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Trobada de voluntaris 

del Projecte dels Habitatges Socials del Seminari de Lleida 

 
L’Acadèmia Mariana va aplegar el vespre del passat dimarts, 8 d’abril, bona part del grup de vuitanta 
voluntaris que actualment col·laboren en el projecte dels habitatges socials del Seminari de Lleida, els quals 
varen reunir-se per fer un balanç de la feina feta en les diferents comissions, des que es va endegar aquesta 
iniciativa fa catorze mesos. Els responsables de les diferents comissions –tècnica, social, econòmica, jurídica, 
d’activitats i comunicació- van anar explicant en quina fase es trobava la seva feina, quins entrebancs havien 
hagut de superar i quines eren les perspectives de futur. Aquesta era la segona vegada que els voluntaris es 
trobaven plegats també amb el bisbe Joan per compartir experiències (clica aquí per sentir-les), la primera 
havia estat tot just feia un any. [+] 

Acció Catòlica Obrera i el Primer de Maig 

http://vimeo.com/91801999
http://www.bisbatlleida.org/noticia/09-04-2014/trobada-de-voluntaris-del-projecte-dels-habitatges-socials-del-seminari-de-lleida


 

La Pastoral Obrera del Bisbat de Lleida ha programat una sèrie d’actes sota el 
lema "Reconstruïm la dignitat de les Persones", amb motiu del Dia del Treball 
de 2014, als quals esteu tots convidats. El 30 d’abril, a les 20.15 hores del 
vespre, hi haurà una Vetlla de Pregària a la parròquia de Santa Teresina. 
Il·luminats pel pensament social de l'Església, i amb testimonis viscuts, es 
pregarà per la dignitat de totes les persones. 
L’endemà, 1 de maig, a les 10 del matí, a l’Església del Santíssim Salvador de 
Pardinyes, se celebrarà una eucaristia.[+] 

Visita missionera al Col·legi d’Almenar 

 

 
El Col·legi d'Educació Infantil i Primària d'Almenar ha tingut una convidada ben 
especial. Es tracta de Maria Jesús, una germana missionera, que durant 34 
anys va viure en diversos països d'Amèrica Llatina.  
La Maria Jesús...[+] 

Alumnes de Lestonnac visiten el Palau Episcopal 

 

 
Un grup d’alumnes de quart curs d’Educació Primària del Col·legi Lestonnac  
L‘Ensenyança de Lleida van visitar dilluns, 7 d’abril, el Palau Episcopal de la 
nostra diòcesi, en una de les sortides culturals que organitza el centre educatiu 
per donar a conèixer els principals monuments de la ciutat...[+] 

El cardenal Amigo als actes a Lleida en honor de Joan XXIII 

 

El cardenal Carlos Amigo Vallejo, arquebisbe emèrit de la Diòcesi de Sevilla, 
serà els dies 17 i 18 de maig a la ciutat de Lleida per participar en els actes en 
honor del beat Joan XXIII amb motiu de la seva canonització, que han estat 
organitzats per la comunitat franciscana de Lleida i l’Orde Franciscà Seglar. El 
cardenal Amigo oferirà el dissabte 17 de maig una conferència sobre el perfil i 
la figura que representa Joan XXIII. L’acte se celebrarà...[+] 

Preparant l’Aplec de l’Esperit 

 

Des de les delegacions diocesanes de Catequesi, Joventut, la Fundació Verge 
Blanca i el Moviment d’Acció Catòlica MIJAC Lleida ens posem en contacte 
amb tots els joves per animar-los a participar en l’Aplec de l’Esperit, que tindrà 
lloc el 7 de juny a Banyoles. El dissabte 15 de febrer es va presentar la 
proposta de Lleida, que es pot consultar en el tríptic que adjuntem. En aquest 
sentit, es veu que no apostem per una experiència puntual d’un dia, sinó que 
estem preparant una experiència de dos dies amb la possibilitat d’un tercer, 
perquè els joves experimentin què significa la Pentecosta cristiana i els adults 
els puguem acompanyar...[+] 

Jornada d’Apostolat Seglar de Catalunya 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/14-04-2014/el-primer-de-maig-de-la-pastoral-obrera
http://www.bisbatlleida.org/noticia/28-03-2014/visita-missionera-al-col%C2%B7legi-d%E2%80%99almenar
http://www.bisbatlleida.org/noticia/09-04-2014/alumnes-de-lestonnac-visiten-el-palau-episcopal
http://www.bisbatlleida.org/noticia/02-04-2014/el-cardenal-amigo-als-actes-a-lleida-en-honor-de-joan-xxiii
http://www.bisbatlleida.org/noticia/04-04-2014/preparant-l%E2%80%99aplec-de-l%E2%80%99esperit


 

El dissabte 5 d'abril de 2014 s'ha celebrat a la Casa de l’Església de Sant Feliu 
de Llobregat la Jornada d'Apostolat Seglar de Catalunya, convocada per la 
Comissió Interdiocesana d'Apostolat Seglar (CIAS) de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. Ha tingut per lema "Camins d'evangelització". A la trobada que 
ha comptat amb la participació de tres lleidatans, hi han assistint mes...[+] 

Jornada d’Infants de l'Arxiprestat de Gardeny 

 

La parròquia de Sant Ignasi de Loiola va acollir el dissabte 22 de març la 
Jornada d’Infants de l’Arxiprestat de Gardeny, on es van aplegar 150 nens i 
nenes que aquest enguany rebran el sagrament de l’Eucaristia. Sota el lema 
“Amb els ulls del cor” i mitjançant diverses representacions teatrals, en les 
quals van participar tots els centres i parròquies...[+] 

Una jove de Pardinyes rep les oracions del cristià 

 

 
El passat diumenge, 30 de març, el bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, va lliurar 
el Pare Nostre i les oracions del cristià a una jove de Pardinyes, que segueix el 
camí del catecumenat que l’han de dur a rebre els sagraments del bateig, 
eucaristia i confirmació el quart diumenge de Pasqua. La celebració va tenir 
lloc a la parròquia de Sant Salvador durant la celebració de l’Eucaristia. 

Càtedra Francesc Palau, amb presència lleidatana 

 

Àvila, la universitat de la mística, ha estat escenari de la cinquena trobada de la 
Càtedra Francesc Palau, des del 21 al 23 de març. Unes jornades en les quals la 
diòcesi de Lleida ha tingut una presència viva en la carmelita missionera Ester 
Díaz, què va tenir una participació activa en les ponències. La germana Ester, a 
la tornada del seu viatge a terres castellanes, ens explica en aquest article que 
us adjuntem com han estat d’interessants tot un plegat de xerrades que han 
estat vinculades al beat lleidatà i que han anat a càrrec d’experts en la 
matèria...[+] 

Matinal de preveres i diaques per parlar de la catequesi a Barcelona 

 

El dilluns 31 de març, va tenir lloc a Barcelona una trobada organitzada pel SIC 
(Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears) de 
preveres i diaques de Catalunya i les Illes Balears. A la trobada van assistir uns 
120 preveres i des de Lleida es va fer un autocar amb 23 amb el senyor bisbe al 
capdavant. Potser una de les diòcesis que més assistents vam anar. Per 
començar, el bisbe-president del SIC Sebastià Taltavull va fer una presentació 
de com es troba actualment la catequesi a partir de les preguntes que es van 
passar a tots els preveres...[+] 

El Col·legi d’Aparelladors col·labora amb la construcció 
dels habitatges socials del Seminari 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/07-04-2014/jornada-d%E2%80%99apostolat-seglar-de-catalunya
http://www.bisbatlleida.org/noticia/28-03-2014/jornada-d%E2%80%99infants-de-larxiprestat-de-gardeny
http://www.bisbatlleida.org/noticia/02-04-2014/c%C3%A0tedra-francesc-palau-amb-pres%C3%A8ncia-lleidatana
http://www.bisbatlleida.org/noticia/07-04-2014/matinal-de-preveres-i-diaques-per-parlar-de-la-catequesi-a-barcelona


 

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnis de Lleida col·labora amb la 
construcció dels habitatges socials del Seminari de Lleida visant gratuïtament 
els projectes, expedients i certificacions que presenta l’aparellador Lluís Roig, 
tècnic director de l’obra, segons que va aprovar la Junta del Govern del Col·legi 
durant la seva reunió del 27 de març de 2014. D’aquesta forma, el Col·legi 
d’Aparelladors accepta la petició del Bisbat de Lleida, promotor de la 
rehabilitació dels 19 habitatges socials, destinats a famílies desnonades o en 
risc d’exclusió social, qui havia sol·licitat al Col·legi l’excepció de les taxes de 
visat...[+] 

La Mare de Déu amb el Nen i àngels, obra del mes 
al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal  

 

Catalonia Sacra inicia enguany un seguit d’iniciatives de comunicació que volen 
contribuir a posar en valor el patrimoni de l'Església a Catalunya. Aquest març 
s’ha estrenat un nou butlletí electrònic que donarà a conèixer de manera 
activa dues realitats patrimonials molt importants: d’una banda, els diferents 
museus vinculats a l’Església de Catalunya, custodis d’un patrimoni cultural 
fonamental, i de l’altra, el convit a visitar els santuaris, autèntics nuclis de 
patrimoni i cultura des de fa centúries. En el cas del museu o col·lecció 
diocesana, es remarcarà de cadascun d’ells una de les seves obres fonamentals 
i de la mà dels seus tècnics n’exposarem els seus valors artístics i culturals...[+] 

Fent camí vers la Pasqua 

 

Un grup de 83 persones adults, joves i infants de la parròquia de l’Assumpció 
de la Mare de Déu d’Alcarràs han participat en una sortida a Esparraguera el 
passat 23 de març, tercer diumenge de Quaresma, per a veure la representació 
teatral de la Passió. Aquesta excursió tenia com a objectiu ajudar a 
comprendre i conèixer a Jesucrist en la seva missió redemptora i la darrera 
setmana de la seva vida. El grup...[+] 

Amadeu Bonet inaugura a les Borges Blanques, l’exposició ‘Paisatges’ 

 

 
El professor i director de l’Escola de l’Esplai de la Fundació Verge Blanca, 
Amadeu Bonet, va inaugurar l’exposició ‘Paisatges’ el passat dissabte, 5 d’abril, 
a la sala arts 25400, sala 0 de l'espai Macià de Les Borges Blanques. L'artista 
fou presentat per la presidenta d’arts 25400, Marta Viles, i el ponent de 
Cultura, Marc Macià, acompanyats pel regidor de Cultura de l'Ajuntament de 
les Borges, Francesc Macià. La col·lecció ‘Paisatges’ està formada per unes vint 
obres, exponents d'una més amplia col·lecció de cent vint...[+] 

L’IREL tanca el cicle de La Saviesa i anuncia el dedicat a L’Amor 

 

 
Ramon Prat, director de l’Institut Superior de Ciències Religioses-IREL i vicari 
general de la Diòcesi de Lleida, va cloure el cicle de conferències del curs 2013-
14, dedicat a la Saviesa, anunciant el pròxim, que estarà dedicat a l’Amor i que 
arrencarà el 16 d’octubre, a l’Aula Magna de la Universitat de Lleida, amb la 
lliçó inaugural, que anirà a càrrec de Carles Torner. Mn. Prat va fer l’anunci ahir 
el 10 d’abril al finalitzar la darrera de les conferències del cicle dedicat a la 
Saviesa, que va anar a càrrec del professor de filosofia Pere Lluís Font...[+] 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/31-03-2014/el-col%C2%B7legi-d%E2%80%99aparelladors-col%C2%B7labora-amb-la-construcci%C3%B3-dels-habitatges-socials-
http://www.bisbatlleida.org/noticia/04-04-2014/la-mare-de-d%C3%A9u-amb-el-nen-i-%C3%A0ngels-obra-del-mes-al-museu-de-lleida-dioces%C3%A0-i-coma
http://www.bisbatlleida.org/noticia/28-03-2014/fent-cam%C3%AD-vers-la-pasqua
http://www.bisbatlleida.org/noticia/07-04-2014/amadeu-bonet-inaugura-l%E2%80%99exposici%C3%B3-%E2%80%98paisatges%E2%80%99
http://www.bisbatlleida.org/noticia/10-04-2014/l%E2%80%99irel-tanca-el-cicle-de-la-saviesa-i-anuncia-el-dedicat-a-l%E2%80%99amor


Primera promoció de guies de Catalonia Sacra 

 

La primera fornada de guies Catalonia Sacra ja és una realitat. El divendres 28 
de març va acabar a Tarragona el segon curs de formació de guies. L'objectiu 
d'aquest programa de formació és donar eines als guies turístics per tal d'oferir 
una visita rigorosa on es mostri tant el valor i la singularitat artística com el 
sentit original dels temples...[+] 

El grup Isard del Carme es mobilitza per retre homenatge a Mn. Montaña 

 

La Parròquia del Carme ha viscut intensament i joiosament la celebració de les 
Noces d’or sacerdotals de Mn. Jaume Montaña, que va ser Vicari de la 
parròquia des de 1970 fins 1987, any del seu nomenament com a rector de la 
Sagrada Família. Al llarg d’aquests disset anys va formar els joves del grup 
Isard. Amb aquesta ocasió tan significativa...[+] 

Cine fòrum sobre ‘Jo Crec’ 

 

La productora Global 3DSolutions i la Delegació de Mitjans de Comunicació 
Social del Bisbat de Lleida, en col·laboració amb JCA Cinemes Lleida-Alpicat, 
estan preparant un passi i col·loqui sobre la pel·lícula Jo Crec pel pròxim dia 16 
d’abril, a les 19 hores, en el qual intervindran el bisbe Joan, el director de la 
cinta, Vicenç Vila, i Blanca Salinas, una de les persones que donen el seu 
testimoni de fe en aquest documental, recomanat pel Pontifici Consell per a la 
Promoció de la Nova Evangelització...[+] 

Cicle de conferències sobre la pobresa infantil 

 

La comissió de Justícia i Pau de Lleida i Prosec han organitzat un cicle de quatre 
conferències per prendre consciència sobre la situació actual de la pobresa 
infantil a casa nostra, que se celebraran els dies 24 i 29 d’abril i 6 i 13 de maig, 
a l’Acadèmia Mariana. La primera de les xerrades anirà a càrrec de Pau Marí-
Klose, professor de sociologia de la Universitat de Saragossa, el qual parlarà de 
“La pobresa infantil a Catalunya...[+] 

Una làpida recordarà els màrtirs al Cementiri de Lleida 

 

Una làpida, amb els noms i les fotografies del bisbe Salvi Huix Miralpeix i els 14 
màrtirs beatificats a Tarragona el passat mes d’octubre, serà col·locada i 
beneïda el pròxim diumenge 4 de maig en un acte que es realitzarà a la fossa 
comuna del Cementiri de Lleida, on hi ha enterrades les seves despulles. Des 
del Bisbat, i en col·laboració amb la Paeria de Lleida, s’ha previst un acte 
senzill, que començarà a les 11 del matí davant de la fossa comuna, on ja hi 
haurà disposada la làpida. Després de la seva benedicció, a la capella del 
Cementiri, es col·locarà un quadre amb les fotografies dels 14 màrtirs de la 
làpida. 
El quadre corresponent al bisbe Huix ja hi és col·locat des de fa uns mesos, 
juntament amb el del lleidatà màrtir Francesc Castelló. 
Seguidament, a la mateixa capella, hi haurà la celebració de l’Eucaristia...[+] 

Mig miler de persones participen en la 
Jornada de Mestres i Professors de Religió 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/04-04-2014/primera-promoci%C3%B3-de-guies-de-catalonia-sacra
http://www.bisbatlleida.org/noticia/09-04-2014/el-grup-isard-del-carme-es-mobilitza-per-retre-homenatge-a-mn-monta%C3%B1a
http://www.bisbatlleida.org/noticia/14-04-2014/cine-f%C3%B2rum-sobre-%E2%80%98jo-crec%E2%80%99-aquest-dimecres
http://www.bisbatlleida.org/noticia/09-04-2014/cicle-de-confer%C3%A8ncies-sobre-la-pobresa-infantil
http://www.bisbatlleida.org/noticia/07-04-2014/una-l%C3%A0pida-recordar%C3%A0-els-m%C3%A0rtirs-al-cementiri-de-lleida


 

Somriures, il·lusió, sentiment de pertinença. El passat dissabte, 5 d’abril, la 
ciutat de Vic va acollir la 8a Jornada de Mestres i Professors de Religió de les 
diòcesis amb seu a Catalunya, que organitza conjuntament la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya (FECC) i el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la 
Religió a Catalunya (SIERC)...[+] 

Assemblea del MIJAC a Santa Maria de Meià 

 

El cap de setmana del 29 i 30 de març els nens i nenes del MIJAC de les 
parròquies de St. Antoni Maria Claret (Balàfia), St. Agustí (la Bordeta) i St. 
Josep Obrer (Magraners) de Lleida, i la Transfiguració del Senyor d’Albatàrrec 
van anar d’excursió a Santa Maria de Meià per celebrar la seva assemblea i 
escollir la campanya per als dos anys vinents...[+] 

La preparació dels nens i nenes del Carme per rebre la Primera Comunió 

 

Durant el temps de Quaresma els nens i nenes que es preparen per a rebre la 
Primera Comunió a la Parròquia de la Mare de Déu del Carme intensifiquen la 
catequesi amb una participació més activa en la Missa dominical. Els nens es 
fan més sensibles a la celebració comunitària de la fe i van rebent 
solemnement les làmines on es condensen els principis fonamentals de la 
doctrina cristiana... [+] 

Expedició de la parròquia de Montserrat a Poblet 

 

 
Les famílies dels joves que es preparen per a rebre el sagrament de la 
Confirmació de la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Lleida van viure 
una jornada de germanor en el viatge que van fer a Poblet el passat dissabte, 
22 de març. L’expedició parroquial va estar acollida pel monjo Maties. [+] 

El pregó obre els actes de Setmana Santa a Lleida 
 

 

 

 

La Setmana Santa a Lleida s’ha iniciat aquest diumenge, 6 d’abril, al teatre de 
l’Escorxador, amb la lectura del pregó, que obre oficialment aquesta celebració 
a la ciutat i que ha anat a càrrec de Pep Tort, director del Consorci del Turó de 
la Seu Vella, el qual ha versat el seu discurs sobre la Seu Vella, la catedral de la 
llum. El pregoner ha volgut apropar la imatge de la llum tan definitòria de la 
Seu Vella i tan important perquè ve d’un patrimoni que ha conegut la foscor. 
Per al pregoner, la catedral de la llum ho és per la seva creativitat, riquesa 
decorativa i simbolisme, pel coneixement, per l’aportació científica i pràctica i 
també és la catedral de llum per a la societat. Segons ha comentat, des de 
principis del segle passat, la societat ha avançat per recuperar la dignitat del 
seu espai més representatiu i preuat i que ara...[+] 

Imposició de medalles als nous confrares de la Somereta 
 
 

 

L’Església del Santíssim Salvador de Pardinyes va acollir el passat diumenge, 30 
de març, el moment de la imposició de medalles als nous membres de la 
Confraria de la Sagrada Família i Sant Cristòfol, responsable del pas de la 
Somereta, així com la renovació del compromís dels antics membres d’aquesta 
entitat. Aquest acte va tenir lloc en el decurs de la celebració de l’Eucaristia, 
que presidí el bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris...[+] 

http://www.bisbatlleida.org/noticia/09-04-2014/mig-miler-de-persones-participen-en-la-jornada-de-mestres-i-professors-de-religi%C3%B3
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Tallers de formació de catequistes 

 

La Delegació de Catequesi del Bisbat de Lleida va organitzar aquest dissabte, 5 
d’abril, uns tallers de formació per catequistes. Van assistir uns 30 catequistes 
de tota la diòcesi de Lleida. Els tallers van ser sobre dinàmica de grups, 
realitzat pel Gerard Sans, de l'Esplai Apasomi i col·laborador de la Fundació 
Verge Blanca; i d’interiorització, que va anar a càrrec de...[+] 

Vida Creixent a Aitona 

 

El dia tres d’abril, vam fer una visita guiada a la Llar de Santa Teresa Jornet al 
poble d’Aitona. El personal i les germanes ens van atendre i ens van 
acompanyar per les esplèndides dependències de la residència. Vam quedar 
meravellats de les instal·lacions  tan apropiades i modernes. Tot seguit, a la 
capella de la residència, una preciositat per admirar, es va celebrar una missa, 
presidida per mossèn Francisco-José Ribas, rector d’Aitona, i els mossens de 
Vida Creixent...[+] 

Noces d’or i plata sacerdotals al Bisbat 

 

La Diòcesi de Lleida celebrarà el Dimarts Sant, 15 d’abril, la jornada sacerdotal 
de les noces d’or i de plata dels preveres i religiosos, amb una sèrie d’actes que 
començaran a les 11 del matí a la Casa Sacerdotal. Enguany celebren les noces 
d’or: el bisbe emèrit Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, el P. Josep Maria Agustí 
Segarra, sj, el P. Àngel Alegre García, sdb, Mn. Joan Bisart Àlava, Mn. Àngel 
Escales Perucho, Mn. Joan Jové Camí, el P. Joaquín Millán Rubio, om, Mn. 
Jaume Montaña Carrera i Mn. Antoni Serramona Terrado. Per la seva part, Mn. 
Carles Sanmartín Sisó celebrarà les noces de plata. 
Tots els actes tindran lloc enguany a la Casa Sacerdotal...[+] 

Sisena trobada interparroquial de l'Escola de Fe i Vida 

 

La població de Torregrossa va acollir el passat dimecres, 2 d’abril, la sisena 
trobada del present curs de l'Escola de Fe i Vida de la UP formada per les 
parròquies de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, La Floresta i Puiggròs. 
La sessió anà a càrrec de Mn. Josevi Forner, vicari de les parròquies, i versà 
sobre el llibre escrit pel Papa Francesc, “La Joia de l’Evangeli”. Aquesta vegada, 
el tema escollit del llibre fou la missió de la parròquia i la dels fidels que la 
formen. Mn. Josevi...[+] 
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     Convideu a d’altres a subscriure’s a aquesta publicació, reenviant-los aquest correu 
 
     Si no esteu subscrit envieu un missatge amb la indicació “ALTA CAT” (CAS si la voleu en castellà) a 
         informatiudigital@bisbatlleida.org 
 
     Si no la desitgeu rebre més, responeu a aquest correu amb la indicació “BAIXA” 
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