
Iniciem la primera reunió del curs després d’un 
llarg parèntesi degut a la pandèmia. El consell ha 
estat més d’un any sense reunir-se.

Es fa la pregària i comença la reunió seguint l’or-
dre del dia.

QÜESTIONS PRÈVIES

• Mn. Nadal informa que en l’última revisió de 
les teulades i baixants es va detectar que en 
la cúpula de l’església hi havia algunes llan-
tes (com unes bigues que aguanten les teu-
les) que s’havien de canviar. Immediatament 
es va posar en contacte amb els arquitectes 
Xavier Sauquet i Santi Vea, membres de la 
nostra parròquia, que han elaborat un infor-
me per presentar a l’ajuntament per tal que 
doni consentiment per iniciar les obres. Re-
cordem que l’església i el campanar estan 
considerats com a monument d’interès local 
i ens cal el seu permís. Aquest informe tam-
bé cal presentar-lo al Bisbat. Un cop apro-
vat es començaran, amb caràcter imminent, 
les obres, que tindran una certa difi cultat, 
doncs cal posar una bastida a l’entorn de 
la cúpula i entrar-la per l’interior de l’edifi ci. 
Sembla que el cost serà d’uns 48.000 eu-
ros; es faran les gestions pertinents per ob-
tenir ajudes del Bisbat, de l’ajuntament i de 
la Diputació que cada any té destinada una 
quantitat de diners per arranjament d’edifi cis 
religiosos.

• Mn. Nadal pregunta al consell què fer amb el 
dinar del dia de la Puríssima. Per votació es 

decideix tirar-lo endavant. S’obrirà una llista 
d’inscripció a primers de novembre. Les per-
sones que s’apuntin hauran de pagar ja el 
dinar. En cas de que s’hagués de suspendre, 
la parròquia garanteix tornar els diners. Sem-
bla important per a tots fer-lo encara que si-
guin poques persones per tal d’anar donant 
normalitat. Evidentment es parlarà amb l’Ur-
pí per tal que ens expliquin les mesures anti-
covid que apliquen i es faran arribar a tots els 
feligresos mitjançant el Portaveu.

• Hi ha una persona interessada en fer una 
exposició sobre els sense sostre al patí de 
Via Massagué. L’exposició seria els dies 6 de 
novembre i l’11 de desembre. 

INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS

JOGUINES. Ja han començat el curs. Degut a 
la pandèmia tenen moltes joguines acumulades.

El dia 27 de novembre es muntaran les parade-
tes de joguines i contes infantils i juvenils a Via 
Massagué.
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Las comissió donarà joguines a Càritas per tal 
que les puguin vendre a les botigues de Saba-
dell (Ca n’Orich i Creu de Barberà). Els diners, 
evidentment quedaran a Càritas.

ARXIU-MUSEU. El dia de la Puríssima s’inau-
gurarà l’exposició de pintures i esbossos de Fi-
del Trias al Cor i una vitrina amb partitures del 
Beat Àngel Rodamilans; és una vitrina que havia 
quedat amagada darrera uns cortinatges.

El calendari d’aquest any serà d’escriptori i
s’il·lustrarà, també, amb les pintures i esbossos 
de Fidel Trias.

Al tram d’escales que puja al campar hi han pen-
jat els cartells de la representació de Ponç Pilat.

Ens comenten que va venir el secretari dels 
campaners de Catalunya que està fent un es-
tudi d’investigació per veure les campanes del 
nostre campanar que daten del 1941.

VIDA CREIXENT. Al grup de vida creixent 
s’hi han incorporat algunes persones del grup 
d’Antics Joves ja que eren pocs en les reunions 
i de moment han decidit aturar-les.

ECONOMIA. A 30 de setembre es comptabi-
litza un 11% més d’ingressos que el 2019. Els 
ingressos per bosses estan estabilitzats. En les 
col·lectes manades (Seminari, Càritas, Mans 
Unides, Germanor, etc.) hi ha hagut un incre-
ment d’un 60 % més que l’any passat.

ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA. El grup 
queda dissolt. Avui s’acomiada del consell el 
seu portaveu Josep Romero.

CATEQUESI FAMILIAR. S’han inscrit 15 in-
fants.

Dissabte 2 d’octubre es va fer l’inici de curs al 
Santuari de la Mare de Déu de la Salut que va 
comptar amb l’animació i cants de Jaume Bus-
soms.

Han recuperat les reunions de pares presencials 
i les misses familiars tornen a ser conjuntes amb 
els nens i nenes del col·legi Sagrada Família.

GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Les Colònies 
d’estiu van anar molt bé, no van tenir cap cas 
de Covid. Mn. Joan va pujar a dir la missa que 
va ser molt amena.

Aquest any celebren el 45è aniversari amb acti-
vitats especials.

L’esplai comença el 16 d’octubre. Aquest curs 
són 154 infants i 28 monitors titulats.

Els dies 30 i 31 d’octubre vendran castanyes a 
Via Massagué.

El 27 de novembre faran la gravació dels dife-
rents himnes del grup d’esplai; aquesta és una 
activitat commemorativa.

El 18 de desembre tanquen el primer trimestre.

GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAI-
ZÉ. Darrerament ha pujat la participació a la 
pregària del dimecres. El curs passat havien de 
celebrar el 20è aniversari, però no va ser pos-
sible per la Covid-19, per això el dia 12 de no-
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vembre celebraran els 20+1a les 8 del vespre a 
l’església.

CATEQUESI DE JOVES. En aquest moment la 
parròquia compta amb tres catequistes l’Aina, 
la Mercè Biosca i el Marc. No són massa opti-
mistes perquè hi ha pocs joves. Ens aniran infor-
mant en properes reunions.

CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Tindran la primera 
reunió presencial el dia 3 de novembre, a 2/4 de 
7 de la tarda i veuran què poden fer ja que amb 
la pandèmia no està permès que visitin els avis 
i àvies ni tampoc poden anar a les residències a 
fer activitats.

FE I CULTURA. La comissió s’ha tornat a reunir 
i té previstes algunes activitats per aquest primer 
trimestre, sempre tenint en compte les mesures 
sanitàries.

PRECS I PREGUNTES

Confi rmacions. El dia 16 d’octubre es confi rmen 
6 adults que tenen com a catequista l’Albert 
Garcia i el dia 29 de gener alguns joves del grup 
que porta la Mercè Biosca.

Es reparteixen talonaris de loteria nacional i de 
la Grossa entre els membres del consell per tal 
que n’ajudin a vendre. De la loteria nacional es 
juguen 5.000 € i de la Grossa 1.800.

CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

El consell queda convocat per dimarts 9 de no-
vembre, a les 6 de la tarda.

COMPTES PARROQUIALS
Acumulat anual fins a final del 3er trimestre

Manteniment parroquial

Fons parroquial Ingressos Despeses

Col·lecta bosses 16.406,00  16.406,00  

Subscripcions i donatius 29.123,00  29.123,00  

Faristol 3.493,00  3.493,00  

Catequesi 1.768,00  1.768,00  

Cera 2.278,00  2.278,00  

Portaveu i full dominical 1.098,00  1.098,00  

Arrendaments 3.600,00  3.600,00  

Bústies 4.178,00  4.178,00  

Diversos 2.130,00  2.130,00  

Total ingressos 64.074,00  64.074,00  

Compres

Material culte 1.326,00  

Cera 1.833,00  

Full dominical 1.170,00

Taxes 304,00  

Reparacions 1.642,00  

Aigua, gas i electricitat 7.792,00  

Material despatx 1.010,00  

Telèfon 630,00  

Manteniment ascensor 1.347,00  

Neteja 5.216,00  

Conserge 12.316,00  

Portaveu 3.046,00  

Diversos 1.176,00  

Fons comú diocesà 18.659,00  

Total despeses 57.467,00  

Romanent 6.607,00  

Càritas parroquial

Bústies i donatius 12.811,00

Beques 250,00

Ajudes familiars 10.441,00

Ajut Parròquies 600,00

Fruita 1.404,00

Medicaments Veneçuela 1.200,00

Ajuda farmàcia 229,00

Diversos 34,00

Totals 12.811,00 14.158,00

Dèficit -1.347,00  

Obres majors

Entrades 25.421,00

Despeses 38.449,00

Dèficit 13.028,00

Col·lectes manades

Recaptat i enviat 5.783,00



REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 25, a 
les 7 de la tarda reunió del grup Sant Mateu i el 
mateix dia a les 8 del vespre amb el grup Sant 
Marc.

CATEQUESI FAMILIAR. Dilluns 25, a les 9 del 
vespre, reunió amb els pares de primer curs.

VIDA CREIXENT. Es convida a totes les per-
sones grans de la parròquia a participar en les 
trobades mensuals d’aquest curs. Seguirem el 
temari juntament amb tots els bisbats de Ca-
talunya sobre L’harmonia de la teva vida. Cada 
mes, acompanyats de l’escala musical i guiats 
per la monja benedictina Conxa Adell, podrem 
anar alimentant la nostra fe. La propera trobada 
serà el dia dimarts dia 26 d’octubre, de 6 a 7 
de la tarda. Ens acompanyarà el nostre consiliari 
Mn. Jordi Sotorra.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Divendres 
12 de novembre,a les 8 del vespre, pregària 
commemorativa a la parròquia de la Puríssima 
dels 21 anys de pregàries. Us hi esperem!
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY. Missa 
de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, 
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 8 del vespre.

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

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

Mc 10, 46-52

La teva fe t’ha salvat.


