
Amigues i amics de  
MISSIÓ I DESENVOLUPAMENT: 
 
Un any més, us enviem aquesta MEMÒRIA 
de la tasca solidària que junts anem fent, 
malgrat la crisi global que encara no amai-
na.  
Hem finalitzat l’Any de la Fe que va inaugu-
rar Benet XVI amb motiu del 50è aniversari 
del Concili Vaticà II. El canvis culturals i 
socials que vivim poden posar en crisi la 
nostra fe. La cultura de la buidor i de la 
indiferència, per exemple. Per això és bo 
de renovar-nos a fons i acollir de nou la fe 
tal com és: un regal de Déu.  
Un regal, però, que hem d’alimentar i en-
fortir perquè segueixi guiant el camí de 
l’Església i sigui llum del món que acompa-
nyi el camí d’aquesta pobre humanitat tant 
mal orientada. La fe sempre estarà lligada 
als grans desafiaments del nostre món.  
En la Lumen Fidei, el Papa Francesc ens diu 
que “la fe que hem rebut de Déu com un 
do sobrenatural, se’ns presenta com llum 
del viarany que orienta el nostre caminar 
en el temps” (n.49). Així, “qui es posa en 
camí per a practicar el bé s’acosta a Déu i 
és sostingut per Ell”. Totes les maneres de 
fer el bé ens acosten a la font del Bé i de 
l’Amor.  

Malgrat que la nostra història personal i 
col·lectiva ens faci tanta por, seguim cre-
ient en el futur i en la bondat de Déu que 
no ens deixarà ni ens abandonarà mai. I, 
tanmateix, ens cal, com deia sant Ignasi, 
“buscar a Dios en todas las cosas (...) para 
en todo amar y servir”.  
Portar, doncs, l’esperança, la pau i la re-
conciliació a una humanitat esquinçada i 
ferida és la missió de cada creient, a petita 
i a gran escala, perquè, com ens diu també 
la Lumen Fidei, “la memòria de la fe no es 
queda en el passat, sinó que segueix sent 
memòria d’una promesa capaç d’obrir-nos 
al futur i així va lligada estretament a l’es-
perança” (n.9). 
Els projectes d’enguany responen, com 
veureu, a aquesta inquietud d’ajudar a 
viure el do de la fe sobretot amb els que es 
veuen reduïts a la marginalitat i que, mal-
grat tot, viuen la seva fe amb alegria i es-
perança. Projectes parroquials; projectes 
pedagògics des de la perspectiva de la 
interculturalitat i la migració; projectes  per 
a escoles o  internats; projectes d’ajudes 
socials i d’altres. 
Aquest any també en fa 50 que el bon 
Papa Joan XXIII ens va deixar la seva carta 
pòstuma Pacem in Terris, un llegat que tot 
el món  mai li podrem agrair prou. Només 

una cita-homenatge a la seva clarividència 
de fe, en aquestes dates tan pròximes al 
misteri de Nadal que ens ha portat la Pau a 
la terra,  “anhel profund dels éssers hu-
mans de tots els temps (que) no es pot 
instaurar ni consolidar, si no és dins el ple 
respecte a l’ordre establert per Déu. Els 
progressos de les ciències i els invents de 
la tècnica (...) testifiquen un ordre merave-
llós i també la grandesa de Déu (que) ha 
creat l’home intel·ligent i lliure a la seva 
imatge i semblança (...) Amb l’ordre admi-
rable de l’univers continua fent un contrast 
estrident el desordre que regna entre els 
éssers humans i entre els pobles (...) Amb 
tot, el Creador ha esculpit l’ordre fins en 
l’ésser dels homes  i (...) les lleis que regu-
len les relacions humanes s’han de cercar 
on Déu les ha inscrites, això és, en la natu-
ra humana” (nº 1-5). 
Moltes gràcies per tot el que feu i que el 
cant dels àngels ressoni aquest any més 
fort perquè tothom el pugui sentir: Glòria a 
Déu a dalt del cel i a la terra PAU als ho-
mes i dones que estima el Senyor. 

 
Josep Ricart, sj 

Director 
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Noves formes d’organització 
eclesial arreu del país  
Rectors, jesuïtes, religiosos i religioses 
així com laics i laiques treballen conjunta-
ment per animar la vida de les parròquies 
de diferents parts de Bolívia donant su-
port, especialment, a aquelles tasques  
que afavoreixen els més necessitats, i 
buscant noves formes d’organització ecle-
sial. Exercicis Espirituals i tallers de for-
mació són algunes de les activitats impul-
sades en el marc d’aquest projecte. 

Aportació MiD: 6.500 euros 

 

Manteniment de l’internat de 
San Francisco de Moxos  
Un centenar de nenes i nens de les alde-
es i comunitats properes a San Francisco 
de Moxos, a la regió amazònica boliviana, 
poden estudiar gràcies a l’internat que 
gestiona la parròquia local encomanada 
als jesuïtes. La pobresa és tan gran, que 
llurs famílies no poden pagar l’alimentació 
ni col·laborar en les despeses del centre. 
MiD dóna suport al manteniment de l’in-
ternat així com a l’alimentació dels cent 
nens i nenes internats.  

Aportació MiD: 6.500 euros 

 

Formació d’educadors en 
qüestions multiculturals          
a Oruro i El Alto 
El projecte aposta per la formació de 
docents en qüestions  interculturals po-
sant èmfasi en les migracions. S’està 
treballant a dos centres: el Centro Zalles 
SJ de la parròquia Nuestra Señora del 
Rosario, Oruro, i el Centro de Apoyo Pe-
dagógico Infantil de la parròquia de San-
ta María Madre de los Pobres, El Alto. 
Ambdós viuen realitats multiculturals mal 
gestionades que es tradueixen en grans 
problemes d’estigmatització dels fills i les 
filles d’immigrants d’altres zones del país.  

Aportació MiD: 6.000 euros 

 

Millora del funcionament     
digital de l’Agència de          
Notícies Fides (ANF) 
Amb un nou disseny de la pàgina web i el 
desenvolupament digital de les seves 
publicacions periòdiques es vol millorar el 
funcionament d’aquesta agència informa-
tiva, creada fa 50 anys per la Companyia 
de Jesús, a Bolívia. 

Aportació MiD: 5.000 euros 

 

Activitats de captació de fons  
per a la Missió dels jesuïtes 
arreu del país 
A través de la seva Oficina de Desarrollo, 
la Companyia de Jesús a Bolívia ha orga-
nitzat tres esdeveniments a nivell de tot 
el país per recollir fons adreçats a dife-
rents projectes. MiD dóna suport  a l’ela-
boració dels materials impresos, troba-
des, transports, etc. 

Aportació MiD: 5.000 euros 

Equips interculturals en     
missió a les regions 
L’enfortiment dels equips interculturals de 
gestió apostòlica regional ha permès que 
aquests assumeixin la missió de la Com-
panyia de Jesús a les regions de Bolívia. 
MiD dóna suport a la compra de materials 
informatius, l’allotjament i l’alimentació 
dels membres d’aquests equips  

Aportació MiD: 6.500 euros 

 

Fons econòmic de lliure       
disposició per a ajudes      
puntals als necessitats 
Per tal de respondre a les nombroses 
sol·licituds d’ajuda social, especialment 
per a famílies en situació precària, i insti-
tucions amb algun problema greu, MiD  
contribueix al fons de lliure disposició del 
Provincial de Bolívia per poder seguir 
amb aquesta tasca. 

Aportació MiD: 6.000 euros 

Població: 10.027.254 
PIB per càpita: 2.493 dòlars 
Nivell de pobresa: 54%  
Nivell d’extrema pobresa: 31% 
Lloc a l’Índex de Desenvolupament Humà: 108 B o l í v i aB o l í v i aB o l í v i a   

Esmorzant a l’internat de San Francisco de Moxos 

Nens del Centre de Suport Pedagògic d’El Alto 

Trobada dels equips interculturals, l’any 2012, amb el P. Adolfo Nicolás SJ, General de la Companyia de Jesús 



Queridas hermanas y hermanos  
de Misión y Desarrollo: 
 

En primer lugar desear que la bendición del 
Señor, y la luz del Espíritu Santo, conduzca 
siempre todas sus vidas y misiones. 

A nombre de la Compañía de Jesús en Boli-
via, como lo hacemos todos los años, quiero 
expresarles mi más profunda gratitud por 
toda la enorme colaboración que año tras 
año nos brindan, para seguir llevando adelan-
te la misión que Dios nos encomienda en 
estas tierras. Tengan la seguridad de que su 
solidaridad y colaboración es fundamental 
para llevar adelante nuestra misión, sobre 
todo con los más pobres, diferentes y despro-
tegidos.  

En Bolivia seguimos viviendo situaciones de 
mucho dolor y sufrimiento. Aún hay una ma-
yoría de ciudadanos que vive en situación de 
gran pobreza, y que no puede vivir digna-
mente con sus propios ingresos. El Señor nos 
llama a estar con ellos, a trabajar con ellos, a 
llevarles la Buena Nueva del Evangelio. Para 
nosotros es fundamental la labor de evangeli-
zación integral, respetando la dignidad de 
cada persona, y llevando consuelo a situacio-
nes de gran dificultad y sobrevivencia. Nos 
duele enormemente ver hermanas y herma-
nos nuestros que deben morir por falta de 
atención, niños que deben crecer en situacio-
nes de total abandono y desnutrición, padres 
de familia, que en situaciones conflictivas de 
familia, no tienen cómo llevar el pan a sus 
hijos. Nos duelen estas situaciones de peca-
do, que niegan el Evangelio, que niegan a 
Dios, que niegan nuestra misión. Y sentimos 
que la Compañía de Jesús está llamada a 
estar ahí, precisamente donde las situaciones 
de pecado desafían al Evangelio. 

Nos aproximamos a celebrar el nacimiento de 
una Luz inmensa en medio de la oscuridad. El 
nacimiento de un pequeñito, que desde su 
pobreza nos enseña el amor infinito de nues-
tro Dios. Nos aproximamos a una de las fies-
tas más bellas para nuestra fe. Y quiero apro-
vechar esta oportunidad para desearles una 
muy feliz fiesta de Navidad, pidiendo siempre 
al Señor que bendiga a cada uno de ustedes, 
a sus familias, a sus bienhechores. Que la 
fiesta de navidad, sea la fiesta de la familia, 
de la sonrisa de niños y jóvenes, de el abrazo 
lleno de amor, de la unidad y de la paz. Y 
pueden estar seguros, que ustedes nos ayu-
dan a vivir todo ello.   

Unidos en el servicio a la misión de Cristo y 
de los más pobres y diferentes, 

René Cardozo, SJ 

Provincial  

Carta des de Bolívia P a r a g u a iP a r a g u a iP a r a g u a i   
La solidaritat arriba als barris d’Asunción a través 
de Radio Solidaridad 
Radio Solidaridad és una emissora comunitària de la parròquia Cristo 
Solidario del Bañado Sur, a Asunción, la capital del Paraguai. Aquesta 
ràdio s’ha convertit una important eina per a les tasques socials i apos-
tòliques de la parròquia com per l’enfortiment de les organitzacions de 
barri. 

Aportació MiD: 7.000 euros 

 

Creació d’entorns protegits per a infants i joves als 
suburbis d’Asunción 
Un entorn protegit – Vy’a renda, en guaraní – és el que està fent possi-
ble l’entitat jesuïta “Fe y Alegría” al Paraguai, mitjançant aquesta inicia-
tiva. Es tracta de programes de lleure, sòcio-educatius, alimentaris i 
culturals, que es duen a terme en espais saludables i sense riscos per a 
nens, nenes, adolescents i joves. 

Aportació MiD: 12.000 euros 

 

La universitat popular de Canindeyú comença la 
carrera d’economia solidària 
Un any més, MiD dóna suport al funcionament de la Universitat Popular 
de Canindeyú, a la ciutat de Curuguaty. Es tracta d’una proposta edu-
cativa, que beneficia especialment líders comunitaris i persones com-
promeses amb la comunitat, que enguany ha posat en marxa una lli-
cenciatura la carrera de ciències econòmiques amb l’èmfasi en l’econo-
mia solidària. 

Aportació MiD: 12.000 euros 

Continua la traducció 
del missal guaraní 
Un equip de traductors i traducto-
res estan posant hores, paciència 
i molta cura a la primera traduc-
ció que es fa del missal romà a la 
llengua guaraní. 
 
 
Aportació MiD: 11.000 euros 

 
Ajuda al Centre d’Espiritualitat i Formació - Betània, a la 
ciutat d’Encarnación 
 
MiD dóna suport a les activitats d’aquest centre a la ciutat paraguaiana 
d’Encarnación, on s’imparteixen cursos bíblics, conferències sobre teo-
logia... i en el qual s’hi fan recessos. Amb aquesta aportació, els estudi-
ants reben beques que els permeten seguir aquestes activitats. 
 
Aportació MiD: 3.000 euros 

Població: 6.672.633 
PIB per càpita: 3.357 dòlars 
Nivell de pobresa: 35%  
Nivell d’extrema pobresa: 19% 
Lloc a l’Índex de Desenvolupament Humà: 111 

L’equip de traductors del Missal al guaraní 



Fent més còmode la feina dels         
jesuïtes a la capital de Burkina Faso 
El Centre d’Espiritualitat dels jesuïtes “Paam 
Yôodo”, a Ouagadougou, la capital de Burkina Fa-
so, ha posat fil a l’agulla per millorar les ins-
tal·lacions on treballa l’equip de gestió, transfor-
mant un magatzem en un espai de feina, reunions i 
atenció a les visites. MiD, que fa alguns anys ja va 
donar suport a aquest centre, els torna a ajudar, 
enguany, fent possible aquest senzill projecte dels 
jesuïtes en aquest país africà.  

Aportació MiD: 4.000 euros 

Burkina FasoBurkina FasoBurkina Faso   Carta des del Paraguai 

Apreciados amigos y amigas: 

 

En este tiempo hace mucho calor en Paraguay, es tiempo de fru-
tas tropicales, la sandía, los melones, las bananas, el mango, la 
piña y las uvas abundan aquí y la gente prepara sus pesebres 
(belenes) en los patios y jardines de las casas, con las ofrendas de 
estas frutas para el niño y su madre.  

 

En algunos lugares se forman grupos de niños que llegan a las 
casas y cantan al recién nacido del pesebre, para recibir dulces de 
los vecinos. “¡Qué lindo está su pesebre!” Es el “password”, la 
frase que los niños deben decir y el que los recibe espera escu-
char antes de darles las ansiadas golosinas. Otra tradición arraiga-
da aquí son los “pesebres vivientes” preparados generalmente por 
niños, y a veces por jóvenes, que escenifican el nacimiento en 
parroquias y capillas, con gran alegría de sus familiares.  

 

El calor tropical va a la par con el calor humano, hay ambiente de 
fiesta en la sencillez y la pobreza de muchas comunidades que 
acompañamos. Este es un tiempo para el encuentro de las fami-
lias, en las que también se viven ausencias de padres o madres 
que no están en casa por el trabajo o por otros problemas.  

 

Aquí podemos palpar la estridencia de los que tienen con el aban-
dono de los que viven con lo mínimo. Podemos reconocer al Señor 
que nace de nuevo entre sus pequeños y se hace uno de ellos, y 
esto sigue siendo para nosotros motivo de alegría y de esperanza.  

 

En este contexto, vengo a agradecer el aporte a nuestros proyec-
tos, especialmente los que hemos llevado adelante este año: la 
traducción del Misal Romano al guaraní, tarea que sigue adelante 
con el equipo de traductores y la Universidad popular en Caninde-
yú, que forma a jóvenes campesinos en asentamientos muy aisla-
dos.  De hecho, hemos visitado este año, con el Padre José María 
Blanch, uno de los cursos y nos ha impresionado el interés de los 
participantes en capacitarse para la organización y la incidencia a 
favor de su comunidad.  

 

Les hago llegar mis saludos cordiales y mis mejores deseos para 
todos en estas fiestas de fin de año. Que al mirar el Belén nos 
recuerden, que nosotros también los tendremos presentes ante el 
Niño y su Madre.   

 
P. Alberto Luna, SJ 

Provincial de Paraguay  

 

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 fa més de mig segle. 

Si voleu continuar contribuint a fer possible aquests projectes, MiD té obert el següent compte: 

La Caixa:  

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

Població: 13.491.736 
PIB per càpita: 1.202 dòlars 
Nivell de pobresa: 47%  
Nivell d’extrema pobresa: 44% 
Lloc a l’Índex de Desenvolupament Humà: 183 

Voluntàries i voluntaris del centre “Paam Yôodo”  


