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Queridas hermanas y hermanos colaboradores y 
donantes de Misión y Desarrollo: 
 
Reciban un saludo fraterno en medio de nuestras bús-
quedas comunes de servir a la Misión de Dios en estos 
nuevos tiempos eclesiales y sociales. 
En nombre de los jesuitas, laicas y laicos que compar-
timos la Misión de la Compañía de Jesús en Bolivia, 
como lo hacemos todos los años, quiero expresarles 
mi profunda gratitud por toda la colaboración que año 
tras año nos brindan, para seguir haciendo posible que 
el Reino de Dios se haga realidad en estas tierras. 
Estos días, el Papa Francisco nos ha invitado a profun-
dizar en la solidaridad y colaboración con quienes aho-
ra quieren ser sujetos activos de su vida y desarrollo. 
En ese sentido, su apoyo y confianza es un signo visi-
ble de ello y es, también, fundamental para llevar ade-

lante nuestra misión, sobre todo con los más pobres y 
desprotegidos.   
Estamos en el  tiempo de Adviento camino a la Navi-
dad, tiempo en que la Luz de Jesús se hará más bri-
llante e iluminará nuestra realidad y nuestro caminar 
desde la sencillez y fragilidad de un niño pequeño. 
Que este signo de la lógica de Dios aliente sus  vidas y 
servicio, la de sus familias, la de todos los bienhecho-
res y nos haga sentir el abrazo fraterno que nos une 
como hermanas y hermanos en un mismo Dios que 
ama a todas las personas de este mundo y que quiere 
que vivamos bien en esta casa común en que habita-
mos, cuidándola y respetándola como regalo suyo 
para todas y todos. 
 
Fraternalmente, 
 

P. Osvaldo Chirveches Pinaya, SJ 
Provincial  

Carta des de Bolívia  

El Col·legi Juan XXIII, amb més de 
50 anys d’història al servei de l’edu-
cació a les àrees rurals del departa-
ment de Cochabamba, està trans-
formant-se en una institució de for-
mació tècnica i humanística, adap-
tant-se, d’aquesta manera, a les 
noves línies educatives proposades 
des del govern bolivià. 

Lloc: Cochabamba 
Responsable: Edgar Dávalos SJ 
Aportació MiD: 10.000 € 

Transformació del  
Col·legi Juan XXIII,  
a Cochabamba 

La Fundació Uramanta, amb el re-
colzament d’altres institucions de la 
Companyia de Jesús, està donant 
suport a víctimes d’abusos, maltrac-
tament, abandonament, alcoholis-
me… una crua realitat molt estesa a 
l’àrea d’actuació de la Parròquia de 
la Santa Vera Cruz al sud-est de 
Cochabamba. 

Lloc: Cochabamba 
Responsable: René Cardozo SJ 
Aportació MiD: 10.000 € 

La Fundació Uramanta  
recolza persones  
amb problemes  
psicosocials  
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En el marc d’un ample pro-
jecte de voluntariat, transfor-
mació social i treball conjunt, 
el centre pastoral ‘Jóvenes 
Rompiendo Fronteras’ treba-
lla per canviar la manera de 
veure i d’acollir el foraster. 

Lloc: El Alto / La Paz 
Responsable: Freddy Quilo SJ 
Aportació MiD: 4.000 € 

Joves que  
trenquen fronteres 

Voluntaris i voluntàries de di-
ferents universitats bolivianes 
donen suport al Centro Igna-
cio Zalles, a Oruro, tant en 
tasques educatives com admi-
nistratives, afavorint les inicia-
tives pedagògiques adreçades 
a millorar la qualitat de la for-
mació d’infants i adolescents. 

Lloc: Oruro 
Responsable: Edil Calero SJ 
Aportació MiD: 5.000 € 

Suport escolar  
de qualitat 

Un any més, la revista “Cuarto Intermedio” – editada pels je-
suïtes bolivians - es fa arribar a biblioteques i altres centres 
educatius.  
Lloc: Cochabamba   
Responsable: Silvia Guzmán R.  
Aportació MiD: 10.000 € 

“Cuarto Intermedio”, a biblioteques i escoles 

En redescobrir la seva identi-
tat cristiana, i enfortint-la 
mitjançant un seguit de tro-
bades de formació ignasiana, 
els joves assumeixen un 
compromís més gran amb 
ells mateixos i amb la socie-
tat que els envolta  

Lloc: La Paz 
Responsable: Óscar Gutiérrez SJ 
Aportació MiD: 8.000 € 

Redescobrint  
la identitat cristiana 
dels joves 
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Apreciados amigos y amigas  
de Misión y desarrollo.  
 
Les hacemos llegar un saludo cordial desde Paraguay, 
donde hemos recibido con alegría la noticia de la apro-
bación de nuestros proyectos: la Misa Guaraní, la Uni-
versidad Popular y el mejoramiento del Museo de San 
Ignacio.  
Este ha sido un duro año para la gente que vive en los 
barrios inundables, a orillas del Río Paraguay. La creci-
da del río en mayo afectó a más de 15 mil familias. De 
las más de 80 mil personas que dejaron sus hogares, 
un tercio aún no ha podido regresar a casa debido al 
lento descenso de las aguas. Muchos de ellos pasarán 
la Navidad en refugios.  
Los jesuitas atendemos a dos parroquias en estos ba-
rrios, viviendo al lado de la gente a la que hemos acom-
pañado durante el proceso de mudanza y de construc-
ción de refugios, la organización de los comedores co-
munitarios, la búsqueda de espacios para más de diez 
centros de formación escolar de Fe y Alegría, que tuvie-
ron que dejar sus aulas ante las crecidas.  
Ha sido una experiencia difícil, hemos podido palpar el 
dolor y el abandono de muchas personas, la carencia de 
recursos, la lentitud y la inoperancia de las instituciones 
públicas ante las necesidades básicas de la gente. Al 
mismo tiempo hemos visto la capacidad de lucha de la 
gente sencilla, su resistencia, su fortaleza para sobrepo-
nerse ante situaciones extremas. Hemos aprendido de 
ellos a caminar con esperanza en la adversidad, a no 
perder la fe en Dios y mantener el humor a pesar de no 
encontrar razones aparentes para esbozar una sonrisa.  
Caminando por el barrio saludamos a muchos niños, a 
sus padres, madres y abuelos, sentados junto a sus 
refugios; a veces están también allí sus animalitos: ga-
tos, perros, gallinas, loros.  
En esta Navidad no será necesario un esfuerzo dema-
siado grande para imaginar cómo habrá sido el naci-
miento de Jesús en un refugio precario en las afueras 
de Belén, porque no hubo lugar para ellos en la ciudad.  
 
Paz y bendición para todos.  

 
Alberto Luna, SJ  

Provincial  

Economia Solidària  
a la Universitat Popular  
de Canindeyú 
 
La Universitat Popular de Canindeyú prepara 
els futurs membres i líders d’organitzacions 
populars, rurals i veïnals en l’àrea de l’Econo-
mia Solidària, l’objectiu de la qual és forjar un 
model econòmic cooperatiu. Per a assolir 
aquesta fita es duen a terme cursos teorico-
pràctics sobre el tema i alhora es treballa en 
l’enfortiment de les organitzacions de base per-
què puguin posar en marxa xarxes econòmi-
ques solidàries. 

Lloc: Curuguaty 
Responsable: Lucho Farré SJ 
Aportació MiD: 14.650 € 

Carta des del Paraguai 

El Museu de San Ignacio Guasú, al sud de la capital 
Asunción i proper a la frontera argentina, conserva 
una de les més riques col·leccions d’imatges del 
Barroc Guaraní. Ara s’estan fent millores per millorar
-ne l’administració, donar un millor servei als visi-
tants i protegir les imatges i altres obres d’art que 
s’hi exposen.  

Lloc: San Ignacio Guasú 
Responsable: Jesuïtes del Paraguai 
Aportació MiD: 12.000 € 

Reformes al Museu de San Ignacio 

A la formació d’un grup de joves músics s’hi 
afegeix un experiment inèdit al país: editar en 
un CD un total de quinze cançons de missa amb 
lletres en llengua guaraní, interpretades amb 
ritmes moderns (rock, balades, reggae, blues...) 
per aquests joves paraguaians sota la direcció 
del músic jesuïta Casimiro Irala. 

Lloc: Asunción 
Responsable: Carlos González  
Aportació MiD: 5.070 € 

Nous ritmes a la missa guaraní 



 

2014: any d’aniversaris 
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Amigues i amics de Missió i Desenvolupament. 
 
Un any més, us enviem la MEMÒRIA de tot el que 
anem fent junts i conjuntament amb les obres apostò-
liques dels jesuïtes de  Bolívia i Paraguay.  
Aquest any 2014 és un any de molts aniversaris. En 
triem els més propers a la nostra tasca solidària: 200 
anys de la restauració de la Companyia de Jesús; 25 
anys de la caiguda del Mur de Berlín; 25 anys de l’as-
sassinat dels jesuïtes de la UCA, a El Salvador,... Què 
ens diuen avui? 
La Companyia de Jesús, restaurada pel Papa Pius VII, 
el 7 d’agost del 1814, després de   41 anys d’haver 
estat suprimida pel Papa Climent XIV, l’any 1773, per 
pressions dels reials imperis d’Europa, va tornar amb 
nova empenta a Bolívia i Paraguay. Va ser un espor-
gar l’arbre apostòlic dels jesuïtes d’ambdós països, per 
a donar més fruit. “A la poda, como se ve en la parra-
lera ya en agosto, le suceden los brotes de  vida nue-
va”, (Entre amigos, setembre 2014).  
La caiguda del Mur de Berlín –a l’agost del 1989-  va 
acabar amb la guerra freda entre capitalisme i comu-
nisme, encara que el neocapitalisme lliberal d’avui 
està covant una guerra calenta entre els quatre punts 
cardinals del món actual.  
Els  6 jesuïtes assassinats de la UCA (Universitat Cen-
tro-Americana) de San Salvador, més Elba i Celina, 
mare i filla, que els cuidaven, el 16 de novembre  de 
1989, es van convertir en símbol d’una multitud anòni-
ma de víctimes (80.000 a El Salvador, durant els anys 
80), i exemple d’una manera de ser Església, compro-
mesa amb la pau i la justícia. Ignacio Ellacuría i com-
panys es van posar al costat de les víctimes i van de-
nunciar les estructures injustes que les generen. Van 
ser “misericordiosos conseqüents” (Jon Sobrino). La 
Congregació General 32 de la Companyia de Jesús 
havia previst lúcidament: “No treballarem en la pro-

moció de la justícia sense pagar un preu” (D. 4.46)  
Joan XXIII ja és sant, Pau VI beat, Oscar Arnulfo Ro-
mero ja l’ha fet sant el poble salvadoreny i sembla 
que Roma el farà beat properament. El 4 d’octubre del 
1965, a la ONU, Pau VI els va dir: “Mai com ara, en 
una època de tant progrés humà, havia estat tan ur-
gent fer una crida a la consciència moral de l’ésser 
humà”. 
Missió i Desenvolupament, amb els projectes d'en-
guany que entre tots financem, dins les estructures de 
la nova Província d'Espanya, vol ser una gota d'aigua 
d'aquest mar de solidaritat que s'escampa arreu del 
món, treballant junts amb el nou Secretariat de Missi-
ons. 
Els projectes  responen a aquesta inquietud d’ajudar a 
viure amb plenitud la dignitat humana de cada perso-
na, sobre tot als qui estan en risc: projectes d’atenció 
psicològica, comunitats rurals, Servei Jesuïta a Immi-
grants, pastoral escolar, promoció socio-cultural de 
líders camperols, pastoral de joves, ... 
I, per acabar,  una cita obligada de l’exhortació apos-
tòlica del papa Francesc: “La joia de l’Evangeli omple 
el cor i la vida dels qui es troben amb Jesús (...) Amb 
Jesucrist sempre neix i reneix la joia (...) s’hi gaudeix 
la dolça  joia del seu amor i hi batega l’entusiasme per 
fer el bé” 
L’entrellat de la Història humana ens va marcant fites 
que ens cal interpretar per seguir nous camins, empe-
sos per l’Esperit de l’Infant que neix a Betlem. Cele-
brem amb joia el seu aniversari! 
 
Gràcies, amics i amigues de Missió i Desenvolupa-
ment, i BON NADAL! 

  
 

Josep Ricart, sj. 
Director 

 
Missió i Desenvolupament és una oficina de la Companyia de Jesús a Catalunya que des de 1956 dóna suport a 
petites iniciatives dels jesuïtes catalans en la seva tasca pastoral . Amb aquestes ajudes contribuïm a fer realitat 
l’esperit universal que ha caracteritzat el carisma de Sant Ignasi i que cada jesuïta viu en sentir-se “enviat en 
missió”. El vostre suport ha estat fonamental per a poder continuar fent realitat aquesta tasca cristiana, i per tant 
solidària, des de ja fa 58 anys. 
 

Si voleu continuar contribuint a fer possible aquests projectes, MiD té obert el següent compte: 
La Caixa: Compañía de Jesús—Misión y Desarrollo 

2 1 0 0—3 2 0 5—1 1—2 2 0 0 3 6 2 7 9 0 

Carta del director  


