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Isabel Solà va néixer a Barcelona l’any 1965. Als 19
anys va decidir dedicar la seva vida a ajudar els altres i
va ingressar a la Congregació de Religioses de Jesús
Maria. Va estudiar magisteri, infermeria i teologia. Va ser
destinada a la missió africana de Guinea Equatorial on
va estar 14 anys, i a partir del 2008 va traslladar-se a
Haití.
L’any següent, arran del terratrèmol que va assolar
aquest país, un dels més pobres del món, la Isa es va
lliurar de ple a ajudar les víctimes. Va crear un centre
d’atenció i rehabilitació de mutilats, amb un taller de
fabricació de pròtesis ortopèdiques, destinat a qui no
podia pagar les pròtesis en un centre mèdic. Isa també
feia portar pròtesis usades des d’Espanya per reciclar-
les. També va impulsar la construcció d’un dispensari,
d’un centre de formació professional per a amputats, un
programa de microcrèdits, un camió medicalitzat.
Un dia va escriure: “Pensareu que com puc seguir vivint
a Haití, entre tanta pobresa i misèria, entre terratrèmols,
huracans, inundacions i còlera. L’única cosa que podria
dir és que Haití és ara l’únic lloc on puc estar i guarir el
meu cor. Haití és casa meva, la meva família, el meu
treball, el meu sofriment i la meva alegria, i el meu lloc
de trobada amb Déu”.
Mentre Isa conduïa per la capital d’Haití, Port-au-Prince,
on era mestra i on havia promogut centres escolars en

els barris més marginals, fou
víctima d’un atracament i
assassinada a trets el dia 2 de
setembre de 2016 per dos
desconeguts sense cap
esperança que anaven enmoto i li
van robar la bossa que portava.
Tenia 51 anys. És enterrada a Haití.
Ens fixem avui en aquest testimoni tan impactant i
evangèlic d’Isa Solà perquè dissabte que ve, dia 18,
farem la presentació d’un llibre sobre la seva vida, titulat
“Lo que no se da se pierde. Retrato de la missionera
Isa Solà”, a càrrec de la mateixa autora, la periodista
Mey Zamora, antiga companya seva de col·legi. Serà a
les 15’30 h, als locals de la parròquia de la Immaculada
de Figueres.
L’autora del llibre escriu: “Isa ens recorda com es fa el
bé; en silenci, de manera amagada, com una deu
d’aigua sota terra que fecunda les arrels amagades”. En
el seu testament espiritual la germana Isa va escriure:
“Seguir Jesús i el seu Evangeli ha estat la cosa més
fascinant de la meva vida. Espero anar-me’n fent allò
que volia fer, entregant la meva vida, estimant la gent,
servint. Estigueu alegres, ara ja estic amb Jesús”.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

ISA SOLÀ, MISSIONERA I MÀRTIR
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Testimoni de la setmana

SANT HILARI

Va néixer a Poitiers (França) a principis
del segle IV, de família pagana de l’a-
ristocràcia romana local. La seva passió
per conèixer la veritat el va portar a
estudiar filosofia, a llegir i aprofundir la
Bíblia, i es va convertir al cristianisme quan ja era
pare de família. Rebé el baptisme ja casat i amb una
filla. El poble cristià el va aclamar com a bisbe de la
seva ciutat de Poitiers, en època de grans lluites
amb l’heretgia arriana (que deia que Jesús no era
Déu), cosa que el portà a reflexionar i escriure en
defensa de la fe catòlica. Acabà exiliat durant cinc
anys, temps en què descobrí els Pares orientals
grecs. De retorn a Poitiers, s’esforçà a refermar la fe,
tant a la seva diòcesi com arreu del país, i continuà
escrivint obres teològiques i espirituals, en un llatí
acurat. Va morir l’any 367.

Pensament de la setmana

“Si el hombre no ha descubierto nada
por lo que morir, no es digno de vivir”.

Martin Luther King

La Paraula del diumenge
BAPTISME DEL SENYOR

“Jo, el Senyor, t’he cridat
bondadosament i et destino a ser

aliança del poble, llum de les nacions”

(Del llibre del profeta Isaïes)

“Aquest és el meu Fill, el meu estimat,
en qui m’he complagut”.

(De l’evangeli segons sant Mateu)



SESSIÓ SOBRE EL NOU TESTAMENT
Dimarts que ve, dia 14, data en què es troba el
grup d’Evangeli, hi haurà una sessió d’Iniciació al
Nou Testament, oberta a tothom, a càrrec de Mn.
Joan Naspleda, professor de Bíblia de l’Institut
Superior de Ciències Religioses de Girona, que
parlarà sobre els llibres que componen el Nou
Testament i els llibres apòcrifs. Serà a les 8 del
vespre, als locals de la parròquia de la
Immaculada.

CONFERÈNCIA DEL MIL·LENARI
A LA BIBLIOTECA
Nou acte del Mil·lenari obert a tothom:
Conferència d’Inès Padrosa, a la Biblioteca
Municipal de Figueres, dijous vinent, dia 16, a
les 19 h.: “Dels còdexs dels monestirs als
llibres litúrgics. La parròquia de Sant Pere de
Figueres com a exemple”.

PASTORAL DE LA SALUT
Reunió aquest dimecres, a les 16’30, a Sant
Josep.

VIDA CREIXENT
Reunió divendres, a les 17 h, a la Immaculada.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SOBRE ISA SOLÀ
Tindrà lloc dissabte dia 18, obert a tothom, en el
marc de la 3ª trobada de pares de Catequesi, a
les 15’30 h, als locals de la Immaculada, a càrrec
de la periodista Mey Zamora, autora del llibre
“Lo que no se da se pierde. Retrato de la
missionera Isa Solà”. Es podran adquirir llibres i
l’autora els pot dedicar.

FESTA DE LA PARRÒQUIA
DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Serà diumenge vinent, dia 19, amb la missa a la
1 del migdia, a la parròquia de la Sagrada
Família, amb la música de la Flauta Màgica i els
cantaires habituals de la parròquia. Per apuntar-
se al dinar es pot trucar al 626404696 (Dolors).

MISSA FAMILIAR
Diumenge que ve, a les 11, a l’església de la
Immaculada, Missa Familiar de la Catequesi de
les parròquies de Figueres.

MOSTRA DE PESSEBRES A SANT SEBASTIÀ
Es pot visitar encara fins al 2 de febrer, ara amb
aquests horaris: divendres, de 18 a 20 h;
dissabtes i diumenges, de 12 a 13’30 h i de 17 a
20 h. Ja hem passat dels 6.000 visitants.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
SANT PERE, ART I MISSATGE

En l’edifici sagrat de l’església de Sant Pere de Figueres,
del qual celebrem el Mil·lenari, l’art no és simple estètica
sinó que és missatge i paraula. En la reconstrucció i
restauració del temple després de la guerra, el Dr. Manel
Trens, d’acord amb el rector Mn. Pere Xutglà, tingué cura
que les representacions fossin impregnades de contin-
gut catequètic.

Art i catequesi abundants, però força desconeguts pels
propis figuerencs i visitants. L’interior de la construcció
és sobri, monumental, capaç i digne de la litúrgia que lloa
el Senyor amb la comunitat reunida.

Les claus de volta i mènsules de l’antiga nau estan força
deteriorades a causa de la destrucció del 1936; això no
obstant, és fàcil endevinar l’existència de fulles de
figuera com a tema ornamental, referents a l’origen
onomàstic de la ciutat de Figueres. Apareixen soles o
combinades amb faixes vermelles sobre fons daurat,
formant l’escut de la ciutat junt amb les quatre barres de
Catalunya, aguantat per mènsules representant
personatges fantàstics. Es tracta de l’escut més antic de
la ciutat, datat al segle XIV.

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIONS
Dia 24 de desembre:

Joan Puig Orriols, de 90 anys.

Dia 5 gener:

Narcisa Sala Pumarola, de 101 anys.

-----------------

INTENCIONS DEL SANT PARE
MES DE GENER

– Per la promoció de la pau al món. Resem
perquè els cristians, els que segueixen
altres religions i les persones de bona
voluntat promoguin la pau i la justícia al
món.

– Per la unitat de tots els cristians, perquè
aviat vingui el dia en què s’arribi a la
unitat visible de l’Església, com ho vol el
Senyor.


