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En primer pla
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Les dues propostes més destacades 
de la Pasqua organitzada pels Jesuïtes 
de Catalunya són la Pasqua Jove Cla-
ver, que tindrà lloc del dijous 28 al 
diumenge 31 de març al Col·legi Claver 
de Raïmat, a Lleida, sota el lema «Obre 
els ulls: comencem!», i el recés que es 
farà a l’església dels Jesuïtes del carrer 
Casp de Barcelona, de Dijous Sant 
fins a Dissabte Sant, que integra les 
celebracions litúrgiques de la Setmana 
Santa i diversos moments de pregària i 
reflexió per ajudar a viure aquests dies. 
Aquest recés, sota el lema «Una vida 
lliurada manté la nostra esperança», 
estarà conduït pels pares jesuïtes Oriol 
Tuñí, Llorenç Puig i Jesús Renau.

«La Pasqua per a nosaltres és la 
culminació del procés pastoral que 
s’inicia al setembre, amb l’inici del curs 
pastoral. No tan sols perquè és l’ocasió 
de celebrar allò nuclear de la nostra 
fe, sinó perquè és una oportunitat 
de tenir una experiència profunda 
de Jesucrist i en comunitat», explica 
el P. Enric Puiggròs, responsable de 
la Pastoral de Joves dels Jesuïtes de 
Catalunya.

Segons el P. Puiggròs, són quatre les 
característiques principals de la Pasqua 
Jove Claver: «El treball en equip, ja 
que el conjunt de gent que té algun 
tipus de col·laboració en la Pasqua és 
realment gran. L’aposta per la creati-
vitat, ja sigui en l’ús de les tecnologies 
o en l’expressió artística de tot tipus 
(especialment la musical), constitueix 
una “marca de qualitat”. L’ampli es-
pectre d’edats (des dels 15 fins al 30 
anys aproximadament) ajuda que els 
més jovenets tinguin un referent més 
gran i els mostra una continuïtat real 
del seu camí de fe. Per la seva banda, 

Viure una experiència eclesial significativa
La Pasqua Jove Claver dels Jesuïtes arriba a la seva desena edició

Altres propostes
• Centre Passatge. La comunitat de fe del Centre Passatge de Barcelona cele-

bra el tridu pasqual a Begues, del 28 al 31 de març. Sota el lema «Pa partit i 
compartit», els participants contemplaran «Jesús, pa de vida, pa partit, que es 
dóna en l’Eucaristia» i «Crist trencat, partit, crucificat», i se solidaritzaran «amb 
tants cristians que són cada día trencats, partits, perseguits a causa de la seva 
fe», informen els organitzadors.

• Montserrat. El 28 de març, a les 18.30, missa de la Cena del Senyor a la basílica de 
Santa Maria de Montserrat. El 29 de març, a les 17.00, celebració de la Passió del 
Senyor. El 30 de març, a les 22.00, Vetlla Pasqual. El 31 de març, a les 11.00, missa 
de Diumenge de Pasqua de Resurrecció amb motets de Pasqua i el Virolai.

Celebracions de Pasqua de les delegacions de Joventut
• arquebisbat de Barcelona. El 28 de 

març, Dijous Sant, de 10.00 a 17.00, 
tindrà lloc a l’església de Santa Anna 
de Barcelona la Paskua Urbana J@
ve. Organitzada per la Delegació 
de Pastoral de Joventut de Barcelo-
na, es tracta d’una trobada «per a 
adolescents i joves, de 14 a 30 anys, 
que vulguin descobrir, d’una forma 
dinàmica i intensa, què celebrarem 
els tres dies següents», comenten 
els seus responsables. I afegeixen: 
«Seguint la metodologia Lifeteen, 
a partir de dinàmiques, catequesis, 
diàleg i pregària, t’oferim entrar 
amb altres joves en el misteri més 
gran de la nostra fe.» 

• Bisbat de Girona. Sota el lema «Ell 
és la roca», se celebrarà la Pasqua Jo-
ve el 30 de març, Dissabte de Glòria, 
a Blanes. Durant la Vetlla Pasqual es 
donarà a conèixer el nou logotip de 
la Delegació de Joves del bisbat de 
Girona i es premiarà al seu creador o 
creadora. Després de la benvinguda i 
la formació de grups, de 18.30 a 20.00 
hi haurà una gimcana per als més joves 

i unes microxerrades per als més grans. 
A les 20.00, tindrà lloc un concert al 
passeig de Mar. Posteriorment, hi hau-
rà un sopar de germanor a la plaça de 
l’Església i a les 23.00 la Vetlla Pasqual 
a la parròquia de Santa Maria. 

• Bisbat de Tortosa. Del dimecres 27 
al diumenge 31 de març, la Delegació 
de Pastoral amb Joves organitza a 
Gandesa la Pasqua 2013 adreçada 
als adolescents i joves de 3r d’ESO 
a 2n de Batxillerat. «Un temps per 
reviure i acompanyar els últims dies 

de Jesús de Natzaret, un temps per 
pregar i trobar-te amb tu mateix, un 
temps per trobar-te amb altres, con-
viure, riure, passejar, fer nous amics, 
gaudir de la natura…, un temps per 
ser instrument de Déu», s’explica en 
el full informatiu. 

• Bisbat d’urgell. Del dilluns 25 al 
dimecres 27 de març se celebrarà la 
Pasqua Jove al Casal La Salle de Sant 
Martí Sesgueioles, organitzada per 
la Delegació de Joventut del bisbat 
d’Urgell.

de Catalunya— ha ajudat a canalit-
zar una aposta que, des dels màxims 
responsables dels Jesuïtes, ens han 
convidat a fer els darrers anys. No te-
nia sentit anar conservant les petites 
plataformes pastorals vivint les unes 
d’esquenes a les altres. Els signes dels 
temps impliquen una aposta per sortir 
de les nostres seguretats i convidar els 
joves a integrar-se en unes comunitats 
que van més enllà del seu grupet de 
pertinença: una experiència eclesial 
significativa.»

un punt i seguit

Enguany la Pasqua Jove Claver arri-
ba al 10è aniversari, però no hi haurà 
cap celebració especial «perquè no 
deixa de ser un punt i seguit. És un 
motiu per donar gràcies a Déu pel do 
que ens ha fet de la Pasqua Jove i pels 
beneficis que hem pogut experimentar 
del treball en equip i en xarxa», ressalta 
el P. Puiggròs.

Per a aquells joves que encara no 
coneixen la Pasqua Jove, «l’única cosa 
que els diria són unes paraules que 
un jove em va dir al final d’una de les 
edicions passades: “Enric, et dono les 
gràcies d’haver-me convidat. Possible-
ment per mi sol no hauria vingut, però 
ara, sabent el que em perdia, hauria 
estat un ximple!”»

El P. Roger Torres, membre de 
l’equip organitzador de la Pasqua Jo-
ve Claver, escriu el següent: «Jesús ha 
contemplat el món, un món on cada 
dia hi ha milers de persones rient, però 
també plorant; un món on hi ha uns 
pocs rics i molta gent pobra; un món 
on uns viuen en pau i altres sofreixen 
l’horror de la guerra... Davant d’aquest 
món Jesús té un pla, un pla que dema-
na col·laboradors i col·laboradores, un 
pla que necessita gent apassionada i 
disposada a viure com Ell, a treballar 
amb Ell. Jesús ens crida pel nom i ens 
diu: “Comencem”?» I afegeix que són 
«uns dies de trobada personal i en grup 
d’allò més profund de la vida. Un espai 
privilegiat per escoltar de nou que el 
Déu de Jesús ens crida».

els qui estan acabant la universitat 
tenen l’oportunitat, amb la senzille-
sa d’aquell qui ho té assumit, de ser 
testimonis d’una vida cristiana per als 
més joves. I, finalment, la missió com-
partida: la Pasqua no té sentit sense la 
participació activa i el lideratge com-
partit entre els Jesuïtes, els laics i els 
membres d’altres congregacions reli-
gioses, especialment femenines, que 
s’han anat vinculant al projecte».

«La Pasqua —afirma el responsable 
de la Pastoral de Joves dels Jesuïtes 

• Pasqua JoVe ClaVeR
pasqua@tskv.cat
www.tskv.cat 


