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Durant l’any 2018 la web Pregaria.
cat, impulsada pels jesuïtes de Cata-
lunya, celebra el seu desè aniversari. 
Ho fa presentant disseny i continguts 
nous. Pregaria.cat va néixer amb la 
voluntat d’oferir materials per ajudar 
i acompanyar en la reflexió personal i 
la pregària, aprofitant les noves tec-
nologies. 

L’inici d’aquest recorregut el tro-
bem, però, fa gairebé 20 anys, quan 
els jesuïtes irlandesos van decidir 
obrir un espai per pregar a la xarxa. 
Era una web ben senzilla, que a través 
de 6 passos acompanyava una pre-
gària. Li van posar el nom de Sacred 
Space per identificar-lo com a espai 
de trobada amb Déu. L’èxit va supe-
rar tota expectativa, i avui la web exis-
teix en 22 llengües diferents. El català 
va ser una de les primeres llengües a 
sumar-s’hi, l’any 2002, sota l’impuls 
de l’aleshores provincial dels jesuïtes 
a Catalunya, Pere Borràs. 

Encara que ara sembli estrany, 
una iniciativa així despertava llavors 
curiositat i fins i tot dubtes: és pos-
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Nova etapa de Pregaria.cat 
sible pregar davant d’una pantalla? 
En realitat Sacred Space només ens 
recordava que cal superar la idea que 
Déu es troba en uns moments i llocs 
determinats assumint, en canvi, que 
és a tot arreu on hi ha una dona o un 
home en recerca sincera.

Aquesta proposta animà ràpida-
ment a explorar nous camins. Però no 
n’hi havia prou d’aprofitar les noves 
tecnologies de la comunicació com a 
eina de distribució de materials, sinó 
que calia pensar i crear nous formats. 

De forma espontània sorgeixen 
iniciatives, personals i col·lectives: 
el jesuïta Jesús Renau envia a través 
del correu electrònic la seva «pre-
gària virtual» a un grup de persones 
que ràpidament va creixent; una co-
lla d’educadors/es comencen a crear 
textos i il·lustracions per a famílies 
amb infants; joves vinculats a la pas-
toral juvenil presenten uns punts de 
pregària a partir de música actual; 
alguns jesuïtes publiquen les seves 
homilies dominicals a la xarxa...  

Són projectes petits però sòlids 
que es van escampant des d’un petit 
nucli d’amics i companys a un cercle 
més gran, i que estan units per uns 
mateixos lligams: una espiritualitat 
vinculada i compromesa amb la rea-
litat. És per això que l’any 2008 els je-
suïtes de Catalunya decideixen obrir 
un portal web que aplega aquestes 
diverses iniciatives, les fa visibles 
i les posa a l’abast de tothom. Així 
neix Pregaria.cat, com a iniciativa al 
servei de l’Església catalana i de totes 
les persones que senten la necessitat 
de trobar materials que els facilitin 
un espai d’interioritat en la nostra 
llengua. 

Durant aquests 10 anys, Pregaria.
cat ha anat construint una petita co-
munitat virtual, formada per totes 
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Durant aquests 10 
anys, Pregaria.cat ha 
anat construint una 
petita comunitat vir-
tual
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aquelles persones (i en són moltes!) 
que hi han col·laborat i hi col·laboren 
des del voluntariat, les que segueixen 
una o diverses de les propostes, o les 
que visiten la web esporàdicament. 
També les que han arribat a través 
de les xarxes socials en aquests dar-
rers anys. La web s’ha consolidat no 
només com un espai per a la pregària 
personal, sinó també com una eina 
per a persones i col·lectius que ne-
cessiten recursos per desenvolupar 
la seva tasca educativa o pastoral. I 
fins i tot alguns dels continguts de la 
pàgina han donat lloc a la publicació 
de llibres. 

Amb el desè aniversari, Pregaria.
cat presenta una nova web, renova-
da, posada al dia i millorada en el seu 
disseny. Però aquesta celebració-re-
novació ha estat més que això. El tre-
ball d’aquests últims mesos que ha 
culminat amb la publicació de la nova 
web ha estat per repensar, imaginar, 
cercar... agrair i valorar tanta dedica-
ció, acollir noves propostes i incorpo-
rar noves veus... sempre tenint pre-
sent, com diu la web, que cadascú hi 
pugui trobar allò que més l’ajudi en 
el seu moment present, allò que més 
el pugui acostar a una experiència de 
Déu i a l’entrega als altres. 

La web s’ha consolidat 
com una eina per 
a col·lectius que 
necessiten recursos 
per desenvolupar 
la tasca educativa o 
pastoral 

Pregaria.cat ofereix recursos per 
a la pregària. 
Lespinosalc


