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LA COMPANYIA DE JESÚS 

Què és la Companyia de Jesús? 

La Companyia de Jesús (Jesuïtes) és un orde religiós de l’Església Catòlica fundat per Sant 

Ignasi de Loiola i aprovat l’any 1540 pel Papa Pau III. És avui present a més de 100 països del 

món, en els que més de 16.000 jesuïtes treballen per a l’evangelització, en defensa de la fe i la 

promoció de la justícia, en permanent diàleg cultural i interreligiós. L’actual superior General 

dels Jesuïtes és el P. Adolfo Nicolás Pachón, que va ser elegit l’any 2008. 

Tot i que el treball dels jesuïtes es desplega en àmbits molt diversos, cal destacar la seva 

dedicació al món de l’educació en tots els nivells, des dels infants més petits fins a 

l’ensenyament universitari; l’acció social al servei dels col·lectius més vulnerables; l’estudi i la 

recerca en els camps cultural, teològic i científic; i l’acompanyament espiritual.  

La Companyia de Jesús no està formada només per jesuïtes, sinó també per totes les persones, 

religiosos/es o laics/ques que treballen en col·laboració amb els jesuïtes compartint una 

mateixa missió.   

La formació 

La formació en la Companyia de Jesús comprèn una etapa molt llarga i té una durada d’entre 

deu i dotze anys. Després del noviciat continua amb un procés de formació intel·lectual sòlida, 

que inclou els estudis filosòfics i teològics necessaris per a aquells que han de ser ordenats 

preveres. Molts jesuïtes, a més de llicenciats en teologia, han cursat altres llicenciatures en els 

més diversos camps d’estudi. El final del procés es completa amb el pronunciament dels últims 

vots.  

On són presents els jesuïtes? 

A data 1 de gener del 2016 el total de jesuïtes era de 16.3761, dels quals 11785 són sacerdots, 

2.681 escolars (jesuïtes que es preparen per ser sacerdots), 1.192 germans (jesuïtes no 

sacerdots) i 718 novicis (joves que durant dos anys es formen abans de comprometre’s amb la 

Companyia). 

Els jesuïtes són presents a més de 100 països dels cinc continents. Per al seu funcionament i 

coordinació s’organitzen territorialment en Províncies (77), Regions independents (4) i 

Regions depenents (6). Totes aquestes s’agrupen en 9 Assistències. A 1 de gener de 2016 

l’Assistència que compta amb més jesuïtes és la del Sud d’Àsia. La distribució del nombre de 

jesuïtes per Assistències queda recollida en la següent taula. 

                                                           
1 Dades registrades a data 1 de gener de 2016. Facilitades per la Cúria General de la Companyia de Jesús. 

 

http://www.jesuites.net/qui-%C3%A9s-sant-ignasi
http://www.jesuites.net/qui-%C3%A9s-sant-ignasi
http://www.sjweb.info/curiafrgen/curia_frgen.cfm
https://jesuitas.es/ca/inicio/ser-jesuita/formar-nos-per-servir
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ASSISTÈNCIA JESUÏTES % 

Àfrica 1.596 10% 

Àsia Meridional 4.027 24% 

Àsia Pacífic 1.587 10% 

Estats Units 2.527 15% 

Amèrica Llatina Meridional 1.120 7% 

Amèrica Llatina Septentrional 1.099 7% 

Europa Meridional 1.761 11% 

Europa Occidental 1.119 7% 

Europa Central i Oriental 1.540 9% 

 

A la majoria de continents la presència de la Companyia de Jesús és molt primerenca. Els 

primers jesuïtes els trobem a Europa, on va néixer aquest orde religiós. Després van arribar a 

Àsia, sobretot gràcies a l’impuls missioner de sant Francesc Xavier. El 1542 arribà a Goa (a 

l’Índia), va recórrer diversos països i es quedà a l’entrada de la Xina. Els missioners jesuïtes van 

arribar a Amèrica Llatina a mitjan segle XVI (al Brasil el 1549 i a Mèxic el 1572). També a l’Àfrica 

aviat s’hi desplaçaren jesuïtes: a Etiòpia n’arriben 15 el 1553, a l’antiga República del Congo el 

1547 i a l’antiga Zimbabwe el 1560. A Oceania, en canvi, no hi arriben fins el 1848.  

La seva presència ha estat constant en països on la religió catòlica era perseguida o prohibida, 

com a la Xina, Cuba o Vietnam. També en països amb majoria islàmica o budista, on han 

promogut sempre el diàleg interreligiós. 

Jesuïtes en la història 

El fundador de la Companyia de Jesús és sant Ignasi de Loiola. Fill de Beltrán Ibáñez de Oñaz i 

Marina Sánchez de Licona y Balda, va néixer al castell de Loiola, a Azpeitia (Guipúscoa) a finals 

del segle XV.  

Membre de la noblesa, somia amb gestes de cavallers, però en el setge de Pamplona, el maig 

de 1521, pateix una ferida a la cama. En la seva convalescència llegeix la vida de Jesús i vides 

de sants, i es converteix. Pelegrina a Montserrat i vol arribar a Barcelona per embarcar-se cap 

a Terra Santa, però l’epidèmia de pesta que assota la ciutat l’obliga a quedar-se a Manresa, on 

viu una profunda experiència espiritual. S’entrega totalment a la pregària i a la pobresa i escriu 

les línies fonamentals dels seus “Exercicis Espirituals”.  

El febrer de 1523 va finalment a Terra Santa i vol quedar-s’hi però a la tornada de Jerusalem, 

entén que ha de fer alguna cosa diferent a la que havia previst. Decideix estudiar i ho fa a 
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Barcelona, Alcalà, Salamanca i Paris. En aquesta última ciutat reuneix els seus primers 

companys i l’any 1540 neix la Companyia de Jesús. Amb els seus companys marxa a Roma per 

posar-se al servei del Sant Pare. La seva preocupació és l’extensió i la defensa de la fe, 

l’empenta missionera i l’educació de la joventut.  

La Companyia creix per tot el món. Sorgeixen col·legis a Roma, Espanya, Alemanya, França i els 

Països Baixos. Apareixen les primeres universitats. Amb el temps, l’activitat de la Companyia es 

va anar diversificant cap a diferents camps, segons els reptes i els problemes de cada 

generació. Ignasi de Loiola va morir a Roma el juliol de 1556 però la seva tasca perduraria.  

A més de sant Ignasi de Loiola, molts jesuïtes s’han convertit al llarg de la història en sants, 

beats i màrtirs, venerats per l’Església. Entre ells el missioner sant Francesc Xavier, el 

defensor dels esclaus sant Pere Claver o el patró els germans jesuïtes sant Alonso Rodríguez. 

Junt amb ells, molts jesuïtes han inspirat i segueixen inspirant a la Companyia de Jesús per les 

seves vides entregades al servei de la fe i la promoció de la justícia, com Pedro Arrupe, 

Superior General de la Companyia de Jesús entre 1965 i 1983, considerat una de les figures 

més rellevants de la història social i eclesial del seu temps; Ignacio Ellacuría, filòsof i teòleg 

assassinat a San Salvador junt als seus companys per la seva defensa dels drets humans; o Lluís 

Espinal, periodista que va denunciar la injustícia i va optar per estar al costat dels més pobres a 

Bolívia, fins a entregar la seva vida per aquesta causa.  

El primer Papa Jesuïta  

El 13 de març de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio es convertia en el primer Papa 

jesuïta de la història: el Papa Francesc. Al seu escut papal manté l’emblema “IHS” (monograma 

resultat de l’abreviatura del nom Jesús en grec), tan característic de la Companyia de Jesús.  

Va ingressar a la Companyia de Jesús l’11 de març de 1958. Va ser ordenat sacerdot el 13 de 

desembre de 1969. I l’any següent, el 1970, va realitzar la Tercera Provació a Alcalá de Henares 

(Madrid). Entre altres càrrecs va ser Mestre de Novicis (1971-1973) i Provincial d’Argentina 

(1973-1979). L’any 1992 va ser ordenat Bisbe auxiliar de Buenos Aires; el 1997 és nomenat 

Arquebisbe de la mateixa diòcesi i el 2001 és creat Cardenal.  

  

https://jesuitas.es/ca/inicio/ser-jesuita/ens-han-inspirat
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ESTRUCTURA DE GOVERN 

Òrgans i càrrecs de govern 

La Companyia de Jesús està regida pel Superior General, que és un càrrec vitalici. La 

Congregació General (CG), és el màxim òrgan de govern de la Companyia de Jesús. Es convoca 

a la mort o renúncia del Superior General per escollir al seu successor, o per a tractar qüestions 

de gran rellevància que requereixin la presència de representants de tota la Companyia.  

Així, la CG reuneix jesuïtes de tot el món que representen tota la Companyia de Jesús i que, a 

través de debats i votacions, promulguen lleis per a tot l’Orde; poden canviar les que hi ha o 

interpretar-les correctament. El seu poder és, per tant, legislatiu. Les decisions preses per la CG 

reben el nom de decrets, són de valor universal i perpetu, i només poden ser canviats per una 

altra CG. 

El Superior General és ajudat en la seva tasca els Assistents Regionals, un per cada una de les 

assistències o àrees geogràfiques en què es divideix la Companyia de Jesús. Aquest càrrec 

implica tenir un ampli coneixement i una visió global de l’Assistència i treballar per la seva 

coordinació.  

A més, el pare general compta també amb el suport dels anomenats Assistents ad 

Providentiam, que són escollits per la Congregació General i tenen com a funció exercir com a 

consellers del general i vetllar perquè pugui exercir la seva tasca.  

D’altra banda, cada província està dirigida per un Superior Provincial, que és nomenat pel pare 

general, però després de rebre la terna sorgida a la mateixa província i que s’elabora a través 

d’un procés altament participatiu i representatiu de tots els seus membres.  

A més, hi ha òrgans de govern que es reuneixen periòdicament, com són les Congregacions 

Provincials i la Congregació de Procuradors.  

El conjunt de les normes i principis que guien la vida dels jesuïtes estan recollides a les 

Constitucions de la Companyia, que van ser redactades per sant Ignasi de Loiola i que s’han 

anat adaptant als temps a través dels decrets promulgats per les Congregacions Generals.  

Adolfo Nicolás Pachón, Superior General dels Jesuïtes 

Va néixer a Villamuriel del Cerrato (Palència) l’any 1936 i ha passat la major part de la seva vida 

com a jesuïta a l’Àsia, sobretot a Filipines i Japó. Ha estat director de l’Institut Pastoral de 

Manila, Provincial del Japó i moderador de la Conferència de Provincials d’Àsia Oriental i 

Oceania. Destaca, de la seva personalitat, el compromís pel diàleg entre cultures i religions, i la 

preocupació pels més desfavorits, prioritats que va expressar en ser escollit com a Superior 

General de la Companyia de Jesús el 19 de gener de 2008. 

http://www.sjweb.info/curiafrgen/curia_regass.cfm
http://www.sjweb.info/curiafrgen/curia_gencouns.cfm
http://www.sjweb.info/curiafrgen/curia_gencouns.cfm
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LA PROVÍNCIA D’ESPANYA DE LA COMPANYIA DE JESÚS 

La Província d’Espanya de la Companyia de Jesús comprèn en l’actualitat el territori de l’estat 

espanyol. Està formada per 1.093 jesuïtes i compta amb 84 comunitats en 47 poblacions. El 

Superior Provincial és el P. Francisco José Ruiz Pérez.  

Per al seu funcionament s’organitza en Sectors Apostòlics i Plataformes Apostòliques.  

Els Sectors Apostòlics coordinen les institucions i activitats, en cinc àrees: formació de jesuïtes, 

apostolat social, educació, universitats i pastoral. El treball per sectors permet abordar reptes 

comuns, compartir experiències i sumar esforços entre institucions de diversos llocs però que 

treballen en un mateix àmbit. 

Les Plataformes Apostòliques Locals (PAL) agrupen jesuïtes, laics, comunitats i obres d’un 

territori determinat, que treballen coordinadament. Existeixen 23 Plataformes Apostòliques 

Locals.  

A més, la Companyia de Jesús a Espanya compta amb dues Plataformes Apostòliques 

Territorials (PAT) que aglutinen diverses PAL i que comprenen territoris que, per 

característiques eclesials, culturals, històriques i lingüístiques, constitueixen un context 

específic de missió. Són les PAT Loiola i Catalunya.  

La presència de la Companyia de Jesús a Espanya es remunta als seus mateixos orígens. El seu 

fundador, sant Ignasi de Loiola, va néixer al Castell de Loiola, a Azpeitia (Guipúscoa). D’allà va 

pelegrinar a Manresa, on viu una profunda experiència espiritual que es considera fonamental 

per a la posterior redacció dels Exercicis Espirituals i el naixement de la Companyia de Jesús.  

Així doncs, en l’actual Província Jesuïtes d’Espanya ens trobem amb dos llocs centrals a la 

història dels jesuïtes: el Santuari de Loiola, junt a la casa natal d’Ignasi, i la Cova de Sant Ignasi 

a Manresa, actualment centre internacional d’espiritualitat. Aquests dos punts són inici i final, 

respectivament, del Camí Ignasià, ruta de pelegrinatge que segueix el camí que va recórrer 

Ignasi l’any 1522. 

  

https://jesuitas.es/ca/?lang=ca-es
http://www.sjloyola.org/
http://jesuites.net/
http://santuariodeloyola.org/es/
http://covamanresa.cat/
http://covamanresa.cat/
http://caminoignaciano.org/
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ESPIRITUALITAT IGNASIANA 

Els jesuïtes viuen i treballen marcats per l’espiritualitat ignasiana, que es caracteritza, 

sobretot, pel desig expressat per sant Ignasi de «buscar i trobar Déu en totes les coses». Això 

significa que és una espiritualitat vinculada a la vida, que convida els qui la segueixen a aixecar 

la mirada a la globalitat, però aterrant en allò concret i proper.  

L’espiritualitat ignasiana implica un gran dinamisme, ja que obliga a estar sempre atents als 

nous reptes. Això ha conduït els jesuïtes a realitzar el seu treball, moltes vegades, a les 

anomenades «fronteres», siguin geogràfiques o culturals. El treball amb refugiats i migrants o 

el diàleg amb les ciències i el món modern, o la seva presència en països en situació de 

conflicte en són només alguns exemples. Aquesta espiritualitat ha impregnat no tan sols l’estil 

dels jesuïtes sinó també d’altres congregacions religioses i grups de laics. 

L’eix central de l’espiritualitat ignasiana són els Exercicis Espirituals, que ofereixen unes pautes 

per a aprofundir el coneixement d’un mateix i ajudar a enfocar la pròpia vida. Són una 

pedagogia pràctica per a la realització d’una experiència personal amb l’acompanyament i guia 

d’una persona experta.  

Aquest mètode que sant Ignasi va plasmar en el Llibre dels Exercicis Espirituals ha ajudat, els 

darrers 400 anys, a homes i dones a trobar Déu i donar sentit a la seva vida.  

El foment i difusió d’aquesta espiritualitat es realitza sobretot als més de 250 Centres 

d’Espiritualitat i Cases d’Exercicis que hi ha arreu del món però també a través d’altres 

plataformes i de diverses publicacions. I més recentment a Internet, on els darrers anys han 

anat sorgint iniciatives per a ajudar i acompanyar en la reflexió personal i la pregària. La més 

emblemàtica és l’Espai Sagrat, creada pels jesuïtes irlandesos l’any 1999 i que actualment està 

disponible en més de 20 llengües diferents.  

A la Província d’Espanya la Companyia de Jesús compta amb 4 centres d’espiritualitat, ubicats 

a Loiola, Manresa, Salamanca i Madrid, a llocs estretament vinculats amb moments i 

esdeveniments destacats en la història de la Companyia de Jesús. En ells s’ofereixen diversos 

cursos i programes per promoure la formació en l’espiritualitat ignasiana i el ministeri dels 

Exercicis. Aquests centres i també les 13 cases d’Exercicis repartides per tot Espanya, els 

jesuïtes ofereixen la possibilitat de realitzar els Exercicis Espirituals i rebre acompanyament 

espiritual.  

  

https://jesuitas.es/ca/inicio/espiritualitat-ignasiana
https://jesuitas.es/ca/inicio/espiritualitat-ignasiana/exercicis-espirituals
http://espaisagrat.org/
https://jesuitas.es/ca/inicio/espiritualitat-ignasiana/centres-d-espiritualitat-i-cases-d-exercicis
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QUÈ FAN ELS JESUÏTES? 

Diversitat de tasques 

El treball dels jesuïtes es desplega en àmbits molt diversos. Sant Ignasi de Loiola, el fundador 

d’aquest orde religiós, va voler que els jesuïtes estiguessin sempre preparats per a realitzar 

qualsevol tasca o ser enviats a qualsevol lloc on fossin requerits. 

Des dels seus inicis, l’activitat de la Companyia de Jesús es va anar diversificant vers diferents 

camps segons els reptes i problemes de cada lloc i de cada generació.  

És per això que avui trobem els jesuïtes dedicats a tasques molt diverses com l’educació, 

l’atenció al món de la marginació, l’acompanyament espiritual, la investigació científica, la 

reflexió teològica... i tants altres camps. Caracteritza totes les seves activitats la promoció de la 

justícia i el diàleg amb la cultura, en la línia que ja va definir la Companyia de Jesús en la seva 

Congregació General 32 de l’any 1974 i que reiterà la Congregació General 34 de l’any 1995: 

«No hi pot haver servei de la fe sense promoure la justícia, entrar en les cultures, obrir-se a 

d’altres experiències religioses»(Decret 1,19). 

L’educació: homes i dones per als altres  

La Companyia de Jesús comença a treballar en el camp educatiu ja des de la seva fundació en 

el segle XVI, veient la importància social i apostòlica de l’educació en la joventut, i amb voluntat 

d’oferir una formació integral de qualitat. De seguida es crearen nombrosos col·legis i 

universitats arreu del món i es dotaren d’un sistema pedagògic que s’anomenà la Ratio 

Studiorum (1599). Una de les seves característiques més importants és la necessitat d’obertura 

a la realitat de cada moment, per a donar-hi les respostes adequades. La capacitat, per tant, 

d’adaptar-se a les exigències dels temps ha fet de la Ratio Studiorum un instrument encara 

avui vigent.  

El Secretariat per l’Educació anima la xarxa educativa de la Companyia a tot el món. L’educació 

als centres jesuïtes es basa en l’acolliment, coneixement i acompanyament de les persones 

amb el propòsit que adquireixin els aprenentatges adequats per a esdevenir persones 

conscients de si mateixes i del món en què viuen, competents per afrontar els problemes 

tècnics, socials i humans de la societat, compromesos amb la construcció d’un món més just i 

compassiu, i oberts al sentit de l’existència de Déu.  

La xarxa de col·legis jesuïtes compta amb més de 800 centres d’educació primària, secundària i 

formació professional a tot el món, que atenen a més de 700.000 estudiants. A més, la xarxa 

educativa d’iniciativa social Fe y Alegría, compta amb més de 1.300 escoles i un milió 

d’alumnes, mentre que el Servei Jesuïta a Refugiats gestiona també 175 centres educatives per 

a 120.000 alumnes en camps de refugiats. 

http://www.sjweb.info/education/index.cfm
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Pel que fa als centres universitaris, el Secretariat d’Educació Superior promou la identitat 

jesuïta i les connexions entre universitats jesuïtes de tot el món. Avui a 46 països la Companyia 

de Jesús atén 186 institucions d’educació superior.  

A Espanya, 68 centres educatius formen el sector d’educació i compten amb 75.000 alumnes 

estudien. A més, 100.000 alumnes reben educació a distància a través de Radio Ecca. Pel que 

fa al sector universitari, a Espanya, més de 40.000 alumnes estudien a les 11 universitats i 

centres universitaris i als 5 col·legis majors que s’agrupen en la xarxa d’universitats jesuïtes 

UNIJES. Més de 250.000 antics alumnes han passat per aquests centres. 

L’acció social 

Caracteritza totes les activitats dels jesuïtes la seva opció per la justícia i la seva voluntat de 

servir, acompanyar i defensar les persones i col·lectius més vulnerables. És tasca de totes les 

persones i institucions de la Companyia de Jesús, no només de les que realitzen una acció 

social com a nucli de la seva missió, sinó també de les que des de l’àmbit educatiu, universitari, 

intel·lectual o pastoral, promouen la sensibilització, denúncia i compromís davant els 

problemes socials.  

L’acció social dels jesuïtes és molt diversa. Aquesta àrea es promou i coordina des del 

Secretariat per a la Justícia Social i l’Ecologia, dirigit actualment pel jesuïta espanyol Patxi 

Álvarez de los Mozos. Es realitza a través de l’acció directa dels missioners, de les ONG de 

cooperació al desenvolupament, serveis de voluntariat i nombrosos projectes locals de suport 

als necessitats, però també a través de centres d’estudi i publicacions que es dediquen a la 

sensibilització i denúncia dels problemes socials.  

Milers de missioners han deixat els seus llocs d’origen per treballar a altres països del món i 

contribuir a dotar-los d’estructures humanes més justes. Aquest compromís els ha arribat a 

portar, en algunes ocasions, a posar en risc la pròpia vida. En els últims 40 anys més de 50 

jesuïtes han mort violentament en missió.  

En els darrers anys, un dels col·lectius prioritaris per a la Companyia de Jesús és el format pels 

desplaçats i refugiats, especialment aquells que es troben en una situació més vulnerable. Els 

jesuïtes compten amb una organització internacional dedicada a aquest camp —el Servei 

Jesuïta als Refugiats – JRS (www.jrs.net)—, creada el 1980 per l’aleshores superior general 

Pedro Arrupe com a resposta al sofriment dels anomenats boat people vietnamites, que fugien 

de la guerra del Vietnam en barca, a la recerca d’un lloc segur. Aquesta organització és avui 

present a més de 50 països. La seva missió és acompanyar i servir els refugiats i defensar els 

seus drets. Les seves activitats inclouen: assistència directa als camps de refugiats i centres de 

detenció d’immigrants, alimentació, assistència mèdica, pastoral, psicosocial i educació. El JRS 

també acompanya els refugiats en el seu retorn a casa. Els seus projectes avui arriben a unes 

900.000 persones. 

http://www.sjweb.info/highedu/index.cfm
https://jesuitas.es/ca/inicio/que-fem/educacio
http://www.unijes.net/
http://www.sjweb.info/sjs/index.cfm
http://www.jrs.net/
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A la província d’Espanya, el sector social de la Companyia de Jesús porta a terme la seva acció 

atenent a tres prioritats: els menors en risc d’exclusió, la realitat migratòria i la cooperació 

internacional. Però també es treball en àmbits com l’atenció a persones sense sostre i l’atenció 

sòcio-pastoral en centres penitenciaris, entre d’altres.  

El treball en l’àrea de menors es centra en la prevenció de l’exclusió social, a través de la 

formació i la promoció humana d’infants i joves, perquè puguin transformar la seva realitat i el 

seu entorns. Als centres d’atenció a aquest col·lectiu s’ofereix reforç escolar, activitats de 

lleure, suport i acompanyament a les famílies, programes per combatre l’absentisme escolar, 

etc. Entre aquests centres es troben la Fundación Nazaret a Alacant, la Fundación Amoverse a 

Madrid, el Hogar de San José a Gijón, o la Fundació Salut Alta i la Fundació Carles Blanch a 

Badalona.  

Des de la cooperació internacional es treballa per al desenvolupament de les persones i 

poblacions desfavorides dels països del Sud, amb accions dirigides especialment a facilitar una 

educació de qualitat per a tots, a promoure programes de desenvolupament socioeconòmic i 

acompanyar persones refugiades i desplaçades. També es treballa per construir una ciutadania 

compromesa que denunciï les injustícies i transformi les estructures que generen pobresa i 

desigualtat. Aquesta labor es realitza des de les dues ONGDs de la Companyia de Jesús, Alboan 

i Entreculturas, en col·laboració i coordinació amb persones i institucions de tot el món.  

En el camp de les migracions, la Companyia de Jesús treballa tant per defensar la dignitat i els 

drets de les persones migrants com per enfortir la capacitat d’acollida i hospitalitat de la nostra 

societat. Les diverses entitats que treballen en aquest camp formen el Servei Jesuïta a 

Migrants (SJM) i porten a terme projectes d’acollida, formació, defensa legal, diàleg 

interreligiós, així com campanyes de sensibilització i denúncia. Les entitats que formen el SJM 

són la Fundació Migra Studium (Barcelona), la Fundación San Juan del Castillo – Centro 

Pueblos Unidos (Madrid), la Fundación Social Ignacio Ellacuría (Bilbao) y la Asociación 

Voluntariado Claver (Sevilla). Col·laboren altres entitats vinculades a la Companyia de Jesús 

com l’Associació Atalaya Intercultural (Burgos), el Centre P. Rubio (Madrid), la Fundación Red 

Íncola (Valladolid), el Centro Lasa (Tudela) i l’Institut de Migracions de la Universitat de 

Comillas (Madrid).  

La Companyia de Jesús compta també amb molts projectes locals d’acollida  a persones sense 

sostre, atenció a centres penitenciaris, suport a persones que pateixen addiccions… 

L’acompanyament d’aquests col·lectius es realitza també a través de la presència de les 

comunitats de jesuïtes insertes a barris populars, així com en les comunitats d’hospitalitat, en 

les que es comparteix sostre amb persones en situació de fragilitat, vivint junts, en esperit de 

família. 

http://socialjesuitas.es/
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Reflexió: en diàleg amb el món 

El treball intel·lectual és part integrant de totes les activitats de la Companyia de Jesús. Però 

existeixen persones i institucions, la principal tasca de les quals és oferir mitjançant l’estudi i la 

reflexió una resposta dinàmica a les necessitats del món actual, en diàleg amb les cultures, les 

ciències i les tradicions religioses. Comunitats científiques, universitats, institucions de 

formació, publicacions i centres fe-cultura-justícia integren l’apostolat intel·lectual jesuïta.  

Des de Matteo Ricci a Karl Rahner, des de Baltasar Gracián a Marko Iván Rupnik, des de 

Atanasius Kirchner a Pierre Teilhard de Chardin, són molts els jesuïtes que al llarg dels segles 

han consagrat les seves vides a aquesta tasca.  

L’apostolat intel·lectual avui es porta a terme especialment en àrees com la teologia, les 

ciències socials i humanes, l’àmbit tecno-científic i l’ètica.  

En teologia, la Companyia de Jesús compta amb nombroses facultats de teologia, on 

professors i especialistes realitzen la seva tasca docent i de recerca. També es publiquen 

multitud de llibres i revistes d’aquesta disciplina. La reflexió en l’àmbit de la teologia vol ser 

rigorosa i molt oberta als signes dels temps, connectant l’anhel de justícia de l’Evangeli amb la 

realitat social i eclesial de la nostra societat, que ajudi a repensar el ser creients al món actual, 

entrant en diàleg amb altres religions.  

A Espanya, la Companyia té tres facultats de teologia, a Granada, Madrid (Comillas) i Bilbao 

(Deusto). A més compta amb un institut de teologia, l’Institut de Teologia Fonamental de Sant 

Cugat. Entre les revistes especialitzades podem esmentar: Estudios eclesiásticos, Proyección, 

Manresa, Sal Terrae o Selecciones de Teología. 

En l’àmbit científic, els jesuïtes han estat responsables de nombrosos descobriments en camps 

diversos com la física, les matemàtiques, la medicina, la lingüística, la geografia, la botànica o 

l’arqueologia, entre d’altres. 

En els darrers anys cal destacar el treball en el camp de la bioètica, que a la Província 

d’Espanya es porta a terme des d’institucions com l’Institut Borja de Bioètica (Barcelona), a la 

Càtedra de Bioètica de Comillas (Madrid) i a la Càtedra de Ciència, Tecnologia i Religió, de 

ICAI (Comillas, Madrid). 

La Companyia de Jesús treballa també per a fomentar la reflexió crítica i l’anàlisi dels 

esdeveniments socials, des de la perspectiva de la fe. És tasca dels centres fe-cultura-justícia, 

espais de trobada que la Companyia de Jesús posa a disposició de la comunitat eclesial i de la 

societat civil.  

A la Província d’Espanya els jesuïtes compten amb diversos d’aquests centres, com 

Cristianisme i Justícia a Barcelona; el centre Pignatelli de Saragossa, el centre entreParéntesis 

de Madrid, entre altres.  

https://jesuitas.es/ca/inicio/que-fem/reflexio
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Des de la publicació de llibres fins a la presència a xarxes socials i nous mitjans digitals, els 

centres de reflexió i les institucions acadèmiques de la Companyia de Jesús editen múltiples 

materials  que es divulguen a través de diverses plataformes.  

Entre elles cal destacar la producció editorial del Grup de Comunicació Loiola – que engloba 

les editorials Sal Terrae i Mensajero – els quaderns CJ que, amb voluntat divulgativa aborden 

les qüestions fonamentals del diàleg fe-justícia, la revista Razón y Fe, que compta amb més de 

cent anys d’història, els informes elaborats pel sector social i les revistes i publicacions 

acadèmiques dels centres universitaris. 

Pastoral: un món necessitat d’Evangeli 

La labor pastoral té diferents concrecions. A totes les seves activitats, la Companyia de Jesús 

tracta de mostrar el rostre de Déu al món i crear espais en els que suscitar i acompanyar la fe 

de persones i comunitats.  

Si entenem per pastoral la recerca d’una proclamació explícita de l’Evangeli al nostre món 

d’avui, existeixen institucions, àmbits i iniciatives de la Companyia de Jesús dedicades 

explícitament a això. Des de la pastoral en centres educatius fins a la tasca desenvolupada a 

temples i parròquies; les propostes vinculades a l’espiritualitat ignasiana; la pastoral familiar, 

etc. Són les diverses activitats de les que s’ocupa el Secretariat per al Servei de la Fe, que 

coordina també la Secretaria de Relacions Ecumèniques i Interreligioses. 

Aquesta tasca es fa particularment visible en la labor que realitza la Companyia de Jesús a 

través de temples, parròquies i comunitats cristianes.  

A Espanya més de 90 jesuïtes treballen i col·laboren a més de 50 esglésies i parròquies de la 

Companyia de Jesús o que li han estat encomanades pel bisbe de la diòcesi.  

Especial importància té, en l’opció pastoral de la Companyia, la formació dels més joves, a 

través de la pastoral als centres educatius, les plataformes de pastoral universitària i la 

pastoral amb joves adults. Dirigides als joves la Companyia de Jesús promou activitats de 

formació i acompanyament d’infants i joves: educació, participació en projectes socials, 

trobades de convivència i pregària, camps d’estiu o experiències de cooperació als països del 

sud. 

  

https://jesuitas.es/ca/inicio/que-fem/pastoral
http://www.sjweb.info/sof/index.cfm
http://www.sjweb.info/sof/ecuir.cfm
https://jesuitas.es/ca/inicio/que-fem/joves
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CURIOSITATS 

«Companys de Jesús» o «jesuïtes»? 

La paraula «jesuïta» no va ser usada per sant Ignasi de Loiola, ni tampoc la utilitzà la 

Companyia fins fa molt poc. 

Als «companys de Jesús» se’ls va començar a anomenar «jesuïtes» a Àustria i Alemanya, d’una 

manera despectiva. Però amb el temps, els catòlics van trobar que la paraula, per la seva 

brevetat i significat etimològic era molt idònia per a designar un membre de la Companyia de 

Jesús. I aquest va ser el sentit que es va escampar molt ràpidament. La paraula «jesuïta» va ser 

utilitzada oficialment, per primera vegada, per la Companyia de Jesús, durant la Congregació 

General XXXII (1975).   

El nom «Papa Negre» 

L’apel·latiu «Papa Negre» que en el segle XX es va atribuir al general dels jesuïtes, es referia al 

poder de la Companyia, que es comparava amb el del Papat, i a la sotana negra que vestia el 

seu superior general, enfront de la blanca del Pontífex. 

La primera aplicació publicada de l’epítet al general jesuïta s’ha de situar a la segona meitat del 

segle XIX. Així, Jean Hippolyte Michon era un enigmàtic sacerdot francès que va publicar 

anònimament novel·les liberals. En l’obra Le jésuite (1865) narra com el pare general Juan 

Roothan torna a Roma el 1850, i és aclamat per la multitud amb un «Visca el Papa negre!».  

A finals del segle XIX, l’epítet es coneixia per Europa i cap al 1890 ja havia creuat l’Atlàntic. A 

Chicago (EUA), un pastor metodista anomenat Oliver Murria pronuncià una conferència sobre 

la «Conspiració dels jesuïtes», que en la seva versió publicada començava amb el títol The 

Black Pope.  
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LA COMPANYIA DE JESÚS A CATALUNYA 

La Companyia de Jesús a Catalunya està formada per més de 120 jesuïtes, amb 14 comunitats 

a Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, 

Lleida, Manresa, Raimat, Sant Cugat del Vallès i Tarragona. 

Les comunitats i institucions dels jesuïtes a Catalunya s’apleguen en 4 Plataformes 

Apostòliques Locals i totes elles formen la Plataforma Apostòlica Territorial (PAT) Catalunya, 

el delegat de la qual és actualment el P. Llorenç Puig SJ (Barcelona, 1966).  

Doctor en Ciències Físiques per la UAB (1995), va entrar a la Companyia de Jesús l’any 1996 i va 

ser ordenat sacerdot el 2006, a Sant Cugat del Vallès. També és responsable de la coordinació 

dels Centres Fe-Cultura-Justícia de la Província d’Espanya. De 2007 a 2014 va dirigir el centre 

d’estudis Cristianisme i Justícia. Una de les seves àrees d’especialització és la relació entre 

ecologia i religió, i és membres del grup d’ètica i sostenibilitat de Cristianisme i Justícia. S’ha 

dedicat també a la pastoral de joves universitaris, coordinant i col·laborant en diverses 

iniciatives. Des de fa anys col·labora activament amb l’Associació EnxarTxad, que impulsa 

projectes de solidaritat al Txad, pais al que ha viatjat en diverses ocacions, acompanyant grups 

de joves.  

El patró dels Jesuïtes de Catalunya és Sant Pere Claver, sant jesuïta català, missioner i 

defensor dels esclaus negres a l’Amèrica del segle XVIII, que va néixer a la vila de Verdú, a la 

comarca d’Urgell. 

L’activitat dels Jesuïtes a Catalunya és molt diversa però es concentra en tres grans àmbits: 

l’acció social, l’educació, i l’espiritualitat. 

L’acció social es concreta en el compromís amb els més desfavorits i en les tres prioritats del 

sector socials de la Província d’Espanya de la Companyia de Jesús: els migrants, els menors en 

situació de risc i la cooperació al desenvolupament. A Barcelona, la Fundació Migra Studium, 

desenvolupa diverses activitats d’ajuda, acompanyament i formació per a persones migrants, 

al mateix temps que realitza estudis sobre el fenomen migratori. La Companyia de Jesús també 

compta amb projectes de suport als infants i joves en situació de risc social, com la Fundació 

Salut Alta i la Fundació Carles Blanch, a la ciutat de Badalona. I a l’Hospitalet del Llobregat, la 

Fundació La Vinya impulsa programes de suport a famílies i infants. La Fundació Sant Ignasi de 

Loiola de Lleida, s’ocupa de l’atenció a persones vulnerables a la ciutat de Lleida.  

Pel què fa a la cooperació internacional, cal destacar la tasca dels més de setanta jesuïtes 

catalans que treballen arreu del món, especialment i que compten amb el suport de Missió i 

Desenvolupament, un servei del Secretariat de Missions, que té com a objectiu fer possible 

l’activitat d’aquests missioners. La Companyia de Jesús a Catalunya també manté una estreta 

http://jesuites.net/
http://www.jesuites.net/sant-pere-claver
http://www.jesuites.net/justicia
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vinculació amb l’ONG Oxfam Intermón, que va tenir precisament el seu origen, en la labor de 

cooperació internacional dels jesuïtes catalans.  

El compromís per la justícia també provoca l’estudi i la reflexió, feina que porta a terme 

Cristianisme i Justícia, centre d’estudis preocupat per l’anàlisi de l’actualitat des de la 

perspectiva del debat fe-justícia-cultura. 

La tasca en el camp de l’educació comprèn la formació d’uns tretze mil alumnes, atesos per un 

miler educadors/es, i s’articula al voltant de Jesuïtes Educació, que aplega les vuit escoles 

vinculades a la Companyia de Jesús a Catalunya.  

Pel que fa al món universitari, la Companyia hi és present a través d’institucions com l’Institut 

Químic de Sarrià, ESADE i Turisme-Sant Ignasi, i en quant a la teologia, compta amb l’Institut 

de Teologia Fonamental a Sant Cugat del Vallès, que forma part de l’Ateneu Universitari Sant 

Pacià. 

 D’altra banda, realitzen tasques d’investigació i recerca entitats com Cristianisme i Justícia, 

l’Arxiu Històric de Catalunya, la Biblioteca Borja de Sant Cugat o l’Institut Borja de Bioètica. 

Pel que fa l’espiritualitat, cal destacar que a Catalunya s’hi troba un dels llocs ignasians més 

emblemàtics per a tots els jesuïtes: la Cova de Sant Ignasi de Manresa, on Ignasi de Loiola va 

viure una profunda experiència espiritual que seria l’origen dels Exercicis Espirituals. Ara hi ha 

un centre d’espiritualitat que ofereix activitats de creixement personal i espiritual, tot 

incorporant nous llenguatges a través de l’expressió corporal, la dansa, la relaxació i l’obertura 

al diàleg altres tradicions i religions. Els jesuïtes compten amb dos centres més: la Casa 

d’Exercicis Sant Ignasi - Sarrià (Barcelona) i el Casal Claver a Raïmat (Lleida), que ofereixen 

acompanyament espiritual individual i la possibilitat de practicar els Exercicis Espirituals segons 

la pedagogia ignasiana. 

Adreçades als més joves, la Companyia de Jesús promou diverses activitats de formació i 

acompanyament d’infants i joves: centres d’esplai, participació en projectes socials, trobades 

de convivència i pregària, camps d’estiu o experiències de cooperació a països del sud. Centres 

com el Casal Loiola, al centre de Barcelona, apleguen molts d’aquests projectes i grups de 

joves.  

A tot això cal sumar la tasca pastoral d’acompanyament a comunitats cristianes i parròquies, 

en les que col·laboren molts jesuïtes.  

 

 

http://www.fje.edu/
http://www.jesuites.net/teologia-cultura
http://www.jesuites.net/la-nostra-espiritualitat
http://www.jesuites.net/on-som-joves
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LA COMPANYIA DE JESÚS EN IMATGES 

En aquests enllaços es poden trobar imatges que il·lustren algunes de les activitats de la 

Companyia de Jesús. 

 Arxiu d’imatges de la Cúria General de la Companyia de Jesús 

 Arxiu d’imatges de la Província d’Espanya de la Companyia de Jesús 

La Companyia de Jesús, avui:  

 Entrevista a Adolfo Nicolás, Superior General de la Companyia de Jesús, 21 de juny de 

2014 

La Companyia de Jesús i l’educació:  

 Entrevista a José Alberto Mesa, Secretari per a l’Educació, 19 de març de 2012 

Les prioritats de la Companyia de Jesús en l’acció social i l’ecologia:  

 Entrevista a Patxi Álvarez de los Mozos, Secretari per a la Justícia Social i l’Ecologia, 14 

d’abril de 2013 

El Camí Ignasià. L’experiència de Sant Ignasi de Loiola. 

 Català – Espanyol – Anglès - Euskera 

 

http://www.sjweb.info/photo-repository/
https://www.flickr.com/photos/jesuitasesp/albums/with/72157666507738891
https://www.youtube.com/watch?v=fwyqXgUCwVs
https://www.youtube.com/watch?v=fwyqXgUCwVs
http://www.youtube.com/watch?v=A7NchZj0t2E
http://www.youtube.com/watch?v=f9LF6p4r7h8
http://www.youtube.com/watch?v=f9LF6p4r7h8
http://www.youtube.com/watch?v=wY1scD18PCk
http://www.youtube.com/watch?v=pOZl7JvOemk
http://www.youtube.com/watch?v=8EaUZTiwcuc
http://www.youtube.com/watch?v=0YSi6DkKQY4&list=PL6EECF20354901FE9&index=4
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MÉS INFORMACIÓ 

CÚRIA GENERAL DE LA COMPANYIA DE JESÚS: http://sjweb.info/  

 

PER CONTINENTS:  

Àsia Pacífic: http://sjapc.net 

Àsia Meridional: http://www.jcsaweb.org/ 

Estats Units: http://www.jesuits.org 

 Àfrica: http://jesam.info/ 

Amèrica Llatina: http://www.cpalsj.org/  

Europa: http://www.jesuits.eu 

 

PROVÍNCIA D’ESPANYA DE LA COMPANYIA DE JESÚS: http://www.jesuitas.es/  

Plataforma Apostòlica Territorial Catalunya: http://www.jesuites.net  

Plataforma Apostòlica Territorial Loiola: http://www.jesuitasdeloyola.org   

 

ACCIÓ SOCIAL 

Secretariat per a la Justícia Social i l’Ecologia: http://www.sjweb.info/sjs/ 

Sector Social de la Província d’Espanya: http://socialjesuitas.es 

Servei Jesuïta a Migrants: http://www.sjme.org/ 

Servei Jesuïta als Refugiats: www.jrs.net 

Alboan: http://www.alboan.org 

Entreculturas: http://www.entreculturas.org 

Campanya Hospitalitat: www.hospitalitat.cat 

 

EDUCACIÓ 

Secretariat d’Educació: http://www.sjweb.info/education/index.cfm  

EDUCSI (Sector Educació de la Companyia de Jesús a Espanya): 

http://www.educacionjesuitas.es/ 

Jesuïtes Educació (Xarxa d’escoles dels Jesuïtes a Catalunya): http://www.fje.edu 

 

UNIVERSITATS 

Secretariat per a l’Educació Superior: http://www.sjweb.info/highedu/ 

UNIJES (Centres Universitaris de la Companyia de Jesús a Espanya): http://www.unijes.net 

 

PASTORAL I ESPIRITUALITAT 

Secretariat per al Servei de la Fe: http://www.sjweb.info/sof 

Ser jesuïta: www.serjesuita.es 

Centre d’Espiritualitat Cova Sant Ignasi: http://www.covamanresa.cat/ 

 

http://sjweb.info/
http://sjweb.info/
http://sjapc.net/
http://www.jcsaweb.org/
http://www.jesuits.org/
http://jesam.info/
http://www.cpalsj.org/
http://www.jesuits.eu/
http://www.jesuitas.es/
http://www.sjweb.info/sjs/
http://socialjesuitas.es/
http://www.sjme.org/
http://www.jrs.net/
http://www.alboan.org/
http://www.entreculturas.org/
http://www.hospitalitat.cat/
http://www.sjweb.info/education/index.cfm
http://www.educacionjesuitas.es/
http://www.fje.edu/
http://www.sjweb.info/highedu/
http://www.unijes.net/
http://www.sjweb.info/sof
http://www.serjesuita.es/
http://www.covamanresa.cat/

