
 

NOU CURS DE CARITAS PARROQUIAL 

El 17 de setembre de 2020 es reuneix la Junta a la Casa de la Rectoria de Guissona 

Es fa un repàs de les activitats dutes a terme des del passat 13 de març, en que es va 

decretar l’estat d’alarma, fins a dia d’avui. S’explica que en cap moment Càritas ha tancat 

l’activitat, però si que s’han hagut d’adaptar les activitats a la nova realitat i a les mesures 

decretades per les autoritats competents. Les activitats realitzades durant aquest període són 

les següents: 

- Ajudes socials. s’han a ajudat a 6 famílies per un import de 1.000,26 euros amb 

targetes de compra d’aliments bàsics i ajuts de farmàcia. 

- Ajudes de llibres: s’han acollit a aquestes ajudes un total de 7 nens i nenes de 

Guissona per la compra de llibres i material escolar. 

- Acompanyament als voluntaris i voluntàries: s’ha realitzat acompanyament i 

seguiments de tots els voluntaris i voluntàries durant el període de confinament per si 

precisaven alguna cosa. 

Inici curs 2020-2021 

Des de la Junta es proposa tornar a  engegar les diferents activitats 

grupals que es duen a terme a Càritas de Guissona, sempre 

incorporant les mesures de seguretat que ens marquin les autoritats 

sanitàries i consultant als diferents voluntaris i voluntàries si volen o no  

incorporar-se a l’activitat.  

1. Acompanyament a gent gran. És l’únic projecte que de moment no podem posar en 

funcionament, degut a les restriccions d’accés a les residències que ens ha portat la 

pandèmia. Es parlarà amb el grup de voluntaris i voluntàries per si volen participar en 

alguna altra proposta 

2. Reforç educatiu. Estem a l’espera del que digui el Pla Educatiu d’Entorn per poder 

valorar si es pot o no començar el projecte amb els nens i nenes. 

3. Classes de llengua i cultura. Es farà un sondeig amb els voluntaris i voluntàries per 

valorar qui està disposat a iniciar l’activitat. Es decideix que es donarà prioritat 

d’assistència a les persones que ja en gaudien del curs l’any passat i s’obriran les 

inscripcions en cas que hi hagi baixes. 

Les classes es faran per franges horàries i grups màxims de 6 persones, es farà arribar a tots 

els voluntaris i voluntàries un protocol de les mesures a seguir. 

Per les noves incorporacions es farà una llista d’espera, l’encarregada de fer-la serà la 

Treballadora Social de Càritas que es desplaça tercer dimecres de cada mes a Guissona. 

Una voluntària donarà classes via on line, incorporant així la nova tecnologia en aquesta 

activitat. 

4. Espai Grapats. Es contempla tornar a obrir l’Espai per la venta de mobles i roba. En 

aquest moment s’està preparant la roba amb bosses per poder fer una neteja i redistribució 

de l’espai. 

NOTA.  Aquest era el projecte, però a darrera hora s’ha sospès ja que els  

  voluntaris i voluntàries no se senten segurs/res davant la pandèmia. 
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CATEQUESIS PARROQUIAL 

Aquests dies  hem mantingut contacte amb pares i 

mares dels infants inscrits a la Catequesi per 

aquest curs. Com sabem, aquest curs, com tota 

altra activitat, es presenta amb interrogants. Però 

amb ells o sense ells a principis d’octubre reiniciem 

la catequesis amb tots els cursos.  

La Parròquia, catequistes i Mossèn, agraïm la 

col·laboració que venim trobant en els pares i 

mares de 1r curs. S’han organitzat amb grups i 

seran ells i elles que impartiran la catequesis al fills i filles. El curs passat ja es va 

iniciar aquesta experiència i fins al març va anar molt bé; fou a partir d’aquest 

moment que cada família ho havia de fer a casa. És aquesta una experiència que es 

va imposant també a altres parròquies, tot i que els costa trobar la resposta dels 

pares i mares. Són, certament, els pares i mares els educadors i testimonis de la fe 

en els fills; els demés, sacerdots, catequistes i comunitat hi col·laborem. La Parròquia 

cada tres setmanes es reuneix amb els pares o mares que imparteixen la catequesis i 

preparen els tres temes que durant el mes hauran  de transmetre als nens i nenes. 

La resta dels cursos continuen, en principi, com cada any; esperem que el maleït 

Covid-19 no ens faci la mala passada del curs passat. 

 

CELEBRACIÓ 25 I 50 ANYS DE MATRIMONI 

Estem preparant, com cada any, aquesta celebració. Convé que si algú coneix o sap 

d’algun matrimoni que aquest any celebrin 25 o 50 anys els ho facin saber i es posin 

en contacte amb la Parròquia. Aquí només tenim els qui varen contraure matrimoni a 

Guissona i pobles veïns; els qui ho varen fer a fora, no ens consten. 

 

SANT MIQUEL DE GUARDA-SI-VENES 

Aquest proper dimarts, dia 29, celebrem Sant Miquel, patró d’aquest nucli de 

població. L’Eucaristia serà a les 18 h. 

 

 

 
 

       INTENCIONS DE MISSES DEL  28 SETEMBRE – 4 D’OCTUBRE 

 

 

 

 

 

Dilluns  Dantis 

Dimarts Salvador Morera / Salvador Llordés i Núria Cucurull 

Dimecres Dantis 

Dijous Dantis 

Divendres Dantis 

Dissabte Dantis 

Diumenge 12h. Carme Balcells Esteve  

       Aurora Clèries i Josep Turull 

MISSA DELS DIES FEINERS:  
 

A partir d’aquest dilluns, dia, 28, l’avancem una hora; és a dir, a les 18’50 h. 


