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A Figueres hi ha el Centre Penitenciari Puig de les
Basses, que substitueix les antigues presons de Fi-
gueres i Girona. Es va posar en funcionament el juny de
2014, preparat per acollir 1.174 interns, amb una
ocupació mitjana de 710.

El Puig de les Basses és un centre majoritàriament per a
homes penats adults, tot i que també disposa d’un mòdul
de dones i un d’Infermeria. Al Centre de Figueres, atesa
la seva situació propera a la frontera, hi ha un
percentatge molt elevat d’interns estrangers: magribins,
d’Amèrica llatina o de l’Europa de l’Est, molts dels quals
hi estan amb caràcter preventiu (en alguns mòduls
aquest percentatge d’estrangers supera el 80%).

Atenció religiosa.– L’assistència religiosa en els centres
penitenciaris la porten a terme un petit equip de
voluntaris i voluntàries, actualment són 10, entre els
quals hi ha dos preveres (enviats pel Bisbe), per atendre
la població penitenciària sobretot en les seves
necessitats espirituals. Sense fer diferències entre els
presos, l’orientació bàsica del nostre servei està
adreçada als catòlics. Per això oferim un grup d’oració, la
Santa Missa i formació religiosa, i acompanyament en la
iniciació cristiana. A les activitats d’atenció religiosa
s’atenen unes 70 persones al llarg de l’any; algunes

participen amb molta constància i altres de manera
ocasional.

Aquest temps de pandèmia també ens ha afectat
l’atenció religiosa a la presó i s’han buscat maneres per
mantenir el contacte.

Servei i ajuda als presos.- L’equip de voluntaris de la
diòcesi, amb la deguda formació, està obert a tota la
població penitenciària, sigui quina sigui la seva religió o
si no en tenen cap. Escoltar els detinguts és una actitud
essencial en les nostres intervencions. Tenim també una
relació de col·laboració amb el personal que treballa al
Centre.

La Pastoral Penitenciària manté una coordinació amb
Càritas, que té projectes d’ajuda als presos, com és un
pis d’acolliment en sortides de permís, i amb altres
entitats cristianes.

La Delegació Diocesana al servei de la població pe-
nitenciària està vinculada amb les altres delegacions a
nivell de Catalunya i d’Espanya. Hi ha trobades amb
representants de les diòcesis per a compartir
l’experiència i fer projectes de futur comuns.

Mn. Pere-Lluís Aymerich, capellà de la presó
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Pensament de la setmana

“Amics són els que en les prosperitats
venen quan són cridats i en les adversitats

venen sense ser cridats”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE XXVII DURANT L’ANY

“L’home deixa el pare i la mare per
unir-se a la seva esposa, i, des
d’aquell moment, ells dos formen

una sola família”.
(Del llibre del Gènesi)

“Allò que Déu ha unit,
l’home no ho pot separar”.

(De l’evangeli segons sant Marc)

Testimoni de la setmana

SANT FRANCESC D’ASSÍS

En un temps de violència, de culte al
diner i de fe relaxada, va néixer Fran-
cesc a Assís el 1182. Als 25 anys
deixa la casa paterna, renunciant a
tots els seus avantatges i es consagra
a Déu en una vida de màxima pobresa
i de joiosa simplicitat. Es dedica a viure la lloança i
la confiança plena en Déu i la seva configuració
personal amb el Crist. Sent la crida de Déu a
reformar l’Església, i comença la tasca de
predicació i anunci de l’Evangeli, a la qual s’uneixen
un grup de deixebles. Amb ells inicia l’orde dels
framenors (anomenats després franciscans). Amb
Santa Clara, Francesc fundarà l’orde de les
Clarisses. Francesc morí l’any 1226. És patró del
medi ambient, dels animals, d’Itàlia...



COMENÇA LA CATEQUESI
Aquesta setmana comencen les sessions de
Catequesi del nou curs a les diferents parròquies,
amb les degudes prevencions sanitàries.
Els qui encara no s’hagin inscrit poden fer-ho a
les parròquies, a hores de despatx, o de forma
telemàtica a través de:
http://parroquiesfigueres.blogspot.com/

Catequesi de Confirmació.– Els joves a partir de 2n
i 3r d’ESO i més grans, si han fet la Primera
Comunió, es poden inscriure a la catequesi de
Confirmació, que començarà aquestmes d’octubre.

ROMERIA DE FIGUERES AL MONT
Aquest dissabte, 2 d’octubre, s’ha fet la romeria de
Figueres al santuari de la Mare de Déu del Mont.

CÀRITAS
Càritas de l’Alt Empordà Interior, a Figueres,
necessita voluntariat jove per programes com el
rober, el CDA i d’altres. També agrairà que es
portin al rober sabates d’home i roba infantil i
juvenil, tot en bon estat. Contacte: 972 504152.

DIUMENGE, IX MISSA SOBRE L’EMPORDÀ
La IX Missa sobre l’Empordà tindrà lloc, si Déu
vol, diumenge que ve, dia 10, a les 5 de la tarda,

al lloc habitual, a la falda del Castell de Sant
Ferran, prop del circuit dels Arcs. L’accés en
cotxe és per la carretera de Llers; estarà indicat
el trencant.

El tema de la Missa d’aquest any serà sobre la
pandèmia, amb el títol “CONTAGIEM-NOS DE
TENDRESA”, Pels més afectats per la
pandèmia. Hi haurà el testimoniatge de
persones relacionades amb el món sanitari
que ens explicaran la seva experiència. La
col·lecta que es reculli anirà destinada a
Càritas, per ajudar les famílies més
damnificades. Aquesta Missa és per totes les
parròquies de l’Alt Empordà. Procurem
participar-hi, és una experiència única! Les
persones que no disposin de vehicle per
desplaçar-se poden posar-se d’acord amb
d’altres per anar junts.

CONFESSIONS
Les persones que vulguin confessar, rebre el
sagrament de la Penitència, només ho han de
demanar, i es pot fer en hores de despatx a Sant
Pere o a la Immaculada, o bé abans o després de
les misses, sempre que sigui possible.
Personalment al mossèn o als telèfons 972 500
325 i 972 502 445.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

EL CONCILI DE JERUSALEM

Al Concili de Jerusalem, entorn de l’any 50, es va
acordar que els pagans o gentils es podien fer
cristians lliurement respectant, a més de la llei
natural i els deu manaments de Moisès, algunes
normes de convivència amb els cristians d’origen
jueu. Així es va fer un gran pas: es va veure que la
fe en Jesucrist pot trencar les barreres culturals,
racials i religioses.

Davant dels qui deien que calia circumcidar els
pagans, Pere els va dir: “Sabeu que Déu em va
escollir d’entre vosaltres perquè els pagans
sentissin dels meus llavis la paraula de l’evangeli i
creguesssin. Déu, que coneix el fons dels cors, ha
testimoniat a favor d’ells donant-los l’Esperit Sant
igual que a nosaltres, sense fer cap diferència entre
nosaltres i ells, un cop ha purificat els seus cors per
la fe… Tant nosaltres com ells som salvats només
per la gràcia de Jesús, el Senyor” (Fets 15, 7-9).

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISME
Dia 26 de setembre:
Blanca Puy Cuadrado, filla de Javier i de Marta.

-----------------
INTENCIONS DEL SANT PARE -

MES D’OCTUBRE

–Deixebles missioners.– Preguem perquè cada
batejat participi en l’evangelització i estigui
disponible per a la missió, a través d’un testimoni
de vida que tingui el gust de l’Evangeli.

–Pels malalts i moribunds, perquè, unint el seu
sofriment a la creu del Senyor, trobin alleujament
i consol, i respecte a la seva vida i dignitat fins al
final dels seus dies.

OCTUBRE, MES MISIONERO

El mundo necesita el amor de Dios, encontrar a
Cristo. Por eso una Iglesia auténticamente
eucarística es una Iglesia misionera. No podemos
reservar al Señor para nosotros mismos. Hay que
anunciarlo


