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La història de Lleida, capital de les terres de ponent, sempre ha girat a l'entorn del promontori
de la Seu, l'antiga catedral gòtica que es va aixecar sobre el que fora anteriorment un poblat
ilergeta, un castrum romà i una fortalesa àrab. Lleida, la ciutat assetjada no menys d'onze
vegades degut la situació fronterera canviant al llarg de la història. Lleida, gresol de cultures i
d'una infinitat de records documentats. Lleida, la ciutat escollida pel Carmel de Catalunya per a
aixecar un santuari en honor d'una santa molt estimada: Teresa de l’Infant Jesús, “Teresina” a
casa nostra, patrona de les Missions.
Lleida acollí la trobada anual de la Família Carmelitana de Catalunya, una cita que ja ha assolit la
xifra de 21 jornades de convivència entre frares, monges i laics vinculats a l'Orde del Carmel
teresià. Una família rica en la varietat de congregacions, d'instituts, d'hàbits, de llengües… però
unida en l'essencial, el carisma i el seguiment de Teresa i Joan de la Creu, autèntics protagonistes
de la trobada.
Com és habitual, el matí es va emprar en visites culturals a la Seu, l'antiga catedral avui patrimoni
de la ciutat, i el Museu Diocesà i Comarcal, el qual ocupa precisament l'antic convent dels
carmelites descalços perdut amb l’exclaustració.
L'Eucaristia del migdia, en el Santuari de Santa Teresina, va ser concelebrada pels sacerdots
assistents, entre els quals el bisbe emèrit de la diòcesi de San Carlos de Veneçuela, Mons. Tomás
Jesús Zárraga, convidat expressament a la trobada per a publicitar el ‘Pont Solidari amb
Veneçuela’ que ell mateix promociona des de la seva residència actual en el monestir cartoixà
de Sant Jeroni de la Murtra de Tiana.
El dinar fratern es va fer en els menjadors del Col·legi Episcopal de Lleida. “Cor Nou”, un duo
format pel matrimoni de catequistes Anna i Immanuel, va animar la sobretaula amb els seus
cants i danses que expressen essencialment l'amor de Déu i l'alegria confiada que podem tenir
en Ell.
I abans del retorn, en el santuari, uns moments d'oració teresiana i comiat emotiu ja que durant
aquests anys s'han anat afermant moltes amistats entre els assistents a la trobada, de
procedències tan diferents com Tarragona, Barcelona, Lleida, Tarragona, Badalona, Mataró,
Terrassa i altres punts d'aquestes terres tan carmelitanes.
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