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Setembre 2020 

INICI DE CURS DE LA CATEQUESI ANY PASTORAL 2020/2021 

A tots els mossens, catequistes i agents de pastoral de les nostres parròquies i 
comunitats. 

Alguns ens heu anat fent consultes darrerament per veure com fer-ho per 
començar el curs de catequesi amb infants, adolescents, joves i adults. En aquest 
document hi trobareu algunes orientacions i recomanacions que creiem que 
poden ser útils de cara a la prevenció i gestió dels possibles contagis, així com per 
garantir la qualitat educativa de la proposta catequètica que oferim enmig 
d'aquesta situació. 

1. La primera opció que creiem que podem considerar és plantejar-nos el protocol 
per les inscripcions a la catequesi. Des de la Delegació us enviarem un formulari en 
pdf que les famílies podran omplir amb les dades. Aquest formulari es pot enviar per 
correu a les famílies que ja participaven de la catequesi i tenir-lo disponible a un 
espai web de la parròquia (juntament amb la notícia de l'obertura d'inscripcions) 
des d'on s'ho puguin descarregar aquelles famílies que s'incorporaran aquest curs. 

2. Caldrà un petit “pla de seguretat” de la parròquia pel que fa a com gestionem 
la pandèmia. És molt important realitzar l'acollida de les famílies i, si pot ser, fer una 
graella de cita prèvia per dedicar tot el temps necessari per acollir-les evitant 
l'aglomeració de persones fent cua mentre esperen ser atesos. 

3. Això comporta que les inscripcions segurament hauran de durar molts més dies 
que en altres anys ja que les famílies, a part de necessitar informació en relació a 
la proposta catequètica que els fem, necessitaran molta informació en relació a 
possibles variants relacionades amb la situació d'incertesa causada pels efectes de 
la COVID-19. 

4. Creiem que és prudent que l'inici de curs sigui una mica més tard del que ho 
fèiem normalment, per una banda per tal de donar temps a fer bé les inscripcions, 
també per preparar-nos bé de cara a les noves mesures a aplicar; tanmateix 
perquè a no pas poques parròquies durant els mesos de setembre, octubre estan 
previstes les comunions que no es van fer durant la Pasqua d’enguany i, finalment, 
per veure quina és l'evolució de la pandèmia després de les primeres setmanes 
d'obertura de les escoles. Per això proposem que la catequesi comenci a patir de 
la segona quinzena d'octubre o pel novembre. 

5. És possible que les mesures que hàgim d'aplicar s'assemblin molt a les que s'han 
dut a terme als casals d'estiu. Per això cal preveure que pot ser que els grups hagin 
de ser reduïts (10 com a màxin per cada catequista), que no es puguin barrejar 
grups de diferents escoles, que hagin de portar la mascareta sempre, que l'entrada 
i sortida hagi de ser esglaonada, que els pares hagin de signar una declaració auto-
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responsable, incorporar l'hàbit del rentat de mans a l'entrada (si pot ser millor amb 
sabó que amb gel hidroalcohòlic). 

6. Cal tenir en compte, també, l'edat avançada de la gran majoria dels/les nostres 
catequistes. Això fa que siguin població de risc. Cal que valorin amb molta llibertat 
(i comprensió per part nostre) si poden/volen continuar oferint aquest servei a la 
parròquia i, en el cas que decideixin no continuar, cal plantejar la possibilitat d'anar 
incorporant gent més jove (possiblement d'entre els pares i mares dels infants 
inscrits) amb el degut acompanyament i formació per tal de desenvolupar 
correctament la missió que se'ls encomana. 

7. Per altra banda, la implicació dels pares i mares forma part de la nostra aposta 
de model catequètic, ja que creiem que la catequesi només és efectiva amb el 
recolzament de la família. La situació actual fa que aquesta aposta sigui del tot 
irrenunciable i urgent ja que pot ser que durant el curs hi hagi períodes de 
confinament on només la família podrà garantir la continuïtat del procés. 

8. En el cas que algun grup dels nostres catequitzands hagi de passar algun període 
de confinament, estem elaborant un material complementari de suport per poder 
seguir telemàticament amb les sessions programades. 

9. Aquesta situació tan excepcional fa que sigui molt complicat programar 
activitats de cara al nou curs però, de totes formes, guardeu-vos a la vostra agenda 
les següents dates: 

• 19-21 de març de 2021: Jornades del SIC a Tarragona  

•Segurament sorgiran molts dubtes que ara mateix no podem preveure. En 
qualsevol cas no dubteu a contactar amb mi mateix ja sigui per correu electrònic 
delegaciocatequesi@bisbatterrassa.org o enviant un whatsapp directament al 
650513832. 

 

Mn. Santi Collell i l’Equip de la Delegació 
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