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Atents a les necessitats
En aquest primer full d’estiu, que com l’any
passat cobreix les activitats de tot el mes de
juliol, m’ha semblat oportú poder parlar del
projecte materno-infantil que ha estat un
dels projectes grans i duradors de Càritas a
la nostra ciutat.
Aquest proper curs farà vint anys que, ﬁdels
a la vocació de Càritas d’estar atents a les
necessitats actuals i donar-hi resposta va
engegar aquest projecte.
En el seu moment les famílies i la petita infància (0-3 anys) era un col·lectiu que ens
preocupava per les moltes i variades mancances que detectàvem en moltes famílies o
mares soles.
Aleshores, es va apostar
per cobrir aquesta necessitat, amb l’ajut de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, creant aquest servei
al barri de Sant Cosme, per
donar suport a mares joves en la criança dels més
petits.
En aquests últims anys ha anat variant el
perﬁl de les mares que hi participen, especialment amb les darreres onades de persones
immigrants i refugiades, i per tant, també
han anat canviant les necessitats a les que
cal donar resposta. A més, els últims anys
han anat apareixent altres entitats i serveis
per aquest col·lectiu…
A aquesta evolució de les necessitats i del
perﬁl de mares i infants que hi participen,
s’hi ha sumat les diﬁcultats pel local on funciona el materno-infantil, que viu una sèrie
de problemes estructurals que tot fa preveure que trigaran molts mesos a resoldre’s
i la diﬁcultat de trobar un local que compleixi
els mateixos requisits (bany pels infants,
cuina, espai de joc...).
És per tot això, que ja fa uns mesos que estem fent a la junta de Càritas una reﬂexió de
l’àmbit en el que pot ser més necessari el
nostre treball, i fruit d’aquesta reﬂexió ens
hem adonat de les necessitats en les famílies amb ﬁlls de 6 a 16 anys.

Per algunes d’aquestes ja tenim el servei
de reforç educatiu que fem a Sant Pere i
Sant Pau (alumnes de primària) amb algunes activitats complementàries per a les
famílies, però a banda, ens plantegem iniciar un projecte nou que hem anomenat
Brúixola per a adolescents i joves de la
ESO.
Es tracta d’un espai socioeducatiu que
pretén guiar i ajudar a fer camí als adolescents, tot donant suport amb un servei de
reforç educatiu, cobrir l’àpat del migdia, i
complementar-ho amb altres activitats de
lleure.
En això ens hem posat a treballar per a tenir-ho a punt de cara
al mes de setembre,
i ja hi ha un nombre
suﬁcient de famílies
i d’adolescents per a
començar-lo, tot i
que anem fent córrer la veu per a arribar a d’altres que ho
puguin necessitar. També ens hem posat
a treballar per a trobar el professional que
acompanyi aquest servei i els espais que
necessitarem per a fer-lo.
Ni aquest projecte de materno-infantil que
ara es clou, ni el projecte brúixola que volem començar aquest proper curs no són
possibles sense la generositat i bona voluntat de no només dels professionals que
els atenen i acompanyen sinó de tots els
voluntaris que hi ha participat i dels que
puguin ajudar-nos en aquest nou projecte.
Per a ells, l’agraïment de tots.
Un dels trets distintius de la manera de fer
de Càritas és ser una Església i unes parròquies que volen estar atentes a la realitat i que no només allarguen la ma a
aquells que no tenen el necessari per a
viure dignament sinó que vol treballar perquè aquests infants i joves s’obrin pas en
el present i col·laborin en una societat més
justa i inclusiva de totes les persones.
Josep Torrente Bruna
rector

TROBADES SIKEM. Els dilluns al vespre del mes de
juliol, al peu del campanar.
La primera el dilluns 2 de juliol, amb el títol: Una trobada amb els qui viuen al
carrer... els sensellar, a càrrec de Míriam Sanjosé. El
dilluns 11 la segona serà a
càrrec de Maria bargalló de
Justícia i Pau: Si cuides el
planeta combats la pobresa: ecoparròquies.
HORARIS D’ESTIU. Aquest diumenge ja és dia 1 de juliol, i per

això comença l’horari d’estiu.
Se suprimeixen els diumenges les misses de 12.15h a sant Jordi
i de 12.30h a sant Pere i sant Pau.
Durant els mesos de juliol i agost se suprimeixen les misses
del vespre dels dies laborables (de dilluns a divendres) a Sant
Pere i sant Pau, Sant Jordi i la MD de la Mercè.
Se suprimeix la missa diària a la capella de la MD del Carme
fins el dia que es reprenguin les classes el mes de setembre.
També es redueix l’atenció al despatx de sant Pere i sant Pau
(dilluns de 18.00h a 20.00h i divendres de 10.00h a 12.00h) i a
la MD de la Mercè (dimarts 3 i 12 de juliol, i si hi ha alguna qüestió urgent abans del setembre, trucant al telèfon de la parròquia que hi ha al peu).
ASSOCIACIÓ DE LA MD DE MONTSERRAT. Sopar de les sòcies

JUNTA DE CÀRITAS. El dilluns 9 de juliol a les 17.00h.
CELEBRACIÓ DE LA MD DEL CARME. Serà el dilluns 16 a les
18.30h a la capella de l’escola. S’escauen els 50 anys de la
imatge de la Mare de Déu que presideix la capella.
ATENCIÓ DE CÀRITAS DIOCESANA I CPS FRANCESC PALAU.

Durant aquest mes de juliol es mantindrà l’atenció a Càritas
els dimecres de 10.00h a 12.00h i del Centre de Promoció social
Francesc Palau els dimecres. L’agost faran vacances i es reprendrà l’atenció el setembre (4 de setembre Francesc Palau i
5 de setembre Càritas).
CAMPANYA ECONÒMICA DE CORPUS-ROMERIA-SANT PERE I
SANT PAU. Per ajudar a finançar les despeses extraordinàries

de la parròquia en motiu d’aquestes celebracions, posem a disposició de tothom uns sobres per ajudar-nos econòmicament.
CENTRE D’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Colònies d’estiu

des del divendres 20 de juliol fins el diumenge 29 de juliol a la
casa de Colònies l’Aldric, a Romanyà de la Selva (municipi de
santa Cristina d’Aro). És un torn obert (s’hi poden afegir infants que no venen habitualment a l’esplai) i les inscripcions
es tancaran el 30 de juny. També la ruta pels més grans de
l’esplai, que marxarà el divendres 20 de juliol i tornaran dos
dies després que les colònies, el 31 de juliol. Enguany de Pamplona a Donosti.
EL FULL TAMBÉ FA VACANCES. En aquest full hi hem posat to-

tes les activitats del mes de juliol. El proper full el publicarem
el 5 d’agost amb les coses pròpies de l’agost, i reprendrem el
ritme setmanal el diumenge 2 de setembre.

el proper dimarts 3 de juliol a les 21.00h.

José BERMÚDEZ LÓPEZ (63), Gertrudis PUIG BUSQUETS (91), Antonia MOLINOS GÓMEZ (90)

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 30. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.

PASCUAL, Maria PUGÉS MARÍN, Antonia VICENTE JEREZ, Antonia MOLINOS GÓMEZ, Agustín VACAS SOTO, Lupiano ARIAS
MACÍAS, Carmen JURADO CANTERO, Javier GARRIDO ALONSO.

DIUMENGE 1. 9.00h. Ana DEL MORAL.

DISSABTE 7. 20.00h. Ovidio CANO, famílies TORRES-LLAURADÓ

DIMARTS 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL.

DIUMENGE 8. 9.00h. Ana DEL MORAL, Sergi PEJOAN, Joan
MARTÍ, Albert ROVIRA.

DIVENDRES 6. 20.00h. MISSA DE DIFUNTS. Consuelo SÁNCHEZ
GUIJARRO, Carlos SABARICH MORANT, Francisco LÓPEZ ESPINOSA, Ecilda TORONDEL MORENO, Carmen TERRÓN ORTÍZ,
Francisco MUÑOZ MARTÍN, Enrique COMAS VIDAL, Manuel VIGO
ALGAR, Antonio-Alfonso CÓRDOBA JIMÉNEZ, Manuel TORRES

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 1. 11.00h. fam. RUIZ PRATS, José Luis MORATIEL,
fam. MORATIEL YAGÜE.
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