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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 MaragallCristianisme 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












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

Secretari: Llic. Cándido Sánchez
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. Cándido Sánchez
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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 Degà-President
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
Dra. Mar Pérez Díaz
Dr. Jaume Pons Bosch
Dr. Ramon Prat i Pons
Dr. Laureano Sánchez Castillo
Dr. Gerard Soler Quintillà

Representants dels professors no-estables:
Dr. Josep Galceran Nogués
Dr. Xavier Navarro Llestà
Representants dels alumnes:
Sr. Marc Antoni Pagès Tartera
Sr. Francesc d’Assís López Portolés
Secretari:
Llic. Cándido Sánchez Pérez
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
Llic. Lluís Sallán, delegat 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. Cándido Sánchez
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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:

Dr. Rafael Allepuz
Dr. Joaquín Blas
Llic. Margarida Bofarull
Llic. Amadeu Bonet
Dr. Agustí Borrell
Llic. Àngel Briñas
Dr. Joan Busqueta
Llic. Alfons Busto
Dr. Francisco Cabrero
Dr. Ximo Company
Llic. Carmen de Andrés
Llic. Salvador Escudé
Dra. Montserrat Esquerda
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
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
Llic. Joan Ramon Saura
Dr. Rafael de Sivatte
Dr. Gerard Soler
Dra. Marta Trepat
Llic. Daniel Turmo

Professors emèrits:
Llic. Antoni Agelet
Llic. Carme Agustí
Dr. Joan Esquerda Bifet
Llic. Jordi Pardell
Llic. Jaume Sidera
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III. Alumnat
El nombre d’estudiants matriculats el curs 2019-2020 a l’IREL ha estat de 113.
Cal destacar la nombrosa assistència a totes les conferències del Cicle L’ACOMPANYAMENT que, en algunes sessions,
supera l’aforament de la sala, i també als diferents cursos i activitats programades d’aquest curs.
En aquest aspecte, cal remarcar la inscripció de 9 alumnes a l’assignatura optativa “Eines, recursos i mètodes per
l’elaboració de la Tesina II” i al curs d’ “Introducció al Grec Bíblic” amb 9 inscrits també.
El seminari “Per què creuen els qui creuen” va aplegar unes 50 persones els dos dies en què es va impartir al mes de
novembre, tot i que es van matricular 14. Igualment, una de les optatives amb més acceptació ha estat el Curs “Gestionar
les emocions” amb 13 inscrits.
Nombre d’alumnes Curs 2019/2020:
-alumnes DECA: 16
-alumnes Batxillerat: 21
-alumnes Màster: 12
-alumnes assignatures soltes: 26
-alumnes Curs Catequistes: 10 (8 oients)
-Animadors de Comunitat (Formació Permanent) : 25
-Vida creixent: 18
TOTAL

128

En aquest curs han completat els seus estudis 2 alumnes de la 22a Promoció de Batxillerat en Ciències Religioses, i 1
alumne de la 18a Promoció de Màster en Ciències Religioses.

IV. 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, prestant el seu servei amb tota normalitat fins l’inici d’estat d’alarma per Covid-19. La
planta baixa de l’Edifici del Seminari acull el fons de l’antiga Biblioteca del Seminari, que estava a la Catedral.
Actualment es comptabilitzen 31600 llibres de fons modern i uns 70000 de fons antic, a part dels fons personals i
d’institucions diocesanes que han anat aportant els seus fons. En total hi ha uns 2 quilòmetres lineals de prestatges. Cal
comentar la total normalitat i bon acolliment que han tingut els alumnes de l’IREL a les biblioteques de la UdL, així com
els alumnes de la UdL a la de l’IREL, segons conveni signat.
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V.- Matèries impartides en el curs 2019/2020,
assignatura
Cicle de conferències: "L'acompanyament"
Seminari Atri dels Gentils: "La ciència, la filosofia i la
teologia al servei de la persona" (ajornat per Covid-19)
ERE-La programació a l'aula (Curs B) (format nopresencial per Covid-19)
Eines, recursos i mètodes en l'elaboració de la Tesina de
Màster II
IREL-ICE de la UdL: "Educació i qüestions d'ètica"
XV Jornades de filosofia moderna
Curs de formació de Catequistes (C): formació específica
Seminari "Per què creuen els qui creuen?"
Seminari "Batejats i enviats" (ajornat per Covid-19)
Curs "Gestionar les emocions"
Introducció al Grec Bíblic
Religió, cultura i valors
El missatge Cristià (parcialment no-presencial per Covid19)
L'Església, els Sagraments i la Moral
Bioètica (parcialment no-presencial per Covid-19)
Litúrgia
Introducció a l'Antic Testament
Introducció al Nou Testament
Salms i Sapiencials (parcialment no-presencial per
Covid-19)
Escrits profètics
Escatologia
Escrits de Joan (format no-presencial per Covid-19)
Síntesi Teològica- oral
Síntesi Teològica- escrit
Introducció a la Teologia i mètode teològic
Antropologia Teològica
Sagraments
Moral fonamental
Moral de l'amor i la sexualitat
Moral social
Art i religió (parcialment no-presencial per Covid-19)
Música i transcendència (format no-presencial per Covid19)
Ètica filosòfica
Increença i evangelització
Missatge cristià
Apostolat de laics i pastoral de joventut
Catequètica

codi
assig.

convidat Total

31S01
31S02

21
13

Professor/aCoordinador/a
21 Josep Ma. Forné
13 Ramon Prat

31S04

15

15 Carmen de Andrés

31S05

9

31S06
31S09
31S13
31S14
31S15
31S16
31S17
DECA1
DECA2

2
8
2
14
10
12
9

9 Mar Pérez

1
12
1
9
16

Maria Pau Cornadó
Josep Ma. Forné
Trini Catalán
Mar Pérez
Eva Jorge
Mònica Cabezuelo
Mar Pérez
Ramon Prat
Joan Ordi
Francisco Cabrero
Josep Pifarré
Gerard Soler
Víctor Martínez
Jaume Pedrós
Jaume Pedrós

19
15
20
13
16

16
19
15
20
13
16

GSE04
GSE05
GSE06
GST01
GST02
GTF01
GTF02
GTF03
GTM01
GTM02
GTM03
MAP04
MAP08

18
14
18
2
2
7
15
13
17
17
21
12
8

18
14
18
2
2
7
15
13
17
17
21
12
8

Rafael de Sivatte
Joan Ordi
Daniel Turmo
Ramon Prat
Ramon Prat
Ramon Prat
Joan Ordi
F. Cabrero /D. Turmo
Lluís Sallán
Margarida Bofarull
Manel Mercadé
M. Macià/X. Company
Joaquim Mesalles

MTM05
MTM06
MTM07
MTP03
MTP04

10
8
8
9
9

10
8
8
9
9

Josep Ma. Forné
Francisco Cabrero
Alfons Busto
Amadeu Bonet
Lluís Agustí

7

16

2
8
3
26
10
13
9
9
16

DECA3
GFC10
GLI01
GSE01
GSE02
GSE03

Nota: el curs DECA4 es va anul·lar per baixa matrícula.
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ordinari

VI. Tesines de Llicenciatura
Aquest curs es van matricular 9 alumnes a l’assignatura d’Eines, recursos i mètodes d’elaboració de la Tesina II, en
tutories concertades, però l’aturada acadèmica presencial provocada per la pandèmia va fer difícil completar el programa
per presentar alguna possible sol·licitud de lectura de tesina.
S’ha de fer menció especial al professor de l’IREL, Mn Xavier Navarro Llesta, que va defensar a la Facultat de Teologia
de Catalunya, el dimecres 22 de gener, la seva tesi doctoral titulada “La categoria de quenosi en l’obra de Jürgen
Moltmann, repte per a la teologia actual”, dirigida per Josep Castanyé i Subirana.

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.
Cal destacar el relleu en la coordinació del Departament, que durant anys havia exercit Laureano Sánchez, i que ara recau
en Montserrat Sánchez.
Aquest curs no hi ha hagut formació específica d’Agents de Pastoral, però s’ha continuat amb la formació permanent dels
Animadors de Comunitat.
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
El Departament de Pastoral Aplicada, també ha impartit aquest curs, 5 sessions de formació permanent, dirigida als
alumnes que han acabat la formació d'Animadors de Comunitat i que en la actualitat són 25.
CALENDARI DE FORMACIÓ PERMANENT DELS ANIMADORS DE COMUNITAT
Data
26.10.19
16.11.19
18.1.20
22.2.20
21.3.20

Dissabtes de 10 a 13 h
Àmbit
Competències comunicatives
i relacionals
Maduresa personal
Tasques pastorals i litúrgiques
Dimensió Espiritual
Formació Bíblica

Professor/a
Dr. Laureano Sánchez i
Sra. Montse Sánchez
Dra. Marta Trepat
Mn. Manel Mercadé
Mn. Xavier Navarro
Mn. Daniel Turmo
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VIII. Altres activitats acadèmiques realitzades
VIII.1. Cicle de conferències “L’ACOMPANYAMENT”
Coordinació: Joan Biscarri, Josep M. Forné, Josep Maria Carbonell, Antoni Balasch, Ramon Prat, i Manel Mercadé
Horari: totes les sessions a les 19:30
Col·laboren: Institut d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida), Universitat de Lleida, Fundació Joan Maragall i IREL

Lliçó inaugural, a càrrec de Josep Ma. Forné i Febrer, el dijous 17 d’octubre de 2019
Assistents
17/octubre/2019
Lliçó inaugural-UdL

Acompanyar per alliberar

Josep M. Forné

287

14/novembre/2019-IREL

La cura de la salut demana acompanyar

Montse Esquerda

68

12/desembre/2019-IREL

L’acompanyament afectiu

Glòria Montanuy

67

16/gener/2020-IREL

Acompanyar en el dol

Anna M. Agustí

82

13/febrer/2020-IEI

Diàleg entre religions i interpel·lacions mútues: una Jaume Flaquer
forma d’acompanyar-se vers la veritat

12/març/2020-IEI (anul·lada)

Acompanyar en la recerca de la veritat: la filosofia

Joan Garcia del Muro

16/abril/2020-IEI (anul·lada)

La saviesa bíblica i l’acompanyament

Núria Calduch-Benages

110

Valor acadèmic: 3 ECTS.
Assistència: 600 persones aproximadament (21 matriculats)
Com és habitual, l’assistència al cicle de conferències és un èxit, però aquest any el final de curs ha estat marcat per la
suspensió d’actes decretat per l’alarma sanitària de la pandèmia del Covid-19.
La conferència del 12 de març i la del 16 d’abril, així com el Seminari de l’Atri del Gentils, es van haver de suspendre.
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Cartells Cicle de conferències “L’ACOMPANYAMENT”-Curs 2019/20
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VIII.2 Seminari: L’atri dels gentils - (humanisme i transcendència)
.
El Seminari “ La ciència, la filosofia i la teologia al servei de la persona” programat pel divendres 13 de març de 2020, a les
18:00 h, a la UdL, es va anul·lar per l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de la Covid-19.

VIII.3. Curs ERE (Ensenyament religiós a l’escola)
“La programació a l’Aula”
Contingut:
1.- La Programació a l'aula.
Concepte i Contingut de la Programació a l'aula.
2.- Elements que la configuren: personals, de contingut i materials.
Estudi dels mateixos.
3.- L'evolució del concepte i del contingut de la Programació a l'aula.
Situació en l'actual Sistema Educatiu.
Concreció en l'ensenyament de la Religió.
4.- Interrelació entre la Programació a l'aula i altres documents fonamentals en la Programació curricular.
Professora: Ma Carmen de Andrés Delgado
Lloc: IREL
Dates: dimarts, del 28/04/2020 al 16/06/2020 (7 sessions)
Horari: de 19:00h a 21:30h
Valor acadèmic: 3 ECTS
Assistència: 15 alumnes

VIII.4.- CURS IREL-ICE DE LA UDL
“Educació i qüestions d’ètica”
Col·laboració: ICE de la UdL i IREL.
Coordinació: Maria Pau Cornadó Teixidó (Dra. en Filologia Catalana i Mestra)
Professorat:
-Mar Pérez, Llicenciada en Filologia Clàssica i Doctora en Sagrada Escriptura.
Professora a l’Institut Caparrella de Lleida, a l’IREL de Lleida i a la Facultat de Teologia de Catalunya.
-Moisès Selfa, Doctor en Filologia Hispànica
Professor a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL.
Lloc: Edifici Polivalent, Campus Cappont de la UdL (C/Jaume II, 71 de Lleida).
Horari: 18:00 a 21:00
Dates i continguts: 4 divendres
1.
Diferents formes d’injustícia social. M. Pérez: 11/10/2019
2.
Acolliment i empatia. M. Pérez: 18/10/2019
3.
Immigració i guerres en el segle XXI. M. Selfa: 25/10/2019
4.
El sentit de l’existència humana. M. Selfa: 08/11/2019
Objectius:
—Reflexionar sobre el tema del curs i els diferents aspectes proposats en els continguts.
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—Compartir estratègies de resolució de problemes sobre aquesta temàtica a les aules.
Valor acadèmic: 3 ECTS
Assistència: 16 alumnes del Departament d’Ensenyament i 2 alumnes de l’IREL.
VIII.5. Curs de Formació “VIDA CREIXENT”
Coordinació: Sr. Xavier Pelegrí, Divina Albà, Amadeu Bonet i Mn. Xavier Batiste(†)
Curs de formació mensual del grup “Vida Creixent” Hora: 17:30 h a 19:00 h.
Objectiu:
Aprofundir en la fe viscuda en la tercera edat, el coneixement d’aquesta etapa de la vida i de l’acció evangelitzadora que
du a terme, a través de temes d’actualitat, que també poden interessar qualsevol persona.
Lloc: IREL (excepte la primera sessió)

17/10/2019 19:30

Lliçó inaugural- Ed. Rectorat UdL: “Acompanyar per
Josep Ma. Forné
alliberar”

12/11/2019 17:00

Ecumenisme: Esglésies Coptes

Anton Ma. Vilarrubias

10/12/2019 17:00

Fem comunitat II

Mn. Joan Jové Camí

18/12/2019 20.00h

Eucaristia d’Advent-Nadal

IREL

14/01/2020 17:00

En el fons, què és el Sagrament?

Pare Josep Vilarrubias

11/02/2020 17:00

Pla de Pastoral

Mons. Salvador Giménez

10/03/2020 17:00

Anna Jiménez

14/04/2020 17:00

Envellir de forma saludable
Saber escoltar. Perdonar i saber demanar perdó
(anul·lada)

19/05/2020 17:00

Fora de l’Església, no hi ha salvació? (anul·lada)

Manel Mercadé

17/06/2020 20:00

Eucaristia-Cloenda curs

IREL

Pare Jaume Sidera

Assistència: 18 persones matriculades (en algunes sessions l’assistència augmenta)

VIII.6. XV JORNADES DE FILOSOFIA MODERNA
“La Postveritat”
Durant la darrera dècada s’han accentuat a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials pràctiques que suposen
una aproximació a la veritat perversa: la de postveritat (post-truth). Aquestes pràctiques consisteixen a generar i
alimentar rumors, a distorsionar la realitat o directament a explicar falsedats. A les jornades es va analitzar aquest
fenomen que afecta la veritat i que, en la mesura que ens oculta i falseja la realitat, compromet la nostra humanitat.
Coordinador: Llic. Josep Ma. Forné
Lloc: IEI-Aula Magna
Dates: Divendres 06/03/2020 a la tarda, de 18:00 a 21:00 h, i dissabte 07/03/2020 al matí, de 10:00 a 13:00 h.
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Valor acadèmic: 1 ECTS
Assistència: 100 persones (accés lliure); 8 inscrits
VIII. 7. CURS “GESTIONAR LES EMOCIONS”
En aquest curs, estructurat en 7 sessions, es van posar en context les emocions i les classes van ser una combinació entre
l’aportació de continguts teòrics, basats en la psicologia humanista, i la reflexió personal de tots els participants. En les
sessions es va deixar un espai obert a conèixer/descobrir/aprofundir/acompanyar les emocions.
Professora: Mònica Cabezuelo Cortinat
Lloc: IREL
Dates: dijous, del 26/09/2019 al 21/11/2019 (7 sessions:
26/09/19;03/10/19;10/10/19;24/10/19;31/10/19;07/11/19;21/11/19)
Horari: de 19:00 h a 21:30 h
Valor acadèmic: 3 ECTS
Assistents: 13 inscrits

VIII.8. CURS DE FORMACIÓ BÀSICA DE CATEQUISTES
La Delegació diocesana de catequesi ofereix, d’una manera estable, una formació bàsica organitzada conjuntament amb
l’IREL.
La formació bàsica consta d’un total de 90 hores lectives, repartides en els blocs següents:
BLOC A: 40 hores de formació bàsica comuna (Curs 2017/2018).
Crèdits: 3 ECTS
BLOC B: 30 hores de formació catequètica fonamental (àmbit pastoral) (Curs 2018/2019). Crèdits: 2
ECTS
BLOC C: 20 hores de formació catequètica específica (destinatari) (Curs 2019/2020). Crèdits: 2 ECTS
Aquest curs es va impartir el bloc C: Formació catequètica específica (Destinatari) (20 h)
El Bloc es va centrar en els destinataris de la catequesi, és a dir: és específic per l’edat de catequesi d’infants.
Contingut:

05/10/2019
26/10/2019
23/11/2019
14/12/2019

El destinatari, el seu entorn i el tractament del missatge a comunicar
Psicologia evolutiva, estructura de la personalitat i la seva influència en la
religiositat
Entendre el món actual on s’insereixen els destinataris i la influència que per a
ells representa.
Continguts bàsics del missatge de salvació (irrenunciables)
Els nuclis temàtics segons la finalitat i objectiu de l’etapa
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11/01/2020
25/01/2020
08/02/2020
22/02/2020

Pedagogia i metodologia catequètica per a cada itinerari
Diverses metodologies de fer catequesi
Principis pedagògics, elements metodològics i instruments didàctics diversos. La
sessió de catequesi.
Materials i recursos en la catequesi
Celebrar al llarg de l’any litúrgic i celebracions ocasionals

Professors: Delegació de Catequesi del Bisbat de Lleida i col·laboradors
Coordinació: Trini Catalan
Lloc: IREL
Horari: Dissabte, de 10:30 h a 12:45 h
Valor acadèmic: 2 ECTS ( crèdits optatius)
Assistents: 10 inscrits (8 oients)
VIII.9. SEMINARI: “PER QUÈ CREUEN ELS QUI CREUEN?”
Seminari a l’escolta de diversos testimonis de creients
El Seminari estava orientat a fer dialogar l’experiència única i singular de cada creient amb la dimensió pública i comuna
de la fe que busca raons (teologia), basat en tres moments diferents:
1)
El testimoni directe de fe de diversos creients
2)
L’aportació d’alguns concepte teològics proposats per diversos teòlegs (Newman, Rahner, Balthasar…): bellesa,
narració, símbol, raó, justícia…
3)
El diàleg i debat obert entre els participants del Seminari.
Aquest Seminari va sorgir del diàleg compartit al llarg de diversos anys per un grup d’amics teòlegs que han estat
reflexionant sobre l’acte de creure en el món secular d’avui.

Ponents: Alexis Bueno, Paco Cabrero, Xavier Navarro i Mar Pérez
Coordinació: Mar Pérez
Lloc: IREL
Dates: Divendres 8 de novembre i dissabte 9 de novembre de 2019.
Horari: Divendres de 19:00 h a 21:30 h
A les 22:00 h es va oferir una sessió de Cinefòrum amb gran participació.
Dissabte, de 10:00 h a 13:30 h
Valor acadèmic: 1 ECTS
Assistents: 46 (26 inscrits)
VIII.10. CURS D’INTRODUCCIÓ AL GREC BÍBLIC
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
Valor acadèmic: 3 ECTS
Assistents: 9 inscrits
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VIII.11. CURS D’APROFUNDIMENT BÍBLIC PER A RELIGIOSOS/ES I PREVERES
Professora: Mar Pérez
Lloc: IREL
Horari: en dilluns, de 12:00 a 13:45 h
Dates: 23/09/2019; 28/10/2019; 25/11/2019; 27/01/2020; 24/02/2020
Curs sense crèdits ECTS
Assistents: 8 inscrits
VIII.12. EINES, RECURSOS I MÈTODES EN L’ELABORACIÓ DE LA TESINA DE MÀSTER II
Professora: Dra. Mar Pérez
Dates: Tutories a convenir
Lloc: IREL
Valor acadèmic: 2 ECTS
Assistents: 9 inscrits
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IX. Seminaris, 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 2019/2020

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.
I.

PERSPECTIVA ACADÈMICA

El curs es va iniciar el dia 12 de setembre.
Els delegats del curs 2019/2020 són 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 dimarts 25 de febrer de 2020 es va fer la reunió del Consell d’Institut de l’ISCR.
Claustre de Professors
El dissabte 5 d’octubre de 2019 es va realitzar el Claustre anual de Professors de l’IREL.
Un cop finalitzat el Claustre es va celebrar un dinar de germanor.
Consell General
El Consell General de l’IREL va dedicar les seves reunions a unes interessants exposicions, que aquest curs han estat
orientades al tema de “L’alegria”.
Data
(divendres)

Hora

1

04/10/2019

16:30

2

15/11/2019

16:30

3
4
5
6

10/01/2020
07/02/2020
06/03/2020
Dijous
18/06/2020

16:30
16:30
16:30
19:45
21:00

Ponent

Tema

Tema: L’alegria
Mons. Salvador Giménez
L’alegria en el projecte del pla de pastoral 20202023
Ximo Company i Ramon
L’alegria de la bellesa artística
M. Reig
Mar Pérez
Josep M. Forné
Josep Pifarré
Preparació del proper curs
Sopar
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L’alegria en la Bíblia
La filosofia i l’alegria
L’alegria des de la psicologia

II. PERSPECTIVA INSTITUCIONAL
La Lliçó inaugural del curs 2019/2020, prevista pel dijous 17 d’octubre, es va ajornar al 7 de novembre arran de les
manifestacions i la vaga d’estudiants, tancats a la Universitat, com a protesta per la sentència als líders del procés català.
Com cada any, es va celebrar a la Sala d’Actes de l’edifici del Rectorat de la UdL, pronunciada per Josep Maria Forné i
Febrer amb el títol: “Acompanyar per alliberar”
Després de finalitzar la conferència, i les intervencions de les autoritats convidades a la taula presidencial, es van lliurar
les orles a la 21a promoció de Batxillerat (3), a la 17a de Màster (1), així com els Diplomes als Animadors de Comunitat
(7).
El dimecres 18 de setembre de 2019 es va celebrar l’Eucaristia d’inici de curs a la capella de l’IREL.
D’altra banda, el conveni entre les biblioteques del Seminari Diocesà i de la UdL funcionen perfectament, com també
funcionen 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, les subvencions a les activitats de la Diputació, gestionades per
l’ IEI, i l’ajut per la publicació de la Lliçó inaugural de la Diputació de Lleida. Igualment, cal agrair a la Paeria,
Ajuntament de Lleida el seu ajut per a la publicació dels “Quaderns IREL”.
III. PERSPECTIVA ECLESIAL
-La jornada d’enviament es va celebrar el dia 19 de setembre de 2019, a les 19.00 h a la Catedral de Lleida, presidida per
Mons. Salvador Giménez, Bisbe de Lleida.
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IV. PERSPECTIVA CULTURAL
-El dijous 26 de setembre de 2019, a les 18:00 h a l’IREL, es va presentar el llibre “Història d’Aitona. El segle XVIII.
Una societat de canvis i de continuïtat”. A càrrec d’Anna Esteve, coautora del llibre, Cap de la Biblioteca del Seminari
Diocesà de Lleida i Arxivera del Bisbat de Lleida. Va tenir molt bona acollida, amb l’assistència de 60 persones
aproximadament.

-L’IREL va participar en la Setmana Bíblica 2020 amb dues propostes molt interessants. El dimarts 28 de gener de 2020,
a les 19:30 h al Museu de Lleida, amb una visita guiada amb comentaris sobre “Les fonts bíbliques i els tapissos de la Seu
Vella” a càrrec de Carme Berlabé (Historiadora) i Mar Pérez (Teòloga). I el dimecres 29 de gener, a les 20:00 h a la
capella de l’IREL, amb la Pregària bíblica.
Ambdues propostes van ser un èxit de participació, amb l’assistència de més de 80 persones a la visita guiada i de 30 a la
Pregària bíblica.
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-El dijous 5 de març, de 19:00 a 21:30 h, Mn. Gerard Soler va impartir una Master class de Litúrgia a l’IREL amb el
títol “Lectors en marxa”. Una classe oberta a tothom que va comptar amb l’assistència de unes 40 persones
aproximadament.

-El mateix dijous 5 de març, a les 20: 00 h, va tenir lloc la reunió de l’Associació Catòlica Obrera (ACO) a l’IREL.

-Durant aquest curs han continuat les xerrades organitzades per Angelina Prenafeta, els dissabtes al matí, a la seu de
l’IREL . Enguany s’han realitzat 9 sessions.
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XI. Publicacions i Reculls de premsa
PUBLICACIONS

-“Acompanyar per alliberar”

Josep Maria Forné i Febrer
Lliçó inaugural de l’Institut de recerca i Estudis
Religiosos de Lleida-IREL.
Curs 2019/2020
Col·lecció Lliçó inaugural núm. 28

- “Pensar i creure” Idees per al debat

Joan Ordi i Fernández
Quadern de l’IREL núm. 39

-Memòria de l’IREL del curs 2019/2020
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RECULL DE PREMSA 2019-2020


08.09.2019 – FULL DOMINICAL: Tot a punt per al curs 2019-2010 de l’IREL. La lliçó inaugural a càrrec de
Josep M. Forné, a la UdL el 17 d’octubre a les 19:30 h.



12.09.2019 – DIARI SEGRE: Col·laboració: “Qui jutja els jutges?”. Reflexió teològica a càrrec del Dr. Ramon
Prat, teòleg i professor de l’IREL.



22.09.2019 – FULL DOMINICAL: Nomenaments de Vicari General i Vicari Episcopal. Mn.Lluis Sallan (rector
de les parròquies de Cappont, delegat diocesà d’Ensenyament, professor de l’IREL i de l’ISCREB de Barcelona)
i Mn. Jaume Pedrós (professor de l’IREL, rector de la parròquia de sant Pere, canonge, director de la Casa
Sacerdotal i consiliari de diversos moviments).



26.09.2019 – FULL DOMINICAL: Presentació el llibre: “Història d’Aitona. Segle XVIII”. Autors: Anna Esteve
i Loreto Flix. Coordinat per Manel López. Sala d’actes de l’IREL, a les 18:00 h.



27.09.2019 – DIARI SEGRE: La sala d’actes de l’IREL va acollir la presentació del llibre “Història d’Aitona.
Segle XVIII”. Una societat de canvis i de continuïtats, escrita per les historiadores Anna Esteve Florensa i
Loreto Flix Pardell, sota la coordinació de Manel López Esteve.



10.10.2019 – DIARI SEGRE: Col·laboració. “Dia mundial de la Salut Mental”. Dr. Josep Pifarré, professor de
l’IREL. Des de fa uns anys celebrem el Dia Mundial de la Salut Mental. Que hi hagi un dia mundial d’un
problema de salut, implica dues coses. Primera, que encara resta molt camí per fer. Segona, que hi ha una certa
consciència de necessitat de millores i d’un augment de conscienciació per part de la població.



13.10.2010 – FULL DOMINICAL: Mn. Lluis Sallan Abizanda, Vicari General i professor de l’IREL, escriu:
“Tenim la responsabilitat d’obrir camins per fer entenedor l’evangeli”.



15.10.2019 – DIARI SEGRE: Lleida. Facultat de Dret, UdL Cappont. “Jornada del Voluntariat Social”. La UdL
celebra la 9a. Jornada dl Voluntariat Social amb la conferència: “Es pot viure sense conviure?”, a càrrec de
Montserrat Esquerda, directora de l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, de la
UdL i de l’IREL.



20.10.2019: FULL DOMINICAL. Nomenaments:
. Montse Sánchez García, nomenada responsable del Departament de Pastoral Aplicada de institut Superior de
Ciències Religioses (IREL-ISCR) de Lleida i, per tant, encarregada de la formació dels Agents de Pastoral i dels
Animadors de Comunitats, en data 24.09.2019.
. Mn. Víctor Martínez Mateu, nomenat Arxiprest de l’arxiprestat Seu Vella, en data 02.09.2019.
. Sr. Salvador Escudé Baró, nomenat Consiliari del Moviment de Professionals Catòlics a la diòcesi de Lleida, en
data 02.09.2019.



20.10.2019: FULL DOMINICAL. Agenda: Dissabte 26 d’octubre. De 10:00 a 13:00 h, formació permanent
d’Animadors de Comunitat a l’IREL. De 10:30 a 13:00 h. Curs bàsic de Formació de Catequistes, a l’IREL.



24.10.2019. Cartell: “Fase terminal en els malalts amb demència”. Jornada organitzada per AFALL (Associació
de familiars malalts d’Alzheimer i altres demències de Lleida). Ponents: Dra. Marta Gabernet, Dr. Salvador
Salanova i Dr. Ramon Prat (professor de l’IREL). Ateneu Popular de Ponent, de 16:30 a 19:30 h.



26.10-2019:- EL PREGÓ: L’animadora de comunitat i coordinadora del Departament de Pastoral de l’IREL,
Montse Sánchez, escriu un article sobre: “L’animador de comunitat”.



27.10.2019 – FULL DOMINICAL: Agenda. Dilluns, 28 d’octubre, a les 12h., Curs Bíblic per a religiosos/es i
preveres, a l’IREL.



03.11.2019 – FULL DOMINICAL – CATALUNYA RELIGIÓ – DIARI SEGRE: Agenda. Dijous 7 de
novembre, a les 19:30 h., lliçó inaugural del curs acadèmic l’IREL, a l’edifici del Rectorat de la UdL, a càrrec de
Josep M. Forné: “Acompanyar per alliberar”. ‘S’ha d’aprofitar i gaudir de l’acompanyament com d’un do que
ens dóna la vida’.



08.11.1019 – CATALUNYA RELIGIÓ: “Per què creuen els qui creuen?”, Seminari d’escolta de diversos
testimonis de creients. Lloc. Irel, els dies 8 i 9 de novembre. Divendres nit cine-fòrum. Organitzadors: Mar
Pérez, Xavier Navarro, Paco Cabrero i Alexis Bueno.



12.11.2019 - FULL DOMINICAL: Vida creixent reflexiona sobre “els cristians coptes a Egipte” . La
conferència és a càrrec del claretià P. Anton M. Vilarrubias, a l’IREL, 17 h.
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14.11.2019 – FULL DOMINICAL, LA MAÑANA, DIARI SEGRE i CATALUNYA RELIGIÓ: “La cura de la
salut demana acompanyar”. Conferència a càrrec de Montse Esquerda, dintre del cicle de conferències
‘L’Acompanyament” que organitza l’IREL. Data: 14 de novembre a les 19:30h a l’IREL. “La malaltia és terra
d’acompanyament, terreny on aflora l’espiritualitat”.



14.11.2019: FULL DOMINICAL: Bisbat de Lleida. Nomenaments: Mons. Salvador Giménez Valls, Bisbe de
Lleida, ha signat els següents nomenaments: Dr. Jacint Cabau Rúbies (alumne de l’IREL), nomenat Delegat
Diocesà de Pastoral de la Salut. Dr. Laureano Sánchez Castillo nomenat vocal de la Fundació Verge Blanca.



14.11.2019 – LA MAÑANA: Homenatge a Joan Viñas (membre del consell general de l’IREL) per la seva tasca
com a Rector de la UdL entre 2003-2011. La cerimònia va reconèixer la seva trajectòria docent, la seva
aportació a l’Entitat i la seva tasca educativa.



17.11.2019 – DIARI SEGRE: L’Assemblea de les Religions es reuneix per fer actes conjunts. La composen
representants del Bisbat de Lleida, IREL, la delegada d’ecumenisme i diàleg interreligiós del bisbat, la comunitat
protestant, la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, la comunitat ortodoxa, l’església Mormona, els
Testimonis de Jehovà i la comunitat musulmana. Es fixa la primavera per a la tercera mostra de música
interreligiosa.



17.11.2019 – FULL DOMINICAL: Agenda, Dissabte 23 de novembre, a les 10:30h., curs de formació bàsica de
catequistes a l’IREL.



20.11.2019 - DIARI SEGRE: Joan Viñas, Elvira Fernández i Josep Terès han estat guardonats amb la medalla
Josep Trueta al mèrit sanitari que lliura la Generalitat a proposta del Departament de Salut.



22.11.2019 – DIARI SEGRE, LA MAÑANA: XVI mostra de Cinema Espiritual a Catalunya. “Una raó brillant”,
presentació i col·loqui a càrrec de Josep M. Forné, professor de Filosofia a l’IREL i diputat del Parlament a
Catalunya.



22.11.2019 – FULL DOMINICAL: “Estimem l’Església i tenim set de Déu que li dóna vida”, article
d’Assumpció Solà Pijoan, animadora de comunitat a Sant Pau i ex-alumna de l’IREL.



25.11.2019 – LA MAÑANA: Opinió: “L’alegria i la bellesa”, per Ximo Company i Ramon Maria Reig,
membres del Consell General de l’IREL.



12..12.2019: FULL DOMINICAL, CATALUNYA RELIGIÓ, LA MAÑANA, DIARI SEGRE: Conferència:
“L’acompanyament afectiu”, a càrrec de Glòria Montanuy, psicòloga, a l’IREL, 19:30 H. “L’acompanyament ha
de ser afectiu, perquè l’absència d’amor ens fa emmalaltir”.



12.12.2019: FULL DOMINICAL: El dissabte, dia 14, a les 10:30, curs de formació bàsica de catequistes
realitzat a les instal·lacions de l’IREL, a càrrec de Mn. Joan Aguilà, director del SIC a Lleida.



18.12.2019: Eucaristia d’Advent-Nadal a l’IREL, a les 20:15. A continuació el pica-pica de felicitació de Nadal.



29.12.2019 – FULL DOMINICAL: “Els animadors tenim la missió de mantenir vives les comunitats”, paraules
de Montse Sánchez, nomenada coordinadora del Departament de Pastoral Aplicada.



12.01.2020 – FULL DOMINICAL:
- Torres de Segre va inaugurar un carrer en honor a Mn. Xavier Batiste, que va ser rector, durant més de 30 anys
a la població de Torres de Segre. També va ser professor a l’IREL.
- Càritas constata que la pobresa és més extrema i més severa, en paraules del seu president Rafa Allepuz
(professor de l’IREL).



16.01.2020 – FULL DOMINICAL, TOT LLEIDA, LA MAÑANA, CATALUNYA RELIGIÓ: Conferència de
la psicopedagoga Anna Maria Agustí: “Acompanyar en el dol”, a les 19:30 a la sala d’actes de l’IREL, dins del
cicle de conferències “L’acompanyament”.



19.01.2020 – FULL DOMINICAL: Lleida commemora la “Setmana del Concili Provincial Tarraconense”
Testimoni del Concili, Mn. Ramon Prat, Relator del Concili Provincial Tarraconense del 1995 diu: “Fou la
recepció per part de les diòcesis catalanes del Concili Vaticà II, trenta anys després de la seva conclusió i la
intuïció del tarannà pastoral del Papa Francesc. Va ser una experiència de comunió eclesial respectuosa amb el
laïcat i, especialment, amb les dones”. “Ser fidel a la missió vol dir atrevir-se a deixar-se qüestionar per la
realitat”.



22.01.2020 – FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA: El llicenciat Xavier Navarro Llesta, defensa la
tesi doctoral, a les 12h., a la seu de la FTC (AUSP).
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26.01.2020: Setmana de la Bíblia. Dimarts 28 de gener, a les 19:30h. Acte al Museu de Lleida, a càrrec de
Carme Bernabé, historiadora i Mar Pérez:, teòloga sobre “Les fons bíbliques i els tapissos de la Seu Vella”. El
dimecres, 29, a les 20h., vetlla de pregària a l’IREL.



28.01.2020: SERRA D’OR: Panorama de literatura religiosa: “La convivència, un camí ple d’aventures”, per
Marta Trepat i Secanell (professora del’IREL).



05.02.2020 – LA MAÑANA, CATALUNYA RELIGIÓ, DIARI SEGRE: “Atenció al malalt al final de la vida.
Document dels bisbes espanyols”, per Joan Viñas Salas, Cirurgià, exrector de la UdL, que comenta el document
que fa pocs dies els bisbes espanyols van fer públic sota el títol: “Sembradors de esperança”, que tracta sobre
com acollir, protegir i acompanyar a les persones en l’etapa final de la vida.



9.02.2020 – FULL DOMINICAL: Dimarts, 11 de febrer, a les 17 h., el bisbe Salvador impartirà a l’IREL una
xerrada sobre el Pla Pastoral dins del cicle de formació del moviment de Vida Creixent.



13.02.2020 – LA MAÑANA- DIARI SEGRE, FULL DOMINICAL, TOT LLEIDA, CATALUNYA RELIGIÓ:
Conferència: “Diàleg entre religions i interpel·lacions mútues: una forma d’acompanyar-se vers la veritat”, a
càrrec de Jaume Flaquer, a les 19:30 h., a l’Aula Magna de l’IEI, dins del cicle de conferències
“L’Acompanyament”.



22.02.2020: FULL DOMINICAL: A les 10 h., curs de formació permanent pels Animadors de Comunitats, a
l’IREL.



23.02.2020 – FULL DOMINICAL:
- “No podem ajudar a créixer, si no creixem nosaltres”. La Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Social i
Caritativa del Bisbat de Lleida va organitzar, el passat dilluns 27 de gener, una jornada formativa sobre el tema:
“Com ens cuidem i quin és el camí per cuidar-nos i cuidar a les persones que atenem”.
- Editat en castellà el darrer llibre de Mn. Ramon Prat: “El recuerdo de Dios. El camino hacia el sentido de la
vida”. El llibre, del Secretariat Trinitari de Salamanca, és el testimoni i el llegat de la seva vida dedicada a cercar
la presència de Déu en els esdeveniments humans i en les turbulències de la vida”.
- Mn. Xavier Navarro, el passat 22 de gener, va defensar la seva tesi doctoral sobre els reptes per a la teologia
actual, a la FTC. A partir d’ara, l’IREL ja compta amb un nou Doctor.
- Agenda: Dilluns, 24 de febrer, a les 12h., Curs Bíblic per a preveres i religiosos/es a l’IREL.



01.03.2020 – CATALUNYA RELIGIÓ: En el núm. 10, pag. 45 es publica l’article “Eutanàsia” on la doctora
Montse Esquerda (professora de l’IREL) inicia el seu diàleg matisant que “parlar una hora sobre mort digna no
servirà per desencallar res”. També reconeix que sovint es pensa que mort digna vol dir eutanàsia. “És il·lús
pensar que amb una llei d’eutanàsia arreglarem el final de la vida i ens ajudarà a morir dignament”. “Avui dia el
conflicte ètic que es dóna en el final de la vida és el de l’obstinació terapèutica i la conspiració del silenci”.



06/07.03.2020: Cartell de las XV JORNADES DE FILOSOFIA A LLEIDA: “La Postveritat”, a l’Aula Magna
de l’IEI. Divendres 6, amb la lliçó inaugural: “La mentida en la política”, a càrrec de Fina Birulés. A continuació
taula de ponències. Modera Josep M. Forné. El dissabte 7, conferència: “Postveritat i Internet”, a càrrec de
Francesc Núñez, seguida d’una taula de ponències. Modera Meritxell Calderó, alumna de l’IREL.



30.03.2020 – EL SEGRE: Misses ‘online’ per a pal·liar els efectes del confinament. Mn. Manel Mercadé, rector
de la Parròquia de Montserrat, va estrenar la retransmissió en streaming de l’Eucaristia dominical des de casa
seva.



02.04.2020 – EL SEGRE: Col·laboració de Ramon Prat i Pons: “Sortirà el sol”. “La pandèmia del Covid-19 ens
planteja tres desafiaments: A la ciència. Aquesta és un mètode de recerca, però no un dogma. A la raó, que es diu
que aquesta pandèmia és una crisi del model de vida actual que no té en compte el sofriment dels innocents.
Finalment, la fe que proclama l’esperança enmig de les turbulències i sempre en solidaritat. La Pasqua anuncia
que la darrera paraula no la té la mort, sinó la Resurrecció.”



07.04.2020- EL SEGRE. Col·laboració de Josep M. Forné: “Com en sortirem?”. “Davant del virus es pensen
dues sortides possibles. D’una banda, que el que vindrà serà millor. Això és infantilisme. D’altra banda, hi ha la
possibilitat d’un món angoixant i insegur. Però hi una altra possibilitat: Un món amb certes seguretats, però
sense un control ple, i un món amb moltes inseguretats, però amb força matalàs per si de cas. Ens caldrà, però,
no oblidar el que estem vivint. La veritat no és bona ni dolenta, sinó consegüent”.



06.05.2020: IREL-Comunicat de traspàs: “Lamentem comunicar-vos la mort de Frederic Vilà, alumne de l’IREL
i espòs de la professora Marta Trepat. A l’IREL el recordem amb molta estima i ens afegim al dol de la família i
amics. Que descansi en pau.
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06.05.2020 – EL SEGRE: Òbit: Mor Frederic Vilà, ex edil de Cultura de la Paeria, al 76 anys. Va ser arquitecte i
catedràtic d’Història de l’Art. Va començar a donar classes en 1972 en l’Estudi General quan era de la UAB i es
va jubilar en 2013. Va obrir la Sala Cristòfol i ‘estrenà’ l’Auditori Enric Granados. Va estar sempre implicat en
el teixit cultural i patrimonial de Lleida.



06.05.2020 – IREL: El P. Jesús Sans i Compte, ocd, prior, i en nom de la comunitat carmelitana de Badalona. A
l’Equip coordinador de l’IREL, i de manera especial a la família de Marta Trepat, volem comunicar el nostre
condol i la nostra pregària per tota la família Vilà Trepat.



07.05.2020 – LA MANYANA- EL SEGRE: Obituari: “Els meus. Frederic Vila”. Escriu Joan J. Busqueta,
vicerector de cultura i extensió universitària de la UdL. “El gran valor de les lletres i les humanitats. Homenatge
al Dr. FredericVilà i Tornos”. El professor i amic Frederic Vilà i Tornos sempre fou una persona preocupada pel
bon funcionament de la nostra Universitat. Compromès i implicat en la commemoració del 700 aniversari de la
UdL amb la elecció de la peça emblemàtica “La Pensativa” de Leandre Cristòfol, col·locada en un dels claustres
de l’edifici. Preocupació per la manifestació artística en les sales: gòtica, la Antiga de Arqueologia o Montsuar, a
l’IEI. Persona que mai no es rendia. Quin exemple trobar-lo estudiant, com sempre havia fet, però també
d’alumne a les classes de l’IREL. Gràcies, Frederic. Moltes gràcies, pel que ens vas donar, el teu llegat sempre
romandrà. Descansa en pau.
.



09.05.2020 - EL SEGRE: La carta del dia. “Frederic Vilà, entranyable i en el record”, per Manel Lladonosa i
Vall-Llebrera, vicepresident de la Fundació Arrels Sant Ignasi: “El Frederic ha tingut moltes facetes de servei,
com a arquitecte, historiador d’art, professor i catedràtic de la UdL, com a investigador i com a polític. Ha estat
una persona oberta a l’art, a la cultura, a les lletres i a l’aventura intel·lectual, però també sensible a la fe
religiosa en el seu compromís amb els més febles. Era savi, humil i senzill alhora, i fidel sempre a l’espiritualitat
ignasiana dins de la Fundació Arrels.



10.05.2020 – EL SEGRE: Cultura, crítica d’art. Escriu Josep Miquel García: “Frederic va ser el primer
historiador d’Art professionalitzat de Lleida, com a llicenciat en arquitectura i com a doctor en Filosofia i
Lletres, especialitat d’Història d’Art. Com arquitecte, la seva obra més singular va ser la plaça de les Missions.
També va ser responsable de l’arxiu històric de Lleida del Col·legi d’Arquitectes. Va impulsar el Pla Especial
del Turó de la Seu Vella. Va escriure nombrosos llibres i va defensar la llicenciatura d’Història de l’Art.”



17.05.2020 – LA MAÑANA: Mi Opinió. Escriu Joan Viñas: “Cal humanitzar la societat. Injustícia a les
residències de la gent gran”. Quan es fan protocols de l’atenció mèdica, s’ha de tenir molt en compte els aspectes
humanitzadors de l’assistència. No s’ha d’enviar a urgències a morir a persones que estan quasi en fase terminal,
sinó que és molt més humà que morin a casa seva o a la residència. Cal, però, una llei de cures pal·liatives, que
arribi a tothom, i no afavorir el demanar morir.



30/05/2020.-LA MANYANA. Opinió. Article de Núria Montserrat Farré Barril: “La pandèmia com a
experiència humana”. Ella és Historiadora i membre del Consell General de l’IREL.



DIVERSOS COMUNICATS REFERENTS A LA SUSPENSIÓ DE CLASSES PER CAUSA DEL
CORONAVIRUS:



12.03.2020. Comunicat de l’Ateneu Universitari Sant Pacià: Amb motiu de l’emergència sanitària provocada pel
COVID-19, l’AUSP, en previsió de possibles tancaments de centres, ha preparat un sistema alternatiu de classes
que està acabant de perfeccionar.



12.03.2020: Comunicat UdL: La Universitat de Lleida suspèn les activitats acadèmiques presencials, des del
divendres 13 de març i fins desprès de Setmana Santa, dins de les mesures per a prevenir l’extensió de les
infeccions pel coronavirus. Josep Galceran, cap d’Estudis de l’IREL suggereix a l’Equip Directiu de fer el
mateix que la UdL.



12.03.2020: Interrupció classes presencials a l’IREL. El cap d’Estudis de l’IREL comunica a tots els estudiants
de l’IREL la suspensió de les classes presencials a l’IREL fins a nou avís comunicant-los que el professor de
cada assignatura afectada organitzarà el sistema amb el qual els estudiants podran seguir progressant en la
matèria de manera no-presencial.



14.04.2020: Adela Sánchez, secretària adjunta de l’AUSP, comunica el traspàs del Dr. Ferran Manresa i Presas,
qui que va ser professor de Revelació a l’IREL.



17.04.2020: El Bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez, ens ha transmès, davant la impressionant tragèdia
social que viu el nostre entorns amb molt morts i afectats Pasqua, unes paraules d’alegria i esperança Pasqual. Al
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mateix temps, ens comunica que se suspenen les celebracions de l’administració del sagrament de la
Confirmació programades pels propers mesos.


18.04.2020: El rector de l’AUSP, Armand Puig i Tàrrech, desprès de la salutació Pasqual, comunica que, tant
l’Ateneu com els Instituts de Ciències Religioses, estan reconduint la docència mitjançant l’aula en streaming de
la plataforma “GoToMeeting”.



22.04.2020: Comunicat al professors i alumnes de l’AUSP sobre informacions acadèmiques, en el què es diu que
s’ha aconseguit que tots els alumnes matriculats en els diversos centres continuen rebent docència de manera
habitual, garantint el curs 2019-2020.



06.05.2020: Comunicat de la FTC: Reunió telemàtica amb els delegats dels alumnes de tots els cursos de
l’Ateneu, per escoltar de primera mà la impressió dels alumnes sobre el funcionament de les classes online i els
seus neguits de cara a les avaluacions finals. Tots van fer l’agraïment a tot l’equip de la secretaria per la seva
eficiència. De cara a les avaluacions finals amb les modalitats previstes, van constatar la necessària flexibilitat
que hi haurà d’haver sense renunciar a la seriositat de l’avaluació.



09.05.2020: Informació sobre l’ús de la biblioteca del Seminari-IREL en la fase 1: Seguint les recomanacions
publicades en el BOE, Anna Esteve Cap de la Biblioteca del seminari, informa sobre la manera d’accedir-hi:
demanar cita prèvia, no fer-hi activitats d’estudi, ni fer ús dels ordinadors de la biblioteca i sol·licitar abans, per
correu electrònic, els llibres a consultar.



11.05.2010: Comunicat del Consell de Direcció de l’AUSP referent a la normativa d’avaluació del segon
semestre del curs 2019-2020: El punt 3. Diu: “Com és habitual, cada professor concordarà amb els alumnes, en
relació a la matèria que hagi impartit, el tipus o els tipus d’avaluació de l’assignatura. Aquest tipus seran tres:
examen oral, examen escrit i treball”. El punt 4 diu: “Els professors posaran en pràctica els criteris de flexibilitat
i raonabilitat a l’hora d’avaluar. En concret, adaptaran la guia docent en tot allò que sigui necessari, tenint en
compte les circumstàncies actuals”.
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XII. Valoració global del curs 2019-2020 de l’IREL
Valoració del curs 2019-2020 de l’Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida-IREL
El curs que acabem aquest juny del 2020 ha tingut dues parts clarament diferenciades. Fins a principis de març
ha estat un curs en què les activitats dutes a terme a l’IREL han coincidit amb tot el que s’havia previst i preparat. Però a
a partir del 13 de març de 2020 fruit de la pandèmia mundial per Coronavirus 19 hem hagut de suspendre les classes
presencials al nostre institut.
Per això, vam celebrar de manera confinada el vint-i-cinquè aniversari del Concili Provincial Tarraconense. En
els documents del Concili, concretament en el primer capítol sobre l’evangelització i societat, es diu que l’Església
anuncia Crist a tothom i aquest, és el goig de l’Església a casa nostra (GS 1), insistint en la importància d’encarnar-se en
la gent amb la que convivim, i de 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)».
La proposta formativa del nostre institut està en consonància amb el que es diu als documents conciliars en els
quals s’esperona a vetllar per una formació que contribueixi al creixement adult dels individus i comunitats presents a
casa nostra. Així, es podrà fer possible el que llegim a la Carta de Pere (3,15) i sabrem donar raó de la nostra fe. Tal com
diu el text conciliar: «Aquest pla inclourà la formació humana (psicològica i sociocultural), teològica, espiritual, pastoral i
la iniciació a les tècniques actuals de comunicació. La Conferència Episcopal Tarraconense realitzarà aquest projecte amb
la col·laboració de professors que designarà d’entre els de la Facultat de Teologia, del Centre d’Estudis Pastorals i
d’altres centres i instituts existents en les nostres diòcesis».
Com recordava en l’anterior memòria, la missió de L’IREL, a través de les seves seccions1,, 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.
L’adaptació que hem hagut de fer per poder continuar oferint el curs de manera telemàtica a partir del mes de
març ha impedit fer algunes de les conferències i seminaris previstos.
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, secretari, 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 2020
Festivitat de Sant Pere i Sant Pau

1

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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