
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

MEMÒRIA CURS 2016-2017 
                                             

 

                                            Delegació diocesana de Missions i OMP Lleida                

                                



 
Pau i bé. 
 

Després de més de vint-i-tres anys de servei a la delegació de missions, 

primer com a voluntària i després com a delegada, aquest mes d’agost he 

deixat el servei de delegada per dedicar-me als nous reptes professionals.  

 

He compartit amb tots vosaltres moments de joia, d’agraïment i de fe; i també 

moments d’incerteses i desconcerts però el respecte, la confiança, l’alegria i 

la imaginació ha fet que tot fluís en el bon fer. 

 

M'he sentit una privilegiada acompanyant-vos en aquest tram del llarg viatge 

de la Delegació de missions i OMP, i estic convençuda que el nou delegat 

Mn Mateu Hidalgo, que assumeix a partir d'ara la responsabilitat de la 

delegació i iniciarà una nova etapa amb molta il·lusió i amb molts nous 

reptes.  

 

Gracies a tots per tot el que heu aportat a la meva vida i us agraeixo de tot 

cor la comprensió i disculpeu-me si alguna vegada no he estat a l’alçada! 

 

Gràcies missioners/es pel vostre testimoni de fe i de santa alegria. 

 

Caritat Mercadé i Melé 

 



                      

 
No vam venir a aquest món a «vegetar», a passar-ho còmodament, a fer de la 

vida un sofà que ens adormi; al contrari, hem vingut a una altra cosa, a deixar 

una petjada. És molt trist passar per la vida sense deixar una petjada. Però quan 

optem per la comoditat, per confondre felicitat amb consumir, llavors el preu 

que paguem és molt, però que molt car: perdem la llibertat. No som lliures de 

deixar una petjada”.  

Avui Jesús, que és el camí, et crida a tu,  a tu a deixar la teva petjada en la 

història. Ell, que és la vida, et convida a deixar una petjada que ompli de vida la 

teva història i la de tants altres. Ell, que és la veritat, et convida a abandonar els 

camins del desacord, la divisió i el contrasentit. T'animes? Què responen –el 

vull veure– les teves mans i els teus peus al Senyor, que és camí, veritat i vida? 

Estàs disposat?”. 

                                                                                           Papa Francesc 

                  Missatge a la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia 2016 

 



 

Aquest  curs 2016-2017, el vam engegar des de la 

delegació de missions de Lleida amb la II diada 

missionera, que es va celebrar a l’Acadèmia Mariana de 

Lleida. 

 

En aquesta II Diada Missionera. Una quarantena de persones s’han aplegat a la Casa de 

l’Església, agents de comunitat, animadors de comunitat i preveres; s’han trobat durant el matí del 

dissabte 17 de setembre.  

    Sota el lema “Enviats a Sembrar”.  La diada s’ha obert amb les paraules de benvinguda de la 

delegada, Caritat Mercadé; tot seguit  ha passat la paraula al 

nostre Bisbe Salvador. 

Aquest any els ponents han estat en Pere Fibla, la 

Josefina Riera i l’Anna Milena tots tres membres del Seminari 

del Poble de Déu. 

En Pere Fibla, en la seva ponència ens ha parlat del  

Poble de Déu i la nova Evangelització: l’evangelització és 

inherent a la vida cristiana, Evangelitzem quan vivim la nostra identitat antropològica baptismal i 

expressem la joia pasqual en la relació amb cada persona. Evangelització és relació.  

Tot seguit la Josefina Riera en la seva exposició ens ha parlat del diàleg Home-Dona: 

experiència de fecunditat dins l’Església, del que significa ser fecunds en la mentalitat de l’evangeli, i 

de quina relació home –dona parlem.  

I per tancar les ponències i seguint el lema d’enviats  a 

sembrar, l’Ana Milena, ens han parlat  de les petites comunitats 

diocesanes, i ens ha explicat com es van formar aquestes petites 

comunitats Eclesials Diocesanes amb un carisma propi a la 

Diòcesis de Valledupar fruit de les orientacions donades al Concili 

Vaticà II i a la Conferència Episcopal Llatinoamericana de Santo Domingo. 

Durant el matí hi ha hagut una estona pel treball per grups, en el que els participants han 

pogut explicar-se la tasca pastoral que duen a terme.  Aquest ha estat un moment especial, en el 

que s’han pogut intercanviar experiències i fer créixer el vincle entre ells.  

Abans de finalitzar, amb les paraules  de la nostra delegada Caritat Mercadé; des la delegació 

de Missions s’ha encoratjat als participants a continuar la seva tasca amb esperit missioner. Al 

mateix temps, se’ls convida a tenir en compte les propostes de la Delegació, a introduir la dimensió 

missionera ad gentes en les activitats quotidianes de les comunitats que acompanyen. 



                  

                                      
OCTUBRE                                 

DOMUND  23 D’OCTUBRE 

La jornada del Domund serveix per difondre un missatge: una crida a la responsabilitat de 

tothom en l’evangelització del món, ha entrat profundament en la sensibilitat i tradició missionera de 

la nostra diòcesi.  

  Aquest any vam celebrar la vetlla de pregària del Domund a la parròquia  Sant 

Antoni Maria Claret de Balafia, unes 40 persones ens vam aplegar per pregar per tots els missioners 

escampats arreu del món,  sota el lema “SURT DE LA TEVA TERRA”,  

                                                        També vam poder comptar amb 

dos testimonis missioners la 

Désirée, que va fer experiència 

missionera a Ciutat Juárez  i el 

germà marista Javier Bometón,  

que actualment es troba a 

Bangladesh . 

Recés  preveres 25/10/2016 

El fet missioner punt central del recés de preveres del mes d’octubre 

En el recés del mes d’octubre dels preveres de la diòcesis, va tenir com a 

tema central el fet missioner i el Pare Pascual, que ha estat missioner  al Japó 13 

anys, va ser l’encarregat  d’impartir aquesta 

formació.  

 

 

 

 



Al mes d´octubre coincidint amb la jornada mundial del Domund i 

juntament amb la delegació de catequesis, vam començar la gravació d’uns 

videos de 2 minuts de durada, on missioners de la nostra diòcesis i joves que 

han fet experiències missioneres,  ens explicaven  perquè van sortir de la seva missioner. 

Aquest cicle de videos que els trobareu tots penjats a la web del nostre bisbat, cada setmana 

se’n  publicà un, començant amb el seu testimoni el nostre Bisbe Salvador i tancant el cicle la nostra 

delegada Caritat Mercadé. L´objectiu d´aquests videos a part de conèixer el testimoni dels nostres 

missioners i joves, també és per a que totes les parròquies i escoles tingueu una eina més d´ajuda 

per les vostres catequesis i que us pugui ajudar en parlar del fet missioner.Van col.laborar donant el 

seu testimoni missioner: 

 

                                           

 

 
 

SALVADOR VALLS –BISBE DE LLEIDA 

CAROL GARCIA 

Anna Jove i Anna 
Alba i Beatriu 

Oriol i Adam 

MATEO AVENTIN 

Pare Ramón Ribas 

Mn Robert  Louan Germà Martin Cuenca 

Germà Javier Bometon 

Caritat Mercadé 

Mn Carles Sanmartí 



 

NOVEMBRE 

 

Formació per a catequistes d’Advent  i Infància Missionera 

La Delegació de Missions juntament amb la Delegació de Catequesis, van presentar el 19 de 

novembre els materials de com introduir la missió en la catequesi: l'Advent Missioner, la Infància 

Missionera i la catequesi de missió que han elaborat les dues delegacions. L’objectiu era donar eines 

a les catequistes per a que els infants que van a la catequesi coneguin la figura del 

missioner i la seva important tasca dins de l'Església. 

 

 

 

CATEQUESIS MISSIONERA 

Material elaborat per la delegació de catequesis i la delegació de 
missions de Lleida. 

Aquest material consta de dues sessions de catequesis amb un 
itinerari per ajudar. 

Les delegacions podem venir a compartir amb vosaltres i ajudar-
vos a posar-ho en marxa. 

Aquest material va acompanyat d’uns vídeos de dos minuts de 
durada de testimonis missioners i laics que han fet experiències 

missioneres. 

Aquests vídeos els podeu trobar a la web del Bisbat de Lleida i al blog i facebook de la delegació de 
missions, o be demanar-los a la delegació de missions; i us els podem facilitar tots junts. 

 



          

                                                                                           

                DESEMBRE 
 

Durant el mes de novembre i desembre ens van anar arribant a la delegació les postals de Nadal, 
pel concurs de les OMP, dos d’elles van quedar finalistes en la fase diocesana i les vam enviar  a 
Madrid, i la postal de l’Ivan Canut  de l’escola FEDAC va quedar 
tercera en la fase nacional. El dia 22 de gener coincidint amb la 

Jornada d ‘Infància Missionera, vam 
acompanyar a l’Ivan, als seus pares i a la 
seva catequista a Madrid a recollir el 
premi.                                  

                                                                                                                                                         
Jornada Missionera a la trobada Interparroquial del Segrià, la Noguera i la Ribagorça 
Diumenge 11 de desembre, la Delegació de Missions vam compartir el matí amb l'arxiprestat del 
Segrià- la Noguera-Ribagorça, en la seva trobada Interparroquial d'Advent, aquest any celebrada a 
Alfarràs. Tota la trobada va tenir un caire missioner, en el moment de la homilia, vam poder contar 
amb dos testimonis l'Anna i la Glòria, que aquest estiu han passat el seu mes de vacances en país 
de missió a: Bolívia i República Dominicana.  Un cop acabada la missa els infants van escampar per 
tot el poble d'Alfarràs els estels, amb el lema “Jesús neix per tot” van desitjar el Nadal de part dels 

missioners. 

Baix Segre 

Dissabte  17 de desembre , els nens /es, catequistes, 
mossens i pares de l’arxiprestat del Baix Segre, es van  
aplegar a l’ermita de Carrassumada, un any mes, per 



la posada del pessebre. La delegació de missions es va fer present  i els vam 
acompanyar com en els darrers anys.  Aquest any vam contar amb el testimoni de  la Désirée una 
jove de la Granja d’Escarp, que aquest estiu va fer una experiència  missionera a Ciudad Juárez . 

 

L’escola FEDAC de Lleida va representar el pessebre vivent, els nens /es del 
pessebre van ser sembradors d’estrelles, van desitjar en nom de tots els 
missioners que tenim escapats arreu del món, un Bon Nadal, van enganxar unes 
estrelles a la gent on ficava “Jesús neix per tots” i amb un somriure van desitjar el 
Bon Nadal. 
Gràcies escola FEDAC de Lleida en nom de tots els missioners i molt 
especialment els de la diòcesis de Lleida. 

                                   

 

 

                                    GENER  -FEBRER                    

 

Els nens i les nenes de la Diòcesi de Lleida han celebrat durant el mes  de gener 
i febrer la Jornada de la Infància Missionera amb diferents activitats.  La 
delegació de missions ens hem fet presents en moltes d’aquestes activitats 
acompanyant als Mossens,  catequistes i pares . 

 

 

 

 

 

 

Grup de catequesis de l’escola FEDAC                     Grup de catequesis de la parròquia   

                                                                                                    Mare de Déu del Carme 

IINFÀNCIA MISSIONERA 



 

                                                     

               

                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

     Grup de joves d´Aitona 

 

Trobada familiar unitat de Cappont 

 

Grup de catequesis de la Parròquia de 

Sant Ignasi de Loiola 

 

Grup d´infants de Juncosa, E l Soleràs, 

Bellaguarda ,la Granadella , Bovera i 

Sarroca de Lleida 

 



                                                                                

          

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup de catequesis d’Alfarràs 

 

Grup d´infants i  joves de la unitat pastoral 

de Bell-lloch-Juneda-Torregrosa-Borges-

la Floresta-Puig-gros 

 

Grup de catequesis de Maials 

 

Grup de catequesis de Santa Tereseta 

 



 

                La delegació de missions de Lleida, durant tot l’any hem participat en reunions, trobades a 

nivell diocesà i de Catalunya, així com també en jornades de formació, aquest any a Madrid a 

l’Escorial. 

Trobada delegacions de Catalunya  

Les Delegacions diocesanes de Missions de Catalunya   es van 

reunir els dies 30 i 31 de gener a Reus, a la Comunitat de les 

Missioneres Claretianes. Aquesta Trobada anual a Tarragona 

té com a objectiu fer visible la realitat del servei missioner en la 

pastoral a les nostres Diòcesis. 

Els assistents van fer treballs de grups i van compartir 

informacions. Entre altres qüestions van treballar Què és 

l'animació missionera?; Per què l'animació missionera es 

defineix com un ministeri eclesial?; i Són missioneres les nostres comunitats cristianes? 

XIV ENCONTRE DE TREBALLADORS I  VOLUNTARIS DE OMP 

Un any més, un total de 135 treballadors i voluntaris 

d'Obres Missionals Pontifícies (OMP) d'Espanya es van 

reunir el  2 i 3  de març, a L'Escorial en la XIV Trobada de 

Formació.  

Vinguts de 37 diòcesi, reflexionarem sobre la identitat de 

l'Obra de Sant Pere Apòstol, de la mà del seu secretari 

general, Fernando Domínguez. Aquests "missioners de 

rereguarda", que treballen al llarg de tot l'any per mantenir 

viva la flama de la Missió a l'Església espanyola, també 

compartiren experiències amb tres vocacions natives 

nascudes a Brasil, Benín i Xina. 

Conferència sobre la Setmana Santa al Paraguai per 

part d’un missioner  oblat 

La capella de l’Acadèmia Mariana va acollir el 11 de març una 

conferència a càrrec de Miguel Fritz, missioner oblat de Maria 

Immaculada dins dels actes de Quaresma de les confraries. 

Miguel Fritz fou ordenat sacerdot l’any 1981, va arribar al Paraguai 

al 1985, i va passar 19 anys al Chaco, on sobretot va treballar amb 

els indígenes. Aquest missioner ens explicà   

 

  



 

com celebren la Setmana Santa les comunitats indígenes del Pueblo Nivaclé. 

 

Organitza aquest acte la Confraria de l’Associació Cultural i 

Recreativa Els Pagesos amb la col·laboració de la 

Delegació de Missions del Bisbat. 

 

 

 

 

Presenten la campanya “Una llar per al nostre germà refugiat” als preveres 

Els membres de la Comissió Diocesana d'Acollida als 

Refugiats (Codiar) ens hem reunit al mes de  març amb el 

bisbe Salvador i Mn. Josep Anton Jové, Vicari General. El 

motiu de la trobada fou informar de l'actuació d'aquesta 

Comissió durant el darrer any i també explicar una campanya 

que es vol engegar per facilitar un habitatge a les famílies 

refugiades que vinguin a Lleida. Aquesta iniciativa que porta 

per lema “Una llar per al nostre germà refugiat”. 

La Codiar està formada per representants de parròquies, de la Vida Consagrada, de Càritas 

Diocesana, de Justícia i Pau, de la Delegació de Missions i el Delegat de pastoral sociocaritiva. 

Aquesta comissió es va crear al setembre del 2015 com a resposta de la Diòcesi de Lleida, a la crida 

feta pel Papa Francesc perquè cada parròquia, monestir o comunitat religiosa, acollís una família de 

refugiat 

 

XI Jornada de mestres i professors de religió de les diòcesis amb seu a 

Catalunya 

Les delegacions de missions de Catalunya , van estar presents per primer 

any a la jornada de Mestres i professors de religió, en el stand que vam ficar  

va servir per mostrar i donar a conèixer l’itinerari missioner, totes les 

publicacions que oferim i materials per les escoles de les diverses campanyes 

que duen a terme les delegacions de missions. 

També dins el Taller “EL COR DE L´ ÀFRICA” l’Aurora, voluntària  de la delegació de missions de 

Sant Feliu i Caritat Mercadé delegada de missions a Lleida, van presentar l’itinerari missioner, treball 

dut a terme per totes les delegacions de Catalunya. 



 

 

Setmana de sensibilització i testimonis de missió al col·legi Episcopal  

Sota el títol ”una experiència de vida” i dins el marc de la campanya de mans unides, la delegació de 

missions ha col·laborat en aquesta campanya acompanyant  missioners i laics que han fet 

experiències missioneres de curta i llarga durada en diferents parts del món. Els missioners han 

pogut explicar als alumnes per què van sortir de casa seva i van marxar al tercer món en diferents  

projectes de solidaritat i acompanyament a zones molt empobrides, com  Ruanda, Paraguai, Bolívia, 

Moçambic i República Dominicana. 

Aquestes testimonis han servit per apropar més als infants i joves a les realitats d’altres països, i 

poder explicar quins projectes es duen a terme, tant en infància, educació, maltractaments a les 

dones, malalts mentals i quina era la feina dels nostres missioners i laics en aquests països. 

 

 

 

 

 

 

MATEO AVENTIN PADRE MARTÍN CUENCA 

ANNA I GLÒRIA 
TERESA MAYORAL 



 

 

TESTIMONIS MISSIONERS. 

Durant tot l’any la delegació de missions ofereix  a les escoles, parròquies, IES,  testimonis 

missioner. Aquest any tots els testimonis que hem acompanyat durant l’any a les diferents 

comunitats, escoles i IES són tots de la nostra diòcesi. 

 

El Pare Martin Cuenca, comparteix una tarda amb 

les germanes Carmelites de la Caparrella 

La comunitat de germanes Carmelites de la Caparrella , van 

acollir al Pare Martin Cuenca, de l’ordre Hospitalària de Sant  

Joan de Déu, i que ha estat en terres de missió més de 12 anys. 

 

El jesuïta Ramon Ribas porta la seva experiència 

missionera a Bell-lloc 

La comunitat cristiana de Bell-lloc d'Urgell juntament amb el 

seu Rector Rubén Dario i dins de la sessió de catequesi que 

fan els nens/es de comunió i confirmació, han acollit al 

missioner jesuïta Pare Ramon Ribas, que va estar 30 anys al 

Txad. 

 

Mn. Victor dóna el seu testimoni a joves de 4t ESO i 

Batxillerat  

Sota el títol “La missió aquí i allà”, Mn Victor 

Espinosa va donar el seu testimoni a joves de 4t d’ESO de l’IES Joan Oró i de batxillerat de l’IES 

Màrius Torres. La seva experiència missionera va des del 1991 a 2003 amb els PARES PAÜLS. La 

seva missió es realitza a València, Madrid, Canàries, Hondures, Nova York i a la República 

d’Hondures a San Pedro Soula i a la Moskitia (selva hondurenya).  A Nova York, treballant  a les 

comunitats hispanes de Brooklyn. Va compartir amb els joves  l’experiència del que significa el 

treball pastoral a d’altres països, més en concret a Hondures; i el que significa el mateix treball aquí i 

les dificultats i oportunitats del mateix treball aquí i allà. 



 

Durant  l’any  des  de  la delegació de missions hem ofert 

suport  i  formació a aquells joves  de la nostra diòcesi, 

que volen fer una experiència missionera, durant els 

mesos d’estiu. 

 

 

 

Des de la delegació hem intentat vetllar durant tot l’any 

per poder treballar conjuntament amb tots els 

arxiprestats i fer aquesta animació missionera, sempre 

treballant amb les realitats de cada arxiprestat. Ens hem 

fet presents en les reunions d’arxiprestat de 

començament i final de curs, per poder tots junts valorar i 

veure quin itinerari era el millor a seguir per a cada 

arxiprestat. És així com gràcies amb aquest treball en 

equip hem pogut dur a terme moltes activitats amb caire 

missioner, i poder apropar a tota la comunitat la realitat 

dels nostres missioners. 

 També des de la delgació 

Hem fet arribar totes les informacions des de les OMP, 

així com també des de la delegació us hem proporcionat, en diferents èpoques de 

l`any materials per a la vostra ajuda en les celebracions. 

                      

 

Aquest any, hem tornat a oferir el guió per la celebració de 

l’Hora Santa del dijous sant, amb caire missioner. 

COMPARTIM LA MISSIÓ?

PROPOSTES SolidÀries PER A JOVES



 

La delegació de missions de Lleida tanquem l’any al mes de juny  amb la III trobada 

missionera, aquest any sota el lema”                                               

                           SEMBRAR PERTJADES I SEGUIR LES DE JESÚS 

                                           Sempre la nostra missió principal 

                                       

Un cop més ha estat l’Acadèmia Mariana de Lleida qui ens ha acollit durant el matí del 

dissabte 17 de juny, per poder entre tots escoltar i enriquir-nos amb els testimonis, 

que han participat en aquesta trobada i les aportacions dels diferents grups de treball. 

                             



 

 

Aquest any hem pogut gaudir del Mn. Joan Miquel 

Martínez, missioner de la nostra diòcesi que fa 26  anys 

que es a Cali. Ell ha estat l’encarregat d`’obrir aquesta 

diada, mostrant amb un vídeo “les dues cares de Cali”, 

quina realitat viuen en aquesta ciutat de Colòmbia. 

 

 

 

Durant el matí hi ha hagut una estona pel treball en grups, en el que els participants 

han pogut explicar-se la tasca pastoral que duen a terme, aquest any amb la novetat 

que en cada grup hi havia un moderador que ha viscut en terres de missió, en 

experiències de llarga o curta durada. Aquest ha estat un moment especial, en el que 

s’han pogut intercanviar experiències i fer créixer el vincle entre ells.  

 

                                       

 

  Aquest any hem volgut tancar la diada amb un caràcter 

festiu, i ens ha acompanyat la coral  Santa Trinidad, de la 

Parròquia de Sant Andreu, amb ells hem ballat, cantat i 

hem pogut gaudir d’una estona on d’una altra manera 

hem donat gràcies a Déu per tot.  

 



 

 

PUBLICACIONS DE LES OBRES MISSIONALS PONTIFICIES (OMP): 

Durant tot l’any OMP publica diverses revistes, tríptics i DVD, amb caire missioner, des de la 

delegació de missions posem al vostre abast totes aquestes publicacions, si us interessa alguna  

d’elles ens podeu demanar informació. 

           

 

 

 

 

 



 

 

COL·LECTES  

A banda de fer una tasca de sensibilització i pregària, també és important el suport econòmic pels 

missioners i els projectes que recolzen.   

Els missioners saben treure el màxim partit a les ajudes rebudes, des de la delegació de missions us 

donem les gràcies a  totes les parròquies, escoles , IES i comunitats en nom dels nostres missioners 

i missioneres, ja que feu possible amb els vostres donatius i la vostra generositat fer visible el rostre 

de Déu, que des de sempre ha estat present en pobles que no el coneixen i transmetre l’evangeli, 

aquesta és la tasca dels nostres missioners i missioneres, que treballen en situacions difícils i molt 

precàries però amb l’esperança que aquesta situació canviï, gràcies al seu treball diari i al seu 

compromís  amb els més desfavorits d’arreu del món. 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Per a donatius: 

   OBRES MISSIONALS PONTIFÍCIES  LLEIDA 

            ES29 0182 5938 9100 1050 7400 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBRES INGRESSOS 2016-2017 

PROPAGACIÓ DE LA 
FE 

24231,06€ 

INFÀNCIA 
MISSIONERA 

8558,76€ 

TOTALS 32789,82€ 

OBRES INGRESSOS 2015-2016 

PROPAGACIÓ 
DE LA FE 

39597,64€ 

SANT PERE 
APÓSTOL 

388,34€ 

INFÀNCIA 
MISSIONERA 

12062,58€ 

TOTALS 52048,56€ 



 

 

 

 

 

 

Gràcies a totes aquelles 

persones que creuen i recolzen 

la tasca dels missioners; aquelles  persones que  creuen i recolzen la tasca dels missioners; 

Amb les seves pregàries. 

Amb el seu interès. 

Amb una col·laboració 

econòmica. 

Individual o en comunitat. 

 

Demanem la vostra constància. 

Els missioners i nosaltres formem la mateixa família, encara que ens separin 

quilometres de distància.  

                              

  



                            

 

               

 

 

LA MISSIÓ MÉS URGENT ÉS ACOMPANYAR EL COR DE L’HOME 

 

 

 

DELEGACIÓ DE MISSIONS DE LLEIDA 

c/ del bisbe 1 25002 Lleida 

973268628 

delegaciomissions@gmail.com 

missionslleida.blogspot.com 

facebook Missions Lleida omp 

twitter @MissionsLleida 
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