
 

 

Pujes a l'autocar? 

Una de les coses que segurament et preocupa és veure com a les parròquies de casa nostra, hi assisteix 

majoritàriament gent gran. Trobem a faltar els joves i els matrimonis amb fills petits. Els nostres fills, néts, 

nebots, tampoc no viuen massa la fe en Jesucrist i no participen en la vida parroquial.  

Tot això ens causa dolor. Però que podem fer a més de doldre'ns? I es pot fer alguna cosa o ja està tot 

perdut? 

A la nostra Unitat Pastoral Pilar-Magdalena, servidor i un grupet de persones, que anomenem Equip de 

Renovació Pastoral (ERePa) des de fa uns anys, la crida del Papa Francesc a "passar d'una pastoral de 

manteniment a un pastoral decididament missionera", Evangelii Gaudium 15 ( la Joia de 

l'Evangeli) ens està estimulant a cercar nous camins. I sí, ens hem estat formant i preparant per renovar-

nos nosaltres personalment, i ajudar a renovar la nostra comunitat parroquial. 

Creiem que un camí per "passar d'una pastoral de manteniment a un pastoral decididament missionera" 

és renovar el que anem fent a les nostres dues parròquies des de fa temps.  

Ara us podem dir que entenem que la Missió (la raó de ser) de la nostra Unitat Pastoral és "Estimar Déu 

i els germans/germanes i fer deixebles de Jesús" Aquesta és la identitat de l'Església, aquesta és 

doncs, també, la nostra identitat. 

Per anar fent realitat aquesta Missió ens cal somniar, es a 

dir, desitjar i creure que és possible. Aquest somni ho 

anomenen Visió, que és com una fotografia del que encara 

no és, però, que ens estimula a treballar i caminar per 

aconseguir-ho. La visió no és el que estem fent en aquests 

moments sinó allà cap on volem anar. 

Per ajudar a comprendre aquest procés us presentem 

aquest "Fent Camí" monogràfic, dedicat a la renovació 

parroquial. Posteriorment us anirem presentant noves 

iniciatives. 

Confiem que, a mesura que us anem presentant cap on ens proposem  anar, ens acompanyeu. És com 

anar en un autocar que porta un cartell amb el seu destí i us convidem a pujar-hi per fer junts aquest 

camí de futur. 

Hi pujaràs? 

Mn. Carles Sanmartín  

Carta a una persona amiga 
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El nostre procés en el temps 
 

L’any 2017 Mn. Robert Louan, aleshores rector de la  UPA Pilar-Magdalena, va animar a dos membres del 

Consell Parroquial a participar en un curs de formació, que començava al gener de 2018, amb l’objectiu 

de conèixer els fonaments d’un projecte de Renovació Pastoral. 

Al febrer de 2018 hi hagué canvi de rector a la UPA i Mn. Carles Sanmartín, nou responsable, els anima a 

continuar i encomana a dues persones més a iniciar un nou curs al setembre d’aquell mateix any. 

La durada dels cursos era de dos anys, al final dels 

quals Mn. Carles els proposà formar un equip de 

persones corresponsables. Aquest equip es denominà 

ERePa (Equip de Renovació Pastoral de la UPA Pilar 

Magdalena) i estava format per Jacint Cabau, 

Conxita Llonc, Montserrat Canals i Gemma M. 

Naranjo.  L’equip es va ampliar un temps després 

amb la incorporació de Miquel À. Claveria i 

darrerament  de  Mª Àngels Grau, Joshua Carrillo, i 

Aristide Simporé. 

El seu objectiu: fer una mirada a llarg termini tot estudiant la missió, visió i les estratègies en els 

diversos àmbits pastorals, com la Celebració, la Comunitat fonamentada en l’Evangeli, la Caritat, la 

Fraternitat i la Capacitació del discipulat en la UPA Pilar-Magdalena. 

L’ERePa va començar una formació acompanyada pel rector, Mn. Carles 

Sanmartín, amb trobades quinzenals, iniciades amb un temps de  pregària, 

un tema formatiu, i temps per reflexionar junts. 

Fruit de tot aquest treball es va poder arribar al redactat de Projecte de 

Renovació Pastoral que a finals de maig de 2021 es va presentar al bisbe 

Salvador. 

A primers de juny del 

mateix any es va 

presentar als membres 

del Consell Parroquial. 

Després d’unes sessions de reflexió i avaluació 

d’aquests encontres per part de l’ErePa, el 12 de 

febrer de 2022 es va donar a conèixer als 

responsables dels grups parroquials. 

Ara ens trobem en la fase de comunicació d’aquesta 

Projecte de renovació parroquials  a tots els fidels de 

la nostra UPA mijançant tríptics, vídeos, cartells 

informatius …, sense oblidar les homilies a les Eucaristies.  
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Santiago Lapeña i Araceli Royo 

Al març del 2022, després de la presentació del Projecte de Renovació Pastoral, vàrem parlar amb el 

Santi i l’Araceli, dues persones compromeses a la nostra Unitats Pastoral.  

El Santi, qui diu que està “en una recerca 

constant per aprofundir en la seva fe”, va 

portar al llarg de molts anys els llibres de 

registre de matrimonis, batejos... a la 

parròquia de Sta. Mª Magdalena i en 

l’actualitat col·labora amb la Càritas 

Parroquial ajudant en el reforç escolar a nens 

i nenes del barri.  

L’Araceli, qui diu que quan va arribar a Lleida 

fa molts anys va trobar “una comunitat en 

marxa, creativa, lluitadora, que 

fonamentava  tota la seva vida i experiència en la Paraula de Déu”, també col·labora en el reforç 

escolar.Declara que “li té el cor robat” aquest Projecte de Renovació Pastoral i s’identifica plenament 

amb la proposta. 

Tots dos parlen de la importància que tenen les mares i els pares en la iniciació religiosa dels seus fills i 

filles , i creuen que és una molt bona oportunitat per intentar atreure a gent més jove a les parròquies. 

 

Mª Àngels Boixadera i Maria Portilla 

També hem parlat amb  la Mª Àngels i la Maria. La primera, mestra jubilada, que vol “conèixer altres 

persones, compartir la fe i treballar junts per créixer en noves experiències” i la segona, estudiant de 

quart curs de la ESO, qui es considera “una persona amb molta empatia i que li agrada estar amb els 

nens petits”. Totes dues han decidit fer tasques de voluntariat ajudant en el reforç escolar promogut per 

Càritas Parroquial per a nens i nenes del barri.  

La Mª Àngels fa dos anys que hi col·labora 

i diu que “no sols se’ls ajuda en les 

tasques escolars, sinó que també s’hi fa 

una labor d’escolta i acompanyament”. 

La Maria diu que li agrada ensenyar als 

nens i nenes i que aquest servei li aporta 

tant personalment que “en el futur li 

agradaria seguir fent voluntariat”.  

A la Mª Àngels aquest servei també li 

dóna molta satisfacció, així com veure que 

hi ha un grupet de joves que, com la 

Maria, també col·laboren en el reforç escolar. Diu que “això ens fa adonar, d’alguna manera, els 

reptes que la UPA ens proposa d’obrir nous camins i  que ens hem de renovar, i com ja comencen a 

haver signes  que s’estan realitzant”.  

Hem parlat amb... 



 

La Stella i el Pascal 
La Stella i el Pascal són dos joves de Camerun que fa uns quants anys que viuen a Lleida. Tots dos 

formen part, juntament amb altres joves també de Camerun, del Cor Jove de la UPA Pilar-Magdalena 

encarregat de cantar a la missa de les 11 dels diumenges a 

l’església de la Mare de Déu del Pilar. 

La Stella, qui també forma part del Consell Parroquial en 

representació d’aquest Cor Jove, es considera una persona 

“alegre a qui li agrada relacionar-se amb la gent”, i el 

Pascal  es defineix com “una personal molt sociable”.  

La Stella diu que li agrada molt participar en les misses del 

diumenge perquè li agrada cantar i el Pascal “com a 

cristians ens agrada seguir la Paraula del Senyor i la 

nostra música és una forma de lloar Déu”, i anima la gent a que col·labori amb la UPA, mentre que la 

Stella puntualitza que no cal saber cantar perquè es pot participar en qualsevol de les activitats que es 

duen a terme i convida tothom “a aportar una mica del que cada un té”. 

 

Luz Dalia/Juan Antonio i Mª Carmen/Laura 
També hem parlat amb la Luz Dalia, mare del Juan Antonio, de 9 anys, que estudia quart de primària i 

fa catequesi de segon any; i amb la Mª Carmen, mare de la Laura, de 10 anys, qui també fa el segon 

curs de catequesi. 

Els diumenges, diu la Luz Dalia, és el dia que el nens i 

nenes de catequesi i els seus pares assisteixen a missa. 

Una vegada al mes fan un encontre de les famílies 

amb les catequistes. En aquestes trobades, diu la Mª 

Carmen, es parla de molts temes relacionats amb la fe. 

I quan es troben tots plegats, després que els nens han 

estat amb les catequistes, es posen totes les opinions 

en comú. 

“Amb aquestes activitats creem més confiança i 

participació entre nosaltres i amb Déu” puntualitza 

la Luz Dalia i afegeix la Mª Carme: “Aquestes trobades m’ajuden a créixer en la meva fe”. 

Per la seva part, el Juan Antonio diu “quan surto de missa surto més content, més satisfet perquè he 

vingut a la casa de Déu” i la Laura comenta que “de la missa i la catequesi surto contenta perquè he 

conegut més gent i també a Jesús” 

 

Sandra Ibarra i Miguel Ángel “Ángelo” 
Sandra Ibarra i Ángelo són de Colòmbia i Equador i formen part del Grup de Jesús de la Comunitat 

Llatina de la UPA. La Sandra està acompanyada per la seva filla Eimy, qui està en el segon curs de la 

catequesi i diu que li agrada venir a catequesi perquè 

“aprenc moltes coses de Jesús  i dintre del meu cor 

em fa molta alegria” 

L’Ángelo diu que porta ja uns quants anys a Catalunya i 

vol “donar testimoni de la renovació”. Aquest Grup de 

Jesús es reuneix dues vegades al mes, els diumenges a 

la sala Andrea. La Sandra afegeix que “al grup tenen 

com a pilars bàsics l’espiritualitat, la formació, 

l’evangelització i l’acció. Ens encomanem a l’Esperit 

Sant per poder treure més profit d’aquests encontres. 

A la següent sessió, tractem la forma d’arribar a altres cristians que desitgin caminar junts per 

convertir-nos en una gran família que és lo que Jesús sempre ha volgut”. 


