
DISSABTE, 13: 19.30: Pels amics: Miquel, Pitu, Josep Costa, 
Pere Gusi, Jaume Pi, Josep Montells, Josep Ribas i Julio. 
Bartomeu Compte Canalias (A.). Pura Martínez i Hilari Po-
més. Difunts família Jubany Arnau. Josep Maria Vilà Ruyra. 
Victorià Espigulé i família. 
 

DIUMENGE, 14 (CORPUS): 9.00: Ferran Pinto Puigbert, An-
tònia Pla Tossas. Esposos Julià i Pepeta. 12.00: Esposos Isi-
dro Escribano de Blas, Celestina Fernández Ochoa i família. 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 15: 19.30: Esposos Teresa Escarpenter Torrent i 
Josep Puig Casanovas. 
 

DIMARTS, 16: 19.30: Josep Maria Puigcortina. Josep Pruna 
Cortacans. Josep Llorens Nonell i Josep Llorens Vilà. 
 

DIMECRES, 17: 19.30: Àlex Ros Vidal i Josefina Vidal. Josep 
Costa Puig. Josep Rabassa Bota. 
 

DIJOUS, 18: 19.30: Josefina Oms Plandiura, Pepita Butiñà 
Giralt i Josep Giralt Roger. 
 

DIVENDRES, 19: 19.30: Fèlix Roca Ribas i Maria Piferrer Sa-
grera. 
 

DISSABTE, 20: 19.30: Joan Utset i Dolors Rabassa (A.). Au-
reli Aceña. Josep Maria Jubany Arnau. Família Tassi Magna-
ni. 
 

DIUMENGE, 21: 9.00: Ferran Pinto Pla, Josep Maria Pinto 
Pla. Lluïsa Baltrons Vieta i Ramon Cors Espígol. 12.00: Con-
cepció Gallart Garcia. Esposos Isidro Escribano de Blas i Ce-
lestina Fernández Ochoa i familia. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 22: 19.30: Àlex Ros Vidal i Josefina Vidal. 
 

DIMARTS, 23: 19.30: Intenció particular. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

NOTA: Els noms que apareixen en lletra cursiva corresponen a 
intencions encomanades per als dies del confinament. 

http://www.parroquiesdeblanes.org 
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CORPUS  
CHRISTI 

CÀRITAS DONA LA CARA 

La pandèmia causada pel Covid-19 ens 
ha enfonsat en una profunda crisi econò-
mica. S’han destruït molts llocs de treball 
i moltes famílies s’han quedat sense in-
gressos. Tots podem veure les llargues 
cues que es generen davant la seu de 
Càritas els dies en què es reparteixen 
aliments. 
 

La demanda d’aliments a Càritas Blanes 
s’ha incrementat un 63% durant els dar-
rers tres mesos. De fet, en aquests mo-
ments, l’únic servei que està funcionant 
és el d’Aliments, la resta continuen tan-
cats per causa del coronavirus. I és previ-
sible que en els propers mesos creixi el 
nombre d’usuaris. 
 

La memòria de Càritas Interparroquial de 
Blanes corresponent a l’any 2019 ens 
informa amb detall de la gestió realitzada 
pels seus 122 voluntaris, que col·laboren 
en tretze serveis diferents. 
 

Pel que fa a aliments, Càritas Blanes va 
recollir l’any passat 185 tones d’aliments, 
que van ser distribuïts en un total de 
13.210 lots. (Nacionalitat dels receptors: 
Espanya, 44%; Marroc, 15%; Gàmbia, 
11%; Rep. Dominicana, 2,61%...). 
 

El Servei d’Acollida va atendre 1.392 
persones. Les ajudes econòmiques a 
famílies (factures d’electricitat, gas, aigua, 
lloguers...) van assolir un muntant de 

48.302 euros. (Nacionalitat dels recep-
tors: Espanya, 51%; Marroc, 17%; Gàm-
bia, 8%; Itàlia, 3,33%...). 
 

En els altres serveis de Càritas es van 
atendre: 
 

–Rober: 4.510 persones. 
 

–Taller de costura i manualitats: 252 per-
sones. 
 

–Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural 
(TALC): 101 persones. 
 

–Taller “Aprenem jugant” (SIE): 15 alum-
nes. 
 

–Fem deures de secundària (SIE): 19 
alumnes. 
 

–Activitats extraescolars (beques per a 
casals d’estiu i colònies): 6 infants. 
 

–Ludoteca: 722 infants. 
 

–Oficina “papers”: 49 persones. 
 

–Programa TBC (en conveni amb el De-
partament de Justícia: treballs en benefici 
de la comunitat): 9 persones. 
 

–Servei d’Assessorament a Immigrants 
(SAI): 318 persones. 
 

–Assessorament per a Deutes Familiars: 
51 expedients i 747 consultes. 
(Nacionalitat de les persones ateses: 
Espanya, 56%; Gàmbia, 14%; Marroc, 
7%; Senegal, 4%; Romania, 3%...). 
 

 



DIFUNTS: 
6-VI: Joaquina Gil Berjano (89 anys). 
8-VI: Francisco (Paco) Cobos Moreno (60 anys). 
 

MISSES A LA PARRÒQUIA 
Els caps de setmana, seguim l’horari habitual: dissabte, 19.30h; 
diumenge, 9.00 i 12.00h.  
També es diu la missa dominical a la de la capella de l’Antiga 
(10.00 h) i a la capella del col·legi Santa Maria (11.30h). 
La missa a Sta. Anna de Quatre Vents no la recuperarem fins al 
mes de juliol. Igualment, la de l’Hospital St. Jaume. 
La missa dels dies feiners, de moment, se celebren totes a         
l’església parroquial (19.30h), inclòs el dimarts. No tenen lloc enca-
ra les celebracions de la Paraula a les 9.00 del matí. 
Quan cessi l’estat d’alarma revisarem els horaris. 
 

DESCONFINAMENT. FASE III 
Dilluns, 15 de juny, passem a la fase 3 de desconfinament. El canvi 
més rellevant en aquesta fase, pel que fa al culte, és que es podrà 
omplir l’església fins a un 75% de l’aforament.  
 

CATIFA A L’ESGLÉSIA 
Tot i que aquest any no s’han pogut fer les catifes pels carrers,    
l’Associació de Catifaires de Blanes ha tingut la gentilesa de fer-ne 
una de petita a l’interior de l’església. Moltes gràcies! 
 

En total, durant l’any 2019, els diversos ser-
veis de Càritas Blanes van atendre 24.748 
persones. 
 

Els 77% dels recursos econòmics que rep 
Càritas Interparroquial de Blanes són desti-
nats a ajudes directes als usuaris. La resta 
(23%) es dedica a: serveis informàtics, mate-
rial d’oficina, manteniment de l’edifici, asse-
gurança dels voluntaris i serveis centrals de 
Càritas Diocesana.  
 

Aprofito aquestes ratlles per agrair el servei 
desinteressat dels 122 voluntaris de la nostra 
Càritas i els vull animar en aquests moments 
difícils que estem passant, en què ajudar els 

qui passen necessitat pot suposar córrer un 
risc per a la pròpia salut. 
 

També vull agrair la generositat de tots els 
qui aporten recursos econòmics o en espècie 
en benefici de Càritas: particulars, empreses, 
entitats, Ajuntament de Blanes... (la llista 
detallada seria llarga). Sense la seva 
col·laboració no seria possible la feina dels 
voluntaris. 
 

La generositat i la solidaritat són el camí 
correcte per superar la pandèmia i les seves 
dures conseqüències. 
 

Enric Roura, rector. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

LLIBRE DEL CENTENARI 
És a la venda el llibre del centenari. Duu el títol de 700a. SANTA MA-

RIA DE BLANES (1319-2019).  
Cada exemplar es ven a 15 euros. Es poden aconseguir a la recto-
ria, els dimarts i dijous, de 20.00 a 21.00 h (i a hores convingudes 
trucant al 972 33 05 74). 
 
 

RECORDEM LES MESURES ANTICOVID-19 
 

–A l’església és obligatori dur mascareta.  
–La porta de l’església roman oberta en tot moment per tal que nin-

gú hagi de tocar cap pom ni maneta. 
En entrar a l’església, cal desinfectar-se les mans amb gel hidroal-

cohòlic. 
–És convenient mantenir posada la mascareta mentre duri la missa. 

(Només treure-la en el moment de combregar). 

–Cal mantenir sempre dins el possible la distància física entre per-

sones (1,5 metres). Per això només cap una persona a cada 

banc. 

–No hi haurà gest de pau. 

–Direm tots junts les paraules prèvies a la comunió i combregarem 

en silenci, sense guants i amb la mà. 

–No es repartirà cap paper de cants. El Full Parroquial amb el Su-

plement, es repartirà als qui ho desitgin en sortir de l’església. 

–La col·lecta té lloc al final de la missa, a la porta de sortida. 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 434,00 Cera 290,40

Llibres i revistes 70,00 Publicacions i subscrip. 122,80

Full Parroquial 281,50 Flors 100,00

Donatius diversos 430,00 Act. pastorals 30,83

Col·lectes ordinàries 1.293,35 Oficina i telèfon 133,34

Quotes Germanor 56,06 Manteniment i reparacions 2.097,50

Donatius per Germanor 152,30 Subministraments 89,86

Càritas (caixeta) 85,00 Germanor (F.C.D) 1.346,00

Donatius neteja esgl. 210,00 Càritas (caixeta) 85,00

Neteja esglesia parroquial 338,80

Compres equipament 84,18

Esbarjo parroquial 15,47

Suma ingressos: 3.012,21 Suma despeses: 4.734,18

COMPTES - FEBRER 2020

INGRESSOS DESPESES


