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VIDA DE LA COMUNITAT

JOGUINES I MÉS JOGUINES
Elvira Recasens
El joc és essencial i necessari pel desenvolupament cognitiu i emocional durant les diferents
etapes de la infància perquè estimula els sentits, la imaginació i la creativitat. És a través del
joc que nens i nenes interpreten rols, comparteixen, raonen, aprenen habilitats i regulen la
seva personalitat. Les joguines, necessàries en
la majoria de jocs, ajuden en la formulació de
conceptes i a la seva interiorització.
La Convenció dels Drets de l’Infant diu que tots
els nens i nenes tenen dret a gaudir del joc i les
joguines.
Sortosament a la parròquia comptem amb una
Comissió de Joguines formada per vuit voluntàries i una becària. Com a agraïment a totes
aquelles persones i entitats que fan possible
any rere any que la campanya sigui un èxit, la
comissió desitja donar a conèixer com funciona
i s’organitza a nivell intern. Joguines no només
treballa els mesos de novembre i desembre
sinó durant tot el curs de manera intensa i creativa.
Es troben cada dimecres al segon pis, on sempre ha estat el “taller” i l’espai de joguines, remodelat des de que hi ha la nova comissió. Un
espai obert a tothom que hi vulgui pujar per fer
aportacions o senzillament per veure i conèixer
aquest espai dedicat a fer créixer i mantenir les
il·lusions dels més petits de famílies desfavorides. Les voluntàries us rebran contentes i us
explicaran tot allò que vulgueu saber.
Darrerament la comissió insisteix molt en que

les joguines que es donen per Nadal siguin noves, però això no vol dir que no se’n recullin
de segona mà en bon estat ja que un objectiu
clar de les voluntàries és també el de reciclar i
amb aquest ànim des de fa dos anys a finals
de novembre és munta la fira de joguines a Via
Massagué; una activitat que gaudeix d’un gran
èxit de vendes. Els diners que es recapten van
íntegrament a Càritas parroquial. Un altre destí
de les joguines de segona mà són les que es
donen durant el curs per algun infant que celebri sant o aniversari, per exemple. Finalment

hi ha una bona part que es porten cap
a Àfrica Occidental (Burkina Faso) o al
Marroc a través de l’associació Il·lusions
Solidàries que també en distribueix per
tot Catalunya. Durant aquesta campanya Il·lusions Solidàries les ha repartit
sobretot al barri de La Mina de Barcelona i a L’Hospitalet de Llobregat.
La qüestió és que és recull un volum
considerable de joguines. Les noves per
estrenar es lliuren a la Creu Roja, entitat
que des de fa un temps demana com a
condició sine qua non que siguin per estrenar, cosa totalment lògica ja que tot
infant té dret a estrenar una joguina per
aquestes dates.
Seleccionar, classificar i restaurar joguines, emmagatzemar-les, fer difusió
de la campanya per diferents mitjans:
Diari Sabadell, Ràdio Sabadell, el Portaveu i a través de les xarxes de que
disposa la parròquia, Instagram, Facebook, també és tasca de les voluntàries.
En aquesta campanya s’han repartit,
més de 50 lots de joguines i 2.000 joguines noves.
Abans de Nadal l’escola Sagrada Família i l’Escola Tarrés vingueren a la parròquia a fer donació de joguines i van
ser rebudes per voluntàries i Mn. Joan
Nadal.
La Comissió us dóna les gràcies a tots
per fer possible aquesta tasca, especialment a les esmentades escoles,
Unió de Mares i a les empreses iMC
de Terrassa i Hermex de Sentmenat
i a tots aquells particulars que ja sigui
amb joguines o amb generoses aportacions en metàl·lic contribueixen a
que els somnis de molts infants es facin realitat i que pugin desenvolupar de
manera digna i correcta la seva creativitat.
La parròquia i Mn. Joan Nadal us animen a continuar endavant el vostre voluntariat.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge,
missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12 del
migdia i 9 del vespre.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ PER A
ADULTS. Dilluns dia 20, a 2/4 de 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

CATEQUESI FAMILIAR. Dilluns 20, a les 9 del
vespre, reunió amb pares de segon curs a l’auditori Mn. Joan Nonell.

RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns 20, a les
9 del vespre.

ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA. Dimecres 22, a 1/4 de 7 de la tarda, a la sala Sant
Jordi, trobada del grup.
VIDA CREIXENT. Reunió dijous 23, a les 6 de la
tarda. Oberta a tothom.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 23, a les 9 del vespre,
curs bíblic. Tema: L’Apocalipsi.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Les voluntàries es
reuniran dimecres dia 29, a les 7 de la tarda per
fer valoració del primer trimestre i per preparar
les activitats properes.
CONFERÈNCIA. Tema: Pobresa i marginació
al Vallès,a partir de l’informe Foesa. Tindrà lloc
dijous 30 de gener, a 2/4 de 8 del vespre a l’auditori Mn. Joan Nonell. Anirà a càrrec de Pilar
Taché, assistent social de Càritas Diocesana.
Organitza Fe i Cultura.
MISSA FUNERAL PER JAUME NADAL i GELABERT. Dissabte 1 de febrer, a 2/4 de 9 del vespre, se celebrarà a la parròquia de la Puríssima la
missa de funeral pel pare de Mn. Joan Nadal.
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