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I.- Història

L’Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida – IREL fou creat per un decret del Bisbe de Lleida Mons. Ramon
Malla i Call el 2 d’octubre de 1992.
L’Institut es va crear a partir de l’Escola Diocesana de Teologia de Lleida que existia des de l’any 1975, que fou
transformada l’any 1992 en la Fundació Autònoma Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida-IREL,
dedicada a promoure i fomentar el diàleg fe-cultura, especialment el diàleg institucional amb la Universitat de Lleida
– UdL, i a la formació permanent dels agents de la pastoral.
L’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida fou erigit per la Congregació per a l’Educació Catòlica de la
Santa Seu el 22 de maig de 1996 i està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya.
L’any 2008 es publica la Instrucció de la Santa Seu sobre els Instituts Superiors de Ciències Religioses, de la
Congregació per a l’Educació Catòlica, dels Seminaris, i dels Instituts d’Estudis, que obliga a una refundació dels
ISCR. El dia 13 de març de 2010, el Sr. Bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris i Frígola, signa el Decret de creació de
l’ISCR-IREL, així com els nomenaments dels professors estables, i el dia 15 de març se signa el nou conveni de
vinculació amb la Facultat de Teologia de Catalunya.
L’IREL, a banda del conveni amb la Facultat de Teologia de Catalunya, té convenis signats amb la Universitat de
Lleida - UdL, amb la Fundació Pública de la Diputació de Lleida Institut d’Estudis Ilerdencs - IEI, amb la Fundació
Joan Maragall-Cristianisme i Cultura, i la Fundació Lluís Espinal- Cristianisme i Justícia de Barcelona, amb Càritas
Diocesana de Lleida, amb la fundació Verge Blanca- Escola de l’Esplai de Lleida i amb la Direcció General de
Serveis Penitenciaris i Rehabilitació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la Diòcesi de
Solsona, amb l’Institut de Ciències de l’Educació - ICE de la UdL, amb l’Ajuntament de Lleida i amb el Museu de
Lleida: Diocesà i Comarcal.
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II.- Estructures i persones
L’Institut Superior de Ciències Religioses ha anat consolidant estructures orgàniques de govern com és el Consell
d’Institut, màxim òrgan de govern, d’acord amb els seus estatuts, aprovats per la Facultat de Teologia de Catalunya,
segons les instruccions vigents de la Santa Seu. També, el Consell Assessor de l’IREL, integrat per representants
de diverses delegacions diocesanes, pels coordinadors de les quatre àrees de treball del Bisbat de Lleida, per
representants de la Universitat de Lleida, i altres institucions de l’àmbit de la cultura de la ciutat de Lleida, exerceix la
seva tasca d’assessorament i d’acompanyament de les decisions preses en els òrgans competents.
La gestió ordinària ha estat realitzada pel Consell General, el Consell d’Institut i l’Equip Directiu de l’IREL. Ha
funcionat, també, l’equip dels delegats dels estudiants, i el Departament de Pastoral Aplicada.
Moderador: Mons. Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida.
Consell general de l’IREL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llicda. Mònica Cabezuelo
Dr. Ximo Company
Llic. Salvador Escudé
Llicda. Núria Montserrat Farré
Llic. Josep Ma Forné
Dr. Manuel Lladonosa
Llicda. Margarida Llop
Dra. Mar Pérez Díaz
Dr. Josep Pifarré
Llic. Ramon Maria Reig
Dr. Manel Mercadé
Dr. Joan Viñas

Secretari: Llic. Amadeu Bonet
Equip directiu de l’IREL
•
•
•
•
•

Director: Dr. Manel Mercadé
Vice-directora: Dra. Mar Pérez
Cap d’estudis: Dr. Josep Galceran
Administració general: Josep Gelonch
Secretari: Llic. Amadeu Bonet

Consell d’Institut de l’ISCR- IREL
Sr. Bisbe de Lleida: Mons. Salvador Giménez Valls
Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya: Dr. Armand Puig i Tàrrech. (Delegat del DegàPresident al Consell d’Institut: Dra. Mar Pérez i Díaz).
Director de l’IREL: Dr. Manel Mercadé
Vice-directora: Dra. Mar Pérez Díaz
Professors estables:
Dr. Francisco Cabrero Pico
Dra. Ma. Antònia Mateus Gorgues
Dr. Manel Mercadé Melé
Dr. Juan Jesús Moral Barrio
Dr. Xavier Navarro Llesta
Dra. Mar Pérez Díaz
Dr. Jaume Pons Bosch
Dr. Ramon Prat i Pons
Dr. Laureano Sánchez Castillo
Dr. Gerard Soler Quintillà
Representant dels professors no-estables:
Dr. Josep Galceran Nogués
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Representants dels alumnes:
Sr. Marc Antoni Pagès Tartera
Sr. Francesc d’Assís López Portolés
Secretari:
Llic. Amadeu Bonet Boldú
Consell Assessor de l'IREL
Mn. Josep Anton Jové, vicari general de la diòcesi de Lleida.
Mn. Carles Sanmartín, delegat de Pastoral Caritativa i Social; responsable de l’Àrea d’Acció Caritativa i
Social
Dr. Gerard Soler, responsable de Litúrgia i de l’Àrea d’Espiritualitat
Sr. Manuel Díaz Martos, delegat Apostolat seglar i de l’Àrea de’Espiritualitat.
Responsable de l’Àrea de Formació
Dra. Mar Pérez i Díaz, delegada de la Facultat de Teologia de Catalunya
Dr. Joan Busqueta, Vicerector de la Universitat de Lleida.
Llic. Josep Ma. Forné, representant a la Fundació Joan Maragall
Llicda. Teresa Gené, representant del Bisbat de Solsona.
Llic. Josep Ramon Saura, president de la Fundació Verge Blanca
Llic. Gerard Sans, director de l’Escola de l’Esplai
Sra. Montse Sánchez, coordinadora Departament Pastoral Aplicada
Mn. Mateo Hidalgo, delegat de Missions
Llic. Joan Valls, delegat de Pastoral Obrera
Llic. José Leonardo Sánchez Contreras, om. Delegat diocesà de Pastoral Penitenciària.
Dr. Manel Mercadé, delegat de Pastoral de Joventut.
Llic. Francesca Agustí , delegada d’Ecumenisme i diàleg interreligiós.
Sra. Trinidad Catalán, delegada de Catequesi
Dra. Montse Esquerda, delegada de Pastoral de la Salut
Llicda. Núria Montserrat Farré, delegada d’Ensenyament del Bisbat de Lleida
Dr. Emili Reimat i Llicda. Tesa Corbella, delegats de Pastoral de la Família
Sr. Josep M. Rovira, president de Justícia i Pau a Lleida
Llic. Ramon M. Reig, president de la Hospitalitat de Lourdes i responsable de relacions externes.
Sr. Miquel Àngel Martín, Mitjans de Comunicació Social
Dr. Ximo Company, Patrimoni artístic i cultural.
Mn. Josep Anton Jové, Servei diocesà de catecumenat.
P. Antoni Riera, Vida consagrada
Sr. Xavier Pelegrí, Vida creixent.
Sr. M. José Calvo, secretària de direcció de l’IREL
Llic. Josefa Camps, secretària de relacions exteriors de l’IREL.
Llic. Amadeu Bonet, cap de disseny i publicacions.
Sra. Paquita Arturo, tutora PFAP
Secretari: Llic. Amadeu Bonet
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Professors/es de l’ISCR
El llistat alfabètic de professors que formen part del claustre de l’Institut Superior de Ciències Religioses és:
Dra.. Mar Pérez
Dr. Josep Pifarré
Dr. Jaume Pons
Dr. Josep Ma. Porta
Dr. Ramon Prat
Llic. Joaquim Recasens
Dra. Roser Sabanés
Llic. Lluís Sallán
Dr. Laureano Sánchez
Mn. Carles Sanmartín
Llic. Jesús Sans
Dr. Eduardo Sanz
Llic. Joan Ramon Saura
Dr. Rafael de Sivatte
Dr. Gerard Soler
Llic. Daniel Turmo

Dr. Rafael Allepuz
Dr. Joaquín Blas
Llic. Margarida Bofarull
Llic. Amadeu Bonet
Dr. Agustí Borrell
Dr. Joan Busqueta
Llic. Alfons Busto
Dr. Francisco Cabrero
Dr. Ximo Company
Llic. Carmen de Andrés
Llic. Salvador Escudé
Dra. Montserrat Esquerda
Llicda. Núria M. Farré
Llic. Josep M. Forné
Dr. Josep Galceran
Dr. Manuel Lladonosa
Llic. Margarida Llop
Llicda. Montserrat Macià
Llic. Víctor Martínez
Dra. Antonieta Mateus
Dr. Manel Mercadé
Llic. Caritat Mercadé
Llic. Joaquim Mesalles
Dr. Juan Jesús Moral
Dr. Xavier Navarro
Dr. Joan Ordi
Llic. Jaume Pedrós

Professors emèrits:
Llic. Antoni Agelet
Llic. Àngel Briñas
Dr. Joan Esquerda Bifet
Llic. Jordi Pardell
Llic. Jaume Sidera
Dra. Marta Trepat
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III. Instal·lacions
Les instal·lacions que disposa l’Institut estan ubicades en una de les tres ales de l’edifici del Seminari Diocesà
de Lleida (C/ Canonge Brugulat 22), segons l’acord signat entre el Seminari Diocesà de Lleida i l’Institut
Superior.
La biblioteca ha seguit el seu curs, però prestant el seu servei amb cita prèvia, per la situació sanitària derivada
de la pandèmia. La planta baixa de l’Edifici del Seminari acull el fons de l’antiga Biblioteca del Seminari, que
estava a la Catedral, on s’hi poden trobar llibres de fons modern i uns 70000 de fons antic, a els seus fons. En
total hi ha uns 2 quilòmetres lineals de prestatges.

IV. Alumnat
El nombre d’estudiants matriculats el curs 2020-2021 a l’IREL ha estat de 86.
El curs ha estat condicionat per les limitacions imposades per la situació sanitària, que ha suposat la pràctica
virtualització de totes les assignatures, així com de les conferències i seminaris programats, i l’anul·lació
d’algunes activitats de formació programades (com el Curs de Catequistes, el d’Animadors de Comunitat, el
Curs d’aprofundiment bíblic per a religiosos/es i preveres o el Curs de Vida Creixent).
En el cas del cicle de conferències, i dels seminaris, el nombre de visualitzacions de les gravacions ha estat tot
un èxit, amb una participació molt nombrosa.
Nombre d’alumnes Curs 2020/2021:
-alumnes DECA: 14
-alumnes Batxillerat: 17
-alumnes Màster: 10
-alumnes assignatures soltes: 20 (dels qual 5 van ser Oients)
-Animadors de Comunitat (Formació Permanent) : 25
TOTAL

86

En aquest curs han completat els seus estudis 5 alumnes de la 23a Promoció de Batxillerat en Ciències
Religioses, i 6 alumnes de la 19a Promoció de Màster en Ciències Religioses.
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V.- Matèries impartides en el curs 2020/2021,
assignatura
Anàlisi del Currículum de Religió
Cartes Apostòliques
Cicle de conferències: "La interioritat"
Ciència i Fe
Cristologia
Diàleg Interreligiós
Eclesiologia
Ecumenisme
Eines, recursos i mètodes en l'elaboració de la Tesina
de Màster I
El missatge Cristià
ERE-El Professor (Curs C)
Evangelis Sinòptics i Fets dels apòstols
Fe i cultura
Grec Bíblic II
Història de l'Església a Catalunya
Introducció a la Teologia i mètode teològic
Introducció al Nou Testament
L'Església, els Sagraments i la Moral
Litúrgia i Pastoral
Mariologia
Matrimoni i família
Misteri de Déu
Mitjans de comunicació de masses i pastoral
Pedagogia de la Religió
Pedagogia i Didàctica de la Religió a l'escola
Pentateuc i Històrics
Religió, cultura i valors
Seminari Atri dels Gentils: "Europa, d'on vens? On vas?
Seminari de Franciscanisme
Síntesi Teològica- escrit
Síntesi Teològica- oral
Teologia de la Missió
Teologia Espiritual
Teologia Fonamental
XVI Jornades de filosofia moderna

codi
assig.
32S06
GSE09
32S01
MTM03
GTF05
MTM02
GTF07
GHE01
32S08

Núm.
alum.
9
12
16
10
14
8
15
15
11

DECA2
32S03
GSE07
MTM04
32S07
MAP01
GTF01
GSE02
DECA3

8
9
15
9
6
11
8
8
9

MTP01
GTF08
MTP02
GTF06
MAP02
GFC01
DECA4
GSE08
DECA1
32S02
32S05
GST02
GST01
MTM01
GTM04
GTF04
32S04

9
15
7
10
7
13
4
17
2
13
10
5
5
7
13
11
11

Professor/a-Coordinador/a
Lluís Sallán Abizanda
Mar Pérez Díaz
Josep M. Forné Febrer
Josep Galceran Nogués
Joan Ordi Fernández
Joan Jesús Moral Barrio
Francisco Cabrero Pico
Jaume Pedrós Solé
Mar Pérez Díaz
Joan Ordi Fernández
Carmen de Andrés Delgado
Mar Pérez Díaz
Núria M. Farré Barril
Mar Pérez Díaz
Joan Busqueta Riu
Ramon Prat Pons
Jaume Pedrós Solé
Francisco
Cabrero/Caritat
Mercadé/Manel Mercadé
Daniel Turmo Gargallo
Jaume Pons Bosch
Manel Mercadé Melé
Xavier Navarro Llesta
Òscar Fernández
Lluís Sallán Abizanda
Lluís Sallán Abizanda
Rafael Sivatte Algueró
Ramon Prat Pons
Ramon Prat Pons
Josep Serra Sales
Ramon Prat Pons
Ramon Prat Pons
Caritat Mercadé Melé
Eduardo Sanz de Miguel
Xavier Navarro Llesta
Josep M. Forné Febrer

Nota: Introducció a l’Antic Testament es va tenir que anul·lar per falta d’inscrits.
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VI. Tesines de Llicenciatura
Aquest curs es van matricular 11 alumnes a l’assignatura d’Eines, recursos i mètodes d’elaboració de la Tesina
I, per les sessions programades al calendari, i es va continuar amb el seguiment i acompanyament d’altres
alumnes que estaven preparant la Tesina de Màster en tutories concertades.
Es van presentar 7 sol·licituds de Tesina de Màster durant el curs 2020/2021, i es va fer la lectura de cinc.
El 21 de gener de 2021 l’alumne Francesc Xavier Domènech i Jornet va llegir la Tesina “Les benaurances:
guia per a una justícia social”, dirigida per la Dra. Mar Pérez i Díaz, a la Sala d’actes de l’IREL.

El dimecres 9 de juny l’alumne Joan Carles Nicuesa i Vilardell va llegir la Tesina “Laic/laica: d’on vens? on
vas?. El llarg camí del sentit laical dins de l’Església”, dirigida pel Llicenciat Alfons Busto i España.

El divendres 18 de juny l’alumna Mari Àngels Monfà i Bosch va llegir la Tesina “El Monestir de Santa Clara
de Lleida. Aproximació a la seva història i al seu llegat espiritual”, dirigida pel Dr. Joan J. Busqueta i Riu.
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El dilluns 21 de juny l’alumne Albert Pac i Martínez va llegir la Tesina “Sentit cristià de la mort humana”,
dirigida pel Dr. Joan Ordi i Fernández.

El dimarts 29 de juny l’alumna Dolors Queralt i Mateu va llegir la Tesina “El castell interior de Santa Teresa
de Jesús: un itinerari vers la maduresa espiritual”, dirigida pel Llic. Àngel Briñas i Gonzalo.
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VII. Departament de Pastoral Aplicada
El Departament de Pastoral Aplicada (DPA) és un departament de l’Institut creat mitjançant un decret del bisbe
de la Diòcesi, Dr. Francesc Xavier Ciuraneta i Aymí, amb data 28 de novembre de 2001, després d’haver-ho
consultat i d’haver estat aprovat per unanimitat pel Consell de Pastoral diocesà. La creació i la gestió del DPA
va estar encomanada pel Sr. Bisbe a l’IREL.
Aquest departament té encomanada la formació dels Agents de Pastoral i la d'Animadors de Comunitat, en
cicles de dos anys.
Aquest curs no hi ha hagut formació específica d’Agents de Pastoral, i s’ha anul·lat la formació programada per
al primer curs d’Animadors de Comunitat però s’ha continuat amb la formació permanent d’aquests Animadors.
Els Animadors de Comunitat són homes i dones laiques que volen posar-se, una vegada formats, a disposició
del Sr. Bisbe per a ser nomenats, i que reuneixen unes condicions concretes per a poder accedir a aquesta
formació
Les sessions del calendari de formació permanent dels Animadors de Comunitat, que actualment son 25, es
programen en dissabte i aquest curs van ser 5:.
Calendari de formació permanent dels Animadors de Comunitat. Dissabtes de 10.00 a 13.00 h
L’animació bíblica de la Pastoral
21-11-2020
Introducció al curs
Montse Sánchez
12-12-2020
Animació bíblica de la Pastoral
Xavier Navarro
16-01-2021
Animació bíblica de la Pastoral
Víctor Martínez
20-02-2021
Animació bíblica de la Pastoral
Assumpció Solà
20-03-2021
Animació bíblica de la Pastoral
Víctor Martínez
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VIII. Cursos, Seminaris, i altres activitats acadèmiques
VIII.1. Cicle de conferències “LA INTERIORITAT”
A causa de la situació sanitària, aquest curs només es va poder celebrar presencialment la Lliçó inaugural, a
càrrec del Dr. Joan Viñas, i la resta de conferències es van enregistrar i es van emetre el dia i hora establerts a
través de la plataforma Youtube.
Aquesta circumstància ha condicionat que el nombre d’assistents es comptabilitzin en funció del nombre de
connexions, a l’hora d’emissió, i en les posteriors visualitzacions des de la plataforma de Youtube de Mitjans de
Comunicació del Bisbat de Lleida on queden enregistrades. També, com sempre, les gravacions resten
disponibles a l’apartat de Vídeos de la plana web de l’IREL.

Lliçó inaugural, a càrrec del Dr. Joan Viñas i Salas, el divendres 16 d’octubre de 2020
CICLE DE CONFERÈNCIES “LA INTERIORITAT”
16/octubre/2020 Lliçó
inaugural Edifici
Rectorat UdL

“La interioritat sana”

Joan Viñas

12/novembre/2020
10/desembre/2020
14/gener/2021
11/febrer/2021
11/març/2021
08/abril/2021

“Interioritat i comunicació”
“La saviesa interior”
“Ciència i interioritat”
“Monestir i interioritat”
“La intimitat ens va fer moderns”
“La interioritat, lloc de trobada amb
Déu”

Angelina Prenafeta
Natàlia Méndez
David Jou
Conxita Gómez
Ferran Sáez
Josep Otón

Assistents

60
En línia

Visualit.

22
25
50
25
25
35

472
454
539
289
320
360

Coordinació: Juanjo Ardanuy, Joan Busqueta, David Jou, Josep M. Forné, Manel Mercadé i Ramon Prat.
Horari: totes les sessions a les 18:30
Col·laboren: Institut d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida), Universitat de Lleida, Fundació Joan Maragall i
IREL
Inscrits: 16 alumnes de l’IREL i 22 professors del Departament d’Ensenyament de la Generalitat que,
mitjançant un conveni de col·laboració, tenen reconeguda l’assistència a les conferències com a formació
complementària. Aquest curs, al ser sessions virtuals, van tenir que realitzar un treball-resum de cada
conferència.
Valor acadèmic: 3 ECTS.
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Cartells Cicle de conferències “La interioritat”-Curs 2020/21
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VIII.2. Conferència-debat: “Església i món obrer en aquest moment de crisi”
El 6 d’octubre, a les 19.00h, es va retransmetre a través de la plataforma Zoom la xerrada organitzada en el
marc del 25è aniversari del document “La Pastoral Obrera de tota l’Església”: “Església i món obrer en aquest
moment de crisi”, a càrrec de Francisco Porcar Rebollo.

Assistents: 22 en línia.
Valor acadèmic: sense crèdits ECTS
VIII.3. Seminari de franciscanisme: 800 anys de franciscanisme seglar. 800 anys construint Església
El Seminari de franciscanisme, programat pel 27 i 28 de novembre, també es va celebrar telemàticament.

Programa:
Divendres 27 de novembre,de 19:00 h
a 21:00 h
L’OFS. Història d’un amor a una
espiritualitat, a càrrec de Josep Serra i
Sales, Viceministre OFS Catalunya
La situación actual de la OFS, su
espiritualidad y su realidad social
Antonio Álvarez, Ministre OFS Espanya
Lloc: IREL
Dissabte 28 de novembre, a les 10:00 h
Valors franciscans
Fidel Florensa
Taula rodona, a les 11:15 h
Josep Serra, Fidel Florensa, Antonio
Álvarez, Carles Llompart (ministre OFS
Catalunya) i Joaquim Recasens (fraret i
assistent de l’OFS Catalunya).
Coordinador: Josep Serra Sales
Assistents: 23 en línia
Inscrits: 11 alumnes de l’IREL i 12 externs
Valor acadèmic: 1 ECTS
VIII.4. Curs d’Anàlisi del Currículum de Religió.
El curs, programat per estudiar les competències, els objectius i l’avaluació del currículum de religió, també es
va desenvolupar telemàticament amb la plataforma GoToMeeting
Professor: Lluís Sallán
Dates: : divendres; 04/12/2020, 11/12/2020,18/12/2020, 08/01/2021 i 15/01/2021 (5 sessions)
Horari: de 19.00 a 21.30h
Inscrits: 9 alumnes
Valor acadèmic: 2 ECTS
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VIII.5. Curs ERE (Ensenyament religiós a l’escola): El Professor
El curs es va desenvolupar telemàticament mitjançant la plataforma GoToMeeting.
A les classes s’explicava la tipologia del professor de Religió com a persona, com a professional i com a
creient, així com la seva acció tutorial.
Professora: Carmen de Andrés
Contingut:
Els agents personals en l’ensenyament i en l’educació
El professor d’educació: característiques generals i específiques
El professor com a persona i professional
El perfil del professor del segle xxi
El professor de religió del segle xxi
El professor com a referent de valors, actituds i comportaments
Dates: dimecres 09/12/2020,16/12/2020,13/01/2021, 20/01/2021, 27/01/2021, 03/02/2021 i 10/02/2021 (7
sessions),
Horari: de 19.00 a 21.30 h.
Inscrits: 9 alumnes
Valor acadèmic: 3 ECTS
VIII.6. XVI Jornades de filosofia: Quin món ens espera?
Les XVI Jornades de filosofia d’aquest curs també es van oferir en streaming, el 5 i 6 de març de 2021, amb
molt d’èxit de participació.

Coordinador: Josep M. Forné
Programa:
Divendres 5 de març
A les 18.00h, Lliçó inaugural: Quin món ens espera?
A càrrec de Ramon Alcoberro
A les 19.15h, Taula rodona. Moderadora: Meritxell Calderó
Confiança en la ciència. Ciència i poder
A càrrec d’Eduard Batlle, Francesc Núñez, Montse Garcia i Josep M. Forné
Dissabte 6 de març
A les 10.00h, Taula rodona. Moderador: Josep Serra
Aprendre de la història. Valors d’ahir per a avui
A càrrec de Josep A. Clua, Pilar Gómez, Anna Esteve i Josep Maria Porta
A les 11.30h, Taula rodona. Moderadora: Anna Sáez
Fonaments de l’esperança
A càrrec de Josep Olestí, Lluís Montull, Ramon Camats i Núria Vives
Assistents: 400 en línia
Inscrits: 11 alumnes de l’IREL
Valor acadèmic: 1 ECTS
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VIII.7. Seminari L’atri dels gentils - (humanisme i transcendència): Europa, d’on vens? on vas?
El Seminari “ ´”Europa, d’on vens? on vas? programat pel divendres 12 de març de 2021, a les 18:30 h, es va
retransmetre per streaming des de la Sala d’Actes de l’edifici del Rectorat de la UdL.

A càrrec de Manuel Lladonosa i Manel López Esteve, i moderat per Montse Sánchez.
Coordinació: Juanjo Ardanuy, Joan Busqueta, David Jou, Josep M. Forné, Manel Mercadé i Ramon Prat
Assistents: 21 en línia
Inscrits: 13 alumnes
Valor acadèmic: 1 ECT
VIII.8. CURS D’INTRODUCCIÓ AL GREC BÍBLIC II.
Iniciació a la llengua grega del Nou Testament
El curs de Grec Bíblic es va poder fer presencialment pel nombre d’alumnes matriculats.
Professora: Mar Pérez
Dates i horari: dilluns, de 18:00h a 20:00 h
23/09/19; 21/10/19;18/11/19;09/12/19;27/01/20;24/02/20;23/03/20;20/04/20;18/05/20;08/06/20 (10 sessions)
Lloc: IREL
Inscrits: 6 alumnes
Valor acadèmic: 3 ECTS
VIII.9. EINES, RECURSOS I MÈTODES EN L’ELABORACIÓ DE LA TESINA DE MÀSTER I
El contingut del curs, eminentment pràctic, va condicionar la realització presencial de les classes seguint totes
les mesures sanitàries establertes. Es van fer les sessions programades al calendari i les tutories
personalitzades amb els/les alumnes que estaven preparant la Tesina de Màster.
Contingut:
1. Què és la tesina? En què consisteix?
2. Diferents temàtiques i direcció.
3. Metodologia.
4. Redacció, presentació i estructura.
5. Exposició oral.
Professora: Dra. Mar Pérez
Dates: 02/10/2020, 27/11/2020, 25/01/2021, 19/03/2021 i 30/04/2021
Tutories a convenir
Lloc: IREL
Inscrits: 11 alumnes
Valor acadèmic: 2 ECTS
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IX. Activitats i serveis permanents
1.- Grup de l’Àrea de Formació
Els membres de l’Àrea Formació són: Ramon Prat; Joan Ramon Saura, Laureano Sánchez, Lluis Sallán, Trini
Catalán, Antonieta Mateus, Joan Viñas, Pepita Camps.
2.- Assemblea Municipal de les Religions i altres activitats
L’IREL participa en l’Assemblea Municipal de les Religions, òrgan consultiu de l’Ajuntament de Lleida. També
en l’emissió de diversos programes de ràdio i en les Aules de la gent gran, organitzades per la UdL.
3. Celebració Eucarística
Tots el dimecres del curs, (excepte cloenda del curs), a les 18:30h.
4.- Servei de biblioteca, i carnet d’estudiant
La biblioteca del Seminari ha restat oberta 17.00h a 20.30h, de dilluns a dijous. Es pot sol·licitar el Carnet
d’Estudiant amb el qual accedir a la Biblioteca de la UdL, al Museu Diocesà i Comarcal i altres avantatges.
5.- Servei “Amics de l’IREL”
El grup “Amics de l’IREL” està constituït com un col·lectiu de persones que dóna suport a la institució i en difon
les seves activitats (www.irellleida.com) .
6.- Servei d’audioteca
Les conferències de cada cicle són enregistrades en àudio (i algunes en vídeo) i es poden descarregar des de
la plana web de l’IREL.
7.- Beques i donatius
S’han atorgat les beques, per part de la comissió de beques, un cop justificades les necessitats. Les donacions
a l’IREL, i al Grup “Amics de l’IREL” desgraven un 25% al IRPF de la renda (especifiqueu nom, NIF i adreça), i
tenen com a finalitat cobrir l’import de les beques.
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X. Altres participacions en activitats i institucions en el curs 2020/2021
Aquestes quatre perspectives –acadèmica, institucional, eclesial i cultural- són quatre angles des d’on mirar la
mateixa figura, el mateix món complex de l’IREL-ISCR de Lleida.
PERSPECTIVA ACADÈMICA
El curs es va iniciar el dia 8 de setembre.
Els delegats del curs 2020/2021 eren Marc Antoni Pagès Tartera de Màster i Francesc d’Assís López Portolés
de Batxillerat.
Cada curs es porten a terme reunions de l’equip directiu i dels diferents consells.
Equip Directiu
S’han realitzat 10 reunions de l’equip directiu.
Consell d’Institut
-El dissabte 6 de febrer de 2021 es va fer la reunió del Consell d’Institut de l’ISCR, convocada per aprovar els
Estatuts de l’IREL.
Claustre de Professors
El dissabte 19 de setembre de 2020 es va realitzar el Claustre anual de Professors de l’IREL.
Consell General
El Consell General de l’IREL va dedicar les seves reunions a “El sentit de la vida”

Tema: El sentit de la vida
1

Data
(divendres)
09/10/2020

16.30

Josep Pifarré

2

13/11/2020

16.30

Joan Viñas

3
4
5

15/01/2021
12/02/2021
19/03/2021

16.30
16.30
16.30

Salvador Escudé
Josep M. Forné
Núria M. Farre
Manel Lladonosa
Mar Pérez

6

Dijous
17/06/2021

Hora

19.00
21.00
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Tema
“El sentit de la vida de forma genèrica. Una
aproximació”
“Recerca de sentit des de les diferents
etapes d la vida”
“Josep Carner i el poema Nabí”
“El sentit de la vida en la filosofia”
“El sentit de la vida des de la història”
“El sentit de la vida en la Bíblia”
SOPAR

PERSPECTIVA INSTITUCIONAL
-La Lliçó inaugural del curs 2020/2021, prevista pel dijous 15 d’octubre, es va celebrar el divendres 16
d’octubre, a la Sala d’Actes de l’edifici del Rectorat de la UdL, pronunciada pel Dr. Joan Viñas Salas amb el
títol: “La interioritat sana”.
La situació sanitària va obligar a limitar l’aforament de l’acte i a portar un registre previ d’inscripcions per
assistir-hi, però es va cobrir el límit establert de 60 persones.
-L’Eucaristia d’inici de curs, presidida pel Sr. Bisbe, es va tenir que celebrar a la capella de l’Acadèmia
Mariana, per qüestions d’aforament, i va tenir lloc el dimecres 23 de setembre a les 20.00h.

A l’acte es va retre homenatge als professors Marta Trepat i Àngels Briñas (com a professors ja emèrits de
l’IREL), i al Dr. Joan Viñas i a Santiago Lapeña per la seva dedicació i desinteressada col·laboració amb l’IREL.

També es van lliurar les Orles als alumnes que el curs 2019/2020 van finalitzar el Batxillerat en Ciències
Religioses (Auxiliadora Taboas i Jaume Plens) i el Màster en Ciències Religioses (Meritxell Calderó).

MEMÒRIA ISCR-IREL 2020/2021

18

-L’Eucaristia d’Advent-Nadal, programada pel dimecres 16 de desembre de 2020, es va tenir que celebrar
telemàticament amb una Pregària de Nadal que va comptar amb la participació del Sr. Bisbe i dels amics,
professors i alumnes de l’IREL.

-L’Eucaristia de final de curs, presidida pel Sr. Bisbe, i oficiada per Mn. Manel Mercadé, Mn. Gerard Soler,
Mn. Francisco Cabrero, i Mn. Daniel Turmo , es va celebrar el dimarts 15 de juny, a les 20.00h, a la Parròquia
de Santa Maria de Gardeny per poder garantir les mesures de seguretat amb l’aforament permès.
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A l’acte es van lliurar les Orles als alumnes que van finalitzar la 23a promoció de Batxillerat en Ciències
Religioses i els que ho van fer de la 19a promoció de Màster en Ciències Religioses.
Els alumnes que van recollir les Orles de Batxillerat en Ciències Religioses van ser: Maria Rosa Gou (absent
per baixa mèdica), Montserrat Grau del Cerro, Francesc López, Montse Martínez Cordero i Esmeralda Oliva.

Els alumnes que van recollir les Orles de Màster en Ciències Religioses van ser: Joan Montagut, Tomàs
Nievas, Marc Antoni Pagès, Dolors Queralt i Montserrat Sánchez.
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-D’altra banda, el conveni entre les biblioteques del Seminari Diocesà i de la UdL continuen en vigor, així com
els convenis entre l’IREL i l’ICE de la UdL per a formació contínua de professors, i el conveni amb la Facultat
de Ciències de l’Educació per a l’obtenció dels blocs I i IV de la DECA d’infantil i primària.
-Cal agrair també les donacions de Caixabank per beques. El divendres 30 d’octubre es va signar el conveni
entre la Fundació “La Caixa” i l’IREL que permetrà continuar amb el programa de beques per als alumnes (amb
una aportació de 3.000 €).

-I agrair les subvencions i ajuts de la Diputació de Lleida-Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) per la publicació de
les Lliçons inaugurals, i l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Lleida per la col·lecció dels Quaderns de
l’IREL.
PERSPECTIVA ECLESIAL
La Catedral de Lleida va acollir el dimecres 7 d'octubre de 2020 la Jornada de l'Enviament, presidida per
Mons. Salvador Giménez, qui va presentar el Pla Diocesà de Pastoral del Bisbat de Lleida 2020-2024, elaborat
a partir de les aportacions de 400 fidels de la diòcesi.

El dissabte 29 de maig més de cent-cinquanta persones van participar en l’Assemblea Diocesana del Bisbat
de Lleida. L’Acadèmia Mariana-Casa de l’Església va acollir 80 persones de forma presencial i 75 més s’hi van
sumar de forma telemàtica. L’acte va estar presidit pel bisbe Salvador Giménez amb la intervenció del vicari
general de la diòcesi, Lluís Sallán, i del Dr. Joan Viñas.
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PERSPECTIVA CULTURAL
Presentacions de llibres
-Presentació del llibre “Mark, a Pauline Theologian”, de Mar Pérez Díaz
Amb la participació del Dr. Xavier Alegre
El 30 de setembre de 2020, a les 18.30h, a la Sala d’actes de l’IREL.

Assistents: 45
-Presentació del llibre “Anacoreta a la ciutat. La certesa intuïtiva”, de Ramon Prat Pons
Malauradament aquesta presentació no va poder fer-se presencialment i es va oferir en streaming des de la
Sala d’actes de l’IREL amb la participació de Joan Viñas, Anna Maria Agustí, Lluis Pagès i l’autor, i amb molt
d’èxit seguiment.

Assistents: 60 en línia
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Participació en la V Setmana de la Bíblia
L’IREL va participar en la V Setmana de la Bíblia 2020 amb dues propostes molt interessants. Les dues a
càrrec de la Dra. Mar Pérez.
-El dimarts 26 de gener de 2021, a les 18.30h, amb la “Presentació de l’Evangeli de Marc”. Es va poder fer,
tal com estava previst, a la Casa de l’Església, respectant les mesures sanitàries i limitant l’aforament.
Assistents: 36

-El dijous 28 de gener, a les 18.30h, i a la Sala d’actes de l’IREL, amb la “Meditació a partir de set fragments
de l’Evangeli de Marc”.
També es va poder celebrar, amb limitació d’aforament, i d’acord amb les mesures sanitàries vigents.
Assistents: 18

Altres participacions
-Taula rodona “L’actitud de l’Església davant la mort digna”.
La Delegació de Pastoral de la Salut del Bisbat de Lleida va organitzar, amb la col·laboració de l’IREL, aquesta
xerrada per tractar d’aclarir la mirada de l’Església envers l’aprovació de la Llei de l’eutanàsia.
Es va enregistrar al paranimf de l’Acadèmia Mariana-Casa de l’Església i es va emetre al canal de Youtube del
Bisbat el dimarts 9 de febrer de 2021. Hi van participar el Dr. Joan Viñas, Mn. Lluís Sallan, vicari general del
Bisbat de Lleida, i el director de l’IREL, Manel Mercadé, com a moderador.
Va cloure l’acte el Bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez.
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-Xerrada “Cuidar-nos per cuidar: espiritualitat en temps de pandèmia”.
A càrrec de Ramon Prat, i organitzada per PROSAC, Pastoral de la Salut-Lleida i l’IREL, es va oferir el dilluns
29 de març de 2021, a les 18.30h, a través de la plataforma Zoom.

-Jornades de formació: Què ens diu “Fratelli tutti”?
El Departament de Formació del Bisbat va organitzar unes xerrades sobre l'encíclica del Papa Francesc
“Fratelli Tutti , per aprofundir en el contingut i significat del seu missatge, el 13, 14 i 15 d’abril de 2021. Es van
poder seguir telemàticament, amb la plataforma Zoom, i presencialment al teatre de l’Acadèmia Mariana-Casa
de l’Església. Els ponents vans ser Joan Torra, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, i Mn. Víctor
Martínez, professor de l’IREL.
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XI. Publicacions i Recull de premsa
PUBLICACIONS 2020/2021
-“La interioritat sana”

Joan Viñas Salas
Lliçó inaugural de l’Institut de recerca i Estudis
Religiosos de Lleida-IREL.
Curs 2020/2021
Col·lecció Lliçó inaugural núm. 29

- “La formación de animadores de comunidad 2012-2019. Una tarea urgente y delicada”

Laureano Sánchez Castillo
Quadern de l’IREL núm. 40
Col·lecció Quaderns IREL

-Memòria de l’IREL del curs 2020/2021
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RECULL DE PREMSA 2020-2021
•

22.06.2020 – CATALUNYA RELIGIÓ: El bisbat de Lleida crea el telèfon 900 107 390, confidencial i
gratuït, d’escolta, per donar suport a persones que pateixen, ja sigui a causa de la soledat, de
pèrdues familiars o dels efectes econòmics de la crisis de la Covid-19. Aquest telèfon estarà operatiu
de dilluns a divendres. Els voluntaris, alguns de l’IREL, valoraran la possibilitat de fer una derivació
sigui a entitats socials o a altres serveis.

•

06.09.2020 – FULL DOMINICAL: Noticies. “L’IREL, institut de formació per als cristians d’avui”.
Cartell amb els cursos de batxillerat, màster, DECA, cicle de conferències, cursos i seminaris i
Departament de Pastoral Aplicada.

•

09.09.2020 – CATALUNYA RELIGIÓ: “Jurisprudència o juris-imprudència”, l’opinió publicada per
Ramon Prat i Pons.

•

13.09.2020 – DIARI SEGRE: Església formació. El bisbat de Lleida compta amb 27 animadors de
comunitat laics, la meitat dels qual són dones.

•

20.09.2020: - DIARI SEGRE i FULL DOMINICAL: “La formació integral dels cristians”. El Bisbe de
Lleida, Salvador Giménez Valls escriu: “El bisbat ofereix periòdicament cursos i conferències per als
sacerdots, a més de la permanent oferta acadèmica del curs 2020-2021 de l’IREL. També, de
manera continuada, les parròquies ofereixen als seus feligresos la possibilitat de formació”.

•

02.10.2020 – IREL: Cartell. Certamen literari virtual per a honorar la Mare de Déu en la seva
advocació de “Santa Maria de Natzaret, salut dels malalts”, en aquest any de la Covid-19, amb motiu
de la festivitat de la Verge Blanca de l’Acadèmia, patrona de la ciutat, en www.bisbatlleida,org. El
programa estarà presentat pel Dr. Joan Viñas Sala i el Dr. Jacint Cabau Rúbies, amb recitació de
poemes i una ofrena musical a Maria.

•

10.10.2020 – LA MANYANA i EL SEGRE: Opinió. Article de Josep Pifarré. Director mèdic Sant Joan
de Déu Terres de Lleida i membre del Consell General de l’IREL, “Dia Mundial de l Salut Mental”.

•

14.10.2020 – ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ: Comunicat de Armand Puig i Tarrech, Rector
de l’Ateneu. El consell universitari de Catalunya, el Govern i les universitats catalanes han acordat...
reduir l’activitat presencial als campus universitaris. pel contagi COVID-19. Aquesta reducció se
centra en les classes teòriques. Les classes continuaran mitjançant la modalitat telemàtica “L´Ateneu
a casa”.

•

16.10.2020 – LA MANYANA, EL SEGRE, FULL DOMINICAL: Lliçó inaugural 2020. “La interioritat
sana”, a càrrec de Joan Viñas, metge i humanista, dins del cicle de conferències curs 2020-2021:
“La interioritat”, organitzades pel Institut d’Estudis Ilerdencs, Diputació de Lleida, Fundació Joan
Maragall, Universitat de Lleida i IREL, a les 19:00 h., a la UdL, edifici rectoral, amb aforament limitat a
106 persones i reserva prèvia.

•

18.10.2020 – FULL DOMINICAL: “L’IREL comença el curs amb agraïments”. El 23 de setembre es va
celebrar l’inici de curs a l’oratori de la Verge Blanca de l’Acadèmia amb una Missa, presidida pel
Bisbe Salvador, i un homenatge posterior a Marta Trepat i al P. Àngel Briñas, per la seva jubilació
com a docents, i van ser obsequiats amb una obra d’art de l’artista Amadeu Bonet. També van rebre
el seu tribut Santiago Lapeña i Joan Viñas, per la seva vinculació amb l’IREL. Per acabar l’acte, es va
fer el lliurament d’orles als estudiants que van acabar el curs passat els seus estudis. També, a
l’Eucaristia, es va recordar a les persones, vinculades a la institució, que van fer el seu traspàs.
Finalment, Manel Mercadé, Director de l’IREL, va agrair la tasca a tots els homenatjats.

•

30.10.2020 – ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ: Circular del rector de l’Ateneu, Armand Puig i
Tàrrech. Davant la greu situació de la pandèmia i atenent a les autoritats sanitàries, es decreta la
prohibició de docència presencial pel que fa a les classes teòriques per als pròxims quinze dies i, per
tant, entre el 2 de novembre i el 13 de novembre, continuarà funcionant el programa “L’Ateneu a
casa”.

•

03.11.2020 – DIARI EL SEGRE, BISBAT DE LLEIDA, TOT LLEIDA i CATALUNYA RELIGIÓ.: La
Caixa col·labora amb el programa de beques de l’IREL, segons conveni signat per Manel Mercadé,
Director de l’IREL i Geremi Camí Calzada, director de Banca Institucions de la Fundació ‘La Caixa’,
el passat 30 d’octubre, per un import de 3.000 €.
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•

03.11.2020 – BISBAT DE LLEIDA: “Tertúlies per a l’esperança i en esperança” a la UPA el PilarMagdalena. La primera: “La interioritat guiada”, dirigida per doctor Joan Viñas; la segona: “Què és
l’IREL i què m’ha aportat, guiada per Montse Sánchez, alumna de l’IREL. Es faran en plataforma
Zoom.

•

04.11.2020 – BISBAT DE LLEIDA. Nomenaments. Montserrat Sánchez García, Montserrat Grau del
Cerro i Juan Molero Lacarte, alumnes de l’IREL, nomenats membres de l’equip pastoral de les
parròquies que regenta Mossèn Xavier Navarro, amb data 23.10.2020.

•

05.11.2020 – BISBAT DE LLEIDA i FULL DOMINICAL: Nomenaments. Amadeu Bonet Boldú,
nomenat Secretari de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL), amb data
07.10.2020

•

08.11.2020 – EL SEGRE, FULL DOMINICAL i CATALUNYA RELIGIÓ: Presentació del nou llibre de
mossèn Ramon Prat i Pons “Anacoreta a la ciutat. La certesa intuïtiva”, publicat per Pagès Editors,
amb la participació de Joan Viñas, Anna Maria Agustí i Lluís Pagès i amb el suport de l’IEI i la UdL el
dia 19 a les sis de la tarda, patrocinat per l’IREL, a la sala d’actes, virtualment en streaming a través
de la plataforma Zoom.

•

12.11.2020 - CATALUNYA RELIGIÓ i FULL DOMINICAL: Conferència “Interioritat i comunicació”, per
Angelina Prenafeta, directora del COF Lleida, a les 18:30 h, a l’IREL, per la plataforma Zoom.

•

12.11.2020 – EL SEGRE i BISBAT DE LLEIDA Guia. Cultura. Òbit Religió. Redacció: Mor, als 80
anys d’edat, Mons. Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, el Bisbe emèrit que va defensar la unitat del
Museu. La Paeria el va atorgar la Medalla de la Ciutat de Lleida “pel el paper important que ha tingut
per a la ciutat en molts àmbits, com ara la recuperació de l’Acadèmia Mariana i en la seva trajectòria
pastoral i científica a l’ Institut de Ciències Religioses (IREL)”.

•

14.11.2020 –
EL SEGRE: Col·laboració. Escriu Ramon Prat i Pons, doctor en Teologia:
“Jurisprudència... juris-imprudència”. “En el temps en què vivim cal fer una revisió profunda de la
nostra prudència o imprudència personal en el tracte amb els altres”.
15.11.2020 – LA MANYANA. Opinió. Escriu Joan Viñas: “Cal cultivar la interioritat per prevenir i
guarir-se de l’angoixa pel Covid-19”. “¿Tenim eines per prevenir i guarir-nos i ser feliços malgrat les
adversitats externes?.Sí que en tenim. Cal tenir cura de la nostra interioritat, del nostre esperit.

•

•

20.11.2020 – XARXA VIVES D’UNIVERSITATS. Lliurament de la Medalla d’Honor 2020 al cirurgià
Joan Viñas ,membre del Consell General de l’IREL, en reconeixement a la seva trajectòria
professional. La Laudatio anirà a càrrec de Joan Busqueta vicerector de Cultura i Extensió
Universitària de la UdL. L’acte s’emetrà en directe des de la Universitat Rovira i Virgili, a les 12 h. per
via telemàtica.

•

20.11.2020 – ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ: Circular d’Armand Puig, rector de l’Ateneu.
“Continuant amb les disposicions de les autoritats sanitàries, es comunica que les classes no seran
presencials durant tot el trimestre. La docència serà telemàtica”.

•

22.11.2020 – FULL DOMINICAL:
Nomenaments: Mons. Salvador, bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments: Montse
Sánchez Garcia, Montserrat Grau del Cerro i Juan Molero Lacarte, alumnes de l’IREL, membres de
l’equip pastoral de les parròquies que regenta Mn. Xavier Navarro.
- “La Caixa” subvenciona beques de l’IREL, amb una aportació de 3.000 €: A la signatura del
conveni hi van participar, Manel Mercadé, director de l’IREL i Geremi Camí Calzada, director de
Banca d’institucions de la Fundació ‘La Caixa’.

-

•

29.11.2020 – FULL DOMINICAL: Mor Francesc Xavier Ciuraneta, bisbe de la diòcesi de Lleida dels
anys 1999 al 2007. Durant el seu pontificat es va reobrir el Seminari Diocesà de Lleida, seu de l’IREL
i va crear el Departament de Pastoral Aplicada a l’IREL i la nova biblioteca del Seminari i l’IREL.

•

04.12.2020 – DELEGACIÓ PASTORAL DE JOVES: 5, 6 i 7 de desembre, de 19:30 a 20:30 h. amb
Mn. Xavi Navarro, professor i membre del Consell d’Institut de l’IREL es fa el “Recés d’Advent” de
forma virtual.

•

06.12.2020: FULL DOMINICAL: Escriu Jaume Pedrós, Rector del Seminari diocesà de Lleida i
professor de l’IREL: “Ciuraneta, un bisbe atent a tota la vida diocesana” “Va tenir en gran estima
l’estudi i la formació de sacerdots i laics; per això va donar un renovat impuls a l’Institut de Ciències
Religioses de Lleida (IREL), destacant la reforma gairebé total de la biblioteca del Seminari, que
serveix bàsicament per als estudiants de l’IREL.
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•

10.12.2020 – CATALUNYA RELIGIÓ: Dins del cicle de conferències “La interioritat”, Natalia Méndez,
Psicòloga, impartirà la conferència “La saviesa interior”, des de l’IREL, a les 18:30 i per la plataforma
Zoom.
10.12.2020 – LA MANYANA. Manel Mercadé, membre del Consell General de l’IREL, escriu:
“Pandereta, pandèmia i pancristianisme”. “La rutina s’ha esquinçat. Ara bé, la pandèmia farà que la
pandereta usada en les nadales quedi en el bagul dels records?

•

•

13.12.2020 – FULL DOMINICAL: Primera formació telemàtica del curs dels animadors de comunitat.
Hi van participar els dos coordinadors Mn. Xavier Navarro i Montse Sánchez, així com una desena
d’animadors de comunitat a través de la plataforma Zoom.

•

15.12.2020 – CATALUNYA RELIGIÓ. Escriu Joan Viñas, membre del Consell General de l’IREL:
“M’agradaria menys implicació de l’Església amb el poder”. “Cada vegada es parla més sobre com
acompanyar l’última fase de la vida, i sobre com ajudar a fer el dol. Però hi ha un espai per presentar
el discurs transcendent de la fe cristiana? Què hi ha després de la mort? Com s’ha de plantejar?”.

•

19.12.2020 – OBERTURA VIRTUAL DEL CICLE DE NADAL. Pregó de Nadal amb la glosa intitulada:
“Nadal emmascarat”, a càrrec de la Dra. Montse Esquerda i Arestè, directora de l’Institut Borja de
bioètica de la Universitat Ramon Llull, des del Saló de Plens del Palau de la Paeria, a partir de les
20h., pel canal YouTube jaumedelleida

•

21.12.2020 - CATALUNYA RELIGIÓ. Obertura del Cicle de Nadal 2020 al saló de Plens del Palau de
la Paeria, sense públic, per les xarxes socials i Youtube, “Montse Esquerda: “Tindrem un Nadal més
autèntic, proper i humà”.

•

23.12.2020 – EL SEGRE: Col·laboració. Escriu Joan Viñas Salas, exrector de la UdL: “Anacoreta a la
ciutat. La certesa intuïtiva”. És el llibre de Mn. Prat, presentat a l’IREL. Es tracta d’un llibre que
convida a dedicar un temps a fer silenci i aprofundir en el seu interior per trobar una esperança
contemplativa”.

•

27.12.2020 – FULL DOMINICAL: “Ramon Prat presenta el seu últim llibre” des de l’IREL i a través de
la plataforma Zoom. Manel Mercadé, director del centre, va presentar a Mn. Ramon Prat, ànima
mater de l’IREL. A la presentació hi van participar Joan Viñas, metge, Anna Maria Agustí, psicòloga i
Lluís Pagés de Pagés Editors.

•

27.12.2020 – LA MANYANA. Opinió. Escriu Manel Mercadé, membre del Consell General de l’IREL:
“Fragància, fragilitat, fraternitat”. “Que la fragància ens dugui a reconèixer la nostra fragilitat i al
mateix temps ens faci descobrir la fraternitat”.

•

27.12.2020 – LA MANYANA: Opinió. Escriu Joan Viñas: “Per un feliç i saludable any 2021:
precaució”. “¿Tant important és celebrar el Cap d’Any com per posar-nos en risc i provocarem el
col·lapse del sistema sanitari?”.
04.01.2021 – LA MANYANA i EL SEGRE Escriu Manel Mercadé. Membre del Consell General de
l’IREL. “Camarlenc, caminada, cavalcada”. “En aquests temps complexos que n’és d’entranyable fer
una caminada, que ens recorda a Aristòtil i els peripatètics”.

•

•

10.01.2021 – FULL DOMINICAL:
Un quadern IREL per reflexionar sobre els animadors de comunitat. “La formació dels animadors
de comunitat. 2012-2019. Una tasca urgent i delicada” a càrrec de Laureano Sánchez, pedagog.
Aquesta obra pretén apropar la societat aquesta figura pastoral.
- “Fem comunitat (virtual) tot i la pandèmia”. La pandèmia ha suspès moltes activitats, però també ha
obligat a reformular altres activitats diocesanes. Cal destacar les dues xerrades del cicle de l’IREL
sobre la interioritat enregistrades a través del canal de YouTube del Bisbat.

-

•

14.01.2021 – CATALUNYA RELIGIÓ: Cicle de conferències “La interioritat”, curs 2020-2021. “Ciència
i interioritat”, a càrrec de David Jou, físic i poeta, per la plataforma Zoom, a partir de les 18:30 h.

•

24.01.2021 – CATALUNYA CRISTIANA. Diumenge de la Paraula. V setmana de la Bíblia (del 24 al
29 de gener). “Sortim a semblar la Paraula”. Escriu Mar Pérez, Professora de l’IREL: “La Setmana de
la Bíblia en temps de pandèmia”.
El dia 26 de gener, a l’Acadèmia Mariana-Casa de l’Església, a les 18:30 h., Mar Pérez, doctora en
Bíblia, farà la “Presentació de l’Evangeli de Marc”. El dia 28, a les 18:30 h. al saló d’actes de l’IREL,
Mar Pérez, doctora en Bíblia, farà la “Meditació a partir de set fragments de l’Evangeli de Marc”,
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•

24.01.2024 – EL SEGRE i FULL DOMINICAL: Escriu Salvador Giménez, bisbe de Lleida: “El
diumenge de la Paraula”. “La seva lectura no està pensada per incrementar l’erudició, sinó per
comprendre el desig de Déu”.

•
•

31.01.2021 – EL SEGRE – Ciència, ètica: debat, poder. Col·laboració:
“Investigació per salvar vides”, per Josep Maria Forné, professor de filosofia.
“La ciència, la filosofia i la teologia al servei de la persona”, per Dr. Ramon Prat i Pons, teòleg.

31.01.2021 – FULL DOMINICAL:
“Gent gran i Vida Creixent”, per Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, amb ocasió de la seva
festa del 2 de febrer, la ‘Candelera’ i la manca de reunions a l’IREL a causa de la pandèmia.
- Taller de lectura orant de l’Evangeli organitzat per la Delegació de Catequesi”. L’animador del curs,
en modalitat telemàtica, serà Lluís Agustí, germà marista i professor de l’ISCREB i de l’IREL. De
10:30 a 13:00 h. els dissabtes, des del 16 de gener al 8 de maig.
- Trobada telemàtica d’agents de Pastoral de la Salut a la diòcesi. El delegat de Pastoral de la Salut.
El Dr. Jacint Cabau, alumne de l’IREL, valora molt positivament aquest espai de trobada per
“compartir tant l’activitat que es duu a terme als centres hospitalaris com la tasca de les
parròquies”.
-

•

04.02.2021 – EL SEGRE. Esquela: Mor Maria Carme Agustí i Barri. Amb aquest motiu hi ha diversos
escrits:
- Manel Prat i Pons, “La pedagoga Carme Agustí, icona de plenitud vital”. “El model de recerca lliure
en el camp de la pedagogia, de pensament independent i de fe cristiana de la Carme Agustí és una
icona de plenitud de vida que obre futur, esperança i llibertat”.
- Joan Piris, bisbe emèrit de Lleida, comparteix els sentiments i la pregària.
- Al Bisbat de Lleida, Manel Mercadé, director de l’IREL, recorda a la pedagoga Carme, que va ser
professora de l’IREL i col·laboradora des dels inicis, ressaltant el seu llibre: “Feblesa i Plenitud.
Psicopedagogia de l’harmonia de contraris”, obra extraordinària de consulta per a les següents
generacions.

•

05.02.2021 – LA MANYANA i EL SEGRE. Opinió, per Manel Mercadé, membre del Consell General
de l’IREL: “Cansalada, cantussolada i Candelera”. “La Quaresma és un temps de reflexió, de
recolliment per esdevenir una persona més fraternal amb els altres”.

•

11.02.2021 – CATALUNYA RELIGIÓ – Dins del cicle de conferències IREL, Conxita Gómez, Monja
del monestir benedictines de Montserrat, imparteix la conferència “Monestir i interioritat”, a partir de
les 18:30 h, amb la plataforma Zoom del Bisbat de Lleida.

•

12.02.2021 – CATALUNYA RELIGIÓ: El Papa Francesc nomena Margarita Bofarull membre ordinari
de la Pontifícia Acadèmia per la Vida. Margarita, professora de Moral de l’amor i la sexualitat a l’IREL,
comenta: “Si vivim en autèntica comunitat hi haurà menys peticions d’eutanàsia”.

•

18.02.2021 – CATALUNYA RELIGIÓ: Marta Trepat a la gent gran: “Més escoltar i menys batalletes”.
“Podem créixer sempre, amb vuitanta o noranta anys”.

•

21.02.2021 – FULL DOMINICAL: “Conferència sobre l’Evangeli de Marc per celebrar la Setmana de
la Bíblia”, a càrrec de Marc Pérez, doctora en Bíblia, a l’enllaç: https://youtu.be/67Jw2UHymH8.

•

28.02.2021 – FULL DOMINICAL: Nomenaments. Mons. Salvador, bisbe de Lleida, nomena al Sr.
Rafael Allepuz Capdevila, professor de l’IREL, director de Càritas Diocesana de Lleida.

•

28.02.2021 CATALUNYA RELIGIÓ: XVI JORNADES DE FILOSOFIA A LLEIDA: “Quin món ens
espera”, els dies 5 i 6 de març, pel Canal Streaming culturaiei.cat, amb la participació, entre d’altres,
de Josep Maria Forné, Meritxell Calderó, Anna Esteve i Josep Maria Porta, vinculats a l’IREL.

•

O8.03.2021 – PERITARIA. Cristianisme, Postmodernitat, Globalització; “Ecologia i Cristianisme”, a
càrrec de Joan Ordi i Fernández, professor de l’IREL. Comentant l’encíclica Laudato si, parla de la
sensibilitat ecològica, des de la vesant de la protologia, de la cristologia i de l’escatologia, per invitar
els cristians a unir esforços amb el món sencer en la lluita per la preservació de la biosfera i contra
l’emergència climàtica.

•

11.03.2021 – CATALUNYA RELIGIÓ: Dins del cicle de conferències “La interioritat”, el filòsof Ferran
Sáez, fa una dissertació sobre: “La intimitat ens va fer moderns”, via Zoom del Bisbat de Lleida, a les
18:30 h.
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•

12.03.2021 – CATALUNYA RELIGIÓ: Seminari Atri dels Gentils: “Europa, d’on vens? On vas?” , a
càrrec de Manuel Lladonosa i Manel López. Modera Montse Sánchez. Des de la UdL, a les 18:30
h.,streaming: https://www.udl.cat/ca/tv/

•

12.03.2021 – FUNDACIÓ JOAN MARAGALL – Píndola reflexiva: “El paulinisme en l’Evangeli de
Marc”, de Mar Pérez, biblista i patrona de la Fundació, via Zoom.

•

20.03.2021 – LA MANYANA: Opinió. “Els arbres han de ser sagrats. Dia Internacional dels Boscos
(21 de març)”, a càrrec de David Colell Orrit, escriptor ecologista i exalumne de l’IREL.

•

21.03.2021 – LA MANYANA: “Vèncer la por per poder ser lliures”, a càrrec de Joan Viñas, membre
del Consell General de l’IREL “Ens impedeix apropar-nos als altres i empatitzar amb ells per
comprendre les seves diferents maneres de pensar”.

•

29.03.2021- FULL DOMINICAL -UNITAT AGERMANADA EL PILAR-MAGDALENA. Conferència
“Cuidar-nos per cuidar: espiritualitat en temps de pandèmia”, a càrrec de Mn. Ramon Prat. Organitza:
PROSAC-Pastoral de la Salut , Lleida-IREL. via ZOOM.
05.04-2021 – EL SEGRE. Opinió. Escriu Mn. Joaquim Blas Pastor, professor de l’IREL: “Malgrat el
dolor i la tristesa, sé que Déu no fracassa mai!

•
•

08.04.2021 – CATALUNYA RELIGIÓ: Conferència, “La interioritat, lloc de trobada amb Déu”, a càrrec
de l’escriptor i professor de l’ISCREB Josep Otón, a les 18:30 h., dins del cicle de conferències: “La
interioritat”, organitzades pel l’IREL.

•

12.04.2021 – CATALUNYA RELIGIÓ i BISBAT DE LLEIDA: Jornades de formació: “Què ens diu
‘Fratelli Tutti’?” Dia 12: “FT,Carta de navegació per a persones de bona voluntat”, a càrrec de Joan
Ordi, professor de l’IREL. Dia 13: “FT, llum per a crèixer en comunitat”, ”, a càrrec de Joan Torra,
degà de la FTC. Dia 14; FT, porta oberta al creixement espiritual”, a càrrec de Mossèn Víctor
Martínez, professor de l’IREL. Dijous 15, Taula rodona sobre ‘Fratelli Tutti’. Totes les sessions seran
de 19:30 a 20:45 h., via Zom des de https://zoom.us/j/99428411187?, o presencialment des del
Teatre de l’Acadèmia Mariana-Casa de l’Església.

•

25.04.2021 – FULL DOMINICAL: “Nous passos en l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà per aquest
curs”. “En l’àmbit de Formació s’aposta per continuar amb la línia de convocar i compartir
pastoralment aquelles institucions que treballen en aquest camp com l’Escola de l’esplai o catequesi,
delegació d’Ensenyament, IREL, Col·legi Episcopal i Acadèmia Mariana.

•

29.05.2021 – BISBAT DE LLEIDA: Assemblea Diocesana: “Sempre esperançats”, a la Casa de
l’Església-Acadèmia Mariana, de 10:00 a 12:30 h., amb diversos testimonis i la reflexió-ponència a
càrrec del Dr. Joan Viñes.
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XII. Valoració global del curs 2020-2021 de l’IREL
Aquest curs hem continuat celebrant el confinament tot i que amb un model mixte de classes en línia i
alguna presencial, a causa del Covid19. Hem tornat a insistir en el vint-i-cinquè aniversari del Concili Provincial
Tarraconense. En aquest, en el primer capítol sobre l’evangelització i societat, se’ns diu que l’Església anuncia
Crist a tothom i aquest, és el goig de l’Església a casa nostra partint del document conciliar Gaudium et Spes 1
que se’l fa seu car mostra la importància d’encarnar-se amb la gent amb la que convivim, i amb la qual ens
ocupem i preocupem: <<Sentim el goig i la responsabilitat de fer arribar el missatge de Crist a tot el país,
integrat per persones i grups molt diversos que tenen actituds i nivells ben diferents de fe i de cultura. Aquest
missatge és la Bona Nova de l’amor de Déu manifestat al món per mitjà del Crist en l’Esperit (cf. Ef 1)>>. A les
acaballes del capítol primer hi ha una proposta formativa, que és un pla conciliar de formació a fi de contribuir al
creixement adult dels individus i comunitats presents a casa nostra per fer possible el que llegim a la Carta de
Sant Pere: Donar raó de la nostra fe1.
Com recordava en anteriors memòries, la missió de l’IREL, a través de les seves seccions2, possibilita
l’encarnació de la Bona Nova a la ciutat de Lleida, aportant reflexió teològica a fi de fer visible la responsabilitat
missional que s’encamina a promoure el diàleg entre la fe i la cultura. És un goig formar part de la gran família
de l’IREL. Una família que agraeix les arrels del passat, acull els temps presents i mira cap al futur. Per això,
estem convençuts que l’Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida és una eina imprescindible de
l’església local, que s’ha adaptat a la pandèmia global oferint de continuar el curs de manera telemàtica amb
alguna classe presencial. Anticipant-se a aquestes inclemències a causa del virus que s’ha dut a milers de
persones a escala mundial i que ens ha deixat ferits, el cicle de conferències ha tractat sobre la interioritat,
àdhuc en les dificultats.
Enguany la lliçó inaugural ha sigut presencial a la sala d’actes de la UdL a càrrec de Dr. Joan Viñas
amb el títol «La interioritat sana», en la qual s’aprofundeix en la reflexió i el treball interior per a esdevenir adults
i responsables. Ens diu: << ¿No és apassionant reflexionar sobre qui soc jo? Reduir-ho tot a la matèria sembla
clar que no és encertat. [..] Podem deduir que existeix una vida interior que és on s’ubica el jo, que ens defineix
com a persones. Tractaré sobre aquesta vida interior>>. Àdhuc, el Dr. Ramon Prat ha publicat un llibre:
“Anacoreta a la ciutat” que ens duu a aquest viatge interior del que ens parla el Dr. J. Viñas.
A l’IREL hem estat d’enhorabona en aquest 2020-21 pel que fa a l’elaboració de Tesines. Un total de
cinc alumnes les han presentat: el Sr. Francesc Domènech, el Sr. Joan Carles Nicuesa; la Sra. Maria Àngels
Monfà; el Sr. Albert Pac i la Sra. Dolors Queralt. I és que es nota el treball que duem a terme tots els que en
formem part, d’aquesta família de l’Institut de recerca i estudis religiosos de Lleida, que aquest curs ha fet el 29
aniversari. I destacar l’assignatura d’eines, recursos i mètodes en l’elaboració de la Tesina de Màster a càrrec
de la Dra. Mar Pérez que ha permès que els estudiants, un cop acabat el Màster i amb molt d’esforç, hagin
pogut elaborar després de tantes hores de treball les tesines que ens han anat presentant.
Acabo aquesta valoració agraint a tots els que formem part de la gran família IREL (des del moderador:
Sr. Bisbe, equip directiu, consell general, cap d’estudis, nou secretari (Sr. Amadeu Bonet) , administrativa,
personal docent i no docent; alumnes i amics), que amb el seu esforç possibiliten crear ponts efectius i afectius
amb tots els membres de la ciutadania per esdevenir, tots plegats, una civilització de l’amor com ens deia el
Papa Sant Pau VI.
Manel MERCADÉ MELÉ
Director de l’IREL
Lleida, 29 de juny de 2021
Festivitat de Sant Pere i Sant Pau

1 1Pe 3,15
2 Aquestes són el Centre Cultural Cristià dedicat al diàleg fe/cultura i fe/justícia; l’Institut Superior de Ciències Religioses
dedicat a obtenir el Batxillerat, el Grau i el Màster en Ciències Religioses; el Departament de Pastoral Aplicada dedicat a la
formació d’agents de pastoral i animadors de comunitat; i els diversos Seminaris de Recerca.
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