
AVISOS 
 

Representació de la vida de Sant Martí  
 

La segona quinzena del mes de setembre començaran els assaigs de la 
representació de la vida del patró de la parròquia, sant Martí. Els nens i 
nenes interessats a participar-hi ja poden donar al seu nom. 
 

CATEQUESI: Inscripcions curs 2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horari: de les 6,30 a les 7,30 de la tarda 

CATEQUESI D’INICIACIÓ              CATEQUESI D’ADOLESCENTS 
(a partir dels 8 anys)           (a partir dels 12 anys) 
1r curs             DIMARTS o DIMECRES 
DILLUNS o DIMECRES 
2n curs 
DIMARTS o DIJOUS 
3r curs       
dies a determinar  
 

HORARI: de les 6,30 a les 7,30 de la tarda 
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Cal que tingui un demà  
 
Els Fets dels Apòstols evidencien sovint l’ajut pastoral als preveres per 
part dels laics, homes i dones. L’organització pastoral del Catecisme 
Parroquial a Sant Martí del Clot gaudeix d’un bon nombre de catequistes i 
d’una bona direcció, primant sempre l’atenció i l’amistat amb els pares 
que ens confien llurs fills conseqüents amb el compromís que feren, quan 
els portaren a batejar, que el Bateig tingués un demà. 
 
El Catecisme és camí que porta a la Primera Comunió i, després, a la 
Confirmació. Si la majoria foren portats a batejar, ells van o fan la 
Comunió, amb l’acompanyament, sí, dels seus pares i l’ajut de les 
catequistes, però, en últim terme, ells volen i fan la Primera Comunió. Oidà 
que també aquesta tingui un demà en la sèrie de comunions de tota la vida. 
 
La Catequesi segueix, oferint el sagrament de la Confirmació o complement 
del Baptisme. L’acció evangelitzadora feta al compàs de les preparacions 
al Baptisme, Primera Comunió i Confirmació pretén, sobretot, que elles i 
ells entrin per les vies de l’amor cristià entès com a justícia: l’amor-
justícia. 
 
                                                                                                         F.T. 

 
LES CATEQUISTES US DESITGEM UN BON ESTIU! 
 
Teresa, Filomena, Carmen, Glòria, Àngels, Anna Maria, Montserrat, Maria, 
Lucía, Rita, Isabel, M. Assumpta, Conxa, Montse, Carme, Ma. Dolors, Puri, 
Teresa, Montse, Isabel, Gemma 



PRIMERA COMUNIÓ 
 
Durant cinc dissabtes del mes de maig i juny han tingut lloc, a les 12 del 
migdia, les celebracions de la primera comunió de les nenes i nens de segon 
curs. Tots ells han rebut també, aquests dies, el sagrament del perdó per 
primera vegada.  
 

Els seus noms, distribuïts per dates, són: 
 
10 de maig de 2003 
 

DANIEL ANGULO SALMERÓN 
GEORGINA ALBARRAL BORRÁS 
MARCOS CASANOVA RODRÍGUEZ 
ANNA DÍAZ MOLINS 
EMILIO FERNÁNDEZ FERRERO 
MARTA GÓMEZ HERNANDO 
AINA LORCA LEAL 
MARINA MATEUS ROSET 
DANIEL FELIPE QUIROZ MORENO 
PAULA ANDREA RODRÍGUEZ MORENO 
ÁNGEL VALVERDE MORA 
GUSTAVO ADOLFO VELÁZQUEZ QUIROZ 
MERITXELL VILÀ SOLER 
MARC VIZCARRO CARRETERO 

 
17 de maig de 2003 
 

MIREIA ANTICH MARTÍNEZ 
XAVIER BERROCAL MAÑÁ 
MILENA CAPELLERA CECILIA 
ALBERT CHAMORRO PRAT 
LAURA CONTRERAS GARCÍA 
JORGE FERRER CASTILLA 
ALBA GARRIDO BELTRÁN 
ALBERTO GERBOLÉS FERNÁNDEZ 
ELISENDA GERBOLÉS FERNÁNDEZ 
DANIEL GONZÁLEZ DOMINGO 
ELISABETH GONZÁLEZ DOMINGO 
NOELIA LLANO RUIZ 
ANNABEL ROC BEARDO 

ENYA RODRÍGUEZ LÁZARO 
NÚRIA ROMERO BARBERÁN 
SHANICE SOTO SANTANA 
LAURA VALERO LUNA 

 
24 de maig de 2003 
 

GERARD ALONSO OLIVA 
DANIEL CHAVERRI MUELAS 
MARIANA DE FEBRER TORT 
SIMÓN JUÁREZ ZAPATA 
SERGI LIZ MADRID 
VÍCTOR LÓPEZ CARVAJAL 
ABRAHAM MONTEAGUT DEL PINO 
RAQUEL MORENO MARTOS 
SENDY PAMELA PÉREZ GARRIDO 
MAIRA ALEJANDRA QUIÑONE PRECIADO 
CAROLYNA RAFAEL CASTAÑEDA 
VIVALDI RAMÍREZ PEGUERO 
ELISABET SARDÀ CARRIÓN 
PERE SASERA FARRÉ 
MARC VEÀ FERRÉ 

 
31 de maig de 2003 
 

ADRIÀ BORREGO ORPINELL 
ARIADNA CASTELLARNAU ROCOSA 
CARLA COLÁS FERNÁNDEZ 
YESENIA CORTÉS SAMPER 
ANNA DELPRAT RODRÍGUEZ 
EVA ESCORIHUELA GÓMEZ 
ELENA ESPERANZA CEBOLLADA 
ARNAU GAONA BORASTERO 
DAVID GÓMEZ ORCALLA 
CRISTINA GONZÁLEZ BONACHERA 
ANDREA HERNÁNDEZ BENITO 
SARA LAFUENTE SANTIAGO 
NÚRIA MAMPEL CABALLERO 
LAIA MARTÍNEZ FALCÓ 
ELISABET MARTÍNEZ MEDINA 



ARTUR MIR DE LA CONCEPCIÓN 
SANDRA MOZO SANCHEZ 
GERARD RUIZ VALLS 
MARC VILA GROS 

 
7 de juny de 2003 
 

OMAR ACUÑA CORREA 
MARINA AMARO MONREAL 
ADRIÁN CASTRO GUTIÉRREZ 
LINDA MABILY FRANCO RIVERA 
AIDA MONTON SAHEL 
JOSEP MONTON SAHEL 
SERGI MORENO SORIANO 
JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ JOVER 
ARIADNA SABATÉ GONZÁLEZ 
MARIA SÁEZ GONZÁLEZ 
INGRID SERRANO AMICE 
ELOY PATRICIO SIZA GUACHI 
LAIA TALAVERA MONGE 
CRISTINA VIDAL CORTES 

 

TESTIMONIS 
 
L’entusiasme i la il· lusió dels catequistes per la seva tasca és comú a tots 
els que fan aquest servei. Cadascú des de la seva pròpia experiència en pot 
donar testimoni. Avui recollim els de la Isabel i de la Carmen. La Isabel, 
que ha començat aquest any com a catequista a la parròquia amb un grup de 
segon curs, i la Carmen, que en porta divuit amb els que s’estrenen amb la 
catequesi, a primer curs. 
 
Una gran alegria 
 
L’experiència de la catequesi l’he trobat molt positiva, tant per als nens 
com per a les catequistes, a nivell personal i religiós. A les catequistes ens 
ajuda a repassar punts importants de la vida religiosa i a poder-la 
transmetre als nens de manera fàcil perquè ells la puguin entendre. 
 

És una experiència molt maca perquè veus que el que expliques els 
interessa i hi posen emoció i ganes de saber. Encara que, a vegades, penses 

que si no hi ha un seguiment posterior no servirà massa, tot i que això és 
deure o obligació tant de les catequistes com dels pares i, també, de 
l’interès dels nens. 
 

He trobat molt interessant i important per a mi com a persona poder ajudar 
aquests nens a preparar-se per a la seva Primera Comunió. Trobo que com 
a persona m’ha omplert aquesta experiència, tant a nivell religiós com 
personal. He intentat donar el millor de mi com a persona i ensenyar als 
nens com ser millors persones i com apropar-se a Jesús. 
 
                                                                                   Isabel Reboll Aguiar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA A LA CARMEN ÁVILA  
 

Ser catequista me carga pilas 
 
La Carmen fa divuit anys que és catequista. Des que va començar, no ho ha 
deixat cap any. Gairebé sempre ha estat amb els que comencen catequesi, a 
primer curs. Podríem dir que és la veterana de les catequistes. Durant 
aquests anys ha pogut tractar més de cent-cinquanta nens i nenes i les seves 



famílies. Es pot dir que tot el barri la coneix. Ara recorda amb joia aquells 
nens que ja tenen vint-i-cinc anys i que s’obren pas en la vida.  
 

¿Cómo empezaste a ser catequista? 
Cuando mi hijo tenía siete años e iba a hacer la catequesis. Hice unos 
cursillos y comencé. Marc Riba, que en aquel momento era el coordinador 
de catequesis me lo propuso. 
 

¿De dónde sacas el tiempo? 
Yo siempre digo que “Hace más el que quiere que el que puede”. 
 
¿Qué dirías a los padres y madres que hoy se encuentran como tú 
aquel día que viniste a la parroquia a inscribir a tu hijo? 
Que piensen que esta edad es muy importante. Es una base para cuando 
llega la adolescencia. 
 

¿Qué te aporta la catequesis? 
Lo más importante, que me realizo como persona y que aprendo mucho de 
los niños, aunque parece siempre que son pequeños. Me siento a gusto con 
ellos. Me aportan muchas, muchas cosas. Es un enriquecimiento personal, 
como madre y como catequista. 
 

¿De qué forma te ha ayudado el ser catequista a vivir tu fe? 
He encontrado algo que me llena, me carga pilas. 
 

¿Cómo ves a los niños de hoy y a los de hace dieciocho años? 
Quizá más inmaduros cada vez, pero más respetuosos, más correctos. 
 

¿Tienes alguna anécdota de estos años con los niños? 
Un día un niño me dijo: “Seño, Dios tiene que estar muy triste porqué 
siempre que entro en una iglesia la gente está muy triste”. 
También recuerdo que un día dije: “Cuando seáis mayores, cuando tengáis 
dieciocho años, llamádme e iré con vosotros a la discoteca”. Y un niño me 
contestó: “Seño, ¿usted cree que estará para ir a la discoteca?” 
 
La Carmen riu amb les respostes inesperades dels nens i encomana el seu 
somriure. Segur que quan els nens tinguin divuit anys estarà per anar a la 
discoteca, si ho vol, com també podrà continuar sent catequista, d’aquí a 
divuit anys.  
 
                                                                                              M. A. Barjau 
 

TROBADA DE PARES, MARES, CATEQUISTES  
 
Amb els fills tornem a repassar allò que ja sabíem 
 
En tres ocasions aquest curs, pares, mares i catequistes –després de les 
paraules del mossèn– s’han trobat per compartir les pròpies experiències 
sobre el treball d’acompanyament de la fe dels nens i nenes que fan els 
cursos d’iniciació cristiana.  
 

El dimecres dia 14 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda, van ser els de primer els 
que es van trobar quan s’acaba un curs i ja es pensa en el següent. 
L’assistència –unes cinquanta persones– no va ser inferior, pel fet de 
l’horari, a la que hi ha hagut quan s’ha fet més tard. 
 

A l’hora de la posada en comú del treball dels grups es van apuntar també 
algunes idees i suggeriments.  
 

Es coincideix a dir que els nens vénen a la catequesi molt contents i gens 
obligats i que han anat fent nous amics. Els pares veuen com els nens, de 
mica en mica, es van fent més preguntes sobre la fe cristiana i que ara, des 
que fan catequesi, preguen més que abans.  
 

L’experiència de les trobades de pares s’ha vist positiva, tant pel que fa al 
coneixement entre pares i catequistes com per l’interès per conèixer més els 
temes que treballen els seus fills. A vegades, com una manera de repassar 
allò que es pot tenir una mica oblidat. Igualment s’ha valorat la missa 
familiar adreçada als nens de catequesi i altres activitats com poden ser les 
petites representacions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


