...)  

 De dilluns a divendres: de 18:00 h a 21:00 h 

Adreça:   

 Plaça Espanya 4, 25002 LLEIDA  -  973 271099 

 

Web: http://www.stignasi-lleida.org   Correu: secretaria@stignasi-lleida.org  

http://www.stignasi-lleida.org
mailto:secretaria@stignasi-lleida.org
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E 
l lideratge en femení és un 

problema social general, 

però el lideratge cristià en 

femení, encara té més dificultat. 

 

Què vol dir lideratge? 

-És un conjunt de capacitats 

d’una persona per influir en la 

ment d’una persona individual-

ment o en grups de persones. La 

capacitat d’incentivar, promou-

re, investigar, gestionar i portar 

un grup. Ens podem preguntar: 

Com és el lideratge femení?.- 

Cal un lideratge femení?.- Quin 

tipus de lideratge volem o ne-

cessitem? El lideratge femení no 

està bé. Segons dades del 2017, 

a Espanya, la dona només ocu-

pa llocs directius en un 5%, en-

cara que a l’estament hi hagi 

del 15 al 25% de dones treba-

llant-hi. A l’Administració Pública, 

és una mica més alt, entre el 30 i 

el 40%. En Consells Administra-

tius, no arriben al 25%. En empre-

ses de l’Íbex 35, solament el 3%. 

En la Universitat, encara que 

l’alumnat femení sigui el 56%, i hi 

ha més tesis doctorals femenines 

que masculines, només arriben a 

Catedràtiques el 18%. Només el 

3% de Nobels són dones. Aquest 

any , el Nobel d’Economia el va 

guanyar un matrimoni d’origen 

indi-americà. A la foto que es va 

publicar hi deia que l’havia gua-

nyat Abhijit Banerjee i esposa. 

Tot i que era la segona dona 

que guanyava un Nobel d’Eco-

nomia, no figurava el seu nom. 

Després ho van subsanar.  

 

A la Sanitat les dones no arri-

ben al 20% les que estan en llocs 

directius, encara que en la plan-

tilla siguin el 50%. Als Col·legis de 

Metges, els càrrecs de represen-

tació, són gairebé tots mascu-

lins. 

Per què passa això?  

Això passa per idees prede-

terminades i biaix subconscient. 

Biològicament no hi ha diferèn-

cies entre homes i dones. Passa 

per la càrrega laboral familiar; 

pel desequilibri de gènere en les 

oportunitats de progressar i lide-

rar; per falta de referents, ja que 

gairebé tots són masculins i per 

estereotips. Als homes se’ls consi-

dera que han de ser millors en 

Matemàtiques, Física, Química, 

Filosofia...encara que la capaci-

tat és la mateixa en homes que 

en dones. Fins i tot hi ha accions 

que s’associen a homes i altres a 

dones. En estudis recents es veu 

que, en igualtat de condicions, 

les dones tenen un 30% menys 

de probabilitats de rebre una 

proposta d’entrevista de feina 

que els homes. 

 

Risc de l’etiquetatge 

L’efecte Pigmalió o la profe-

cia autocomplerta. Les expecta-

tives que tenen els pares i profes-

sors sobre el nen o nena influei-

xen molt en el seu rendiment i en 

el que serà de gran. Es van pas-

sar uns tests i altres proves a un 

grup d’alumnes. Sense mirar els 

resultats, van fer dos grups de 

nens i els van dir: aquest grup és 

molt bo, podran fer el que vul-

guin; aquest altre tindrà dificul-

tats d’aprenentatge (en els dos 

grups estaven barrejats els més 

bons i els no tant). Al final es van 

complir les expectatives. El grup 

que van dir que era bo, va trau-

re molt bones notes, fins i tot els 

més “justos” i els que van qualifi-

car com que no arribarien, van 

baixar de nota fins i tot els que 

eren “bons”. Uns van millorar i 

uns altres van baixar. (l’efecte 

Pigmalió, afecta). També es va 

fer una altra prova: Un professor 

va dir a classe que els que teni-

en els ulls blaus, a causa de la 

melanina, tindrien un rendiment 

més baix que els que tenien els 

ulls de color marró. I va ser així. 

Després el professor els va dir, 

que s’havia equivocat, que era 

al revés. Els que tindrien el rendi-

ment més baix eren els dels ulls 

marró. Els dels ulls blaus van re-

cuperar l’autoestima i van millo-

rar, mentre que els altres, els 

PODEM PARLAR D’UN LIDERATGE CRISTIÀ EN FEMENÍ?  
A càrrec de Montse Esquerda i Aresté 
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marrons , van baixar. 

L’efecte Pigmalió afecta a 

l’autoestima, al rendiment, a les 

actituds, al comportament i la 

motivació. És molt corrent que 

amb els bons alumnes hi ha un 

clima emocional més proper; 

se’ls ensenya més matèria, se’ls 

premia, se’ls perdona més el er-

rors i se’ls elogia més i viceversa 

amb els de més baix rendiment, 

amb perill de marginació dels 

més  vulnerables. 

 

Estereotips molt estesos 

Les dones, a la feina, no po-

den ascendir als llocs més ele-

vats al tenir fills; en canvi, l’home 

sí. La dona és la que ha d’aga-

far la mitja jornada o deixar la 

feina. La dona sense fills, sí que  

ascendeix; amb fills, va baixant. 

Perquè la dona assumeix més 

càrrega familiar que els homes. 

Hi ha desajust i desequilibri de 

gènere. La dona que ha de fer 

una entrevista de treball, si té 

fills, penalitza. Si són els homes 

els entrevistats, el tenir fills és mo-

tiu de promoció. Ser dona pena-

litza. 

A Boston (EEUU) es va fer una 

prova: El 1952 a l’Orquestra Sim-

fònica de la ciutat, només tenia 

el 10% de dones. En una nova 

contractació, la van fer “a ce-

gues”. Tots els aspirants van fer 

les proves darrere d’una cortina i 

a sobre d’una catifa (perquè no 

es notessin els talons de les do-

nes). Resultat: L’orquestra va 

passar del 10%  de dones al 40%. 

En carreres com Matemàtiques, 

Enginyeria, Físiques també hi ha 

poques dones. El posar estereo-

tips pot afectar els infants a par-

tir dels quatre o cinc anys. 

 

Falta de referents 

Costa que les dones entrin en 

Ciències. Massa estereotips i 

condicionants. També falta de 

referents. Ens falta molt recorre-

gut per arribar a un lideratge 

femení. Hi ha àmbits professio-

nals molt bons, però sense lide-

ratge femení. Podria ser perquè 

ens mirem els nens i les nenes de 

manera diferent...pel color de la 

pell... per por de no saber estar 

a l’alçada...Potser s’haurà d’es-

tablir un sistema de quotes...El 

lideratge femení està malament, 

però... 

 

Cal un lideratge femení? 

Sí que cal. Kohlberg, deixeble 

de Piaget, va estudiar el desen-

volupament de la conducta mo-

ral i l’evolució del pensament. 

Estableix tres nivells: nivell pre-

convencional, nivell convencio-

nal i nivell postconvencional o 

dels principis. (hi arriben poques 

dones) 

Es diu: Els homes resolen els 

problemes ètics d’acord a drets 

d’imparcialitat, per justícia; les 

dones per compassió i empatia. 

Hi ha diferències que permeten 

parlar d’una veu diferent entre 

dones: l’ètica de la cura. Un ma-

jor desenvolupament moral por-

ta a assumir nivells més elevats 

de decisions i accions morals. 

Kohlberg prima l’ideal de justícia 

i de dret enfront del que defen-

sa l’atenció al context i a la cu-

ra. Aquí s’enllaça amb la prete-

sa “masculinitat” de la justícia i 

venen a representar els diferents 

enfocaments ètics d’homes i de 

dones. 



Truc informatiu 6 Gener 2020 

 

la societat: comportar-se com 

un home i ser capaç d’estimar 

com una dona. Per tant cal un 

lideratge femení perquè porta 

complementarietat, diversitat i 

pluralitat. Ha de ser un lideratge 

a l’estil del de Jesús. El que ens 

mostren els Evangelis com Jesús 

resolia els problemes i dilemes 

que li presentaven. Ser líder a 

favor dels altres. Jesús ens diu: Ja 

sabeu que els que governen es 

consideren amos i us volen sota 

el seu poder. Jo us dic: el que 

vulgui arribar a ser gran entre 

vosaltres, que es faci servent 

vostre. 

El lideratge femení ha de tenir 

aquest estil de Jesús, en favor 

dels altres i com un servei que 

implica estima, respecte i consi-

deració. Qui vulgui ser líder, que 

es faci esclau de tots. Com el 

Bon Pastor, que coneixia, prote-

gia i tenia cura del ramat. Per 

construir rendiment, un líder ha 

de construir una fundació forta 

(la casa construïda sobre la ro-

ca). Cal buscar eines per gestio-

nar la comunicació a l’equip: 

Què fem? Per què ho fem? Per a 

qui ho fem? Triar la tasca de ca-

dascú, proposar les expectati-

ves, establir relacions  de respec-

te, confiança, escolta i avaluar 

els fets. Aquest és el lideratge de 

Jesús. Potser és un lideratge com 

a més femení, però la fórmula és 

aplicable a tothom. Tothom pot 

viure el lideratge com un servei; 

això no té gènere. Si el lideratge 

de Jesús és més en femení, com 

hem construït l’Església?... 

Fins al proper seminari. 

Cristianisme i Justícia - EIDES. 

Ètica del cuidar 

L’experiència de ser cuidat és 

humana. Només l’ésser humà 

pot tenir cura de l’altre. Acom-

panyar i tenir cura humanament 

requereix estar format i cuidat. 

En nivell postconvencional, hi ha 

alguna cosa per damunt de l’Èti-

ca. Per tant: Justícia o cura? - 

Ambdues! L’Ètica dels drets ba-

sada en la imparcialitat, ha de 

complementar-se amb l’Ètica 

de la responsabilitat. La com-

passió i la cura han de comple-

mentar-se amb els pressupostos 

universalitzables de la justícia. Hi 

ha una complementarietat en-

tre els dos models. No són inde-

pendents. La maduresa implica 

un doble desenvolupament. Ein-

stein deia: Comença a manifes-

tar-se la maduresa, quan sentim 

que ens preocupem més dels 

altres que de nosaltres mateixos. 

La complementarietat és difícil. 

La infelicitat que moltes do-

nes senten avui prové de la in-

certesa sobre qui són i el que vol 
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Una guia ens va explicar la 

història i el valor d’aquesta “Seu 

Vella” o Castell, com també se 

l’anomena, pel seu llarg passat 

històric com caserna militar 

També hem visitat el Museu 

de Lleida. Una guia experta ens 

va anar explicant la història de 

Lleida, seguint les obres d’art 

presentades en un context molt 

bonic. Els alumnes van aprendre 

el passat àrab de la ciutat de 

Lleida. 

Totes aquestes visites a dife-

rents llocs de Lleida mostren que 

en l’escola no tan sols pretenem 

que aprenguin a llegir, escriure i 

parlar català i castellà, sinó que 

coneguin i estimin la ciutat que 

M 
irant aquesta foto al-

gú es pot preguntar: 

“on és aquesta cate-

dral romànica tan alta? Doncs 

no, senyors, no és una catedral. 

Es tracta del primer gran dipòsit 

subterrani d’aigua que alimen-

tava les fonts públiques de Llei-

da. Més tard va donar aigua 

corrent a les cases privades. 

Això i altres coses curioses i 

interessants vàrem descobrir 

amb els alumnes de l’escola per 

a immigrants, durant la visita que 

vàrem fer en petits grups, el mes 

de desembre. 

Potser algú no sap on é? 

Com que és subterrània no es 

veu. A la Plaça del dipòsit,  que 

pren aquest nom perquè quan 

hi passegem, tenim a sota 

aquesta bonica construcció del 

1784 

Això si que és una catedral 

com Déu mana. Vàrem admirar 

el claustre amb els grans fines-

trals, i els valents van pujar al 

campanar, amb els seus 238 es-

glaons. 

els ha acollit, de manera que se 

la vagin fent seva i vagin arre-

lant en aquesta nova terra que 

han escollit. Desitgem que hi pu-

guin viure amb alegria i amistat, 

junt amb els catalans, els seus 

nous veïns. 

VISITANT LLEIDA AMB ELS ALUMNES DE  

L'ESCOLA PER A IMMIGRANTS 
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N 
ascut a la capital del 

Bages el 1918, el pare 

Ribalta va entrar a la 

Companyia de Jesús amb 15 

anys i es va ordenar sacerdot el 

1948. 

Els tres grans eixos que van 

marcar la trajectòria vital de 

Ribalta han estat l'educació de 

nens i joves, l'amor per la natura i 

l'amor per Sant Ignasi". 

Va ser director pedagògic de 

l'escola Jesuïtes Lleida - Col·legi 

Claver de Raimat, on va formar 

un equip de professors que van 

fer del Claver un referent 

educatiu dels anys 70 a Lleida, 

Està considerat un pioner en la 

innovació pedagògica en posar 

en marxa la "coeducació" i un 

Departament d'Orientació per 

atendre alumnes i famílies. 

És autor, entre moltes altres 

obres, de "Cartes espirituals de 

Sant Ignasi de Loiola''. En aquests 

darrers anys, encara va treballar 

en la traducció del text de les 

Constitucions de la Companyia 

de Jesús. 

A reveure a un mestre jardiner, 

el P. Ribalta. 

Aquest gener hem dit a 

reveure al P. Joan Ribalta i Balet, 

de 101 anys. 

Ell ha acompanyat des dels 

orígens el Col·legi Claver i, com 

un “mestre jardiner”, ha anat 

acompanyant i tenint cura 

d’una tirallonga de persones 

que han estat vinculades a 

aquesta gran comunitat 

educativa.  Persona enamorada 

del Crist, identificat fondament 

amb l’espiritualitat de sant 

Ignasi.  Persona senzilla, propera 

i austera que tenia com a altre 

gran referent la vida de Sant 

Pere Claver.  Ha estimat la terra i 

el país i, des de la seva vessant 

educativa, ha volgut ajudar a 

fer persones pels altres.  

Que el seu exemple ens inspiri 

a continuar estimant Déu i els 

altres. Gràcies, per tot, P. Ribalta! 

 

Roger 

EL PARE JOAN RIBALTA 


