
LES COLÒNIES DE BASTANIST

Com  tots  sabem  han  passat  per  un  mal
tràngol. La previsió de les mateixes eren 7
dies un grup del 5 a l’ 11 i un altre del 12 al
18 d’aquest mes de juliol. Tot començà com
s’havia  plantejat.  A  la  vetlla  infants  i
monitors  es  van  fer  proves  antígens  i  cap
dels  que van pujar  a l’autocar era positiu.
L’endemà,  el  dilluns  5,  autocar,  motxilles,
infants  i  monitors  emprenen la  ruta cap a
Bastanist.  A  Martinet  els  intendents  els
carreguen els motxilles fins a la casa i tot el
personal empren el camí cap al destí.

Tot continua com estava previst:  activitats,  jocs,  àpats,  reflexió-pregària final  del
dia.... I tot amb un esperit de pau, de servei amb molta il·lusió i cares alegres. El
dimecres cap a les 12 ens truca el xofer de l’autocar dient-nos que ha donat positiu
de COVID i que ho havia comunicat a Sanitat de Lleida. Ja  preveiem el pitjor. I tot
just passa mitja hora ja ens piquen d’aquest organisme dient-nos que havíem de
confinar els infants i monitors que anaven a l’autocar cap a casa. Comença una tarda
de negociacions: que si ens podem confinar a la casa, que si esperem demà, que els
infants puguin marxar amb autocar i no que els vinguin a buscar els pares; contactes
amb el batlle de Guissona, amb el President de la Diputació, Joan Talarn que té el fill

com a monitor a Bastanist...  Trucades i
més  trucades.  Fundació  Pere  Tarrés,
metge de Martinet.... Ens donen temps
fins  dijous  al  matí  que  es  reuneix  el
comitè de salut de Lleida per estudiar el
nostre cas. 

L’endemà, doncs, dijous a 2/4 de 9, ens
truquen  de  Lleida  que  cal  plegar  la
Colònia. Continua la negociació, però res
de  res.  Finalment  accepten,  almenys,
passar el matí per tenir temps de plegar
tot  el  material  personal,  fer  recompte
del que queda als congeladors i neveres,

i la possibilitat de que tornin tots a casa amb autocar.

SANT JAUME                                                          25 DE JULIOL DE 2021



El primer torn escapçat. Ens restaven divendres i dissabte com a dies complets. Què
faríem amb el segon torn? 5 monitors que es quedaven per aquest estan confinats. La
resta que venia eren de primer any i, per tant, els mancava experiència. Decideixen
també suspendre’l. Però al fi de setmana, el dissabte, un cop passada la tormenta,
ens asserenem i decidim continuar, encara que sigui amb pocs dies, amb el 2n torn.
Es posa en marxa tot el dispositiu: monitors i cuineres disponibles, trucades als pares
si ho veuen factible.... I tot en positiu. Sobretot,  la resposta dels pares: agraïts i
emocionats perquè emprenguem de nou l’aventura. Ens animen i encoratgen. I així
és  com el  dimecres,  dia  14  iniciem l’activitat  de  colònies  amb els  de  la  segona
setmana. No cal dir que ha estat un èxit total: infants, monitors, cuineres, intendents
i famílies tots molt satisfets pel que s’ha portat de terme.

Un cop a casa i mirant enrere només podem dir:

 Gràcies  Mare  de  Déu  de  Bastanist  per  haver-nos  donat  aquests  dies  de
convivència  amb aquests  infants  extraordinaris  i  amb unes  ganes  boges  de
sortir a la natura i respirar un aire més sa i pur.

 Gràcies  als  pares  per  haver  confiat  una  vegada  més  amb aquest  equip  de
responsables de la Colònia

 Gràcies als infants per haver-nos donat la oportunitat de sentir-nos servidors i
útils

 Gràcies a la pandèmia perquè ens ha fet i ens fa més forts i compromesos.

Acabàvem la Colònia amb la celebració de l’Eucaristia. La celebrarem a l’exterior per
respectar aforament i distàncies. Fou molt viscuda i amb un recolliment extraordinari.

No  cal  dir  els  moments  emotius  que  en
sorgien  de  tan  en  quan.  Després  molts
pares ja emprengueren el viatge de retorn
ja  que s’aconsellava  no quedar-se a  dinar
per  no  haver  massa  contacte  entre
persones, famílies i pobles distints.

Foren  unes  Colònies  diferents  ,  però
viscudes amb sentit. Ben segur que restaran
a  la  memòria  dels  infants  i  monitors  per
sempre.

Esperem i anhelem que l’any que ve puguin
ser ja més completes i amb els dies que són

necessaris per emprendre noves actituds i créixer més en valors humans, cristians i
interiors.

  INTENCIONS DE MISSES DEL 26 DE JULIOL – 1 D’AGOST

Aquesta setmana no hi  ha intencions encomanades. Amb tot sempre
tenim el record i la pregària pels nostres difunts, siguin familiars, veïns o
totalment desconeguts. En el moment de la pregària eucarística diem: “
Recordeu-vos, Senyor, dels nostres germans difunts i tots els qui



han  mort  en  l’esperança  de  la  resurrecció...”. Per  tant  no  deixem  de  pregar  i  de
recordar-nos d’ells i elles.


