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Amb la presència del Sr. Bisbe de Lleida 
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1) Què és el moviment cristià de pobles i comarques de Catalunya? 

Es un moviment d’Església, especialitzat, que té com a missió ajudar els seus membres a viure i a 

donar testimoni de la seva fe en tots els àmbits, sigui en les diferents activitats del món o sigui en 

les diverses tasques en el camp de l’Església. Es, per tant, un moviment evangelitzador que vol 

fer que els seus membres, vivint primer a fons la seva fe, ajudin altres persones a descobrir en la 

seva vida la presència de Jesucrist i actuïn després com a veritables deixebles seus. 
 

2) A qui s’adreça? 

Està adreçat sobretot a pobles i comarques perquè és el seu camp preferent d’acció per bé que no 

exclou ningú. Com a moviment eclesial vol sentir-se en sintonia amb l’Església local, diocesana i 

universal. 
 

3) Quin mètode fa servir? 

Com a mètode es fa servir la revisió de vida, que permet adonar-se de les diferents situacions que 

viuen els membres del moviment, veure-les i fer-ne un judici crític a la llum de l’evangeli i actuar 

després en conseqüència. 
 

4) Com funciona el moviment? 

Bàsicament funciona en petits grups i després hi ha la permanent nacional catalana que cada any 

fa una proposta de treball perquè els diferents grups vagin treballant sobre el mateix tema. 

Aquesta proposta marca també un calendari. Es publica en La Veu que és la revista del moviment 

i que a més de donar informacions també vol ajudar a la formació dels membres dels diferents 

grups. En aquesta permanent hi ha representació dels diferents grups 

Al final en la jornada nacional es fa un resum del treball que han fet els diferents grups al llarg de 

l’any.  
 

5) Treball durant l’any 

Aquests grups es van trobant periòdicament amb diferents freqüències i estudiant la proposta de  

treball de cada any. El tema d’enguany era: “Arrelats per ser i per créixer: La família i el poble”. 
 

6) La Jornada nacional 

Al final hi ha la trobada nacional que es fa cada any en una comarca diferent. Fa uns quatre anys 

es va fer a Torres de Segre i enguany a Juneda. 

Aquest jornada ja es troba marcada des del curs anterior. I hi poden assistir tots els membres que 

vulguin. Però es poden convidar també altres persones. No cal dir que tu estàs convidat, tot i que, 

per raons d’organització, hauríem de saber si et poden inscriure i a quins actes hi seràs. 

Per deferència es convida el Bisbe diocesà i l’alcalde de la població. Aquesta invitació es fa des 

del mateix moviment. 
 

7) Horari de la trobada nacional 

Al matí es comença amb l’acollida  dels diferents grups i la benvinguda per part de diferents 

persones. Hi ha després unes informacions. I a un quart d’una una conferència. A les dues hi ha el 

dinar; després es fa una visita per Juneda i a dos quarts de sis tindrem, si Déu vol, l’Eucaristia 

presidida pel senyor Bisbe i concelebrada per tots els sacerdots que hi siguin. En finalitzar 

l’Eucaristia es fa el traspàs del relleu a la comarca que organitzarà l’any vinent la trobada 

nacional que, en aquest cas, serà el Vallès. 
 

8) Els grups de Lleida 

A Lleida hi ha bàsicament com a quatre grups: el de La Bordeta i el de Raimat, el consiliari dels 

quals és en Xavier Batiste i després la comunitat de Jesús obrer i el grup de Juneda, el consiliari 

dels quals és en Jaume Pedrós. Aquests grups ens hem trobat junts tres vegades a l’any i en 

l’assemblea nacional presentarem en comú un sol resum del treball de l’any dels diferents grups. 

No cal dir que el moviment es troba sempre obert a  diferents grups que vulguin integrar-s’hi. 


