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Neix ‘Notícies del Bisbat de Lleida’ 

 
Després de dos anys de no publicar l’Informatiu per dificultats tècniques, el Bisbat de Lleida recupera una 
plataforma comunicativa que havia estat referent a difondre les notícies i l’actualitat de la Diòcesi a tota la 
comunitat vinculada a la nostra Església. 
Aquest projecte ha estat un desig i una voluntat molt particular del nostre bisbe Joan. Ell, conscient de la 
importància i necessitat de donar a conèixer la presència i la tasca de l’Església, en un món extremadament 
competitiu en el terreny de la comunicació, i sabedor de les dificultats que tot això comporta des de 
l’aparició de les noves tecnologies, on el fenomen de la infoxicació (excés d’informació) actua com a 
desinformació, no vol perdre un mitjà àgil, directe, còmode i de fàcil accés per als lectors, que durant tant 
temps han fet un servei a la Diòcesi.  
Aquest full informatiu, que neix sota el nom de ‘Notícies del Bisbat de Lleida’, aprofitarà les avantatges del 
món digital, per fer-vos arribar als vostres ordinadors  l’actualitat de la Diòcesi, de les seves àrees, 
delegacions, parròquies i entitats vinculades a la nostra Església amb una periodicitat quinzenal inicialment. 
Aquestes informacions tindran una presentació ajustada a un espai concret, que podrà ésser ampliada a 
l’estar vinculades totes elles amb la web del Bisbat, tant en l’àmbit redaccional com en el gràfic, només 
clicant a la creueta que acompanya les notícies.  



Per a la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Lleida i per a l’equip del nou full digital, és tot un 
repte aquest nou servei, que pren el testimoni dels seus iniciadors, Mn. Joan Ramon Ezquerra i Conxita 
López, i que només serà un èxit si aconseguim comptar amb els vostres suggeriments i col·laboracions. 
Mn. Daniel Gómez / Jordi Pérez 

El bisbe Joan anima els periodistes a atansar-se a aquells que pateixen. 

 

 
El bisbe de Lleida i president de la Comissió de Mitjans de Comunicació Social 
de la Conferència Episcopal Espanyola... [+] 

Les Benaurances, marc del missatge del Papa als joves del món 

 

 
El Papa Francesc ha fet públic el seu missatge per a la preparació de la XXIX 
Jornada Mundial de la Joventut que es realitzarà a Cracòvia el 2016. Després 
de l'extraordinària JMJ viscuda a Rio de Janeiro... [+] 

Teatre solidari a benefici dels Habitatges Socials del Seminari 

 

 
La companyia de Comediants la Baldufa actuarà el pròxim 23 de febrer al 
Teatre de l’Escorxador... [+] 

El pare Lombardi parla de transparència informativa a l'Església 

 

 
"Transparència" va ser la paraula que més va utilitzar el portaveu vaticà, el 
pare Federico Lombardi... [+] 

La Jornada anual de la Xarxa d’Entitats Cristianes ja té data, lema i Cartell 

 

 
 
 
La Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social del Bisbat de 
Lleida, que engloba a quinze associacions i col·lectius que treballen a... [+] 

La jornada de l’Àrea d’Evangelització 
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L’Àrea d’Evangelització Gaudium et Spes del Bisbat de Lleida ha organitzat pel 
dissabte, 22 de febrer, a l’Acadèmia Mariana, la seva jornada anual, que sota el 
títol “Com dic que sóc cristià” vol debatre com hem d’anomenar el fet que 
Jesús envià els seus deixebles a compartir allò que hem viscut: Una vida plena 
de sentit en Crist... [+] 

La Misericordina arriba a Alcarràs 

 

 

 
 
La ‘medicina espiritual’ que el Papa Francesc va recomanar els fidels de forma 
simpàtica per mantenir els fruits de l’Any de la Fe també ha arribat a les terres 
de Lleida... [+] 

Balanç de la Setmana Ecumènica 

 

 

 
 
Hem acabat la setmana de pregària per la unió dels cristians que hem celebrat 
del 18 al 25 del mes de gener. [+] 

Festa dels patrons de Vida Creixent 

 

 

 
Al caure la festa dels patrons de Vida Creixent en diumenge, es va avançar la 
seva celebració el dissabte dia 1 de febrer. Entre 80 i 90 membres de Vida 
Creixent ens vàrem trobar... [+] 

L’IREL publica la lliçó inaugural del curs 2013-14 
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L’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida-IREL ha editat la lliçó 
inaugural del curs acadèmic 2013-14, que va anar a càrrec del president de la 
Confederació de Càritas Española, Rafael del Rio, el passat mes d’octubre... [+] 

 

 

Consagració de la nova capella de les Germanetes de Santa Teresa Jornet 

 

 

 
El bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris, ha consagrat el 25 de gener l’altar de la 
nova capella del convent de clausura... [+] 

Missa de celebració per Santa Àgueda a la Mariola 

 

 
 
La parròquia de Sant Pau ha acollit el 5 de febrer la celebració de Santa Àgueda 
al barri de la Mariola, a la qual han acudit les autoritats locals i el president de 
l’Associació de Veïns de la Mariola,... [+] 

Missa funeral per mossèn Martí Bravo 

 

 

 

 

La missa exequial per l’ànima de Mossèn Martí Bravo... [+] 

La Fira Missionera de Lleida 

 

 
 
Un centenar d’infants, acompanyats dels seus pares i catequistes van poder 
gaudir el dissabte, 25 de gener, a l’escola de la Sagrada Família... [+] 
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Mn. Xavier Navarro, rector d’Àger i la seva vall [+] 

 

 

 

 

 

Els materials per preparar l’Aplec de l’Esperit [+] 

 

Lleida celebra la Festa de la Mare de Déu del Blau 

 

 
 
Aquest diumenge, 2 de febrer, s’ha fet la missa a la Catedral Nova amb l’ofrena 
de la llum per part de totes les “Blaus” a la Mare de Déu... [+] 

Trobada dels delegats catalans de Missions 

 

 
 
Delegats i col·laboradors de les delegacions de Missions de Catalunya, es van 
reunir a Tarragona els passats 3 i 4 de febrer. Van ser unes hores per compartir 
experiències...[+] 

El Projecte dels Habitatges Socials del Seminari atrau els lleidatans 
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Unes 450 persones han visitat l’edifici que ha d’acollir els habitatges socials... 
[+] 

Els cartells del dia del Seminari i de la campanya del malalt 

  

 

La Conferència Episcopal Espanyola ha editat en català... [+] 
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