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Pasqua Jove Claver

Del 2 d’abril, Dijous Sant, al dia 5, 
Dissabte Sant, se celebrarà la dotzena 
edició de la Pasqua Jove Claver, orga-
nitzada pels Jesuïtes de Catalunya, al 
col·legi Claver de Raimat (Lleida). «La 
Pasqua Jove pretén ser un punt de 
trobada per als joves que volen viure la 
seva fe des de la proposta espiritual ig-
nasiana. Pretenem que, des de l’aposta 
per un llenguatge proper i significatiu 
per al jove, pugui ser una oportunitat 
per descobrir Jesús present en les seves 
vides», explica el P. Enric Puiggròs, res-
ponsable de la Pastoral de Joves dels 
Jesuïtes de Catalunya.

Sota el lema d’aquest any, «És 
nou!», el P. Enric assenyala que «ens 
fem ressò del lema que les escoles de 
la Companyia utilitzen durant el curs 
(“Mira de nou”, que pretén incidir en 
la mirada que Déu fa de la realitat), així 
com recordar dos elements més. D’una 
banda, l’experiència espiritual de sant 
Ignasi a Manresa (amb les seves parau-
les, Ignasi deia que a partir d’aquell 
moment veia totes les coses “noves”). 
La segona efemèride que recordem, i 
que inspira el nostre treball, és l’assas-
sinat dels màrtirs de la UCA (enguany 
n’hem celebrat el 25è aniversari). 
D’aquí neix el sotslema “Descarregat 
de mi, carregat de tu”».

«Els joves —observa el P. Enric— hi 
troben una oportunitat d’acostar-se 
a la fe de forma diferent i, sobretot, 
al costat d’iguals, de persones com 
ells, amb els seus dubtes i incerteses. 
Hi troben una manera de celebrar la 
litúrgia d’aquests dies, seriosa i alhora 
propera. I és clar: hi troben un espai per 
fer-ho des d’un ambient on el descans 
i el gaudi hi tenen cabuda.»

La novetat d’enguany són els ta-
llers per a universitaris. «Trenquem el 
funcionament dels universitaris com 
un grup d’edat “homogeni” que faci 
les mateixes coses i els volem convi-
dar a fer el camí de viure el misteri 
pasqual a partir de tres propostes de 
taller centrades en la imatge, l’art i el 
compromís amb els més necessitats», 
afirma el P. Enric Puiggròs. També cal 
destacar el taller bíblic (adreçat sobre-
tot a universitaris en els darrers anys 
de carrera), que és una invitació a la 
vivència del misteri pasqual des d’una 
aproximació femenina.

L’espiritualitat ignasiana es caracte-
ritza pel desig expressat per sant Ignasi 
de Loiola de «cercar i trobar Déu en 
totes les coses». Així es defineix una 
espiritualitat vinculada a la vida que 
convida als que la segueixen a ser 
«contemplatius en l’acció». 

Segons el responsable de la Pastoral 
de Joves dels Jesuïtes de Catalunya, 
«per a nosaltres, anar a Raimat és un 
privilegi. Ens sentim com a casa i ens 
ajuden a sentir-nos-hi. Els entorns aju-
den molt a aquesta vivència. Raimat 
sempre ha estat un entorn privilegiat 
que promou el camí interior». 

Per a més informació: tel. 658 641 
708, pasqua@tskv.cat.

Viure l’autèntic sentit de la Pasqua
Joves i adolescents experimenten en unes convivències el misteri de l’amor de Jesús

Pasqua Jove dels Claretians

La casa de colònies de la parròquia 
de Vespella (Osona) acollirà del 2 al 5 
d’abril la Pasqua Jove dels Claretians. 
«L’objectiu essencial és el creixement 
personal en la fe i en el seguiment de 
Jesucrist. Això ho fem a partir de les 
activitats proposades i preparades per 
diferents grups de joves que ajuden a 
viure el sentit de la Pasqua avui», in-
forma el P. Josep Codina, responsable 
de la Pasqua Jove dels Claretians.

I afegeix que «a la Pasqua Jove no 
hi falten les celebracions litúrgiques 
pròpies de la Setmana Santa, que solen 

ser molt viscudes perquè els mateixos 
joves en són els protagonistes. Durant 
aquests tres dies també dediquem mo-
ments a la catequesi per aprofundir i 
entendre el misteri de l’amor de Jesús 
cap als seus, cap a nosaltres. Tenim 
temps per a la reflexió, el silenci, el 
descobriment d’experiències de dolor 
explicades per diferents persones...».

El lema d’aquest any és «Deixem-
nos portar: Déu és vida!». El P. Josep 
argumenta que «Jesús, en la institució 
de l’eucaristia a l’últim sopar, ens va 
deixar un signe visible del seu amor. Es-
coltant les seves paraules hi descobrim 
que ell confiava en el Déu de la vida. 

Pasqua Jove dels Claretians

Pasqua Jove Claver dels Jesuïtes.

L’objectiu essencial 
és el creixement 
personal en la fe 
i en el seguiment 
de Jesucrist
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La Pasqua és la festa de la vida!».
«Els joves hi poden trobar —co-

menta el P. Josep— un espai acollidor 
que se’l fan seu. Aprenen a acceptar 
responsabilitats i a confiar en ells 
mateixos: preparació de les pregà-
ries i altres activitats, muntatge de 
l’església, menús, neteja de la casa, 
jocs, música... Això, encara que sembli 
senzill, els ajuda a créixer i a ser més 
responsables. També hi troben acom-
panyament personal. Des dels inicis, 
hi ha hagut una presència claretiana 
que ha donat suport a les tasques i 
iniciatives dels joves. Avui també hi 
som presents un grup de claretians i 
claretianes que ens posem a disposició 
dels joves per acompanyar-los i ajudar-
los a créixer.»

El responsable de la Pasqua Jove 
dels Claretians dóna a conèixer que 
«cada Pasqua Jove és diferent i això 
fa que cada any sigui una novetat i la 
visquem així, com la vida mateixa, que 
és una novetat constant. L’esquema 
no sol variar gaire d’un any per l’al-
tre. Una de les novetats d’enguany, 
tot atenent les demandes que fan els 
mateixos joves un cop hem fet l’ava-
luació de l’activitat, és que als majors 
de 21 anys els oferirem la possibilitat 
de participar als Estudis d’Evangeli 
que es fan durant aquests dies al Casal 
Claret de Vic».

El P. Josep constata que «la Pasqua 
Jove ajuda a descobrir el valor de la 
dimensió comunitària: juguem junts, 
preguem junts, mengem junts, ca-
minem junts, compartim... La vetlla 
pasqual la celebrem al Seminari de Vic 
juntament amb els participants de la 
Pasqua Familiar, una celebració oberta 
a tothom, plena de llum, vida, alegria 
i esperança. Aquestes experiències 
calen dins nostre i és el que portem 
als nostres llocs d’origen a la tornada 
a casa». 

Més informació: secres@pasquajo-
ve.org, www.pasquajove.org.

Pasqua de les avellanes

Des del Dijous Sant fins al Diumenge 
de Pasqua, els germans Maristes or-
ganitzen la Pasqua de les Avellanes. 
«Després de més de quaranta edicions, 
continua tenint un sentit de vivència 
profunda de la fe i el compromís per 
als joves que hi participen i que hi han 
participat. La comunitat marista ente-
nem la Pasqua de Les Avellanes dins 
d’un procés de descobriment i de camí 
d’aprofundiment en la fe dels joves, 
integrada en la proposta de Pastoral 
Juvenil Marista feta concreta i quoti-
diana en la vida de grup i viscuda i 
celebrada de forma intensa en els dies 
de Pasqua», reconeix el germà Ramon 
Rúbies, coordinador de l’Equip de Pas-

toral Marista.
Segons el germà Ramon, aquests 

quatre dies viscuts al monestir de San-
ta Maria de Bellpuig de Les Avellanes, 
situat a la comarca de la Noguera, «no 
es poden quedar en una “bonica expe-
riència”, sinó que la majoria de joves 
que hi participen no es queden indife-
rents. Per a alguns suposa una primera 
descoberta de la fe i de l’Evangeli. Per 
a altres, un aprofundiment i un espai 
per continuar compartint i celebrant 
el sentit del que viuen i els fa viure. 
Molts d’ells estan compromesos com 
a animadors d’altres infants i joves en 
diferents grups, altres es comprome-
ten en accions socials...».

«La Pasqua —subratlla Ramon Rúbi-
es— és per a ells un espai de trobada 
amb ells mateixos, amb els altres i amb 
el Déu de la vida, seguint les passes dels 
darrers dies de la vida de Jesús. La Pas-
qua possibilita un espai i una experi-
ència d’Església jove, amb joves d’avui 
que creuen que un altre món és possi-
ble. “Anar a contracorrent. Donar-se 
una opció per viure intensament i en 
cristià.” Aquesta és l’opció que han 
pres els joves procedents d’arreu de 
Catalunya i d’altres llocs d’Espanya que 
any rere any s’han aplegat per compar-
tir diàlegs, pregàries, música, humor, 
natura i noves coneixences.»

Un eix primordial de la Pasqua de 
les Avellanes és la variada oferta que 

cada jove té per viure les estones de 
grup, estructurada en cinc nivells: ini-
ciació (per als més joves i nouvinguts), 
creixement (amb un accent sobre la 
persona i la descoberta de l’espirituali-
tat), vivència (per a joves que desitgen 
aclarir el seu camí cristià), aprofundi-
ment (amb tallers específics sobre as-
pectes del viure en cristià: “Jesús de 
Natzaret”, “Els joves i el cristianisme 
i la vida espiritual”...) i desert (opció 
que permet viure moltes estones des 
del silenci a partir de diferents moti-
vacions de caire bíblic). 

«Des dels inicis de la Pasqua de les 
Avellanes, la vivència d’aquests dies 
queda integrada en un lema que ser-
veix d’invitació i proposta al que ce-
lebrarem i compartirem i per ajudar 
a la preparació personal i de grup per 
a aquesta experiència. Aquest any, el 

La Pasqua possibilita 
un espai i una 
experiència d’Església 
jove, amb joves 
d’avui que creuen 
que un altre món 
és possible

lema de la Pasqua, “Amb Crist, cap a 
les perifèries”, respon a una inquietud 
que hem compartit a l’equip de prepa-
ració de la Pasqua a partir de la crida 
del papa Francesc a viure amb una ac-
titud de sortida cap a les perifèries», 
recorda el germà Ramon.

El coordinador de l’Equip de Pas-
toral Marista posa en relleu que «la 
Pasqua de les Avellanes és una trobada 
de joves inquiets, cadascun des de la 
seva realitat i moment vital, que volen 
viure l’experiència de celebrar i com-
partir els dubtes i les certeses, les in-
quietuds i les vivències. Seguint el lema 
d’enguany, tant les litúrgies com les 
propostes de grups amb diferents ni-
vells d’aprofundiment segons les edats 
dels joves es faran al voltant d’aquest 
“sortir cap a les perifèries”».

Dins de la litúrgia, que ocupa una 
part troncal dels dies, destaca l’aspecte 
musical. «L’aspecte convivencial és una 
altra gran riquesa, ja que la diversi-
tat dels assistents permet conèixer i 
contactar amb moltes realitats. Hi ha 
també temps per a l’animació i l’humor 
a la carpa que servei de menjador i on 
el dissabte a la nit, després de la vet-
lla pasqual, té lloc el festival Al·leluia 
per viure la joia del Crist ressuscitat en 
un ambient jove», expressa el germà 
Ramon. 

Més informació: tel. 934 908 146, 
pasquavellanes@maristes.cat.

Pasqua de les Avellanes.

A WOODSTOCk VA SER 
LA BOMBA.

QUè DIUS?

VOLEM REVIURE LA BOMBA 
DEL CANET ROCk.

CAgA-
NIUS!

PASQUA JOVE

LA NOSTRA ÉS LA BOMBA ATòMICA!

I AIxò QUE NO 
SOM VIOLENTS!

QUE NO US 
SENTI EL FER-
NáNDEz DíAz!


