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Mons. Malla rep sepultura a la capella de 

la Mare de Déu de Montserrat 

 
El bisbe emèrit de Lleida Mons. Ramon Malla i Call ha rebut sepultura aquest Dilluns de Pasqua, 21 d’abril, 
als peus de la capella de la Mare de Déu de Montserrat, a la Catedral Nova de Lleida, després d’un funeral 
presidit per Mons. Joan Piris i concelebrat per la major part dels bisbes de les diòcesis catalanes, amb el 
cardenal Lluís Martínez Sistach i l’arquebisbe Jaume Pujol al capdavant, així com el titular...[+] 

Els alumnes de l’Episcopal expliquen la implicació del col·legi en 
el Projecte dels Habitatges Socials del Seminari 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/27-04-2014/mons-malla-rep-sepultura-a-la-capella-de-la-mare-de-d%C3%A9u-de-montserrat


 

Un grup d’alumnes del Col·legi Episcopal de Lleida són els autors d’un reportatge 
que acaba de publicar el diari Segre (13-IV-2014) on expliquen la implicació de la 
comunitat educativa en el projecte dels Habitatges Socials del Seminari diocesà 
de Lleida per a famílies desnonades i en risc d‘exclusió. Professors, alumnes i 
familiars s’han implicat directament en aquesta iniciativa solidària, ajudant 
directament en el mateix o donant-los difusió. 
Cliqueu aquí per veure el reportatge que us adjuntem. 

Commemoren el centenari del naixement del beat 
Francesc Castelló al cementiri de Lleida 

 

El Dissabte Sant (19 d’abril), a les 12 del migdia, al Cementiri de Lleida, tingué lloc 
un senzill i emotiu acte de commemoració del Centenari del naixement de 
Francesc Castelló. El beat va nàixer circumstancialment a Alacant, el 19 d’abril de 
1914, ciutat on s’havia traslladat la família per motius laborals del pare. L’acte es 
va fer davant la fosa comuna on reposen les seves despulles i on hi ha una placa 
què en dona testimoni, lloc on es congregà un bon grup de persones convocades 
per la Comissió Diocesana Pro Canonització del Beat...[+] 

Nens i nenes de 1ª Comunió, amb el bisbe Joan 

 

 
Un grup de nens i nenes de Torres de Segre i del 
Col·legi Episcopal, han realitzat una visita al bisbe 
de Lleida, Mons. Joan Piris, amb motiu de la seva 
preparació en el camí per rebre el sagrament de la 
Primera Comunió. 

 

Torres de Segre [+] Col·legi Episcopal [+] 

La Catedral tindrà una escultura dedicada a Santa Teresa Jornet 

 

El pròxim 10 de maig se celebrarà a la Catedral Nova de Lleida la cerimònia 
d’inauguració i col·locació de l’escultura dedicada a Santa Teresa de Jesús Jornet. 
Serà a les 11 del matí en una missa solemne presidida pel bisbe de la Diòcesi, 
Mons. Joan Piris, en la qual també tindran una part activa la música i els cants del 
Cor Etosca, d’Aitona, i les corals Alzina, d’Alcarràs; Clamor, de Soses, i Petit Cor de 
la Catedral...[+] 

El ‘Espais inusuals’ arriben al seu lloc d’origen 

 

’Espais inusuals’, l’exposició fotogràfica de Jaume de Francisco Villarubia, que ha 
estat exposada a l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida, s’exposa des 
d’aquest mes al Palau Episcopal. Un dels passadissos del primer pis de les 
dependències de la Cúria ha estat habilitada per acollir la mostra fotogràfica que 
De Francisco ha captat amb el seu objectiu: una sèrie de racons d’indrets prou 
coneguts del nostre entorn diocesà –la Cúria, l’Església de Sant Llorenç, la Casa 
Sacerdotal o l’Arxiu Capitular–, però...[+] 

Exercicis espirituals per a laics 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/15-04-2014/els-alumnes-de-l%E2%80%99episcopal-expliquen-la-implicaci%C3%B3-del-col%C2%B7legi-en-el-projecte-de
http://www.bisbatlleida.org/noticia/23-04-2014/commemoren-el-centenari-del-naixement-del-beat-francesc-castell%C3%B3-al-cementiri-de-
http://www.bisbatlleida.org/noticia/24-04-2014/els-nens-i-nenes-de-torres-de-segre-de-la-1%C2%AA-comuni%C3%B3-amb-el-bisbe-piris
http://www.bisbatlleida.org/noticia/14-04-2014/els-nens-i-nenes-de-primera-comuni%C3%B3-de-l%E2%80%99episcopal-amb-el-bisbe-joan
http://www.bisbatlleida.org/noticia/24-04-2014/la-catedral-tindrà-una-escultura-dedicada-a-santa-teresa-jornet-v%C3%ADdeo
http://www.bisbatlleida.org/noticia/24-04-2014/el-%E2%80%98espais-inusuals%E2%80%99-arriben-al-seu-lloc-d%E2%80%99origen


 

Prenent com a únic llibre de text, “La Sagrada Escriptura”, com a “full de ruta”, els 
seus passatges més remarcables, i com a “fil conductor”, redescobrir la Paraula i 
la Persona Viva que és Jesús, laiques i laics hem participat en els “Exercicis 
espirituals” convocats pel Bisbat, dirigits per mossèn Daniel Turmo, Canonge de la 
SIC de Lleida, que van tenir lloc entre el 31 de març i el 4 d’abril d’aquest any, en 
la “Casa de l’Església”. La “Lectio Divina”, l’oració personal i comunitària, les 
meditacions i lectures...[+] 

Els exercicis espirituals de Vida Consagrada 

 

 
La comissió diocesana de Vida Consagrada va aprofitar la Setmana Santa per 
realitzar uns exercicis espirituals a la Casa de l’Església-Acadèmia Mariana, que 
tot seguit ens explica en el següent article la germana carmelita missionera Ester 
Díaz, que els va dirigir...[+] 
 

Vicenç Vila, director del documental Jo crec, a Lleida 

 

El director de Jo crec, el primer documental en 3 Dimensions que presenta el 
Credo cristià des d’una perspectiva estètica i amb una munió de testimonis que 
parlen obertament de la seva fe cristiana va visitar dimecres dia 16 la nostra 
ciutat. Vicenç Vila, que juntament amb la seva esposa, Gemma Bas, han realitzat 
aquest bellíssim documental, va estar acompanyat pel nostre Bisbe Joan Piris, i 
Blanca Salinas, jove investigadora lleidatana que surt en el documental...[+] 

El TOAR escenifica la Passió a l’Església del Carme 

 

El grup TOAR ha recreat per 17ena vegada el drama de la Passió de Lleida a 
l’església del Carme. Espectacular! La conjugació del bon treball d’interpretació 
amb el vestuari, llums, decorats, música i efectes especials no pot resultar més 
harmoniós. Any rere any amb novetats que fan que la representació anual 
esdevingui sempre original i única. L’església del Carme esdevé el marc exclusiu 
on desapareixen els límits de l’espai escènic del presbiteri i el públic participa 
directament en el drama de la Passió del Senyor...[+] 

Petits i grans porten a beneir les palmes i branques d'olivera 

 

Lleida celebra el Diumenge de Rams amb la tradicional benedicció de palmes, 
palmons i rams de llorer i d’olivera que acullen les diferents parròquies de la 
diòcesi. Els actes més multitudinaris van tenir lloc a la Catedral Nova de Lleida, on 
oficiava el bisbe Joan; al santuari de Santa Teresina i a l'Església Sant Salvador, a 
Pardinyes...[+] 

La processó de La Somereta a Pardinyes 

 

El barri de Pardinyes va viure el Diumenge de Rams de manera particular amb la 
processó de la Somereta. L’Associació cultural de la Sagrada Família i Sant 
Cristòfol “La Somereta” va ser l’encarregada d’organitzar aquesta processó de les 
Palmes, que cada any aplega centenars de persones, que recorren els carrers del 
barri, amb sortida i arribada a la parròquia del Santíssim Salvador, on després se 
celebra l'eucaristia, oficiada per mossèn Joan Jové. El pas de la Somereta es 
caracteritza perquè...[+] 
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La Processó dels Dolors omple els carrers de Lleida 

 

Lleida ha tornat a viure amb solemnitat la processó dels Dolors que se celebra el 
Diumenge de Rams. La sortida dels Armats de l’Oratori dels Dolors ha precedit la 
processó, que ha aplegat milers de persones pels carrers on ha transcorregut. El 
bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, conjuntament amb l'alcalde Àngel Ros, i els 
priors de la Congregació dels Dolors; Fernando Gràcia i M. Eugènia Capdevila, ha 
presidit la processó penitencial en honor de la Verge dels Dolors. Diverses 
confraries lleidatanes amb les seves vestes, acompanyades de bandes de música 
o tambors...[+] 

Noces d’or i argent presbiterals 

 

Dimarts dia 15 la sala de conferències de la Casa sacerdotal es va omplir amb una 
ampla majoria dels preveres de la diòcesi que s’havien aplegat per acompanyar 
els companys que celebràvem llur aniversari d’ordenació sacerdotal. D’entre els 
qui celebraven les noces d’or hi havia cinc mossens diocesans i quatre religiosos. 
Cal assenyalar que també hi participà...[+] 

Celebració de la Missa Crismal 

 

La catedral nova s’ha omplert de fidels que han participat en la missa que cada 
dimarts Sant presideix el bisbe Joan Piris, i concelebrada per la major part dels 
preveres de la nostra diòcesi. En la seva homilia el nostre bisbe Joan agraí la 
presència dels fidels que era un bon signe eclesial. Citant al Papa Francesc, anà 
fent referències a les característiques que han de tenir els preveres, com ara 
posar-se al servei de la comunitat, l’amor apassionat per l’Església...[+] 

Divendres Sant ple d’emoció i solemnitat 

 

Lleida ha viscut amb especial emoció i solemnitat el Divendres Sant, dia en què es 
concentra gran part de la litúrgia de la Setmana Santa. El matí s’ha aixecat amb la 
processó del Via Crucis, que s’ha celebrat en diverses parròquies de la ciutat. El 
camí del calvari es rememora amb especial devoció amb el Via Crucis de 
l’Arxiprestat de Lleida, que ha aplegat centenars de persones en el seu recorregut 
des de la parròquia de Sant Martí a la Seu Vella. Les imatges del Sant Crist dels 
Portants de Sant Llorenç i la Mare de Déu de la Pietat “la petita”, de la Confraria 
de l’AV de Jaume I...[+] 

Solemne missa a la Catedral per la 
Divina Misericòrdia i la Mare de Déu de Montserrat 
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La Catedral de Lleida, el passat 27 d’abril, va acollir la 
solemne concelebració eucarística en el diumenge 
de la Divina Misericòrdia i la Festa de la Mare de Déu 
de Montserrat. Oficiada pel bisbe de Lleida, Mons. 
Joan Piris, l’eucaristia, que va omplir la catedral, va 
celebrar també la canonització dels dos papes, Joan 
XXIII i Joan Pau II. 

 

Una trentena d’artistes participen en l’exposició en benefici 
dels Habitatges Socials del Seminari 

 

Una trentena d’artistes lleidatans s’han sumat al grup de voluntaris que 
participen en el Projecte dels Habitatges Socials del Seminari de Lleida per a 
famílies desnonades i en risc d’exclusió, aportant mig centenar d’obres per 
l’exposició que s’inaugurarà el pròxim dia 6 de maig, a la sala d’exposicions Espai 
Cavallers, tal com han anunciat els promotors d’aquesta iniciativa...[+] 

Celebració de la memòria del beat Salvi Huix i Miralpeix 

 

Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida, ha signat, amb data 10 d’abril de 2014, el decret 
d’inserció en el Calendari propi de la Diòcesi de Lleida de la celebració de la 
memòria del beat Salvi Huix Miralpeix, bisbe i màrtir, i dels corresponents textos 
litúrgics. Els textos han estat aprovats degudament per la Sagrada Congregació 
del Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, que tot seguit adjuntem. 
 
El proper dilluns, dia 5 de maig, memòria del beat bisbe Salvi Huix i Miralpeix, hi 
haurà una celebració eucarística a la Catedral, presidida pel nostre senyor bisbe. 
És el primer any d’aquesta memòria. Serà a les 10 del matí. 
 
Cliqueu aquí per veure els textos. 

Restauren la Mare de Déu dels Dolors dels Alamús 

 

El taller de restauració del carrer Ballester de Lleida, regentat per José Antoni 
Ferrer i Lluís Capdevila, ha acollit durant aquestes darreres setmanes la 
restauració de la imatge de la Dolorosa dels Alamús. Els restauradors han realitzat 
treballs de neteja de la imatge, substitució d’elements desapareguts, recuperant 
alhora la seva policromia original i els seus colors i pàtines. 
La imatge, que pertanyent a l'escola d'Olot i té 75 anys, no s'havia restaurat mai. 
En l'últim any i mig, algunes persones o famílies del poble han apadrinat la 
restauració de les diferents imatges de l'Església parroquial. L'última que quedava 
per fer era la Mare de Déu dels Dolors, que surt cada any en processó del 
Divendres Sant i que també ho farà enguany, ja restaurada, juntament amb el 
Sant Crist, imatge que ja va ser arranjada l'any passat. 
Després de la restauració de l'església parroquial...[+] 
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