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DURANT LA SETMANA DEL  7 AL 13 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 7: Ramon Sánchez Còrdova. Dimarts, 
8: a la Mare de Déu; Ramon Ferroni Bosch. 
Dimecres,  9: Consol Sánchez Pérez. Dijous, 
10: a sant Josep. Divendres, 11: Dalmau de 
Ciurana. Dissabte, 12: dif. fam. Turon-Puig.   
Diumenge, 13: dif. fam. Quintanas; Mn. Lluís 
Mitjà; Josep Custal. Montserrat Bofill Mitjà i 
Narcís Mas Martí. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 7 AL 13 DE 
SETEMBRE, PREGAREM A SANT PAU: 
Dissabte, 12: Joan Turbau. 
Diumenge, 13:  en acció de gràcies. 

 

 

 

Recordem que a la parròquia de sant 
Josep, cada primer diumenge de mes 
les col·lectes de totes les misses seran 
destinades a pagar les obres de la 
reforma del presbiteri i la capella.  
 
Agraïm la vostra aportació, i esperem 
donatius per aquesta finalitat! 
 

Preparen el seu casament... 

l'Aniol Llorens i Viñolas amb la Maria 

Barceló i Aubets, ambdós de la parròquia 

de sant Josep. 
 

 

 

 

No cal témer 
 
Temia estar sol, 
fins que vaig aprendre a voler-me a mi mateix. 
 
Temia fracassar, 
fins que em vaig adonar que únicament  
fracasso si no ho intento. 
 
Temia el que la gent opinés de mi, 
fins que em vaig adonar que de totes maneres 
opinarien del mi. 
 
Temia que em rebutgessin, 
fins que vaig entendre que devia tenir  
fe en mi mateix. 
 
Temia al dolor, 
fins que vaig aprendre que aquest  
és necessari per créixer. 
 
Temia a la veritat, 
fins que vaig descobrir la lletjor de les mentides. 
 
Temia a la mort, 
fins que vaig aprendre que no és el final, 
sinó més aviat el començament. 
 
Temia a l'odi, 
fins que em vaig adonar que no és altra cosa  
més que ignorància. 
 
Temia al ridícul, 
fins que vaig aprendre a riure de mi mateix. 
 
Temia fer-me vell, 
fins que vaig comprendre que guanyava  
saviesa dia a dia. 
 
Temia al passat, 
fins que vaig comprendre que no podia  
ferir-me més. 
 
Temia a la foscor, 
fins que vaig veure la bellesa  
de la llum d'una estrella. 
 
Temia al canvi, 
fins que vaig veure que encara  
la papallona més bella 
necessitava passar per una metamorfosi  
abans de volar. 
 
Fem que les nostres vides cada dia 
tinguin mes vida i si ens vam sentir defallir 
no oblidem que al final sempre  
hi ha alguna cosa més. 
 
Jenny Gaytán 
 



Un temps diferent d'estiu... 
 

En aquest dies hem donat per 
acabades les activitats d'estiu de la 
parròquia -la parròquia no tanca ni 
fa vacances!- en aquest temps 

"diferent", d'aquesta "normalitat" 
forçada que ens toca viure. La 
pandèmia del Covid-19 ha 
modificat la manera de fer les 
activitats, però s'han pogut 
realitzar amb la participació més 
reduïda, canviant dinàmiques per 
guardar les distàncies de seguretat 
i amb les mesures higièniques 
recomanades. En definitiva, amb 
les prevencions pròpies d'aquest 
temps que vivim. 
 

A sant Josep durant el mes de 
Juliol s'han fet 3 torns de colònies 
a la nostra casa de Sant Aniol de 

Finestres; el grup de Trau ha anat 
de campaments a la Farga de 
l'Olivet, a Maçanet de Cabrenys. 
Els grups de projectes han anat de 
ruta durant el mes d'agost, els 
d'Indi al Canigó, els de Rubí han 
pujat al Bestracà i han fet ruta per 
l'Alta Garrotxa, els de Taronja han 
anat als llacs de Carançà, i els de 
Blanc han fet la ruta de comiat al 
Mont Perdut, a Osca. En total hi 
han participat 150 infants i 
adolescents, acompanyats per 35 
monitors en aquestes activitats. 
 

A sant Pau han estat de colònies 
durant el mes de juliol als Arcs de 

Santa Pau 2 grups, i un grup a la 
casa de Sant Martí de Llémena. El 
grup de Llevant ha fet un 
campament/colònies a Sant Martí 
del Llémena, i els de Ponent han fet 
campaments a l’Albera. Hi han 
participat 120 infants i 
adolescents, amb la implicació de 
30 monitors de l'esplai. 

Tot això vol dir esforç i dedicació 
per part dels monitors, i més en 
aquest any que hem hagut de 
modificar protocols, garantir 
distàncies de seguretat i activitats, 

és d'agrair la seva voluntat i servei 
en l'educació en el lleure, molt 
sovint no prou reconeguda ni 
suficientment valorada... Així  
mateix cal donar les gràcies als 
pares i mares d'aquests infants i 
adolescents, per la confiança que 
ens han demostrat en aquests 
moments d'incertesa i de temors 
pels brots que hem viscut durant 
tot l'estiu.  
 

Certament que no ha estat fàcil 
l'organització en aquest any 
"diferent"; els canvis constants de 
protocols, la inseguretat pel que pot 
passar, la pressió social i mediàtica 

han rondat en tot moment 
l'adequat desenvolupament de les 
activitats; però creiem que si hi 
havia un any que aquestes s'havien 
de fer era aquest, per garantir 
aquesta "normalitat" i fer possible 
que el lleure i l'esplai arribi als 
infant i adolescents, que han estat 
prou castigats durant tota aquesta 
pandèmia. 
 

Amb aquestes línies vull deixar 
constància -tant a nivell personal 
com de parròquia- de tota la tasca i 
dedicació -temps i paciència- dels 
monitors que hi han esmerçat 

moltes energies, imaginació i 
compromís per fer possible un any 
més les activitats d'estiu, tenint en 
compte la complexa situació que 
vivim, i les incerteses que patim. 
Moltes gràcies i bona feina pel nou 
curs que ara comença! 
 

 Jordi Reixach i Masachs 
 Girona, 6 de setembre de 2020. 


