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Resum de les activitats pastorals del 2021 
Unitat Pastoral Agermanada Pilar-Magdalena  de Lleida 

 
 
Al llarg del 2021, malgrat la Covid 19, a la nostra UPA hem continuat mirant de viure la nostra fe cristiana de 
forma personal i comunitària. 
Amb mesures de protecció hem pogut seguir celebrant els sagraments, especialment l’eucaristia. 
Hem continuat tenint espais per l’oració els dilluns i els divendres, i, un dissabte al mes, hem tingut el recés. 
Els diversos grups han continuat estant actius: el Consell Pastoral, els Equips de Renovació i de Comunicació, 
el de pastoral de la Salut, el de  catequesi d’infants, els dos grups de Jesús (el de joves i el d’adults), el grup 
de gent gran (Vida Creixent), així com la nostra Càritas. 
Per tot plegat en volem donar gràcies a Déu. 
Ara us presentem un breu recull d’algunes de les activitats que entre tots i totes i per al bé de tothom, hem 
pogut dur a terme. 
Serveixi aquest resum, com un incentiu a continuar endavant en la invitació que Jesús ens fa a ser deixebles 
seus, enviats a viure i portar en el nostre barri la seva Bona Notícia!: 
 
-  Al mes de gener els infants de van participar en la celebració de la campanya missionera de la Santa 

Infància. 

 Alguns joves del nostre Cor van col·laborar en la Pregària Ecumènica dins la Setmana d’Oració per la 

Unitat dels Cristians. L’Equip de Comunicació va dur a terme el segon curset de Zoom per a principiants  

https://youtu.be/PY-dJbXFEwc 

 

- Al mes de febrer es va reunir el Consell Pastoral de la nostra UPA. Dins el programa trimestral de 

tertúlies per a la Esperança, el 16 de febrer Mn. Xavier Navarro ens va acompanyar amb el tema “Fratelli 

Tutti; l’amistat social, camí a seguir”. 

 

- Durant el mes de març entitats del barri del Clot es van reunir per treballar juntes pel barri. La nostra 

UPA hi va ser present. Els infants de catequesi ens van presentar la Paràbola del Sembrador 

https://youtu.be/p7wvcMfymPE 

 

- El dia 3 d’abril va morir el nostre estimat Mn. Antoni Guardia. El dia 25 vàrem celebrar la missa de comiat 

de Mn. Francesc Rosselló, qui deixà el seu servei a la parròquia de Sta. Maria Magdalena per limitacions 

de la seva vista. 

 

- Al mes de maig, el nostre Cor de Joves ens va oferir un Petit concert per alegrar el cor. L’Equip de 

Renovació Parroquial (ERePa) es va reunir amb el bisbe Salvador per presentar-li la proposta de 

renovació pastoral de la nostra UPA. També vàrem celebrar les Primeres Comunions de nens i nenes de 

la nostra UPA. 

 

- Durant el mes de juny es va acabar el curs de catequesi. També deu nens i nenes del barri amb el seus 

monitors/res van cloure el curs de reforç escolar promogut per la nostra Càritas 

https://youtu.be/YXXV7oWrVLs i un grup de joves adults van rebre el sagrament de la Confirmació 

https://youtu.be/zv0GVrGKGtk.    

També vam acabar el curs de Bíblia que havia impartit de forma presencial i virtual, Mn Víctor Martínez. 

I Mn Luís Aguirre s’incorporà al nostra Unitat Pastoral. 

 

https://youtu.be/PY-dJbXFEwc
https://youtu.be/p7wvcMfymPE
https://youtu.be/YXXV7oWrVLs
https://youtu.be/zv0GVrGKGtk
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- Al mes de juliol l’equip que prepara l’Espai Orant dels dilluns revisà la seva activitat de tot el curs i el 

Grup de Joves de Jesús acabà la seva activitat. 

 

- Al llarg del mes d’agost es van posar en funcionament els panells solars que s’havien instal·lat al sostre 

de la parròquia del Pilar al mes de juliol https://youtu.be/E5m9pYnh0Rw i es van fer tots els preparatius 

de programació per la posada en marxa de la nova pàgina web de la nostra UPA 

https://youtu.be/I51JfsxQG4Y 

 

- Al mes de setembre es va començar a publicar a la pàgina web l’espai setmanal Viure l’Evangeli avui, 

del qual se’n encarreguen cinc persones de la nostra UPA. L’Amadeu Bonet, artista nascut al nostre 

barri, instal·là al jardí dels locals de la parròquia de Sta. Maria Magdalena un nou mosaic fet 

voluntàriament https://youtu.be/PVH_Sf7OuRI 

 

- A l’octubre, els nostres joves ens van convidar a una unir-nos, amb una pregària, a la campanya mundial 

de Cura de la Creació. Organitzats en diversos grups parroquials vam començar a treballar el  Sínode 

convocat pel Papa Francesc. L’Equip d’Escolta i Acollida després d’haver-se format, va posar en marxa 

el nou servei d’escolta personalitzada als locals parroquials de Sta. Maria Magdalena. 

 

- Al novembre vàrem celebrar la primera edició de la cerimònia de pregària i record dels nostres difunts, 

i es va signar el conveni de col·laboració de la UPA amb la Fundació Verge Blanca per a la utilització de 

la ala Andrea de Sta. Maria Magdalena. 

 

- Al desembre es va procedir a la signatura del conveni amb la Paeria per compartir l’ús dels locals de 

Sta. Maria Magdalena amb l’Associació de Veïns del Clot. El dia 11 va tenir lloc la Trobada Comunitària 

de la UPA per donar a conèixer els resultats dels treballs dels diferents grups en referència al Sínode 

https://youtu.be/V4Irafm92CQ , i el dia 19, diumenge, a l’església del Pilar es va celebrar la primera 

Cantada  de Nadales internacionals organitzada per la Delegació de la Pastoral per a les persones 

migrades que viuen a Lleida. 

https://youtu.be/E5m9pYnh0Rw
https://youtu.be/I51JfsxQG4Y
https://youtu.be/PVH_Sf7OuRI
https://youtu.be/V4Irafm92CQ

