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Assemblea de Catequistes
Els passats dimecres 16 i 23 de maig, a ¾ de 9 del vespre, hi va haver una reunió dels
catequistes dels cursos: primer, segon i tercer de la catequesi d’infants, Confirmació
i Catequesi Especial. La finalitat de la reunió era analitzar i posar-nos d’acord sobre
unes propostes de cara els propers cursos. A continuació trobareu el que es va dir:
• Donar importància al moment de la inscripció. Fer-la sense presses explicant
la finalitat de la catequesi en general, de la catequesi d’infants, el lloc de la
Primera Comunió dins el projecte catequètic de 4-5 anys; el paper dels pares,
que veiem imprescindible per l’edat dels infants que vénen a catequesi, el
funcionament...
• Mantenir l’edat del segon curs de primària com el moment de començar la catequesi d’infants. Tot i
acollir evidentment nens i nenes més grans.
• El dia de la setmana que es farà la catequesi serà el mateix durant el tres primers cursos. I els infants
tindran les mateixes catequistes cada curs. Concretament el curs 2012-2013: primer curs: dijous //
segon curs: dimarts // tercer curs: dimecres. No es concretà el dia dels altres cursos (quart, cinquè i
Confirmació)
• Continuar fent les reunions de catequistes amb el mossèn cada setmana, en acabar la sessió de
catequesi amb els infants.
• Pel que fa al material, a més del Catecisme i el Quadern, s’acordà continuar donant una Bíblia
Infantil al primer curs, i el Nou Testament al segon. I continuar fent l’agenda del curs.
• No es veu clar celebrar una Missa Familiar, de tant en tant. Cal insistir en la participació setmanal en
l’eucaristia del diumenge.
• La proposta que la missa de la una del migdia sigui bilingüe ja que hi ha nens i nenes que han
demanat i fan la catequesi en català, va ser molt discutida. Per una banda és una decisió que pertoca
més al Consell Parroquial. Per l’altra banda hi ha moltes persones que vénen a missa a aquesta hora
no perquè els vagi més bé l’hora sinó perquè és en castellà. També es digué que així com hi ha una
atenció als infants en aquesta missa també n’hi podria haver a la de 2/4 de 12.
• D’acord en fer una reunió de pares al mes, en petits grups, més llarga que actualment i oferint
diferents horaris tenint en compte les possibilitats de cada família.
• D’acord en fer una reunió de catequistes un cop al trimestre. I fer algun curset de formació, si no és
possible participar de la formació que es fa a nivell arxiprestal.
• D’acord en buscar persones preparades entre els pares i mares dels nens i nenes que vénen a
catequesi perquè facin de catequista. Si cal se’ls podria fer un curset d’iniciació.
Es tractaren també altres temes menors i es féu una revisió del curs actual, diferent degut al canvi de
mossens de la parròquia.
10 de junio: Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
A las 11,30h: Misa de fin de curso de la catequesis de niños, Confirmación y Especial.
Al terminar la eucaristía, piscolabis en el patio de La Salle.
A las 19,00h: En la capilla, Exposición del Santísimo, Oración y Bendición.
El acto eucarístico terminará a las 19,45h

AFAP (Associació de Famílies per a l’Ajuda al Poliomielític)
Continuant la secció del Full Informatiu dedicada a presentar les diferents entitats del barri i de la
parròquia, oferim un resum de la presentació que d’AFAC ens fa Carles Perapoch, el seu actual president
de la junta directiva.
L’Associació de Famílies per a l’Ajuda al Poliomielític (A.F.A.P.),
és una entitat sense ànim de lucre que es constitueix el 20 d’abril de 1963
per atendre les necessitats de les persones amb discapacitat física. Amb data
20 de febrer de 1979, és declarada pel Consell de Ministres com a Entitat
d’Utilitat Pública.
L’objectiu inicial d’aquesta Associació és el de reunir persones
amb fills que pateixen la malaltia de la poliomielitis i a partir d’aquí crear
un servei voluntari de transport mitjançant vehicles particulars que
permetin desplaçar als infants amb discapacitat a les seves escoles, sessions
de recuperació, etc.
Amb el pas del temps els associats detecten la necessitat d’ampliar el servei i en aquesta línia s’obra
una escola taller l’any 1972 amb la finalitat de preparar aquests joves amb discapacitat i que puguin accedir
al món laboral.
Així doncs, alguns dels infants que l’any 1963 són acompanyats per membres de l’Associació en la
realització de les seves activitats i que més endavant fan ús de l’escola taller per la seva formació,
aconsegueixen anar-se incorporant al món laboral. La resta continuen la seva formació acadèmica.
De mica en mica, es detecten noves necessitats com ara el tema de l’habitatge. Per donar suport a
aquesta problemàtica es crea l’any 1976 la Llar Residència AFAP amb capacitat per a acollir a 20 persones
amb discapacitat física i amb necessitat de suport intermitent i/o limitat. Actualment pot presumir de ser
l’única Llar Residència per a persones amb discapacitat física de tot Catalunya que col·labora amb la
Generalitat.
L’actual Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya –testimoni al llarg
d’aquests anys del necessari increment de noves places de residència per a persones amb discapacitat físicapermet que anem creixent gràcies als seus ajuts i amb data 14 de febrer de 2012 signem contracte amb el
Consorci de Serveis Socials de Barcelona i inaugurarem 12 places més de servei residencial temporal o
permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport externs i/o generalitzat.
L’entitat acull un total de 32 persones amb discapacitat física repartides en dos centres. L’edifici on
es troben està situat al c/Manigua, 66 de Barcelona, al Districte de Sant Andreu i al Barri del Congrés.
Consta de 4 plantes, a la 2a hi ha el centre residencial Ma Teresa Serra i a la 3a i 4a planta hi ha la Llar
Residència AFAC.
Els qui hi viuen són persones amb discapacitat física, adults amb edats compreses entre els 18 i 65
anys, que no disposen de vivendes adaptades ni de recursos suficients i sovint amb un entorn social
desestructurat.

Colònies d’estiu
No totes les famílies que volen que els seus fills hi vagin poden permetre’s pagar el
petit plus econòmic que representa la despesa de les colònies parroquials d’aquest any
(235€). Es desitja que tots els feligresos de la parròquia que puguin, ajudin a
subvencionar el cost econòmic que implica. Cap nen sense colònies!
Parròquia de Sant Pius X, c/ Cardenal Tedeschini, 52 · 08027 Barcelona · telf. 933 528 006 · url: www.santpiusx.net · email:
parroquia@santpiusx.net. MISSES: Feiners, dissabtes i vigílies: 9h i 20h. Diumenges: 9h, 11’30h, 13h í 20h.
CONFESSIONS: Dissabtes i vigílies, de les19,15 a les 19,45 – Diumenges i festes: de les 10,45 a les 11,15. I també a hores
convingudes. DESPATX PARROQUIAL: Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19,30h. ASSISTÈNCIA SOCIAL: Dimarts
de 18h a 20h.

