
 

CARITAS INFORMA 

Com tots ja sabeu amb motiu de la pandèmia del Coronavirus s'han hagut d'interrompre la 

majoria dels projectes de Càritas Parroquial de Guissona, i per tant creiem necessari donar  una 

petita explicació de com han quedat. 

 L'acompanyament als avis de la Fundació 

Bonarea, es va suspendre ja abans del 

confinament seguint les indicacions dels 

responsables de la Fundació i es tornarà a reiniciar 

també quan ells creguin que no hi ha perill  pels 

avis i tampoc pels voluntaris. Aprofitem per fer un 

record especial per l'Antònia Serra, que morí víctima 

d'aquesta pandèmia que estem patint, i agrair la 

seva feina com a voluntària a la Fundació i com a 

membre de la junta de Càritas Guissona, era una 

gran persona i la recordarem sempre. Moltes 

gràcies també a tots els que feu el vostre 

voluntariat a la Fundació per l'estimació que demostreu a tots els avis perquè estem 

segurs que us troben molt a faltar. 

 També s'ha tancat el rober, i de moment no creiem que es pugui obrir ja que les 

normes de seguretat sanitària que se’ns exigeixen, serien molt difícils de complir donat 

que el nostre rober és molt gran i s'hauria de buidar i desinfectar tot el local i portar roba 

i mobles nous. Si tot va bé, mirarem d'obrir de cara a setembre. La recollida de roba dels 

nostres contenidors repartits per Guissona es continua fent per part de l'empresa 

Nougrapats. 

 Les classes de català i castellà per adults, les de reforç infantil i el curs de català 

intensiu d'estiu, també han estat suspeses. Demanem  als professors/es de català i 

castellà, que guardin les llistes d'alumnes que han assistit assíduament, perquè mirarem 

de fer-los un diploma corresponent a aquest curs passat. Si les coses van com han 

d'anar, cap a finals de setembre o primers d'octubre obrirem de nou les inscripcions pel 

curs vinent (posarem cartells pel poble, com sempre). 

 Les beques per llibres que oferíem a les famílies de les tres escoles del poble de 

moment queden pendents, fins que el Departament d'Ensenyament  aclareixi com serà 

el curs vinent. Si cal, un cop iniciat el curs ens posarem en contacte amb les escoles 

perquè siguin elles les que ens indiquin quines famílies són les que més necessiten la 

beca. 

 El que continua actiu és l'atenció a les persones que tenen alguna necessitat. 

Encara que a Guissona potser no s'ha notat tant com en altres poblacions la falta de feina 

o els ERTOS, si que hi ha hagut famílies que han demanat la nostra ajuda durant aquests 

mesos; concretament s'ha ajudat amb aliments a cinc famílies de moment, i continuarem 

estan pendents de les necessitats que pugui tenir la nostra població. 
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Aprofitem  per donar les gràcies a tots els voluntaris que formeu Càritas Parroquial de Guissona 

per la vostra tasca i entrega, i a totes les persones que col·laboren amb nosaltres d’una manera 

o altra, és gràcies a tots vosaltres que podem dur a terme tots els nostres projectes i ajudes. 

MOLTES GRÀCIES. 

CÀRITAS NO S’ATURA. 

****************************** 

 

CONFIRMACIONS 

El proper cap de setmana dissabte i diumenge, dia 20 i 

21, l’arquebisbe emèrit de Tarragona, Mns. Jaume Pujol 

i Balcells, administrarà el sagrament de la Confirmació 

als 18 nois i noies que durant dos anys s’han anat 

preparant per mitjà dels catequistes. Ha estat una 

preparació, sobretot aquest darrer trimestre, un xic 

accidentada a causa del Coronavirus que ens ha afectat 

i encara és viu entre nosaltres. Amb tot, cal agrair 

l’esforç de les catequistes en anar mantenint un 

contacte amb ells i elles d’una manera telemàtica. 

Aquest  dijous passat els reunirem de nou a tots i a 

totes per fer una preparació més immediata per la recepció del Sagrament. El proper dijous 

farem la celebració del Perdó i l’assaig de la cerimonia. 

 

PRIMERES COMUNIONS 

Com s’ha anat anunciant aquestes les celebrarem el mes de 

juliol. Estem en contacte amb els pares de com les podem 

celebrar a fi de que no hi hagi un “batibull” de gent. Seran 

celebracions amb un nombre reduit d’infants i que tant 

poden escollir un dissabte al vespre com un diumenge al 

matí. Durant aquest mes de juny cada família ha de 

comunicar a la Parròquia i als catequistes quin dia escull per 

al seu fill o filla. Es demana que proposin  dos dies per a poder fer la distribució segons 

el nombre que hi hagi en cada grup.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONS DE MISSES  

 

Diumenge, 21  9 h. Lluís Auguets          12 h. Coloma Ribera 

OFERIMENT CASA DE COLÒNIES DE BASTANIST 

A l’haver-se suspès totes les activitats que hi havia programades per aquest estiu, 

la casa es posa al servei de famílies que hi vulguin passar uns dies, gaudint de la 

natura i la Verge. Creiem que així es dóna un ús útil a la mateixa, i més en aquest 

temps que moltes persones no marxaran de vacances cap a altres indrets. Qui li 

pugui interessar que ho digui. Ja hi ha hagut algunes demandes. 



 


